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 شسوُنو

 محمدرضا هیئت •

 آراشدیرماجیالر و اوخوجوالر، دگرلی

. سُونماقدان موتلولوق دویوروق (715-3) نیساییسیوچونجو نین ا نین یئنی دؤنمی وارلیق درگیسی

 ،لره یله ایلگیلی مقالهایایین حیاتی -تاریخی و باسین ،بو ساییسیندا تورک دیلی، ادبیاتی میزیندرگی

 .یئر وئریلمیشدیر لرهشعر و کیتاب تانیتیمینا

نین  سی سینده وارلیق درگیسی و جواد هیئت اؤرنگینده ایران آذربایجان تورکجه سونل بوسنالی مقاله

بیلیم  دیلن دیل لرینده ایشله ین مقاله بیلیم تئریملری آچیسیندان دورومونو، اؤزللیکله جواد هیئت دیل

سینده دقته آلینان خصوصالری آیرینتیلی بیر  یلمهت سی، چئویریسی و یا اوره نین سئچیلمه تئریملری

کی قارشیلیقالری ایله  سینده میش و بو تئریملری لیسته حالیندا تورکیه تورکجه له شکیلده اینجه

نین  سی نین مقاله کی ساییمیزدا یایینالنان موسی رحیمی بیرینجیسی اؤنجه .بیرلیکده وئرمیشدیر

سی ایله شیرا یوغور موغولجاسی آراسینداکی دیلسل  کجهایکینجی بؤلومونده ساری اویغور تور

اردوغان اویغور . ایلیشکیلر و ائتکیلشیملره، مورفولوژیک و سؤزجوکسل بنزرلیکلره یئر وئریلمیشدیر

رک، بو اثرده دیل  یه له پییئسینی اینجه« آنامین کیتابی»نین مشهور  سینده جلیل محمدقلیزاده مقاله

نین قارشی قارشییا اولدوقالری  ورومونو، او دؤنم آذربایجان تورکلرینین د و کیملیک بیلینجی

 .یه یاخالشیمینی اله آلمیشدیر نین بو مسئله کیملیک سورونالرینی و قلیزاده

دا مشروطیت حرکتی ایللرینده تورکجه یایینالنان قزئتلری دیل و  سینده ایران محمدرضا هیئت مقاله

نین  بو قزئتلردن یوال چیخاراق دؤنمین تورک آیدینالریمیش و  له ایچریک آچسیندان اینجه

نین ائتکیلرینی  لیگی یاشادیقالری کیملیک سورونو و یایغینالشماقدا اوالن فارس میلیتچی

درگیسیندن ایللر اؤنجه تبریزده مالنصرالدین سینده  نین مقاله پروانه ممدلی. یورومالمیشدیر

رکن، بو قزئتین ایچریگی و دیلی حاقیندا بیلگی لیئتی تانیتیآدلی مزاح قزشبنامه یایینالنمیش اوالن 
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تووا حاقیندا بیلگی وئرن مصطفی جان تئزیچ بو -کی ساییمیزدا دا اوریانهای اؤنجه. وئریلمیشدیر

تووانین سیاسی و توپلومسال تاریخینده اؤنملی بیر یئره صاحیب اوالن -سینده ده اوریانهای مقاله

اسداهلل . حیاتی و فعالیتلریله ایله ایلگیلی آیرینتیلی بیلگی وئرمیشدیرسافیانوف و اونون . گ.ای

لی  نین اؤنملی، عینی زاماندا آز بیلینن شاعیرلریندن ساوه سینده تورک ادبیاتی نین مقاله امیری

حسن . لری اله آلینمیشدیر ین اثرلریندن یوال چیخیالراق، حیاتی و دوشونجه خان حکیم تیلیم

ینده اؤزو تورک اوالن، آنجاق تورکلویون علیهینه یازیالری و گؤروشلری ایله گوندمه س راشدی مقاله

قزئتینه وئردیگی سؤیلشیدن حرکتله مانقورتیسم توروندن  مهرنامهنین  گلن سید جواد طباطبایی

 .یانیتالمیشدیرنین ادعاالرینی  لیغین اؤزللیکلرینی آنالتمیش و طباطبایی عیرقچی

ین قونو ایله  ین دوکتور جواد هیئت ینده تبریز شهرینده دفنینه ایذین وئریلمهس اکبر آزاد مقاله

رک، اونون تبریزده تورپاغا تاپشیریلماسی اوچون اونالرجا حاقلی سببه  یه له ایلگیلی وصیتینی اینجه

نین تاریخی و  سینده خزر تورکلری نین مقاله سید مرتضی حسینی. صاحیب اولدوغونو بلیرتمیشدیر

قبول ( لیگی کلیمی)لیگی  رین مسلمان اوردوالری ایله اوالن ساواشالری، عینی زاماندا یهودیاونال

سینده مشروطیت انقالبی سیراسیندا  زاده دیلمقانی مقاله توحید ملک. ائتمه سببلری آنالتیلمیشدیر

ری و عثمانلی اتحاد و ترقی جمعیتی ایله مشروطیت لیدرلری آراسینداکی ایلیشکیلری، یازیشماال

نین اؤنملی شخصیتلریندن ملک  ولی یعقوبی قاشقای تورکلری. میشدیر له بیرلیگینی اینجه ایش

ین اؤز قلمی ایله یازدیغی و کاوه بیات و منصور ناصری طیبی طرفیندن یایینالنان  منصور خان

ندا ین بیرینجی دونیا ساواشیندا متفقلر طرفیندن اشغالی سیراسی کیتابین تانیتیمیندا ایران

سی، پهلوی رژیمی طرفیندن  قاشقایالرین مرکزی دولته قارشی آیاقالنماسی، اینگیلیزلرله مجادله

نین قاشقایالرا دستگی کیمی کیتابدا بلیرتیلن قونوالری  قاشقایالرا اویغوالنان باسقیالر و تورکیه

سؤزده  دیغی اؤنآدلی شعر کیتابینا یاز« کؤنول یولون سال تبریزه»اسماعیل هادی . آچیقالمیشدیر

رک، کیتابی  نگیندن و شعرلرین اؤزللیکلریندن بحث ائده شاعیر رحمان جعفری آرازین شعر یئته

 .تانیتمیشدیر

تجرین شعرلرینه یئر  نین سونوندا ایسه رحمان جعفری آراز، ماناس چاملی و احمد قدسی درگی

 ■ وئریلمیشدیر 
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 :کودالشدیرما و استانداردالشدیرما

  سی اؤرنگینده وارلیق درگیسی و جواد هیئتایران آذربایجان تورکجه

  دوچنت دوکتور سونل بوسنالی •

ÖZET: Doç. Dr. Sonel BOSNALI, “ Kodlaştırma ve Standartlaştırma: İran 
Azerbaycan Türkçesi Örneğinde Varlıq Dergisi ve Cevad Heyet”, Varlıq: Üç Aylık 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Qış 2015/1394), ss. 
5-20 
Bu yazıda, Azerbaycan Türkçesinin normalleşme süreci ele alınarak, Varlıq Dergisi 
ve derginin Baş Editörü ve yazarlarından biri olan Cevad Heyet’in bu süreçte 
oynadıkları rolün değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uzun zamandan beri daralma 
sürecine maruz kalan İran Azerbaycan Türkçesinin, belli bir süreden beri, tam zıt 
yönde ilerleyen normalleşme sürecini yaşadığı; özellikle bu sürecin kodlaşma ve 
standartlaşma aşamalarında önemli bir yol kat edildiği ve Varlıq Dergisi ile Cevad 
Heyet’in bu süreçte etkin bir rol oynadığı ileri sürülecektir. Bunun için, bir taraftan 
dil daralması, diğer taraftan dil düzenlemesinin kodlaştırma ve standartlaştırma 
boyutlarına kuramsal açıdan kısaca değindikten sonra, önce Varlıq Dergisinin A. 
Türkçesinin kodlaştırılması ve standartlaştırılması yönünde gerçekleştirdiği 
eylemler, daha sonra da Cevad Heyet’in bu alandaki katkıları incelenecektir.  

Açar Sözcükler: Kodlaşma, Standartlaşma, İran, Azerbaycan, Türkce, Varlıq 
Dergisi, Cevad Heyet. 

ترکی آذربایجان  نمونهو جواد هیئت در وارلیق مجله : کدسازی و معیارسازی" ،دکتر سونل بوسنالی :چکیده

 5-10.، صص(4331/1045 زمستان) 3، دوره دوم، شماره فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی: ارلیق، و"ایران
بررسی نقش مجله وارلیق و سردبیر آن به ترکی آذربایجانی،  نورمالیزاسیونفرایند تحقیق در این مقاله، ضمن 

مدیدی در معرض انقباض قرار داشته، از   ترکی آذربایجانی که مدت. جواد هیئت در این فرایند خواهیم پرداخت

و این فرایند به ویژه در مراحل  مالیزاسیوننورمدتی پیش و در جهتی کامال برعکس در حال گذراندن فرایند 

                                                           
جی -5دیگی  لری و ادبیاتالری بؤلومونون دوزنله یوردو چاغداش تورک لهجه تاریخینده آنکارا بیلیم 1045بو مقاله، مای   1

 .تورکولوژی گونو توپالنتیسیندا بیلدیری اوالراق سونولموشدور
 (.bosnalis@yahoo.fr)سی  یوردو اؤیرتیم اویه بیلیم« نامیق کمال»تکیرداغ  2
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کدسازی و معیارسازی زبان پیشرفت قابل توجهی داشته و مجله وارلیق و جواد هیئت نقش مهمی در این امر ایفا 

به همین دلیل، ضمن نگاه تئوریک به انقباض زبان از یکسو و ابعاد کدسازی و معیارسازی در تنظیم زبان . اند کرده

ابتدا به بررسی عملکرد مجله وارلیق در کدسازی و معیارسازی ترکی آذربایجانی و سپس به سهم  از سوی دیگر،

 .جواد هیئت در این زمینه خواهیم پرداخت
 .کدسازی، معیارسازی، ایران، آذربایجان، ترکی، مجله وارلیق، جواد هیئت :ها لیدواژهک

 
 

 گیریش .4

نین باش جی اله آلیناراق، وارلیق درگیسی و درگیسوره مانورمالالشنین سیبو یازیدا، آذربایجان تورکجه

سی جده اوینادیقالری رولون دگرلندیریلمهین بو سورهادیتورو و یازارالریندان بیری اوالن جواد هیئت

نین، سیجینه معروض قاالن ایران آذربایجان تورکجهسوره دارالمااوزون زاماندان بری . آماجالنماقدادیر

للیکله بو سورهجینی یاشادیغی؛ اؤزین نورمالالشما سورهلیلهدن بری، تام ضد یؤنده ایرهورهبللی بیر س

تئآشاماالریندا اؤنملی بیر یول آلدیغی و وارلیق درگیسی ایله جواد هی استانداردالشماو  کودالشماجین 

دیل ون، بیر طرفدن بونون اوچ. جکدیرلی سورولهجده ائتکین بیر رول اوینادیغی ایرهین بو سوره
بویوتالرینی قورامسال  استانداردالشدیرماو  کودالشدیرمانین سیمهدیل دوزنله، دیگر طرفدن دارالماسی

نین سینین آذربایجان تورکجهآچیدان قیساجا دگرلندیردیکدن سونرا، اؤنجه وارلیق درگیسی( نظری)

لشدیردیگی ایشلر، داها سونرا دا جواد هیئتکودالشدیریلماسی و استانداردالشدیریلماسی یؤنونده گرچک

باشلیغی ایله « یئنی دیلچیلیک»للیکله ین اؤزجواد هیئت. جکدیرلنهین بو آالنداکی قاتقیالری اینجه

ین هیئت. رک، جبیلیم تئریملریندن حرکت ائدیله سینده گئچن دیلیایینالدیغی بئش مقاله

بوتونجه وسل بویوتالرینی قاپسایان سال هم ده ایشلهنین هم یاپیدیل پالنالماسیچالیشماالری 
 . جکدیرسینده دگرلندیریلهچرچیوه پالنالماسی

 «اولماق یا دا اولماماق»: لالشمارماویا ن آزینلیقالشما و. 4

لت ارکی اولماق اوزره، سیاسی ؤو چالیشماالر، باشدا دیگؤردورینهدیل پولیتیکاسی و آزینلیق دیللری اوز

اوالن دیللرین ( محروم)یا بونالرین دستگیندن یوخسون  ی قوروم و قورولوشالردان ویا شخص و

. دیرنین چوخ چتین و حتی اوالناقسیز اولدوغونون آلتینی چیزمکده لریبیلمهوارلیقالرینی سوردوره

ونلوغونون زامان ایچریسینده بیر خگرچکدن ده اولومسوز دورومالردا اوالن دیللرین بؤیوک بیر چو

وئریلرله دستکلنمکده قالدیقالری آمپیریکجینه معروض جینه و حتی یوخ اولما سورهسوره« دارالما»

نین اؤلومو اوالن دارالما  یئنه بیلیمسل آراشدیرماالرین سونوجالری، نهایی سونوجو آزینلیق دیللری. دیر

آشاماالری باریندیردیغینی  یشن فرقلیگشرایطه گؤره د سی دیللرین ایچینده اولدوغونین، سورهجیسوره

و یاپیسال ( minorasyon) وسیزلشمه، ایشله(minorizasyon)بو آشاماالر؛ آزینلیقالشما . گؤستریر

 . رلندیریلیرگاولماق اوزره اوچ آیری بویوتدا د( obsolescence)دارالما 

، آزینلیق (language shift)یله ا سیجین بیرینجی بویوتو، دانیشانالرین دیللرینی دگیشدیرمهسوره

جین ایکینجی سوره. رنین نفوسونون بیر گون یوخ اولونجایادک آزالماسینی ایفاده ائد دیلی دانیشانالری
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نین  نین ویا ایشلکلیک آالنالری ولرینین ایشله ایتیرن آزینلیق دیلی رگبویوتو، دیل بازاریندا د

بوتون : ین یاپیسال اؤزللیکلریله ایلیشکیلیدیربیر اوچونجو بویوت ایسه، دیل. دارالماسیندان عبارتدیر

رامر و سؤزجوک قنین  ین آزینلیق دیلیبیلمهولرینی یئرینه گتیره هآالنالردا بوتون توپلومسال ایشل

وسیزلشمه، دیگر  هطرفدن ایشل بیر. ا ویا پوزولماغا باشالرغلشمیه، دارالمارک کؤهنه هقورولوشو گئد

جک بیلهدیلهین سونوجو اوالراق دا، سؤز قونوسو دیل هر تورلو آالندا ایشلهنلشمهطرفدن یاپیسال کؤهنه

سی دیلین بو آشاماالرین ان سون مرحله.  وینی ایتیرر هلریندن یوخسونالشاراق بیچیمسل ایشلدیل ماده

 . اؤلومودور

قانیتالیان چوخ  نین آزینلیقالشما ویا اؤلوم اولمادیغینی یازیسی نین تک آلین آنجاق آزینلیق دیللری

رمالالشماغی وجدن سونرا نایچریسینده دگیشیک آشاماالری باریندیران بیر سوره. ساییدا اؤرنک واردیر

جینه معروض قالدیقدان اسپانیادا اوزون بیر سوره آزینلیقالشما سوره. باشارمیش دیللر ده موجوددور

وهیدیل پولیتیکاسی چرچ خداها چو. ائدررمالالشان کاتاالنجا بونا یاخشی بیر اؤرنک تشکیل وسونرا ن

ج رمالیزاسیون اوالن و بیر چوخ آشاماالری ایچینه آالن  بو سورهونهایی سونوجو ن اله آلینان و هسیند

نن رینه ایشلهولری اوزدیللرین قورولوشو، یئری، قولالنیمی و ایشله. سی اوالراق بیلینیرمه هنلدیل دوز

دیل پولیتیکاسی و دیل پالنالماسی  ،سیمه هنلنو اوالراق تانیمالنان دیل دوزهبیلینجلی فعالیتلرین بوتو

سمبولیک و (. De Robillard 1977:230)اولماق اوزره ایکی دگیشیک آشامانی ایچینده باریندیرار 

( رل)سوسیال یاشام ایله دیل»ولی اولماق اوزره ایکی فرقلی بویوتو اوالن دیل پولیتیکاسی، پراتیک ایشله

دیل پالنالماسی . «آراسینداکی ایلیشکیلرله ایلگیلی بیلینجلی اوالراق گؤرولن ترجیحلرین بوتونودور

« دیریفعلیته گئچیش جور ا قویولماسی؛ بیریوالماقنین سوموت اوالراق اوی بیر دیل پولیتیکاسی»ایسه، 

(Calvet, 1993: 111 .) 

سی ویا استانداردالشدیریلماسی؛ یازی درنلشدیریلمهوم لو بیر شکیلدهبیر دیلین اؤلچو»دیل پالنالماسی، 

دالشدیریلماسینی؛ بیر دیلین سؤز ونی کعی ،اولمایان بیر دیله بونون قازاندیریلماسی( دوک)دوزولوشو 

سینی ده گتیریلمهدوروما ل گلیشملره اویغون قورولوشونون؛ اکونومیک، سوسیال، تکنیک و کولتور

 (. Garmadi, 1981: 185-186)« ایچینده باریندیرار

وسل هوگن ایسه دیل پالنالماسینی، بیر طرفده توپلومسال و دیلسل، دیگر طرفده یاپیسال و ایشله

نین یاپیسال بویوتو، بیر یاندان استاتو  دیل پالنالماسی. اولماق اوزره دؤرد آیری بویوتدا دگرلندیریر

پالنالمانین . قاپسار( استانداردالشدیرما)النالماسینی ، دیگر یاندان بوتونجه پ(دالشدیرماوک)پالنالماسینی 

 ایله آراجیلیغی تحصیلدالشدیریالن و استانداردالشدیریالن دیلین ووسل بویوتو ایسه، کایشله

 (. Haugen, 1983)سی آشاماالرینی ایچریر سی و یئنیلنمهیئرلشدیریلمه

ین وئردیگی یانیت می یاپابیلر سوروسونا کالوئت لتؤجه دسی ویا دیل پالنالماسینی سادهمه هنلدیل دوز

بو ترجیحلرین یاپیالن رالیابیلر؛ آنجاق ضیروپ بئله حاقهانسی بیر  دیل پولیتیکاسینی هر»: ودورب
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جه  هکلی گوج و آراجالرا سادن گروچوسی انی پالنالما آشاماسینا گئچیلمهعا قویولماسی، ییوالماقاوی

لتین ؤاوالراق دگنل  ،(130: 43۱۱)روبیلالرد  وآنجاق  د(. Calvet, 1993: 111)« بدیریلت صاحؤد

اصلینده دینی قورولوشالر، سیاسی پارتیلر  نین، اولدوغو دوشونولن دیل پولیتیکاسی (انحصاریندا)تکلینده 

. رلی سورایره جگینییارادیالبیله هقاالن آکتورالر طرفیندن ددیشیندا لتین ؤکیمی د و کولتورل درنکلر

نین یئرینه گتیردیگینی وی وارلیق درگیسیدا بو ایشله یز ده، ده روبیلالرد کیمی دوشونوروک و ایرانب

 . لی سوروروکایره

 جی و وارلیق درگیسی رمالالشما سورهونین ن سیتورکجهذربایجان آ. 1

ین  لمجی، ایرانسینه ایلگی دویماغا باشالیان گؤزدا آذربایجان تورکجه ایلینده ایران 433۱ایلک دفعه 

نمگه چالیشیالن تئوریک بیلگیلر ایشیغیندا، نین بیلینجینده اوالراق و یوخاریدا اؤزتله دیل پولیتیکاالری

جگی جی یاشایان بیر دیل اوالبیلهمیش بیر دارالما سورهلیلهنین چوخلو ایره سیآذربایجان تورکجه

ین دیل،  راشدیرماالر یاپان آراشدیرماجی، ایرانآ هبو وارساییمدان حرکتل. وارساییمیندا بولونموشدور

نین یانیندا، تورک توپلومونون گئچیردیگی سوسیال، اکونومیک و  تحصیل و کولتورل پولیتیکاالری

جینی دایاتدیغی نین قاچینیلماز بیر دارالما سوره نیله دیل توتوم و داورانیشالریکولتورل دؤنوشوملر ند

لرینه  هم هنلدیل دوز in vitroلتین پالنالدیغی و اویغوالدیغی ؤقا سؤزله، دباش. سونوجونو چیخارتمیشدیر

جینی قاچینیلماز  لری دارالما سوره هم هنلدیل دوز  in vivoنین  اک اوالراق، بو دیلین دانیشانالری

ینجهج آیرینتیلی بیر بیچیمده کیتاب اوالراق دا یایینالنان دوکتورا تئزینده ابو سوره. قیلماقدادیر

 (. Bosnalı, 2007)لنمیشدیر 

نین  ا، وارساییم آچیسیندان بیر شئیلرین ترس گئتدیگیاحه کشف تماسالری سیراسیندسآما داها ایلک 

جله ائش زامانلی آما ترس گرچکدن داها سونراالری بو سوره. کیرائدیلدیگینی اعتراف ائتمک گر حیسّ

. بیلمیشدیرمکده اولدوغو گؤزلملنه هجین ایشلین باشقا بیر سورهلیلهرمالالشما یؤنونده ایرهونی نعیؤنده، ی

تاب، درگی و قزئته یسی، یایینالنان کدیلمهل اولماق اوزره، دیلین فرقلی آالنالردا ایشلهییازی دیلی داخ

 . جینی گؤسترن اؤنملی اشارتلردیررک آرتماسی، نورمالالشما سوره هنین گئد ساییسی

اسالم . سینده ان بؤیوک رولو وارلیق درگیسی اوینامیشدیریلماسی و سوردورولمهجین باشالدبو سوره

ایلینده تورکجه و فارسجا اوالراق یایینالنماغا باشالیان وارلیق  43۱3نین همن آردیندان،  انقالبی

سیز اوالراق  ایل بویونجا کسینتی 35لری اولماقال بیرلیکده، درگیسی، بعضا فرقلی یایین سوره

نلی اوالراق قاتقی سونانالر یه دوزیین باش ادیتورلوغوندا یایینالنان درگهئیت. ج. نالنمیشدیریایی

حسن مجیدزاده، کریم شهریار،  حمدحسینفرزانه، م. حمدعلینطقی، م میدهئیت، ح وادج: بونالردیر

ی، تیمور علی کمالنیا،  سرداری مدمحمدزاده، ص میدلی، حبیگد المحسینغچی، عزیز محسنی،  مشروطه

، حسن پور ابراهیم لبرت، دئهی ضارحمد، مهامنعبدالکریم منظوری خهادی، سماعیل اپیرهاشمی، 

یئر آالن یازیالرین تماتیک  هدرگید. ابراهیم رفرف راشدی، علیرضا صرافی، حسین محمدخانی، اکبر آزاد،
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شایان تورکلرین دیللری، ادبیاتی و دا یا للیکله ایران آذربایجان تورکلری اولماق اوزره، ایرانآنالیزی، اؤز

 . دیرلرین یئر آلدیغینی گؤسترمکدهکولتورو آالنالریندا چوخ اؤنملی مقاله

بیر دیل پولیتیکاسی بیاننامه ایله الندیغی یازی تام آنالمیقنین آچی نین قورولوش آماجی وارلیق درگیسی

یازی دیلی »؛ «یشیمینی ساغالماقتورک دیلی و کولتورونون دوغرو تمللر اوزرینده گل»: دیر سی

؛ یابانجی کلمه«؛ امال و ادبی دیل قونوسوندا بیر بیرلیک ساغالماق اوچون چالیشماالر آپارماق«ماقتیارا

دا  جی باشالداراق ایرانلشمه سورهدیلده بیر یئنی»؛ «سینی ساغالماقنلنمهنین دوز لرین امال قورالالری

 .«جانالنماسینا چابا گؤسترمک رارنین تک درن تورک یازی دیلیوم

یا بیر دیل قورومو  سی اوچون، گرچک آنالمدا بیر دیل آکادمیسی وبیلمهبو پولیتیکانین یاشاما گئچیریله

نلی اوالراق گرچکلشدیریلن دوز. الر جمعیتی آدیندا بیر درنک قورولموشدورارکیمی چالیشان وارلیق یاز

دالشدیریلماسینا و استانداردالشدیریلماسینا وسینده دیلین کوهیچتوپالنتیالردا، عضولر، بو پولیتیکا چر

شخصاً بو توپالنتیالرین بعضیلرینه قاتیالراق چالیشماالری . لیک چالیشماالر گرچکلشدیرمیشلریؤنه

و الیفبا ایلی ایچریسینده گرچکلشدیریلن  1000ییجی اوالنی، بونالردان ان ائتکیله. گؤزلم فرصتیم اولدو

بو توپالنتیالردا اوزون تارتیشماالر سونوندا آلینان قرارالر سون . ایدیی نولو چالیشما توپالنتیالرامال قو

 . ره ایله بلیرلنمیشدیرقنوک لریندن تهرانا گلن تمثیلجیلرین قاتیلدیغی بیر هین دگیشیک بؤلگ اوالراق ایران

نین تمللری وارلیق  شدیریلماسیو یازیم باخیمیندان استانداردالالیفبا نین  سیآذربایجان تورکجه

بو قونودا ان ائتکیلی قاتقی یاپانالردان بیری البته کی حمید . نین البراتواریندا آتیلمیشدیر درگیسی

رینه نین دیل اوزادبیات آالنیندا یازدیغی یازیالرین یانیندا اؤز شعرلرینی ده پایالشان نطقی. دیر نطقی

 بیلیم بیلیم، بیچیم سینی سسبو یازیالریندا، آذربایجان تورکجه .چوخ یازیسی واردیر یایینالنان بیر

. رلی تثبیتلر و اؤنریلری واردیرگو یازیم قورالالری اوزرینه ده چوخ د الیفباییب، لهیسیندان اینجهچآ

ویژگیهای ترکی : نین ماهیتینی گؤستریر دورومدادیر دا یایینالنان بیرنئچه یازیسی چالیشماالری وارلیق

 (. 43۱۱سایی  40-3( )امال قیالووزو)رینه، یازی قایداالری لر اوزربایجان، دیلیمیز، آدالریمیز، کلمهآذ

ایلک آشامادا سورونالر تثبیت : و ایشلرین اؤنمی بوردان قایناقالنیرینین گؤردووارلیق یازیچیالر جمعیتی

دالشدیریالن بو دیل درگیده وان سونرا، کدالشدیریلدیقدودیل ک ائدیلیب، اؤنریلر سونوندا آلینان قرارالرال

ین چوخ فرقلی بؤلگه لیکله ایرانبئله. استانداردالشما امکانی تاپیررک  دیله ایشلهیایینالنان یازیالردا 

نلی گرچکدن، درگیده دوز. سی ساغالنیردیلمهلریندن اوخویوجوالرا بو دیلین استاندارد اوالراق منیمسه

مکتوبون گلدیگی یئرلره باخیلدیغیندا، وارلیق  41۱کی  هبؤلوموند« زه گلن مکتوبالربی»اوالراق یایینالنان 

 :مامینی قاپسادیغی گؤرولورانین هارداسا ت غرافیاسیوسی ایران تورک جنین اوخویوجو کوتله درگیسی

 ، خوی، ماراغا، موغان، مرند؛ اتبریز، اورمیه، اردبیل، میان: آذربایجان -

 همدان، قوم، کرمانشاه؛  ، ساوه، اراک، اصفهان،تهران، کرج: مرکز -
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  …مشهد، گورگان : سیتورکمن بؤلگه/خوراسان -

 چالیشماالریسیندهوهیین بوتونجه پالنالماسی چرچتئهی وادج.  3

 دا یایینالنان یازیالری ین وارلیقتئهی وادج. 3.4

. بولونماقدادیریدا ان آز بیر یازیسی ین هر سایهئیت. نین ایلک ساییسیندان اعتبارا ج وارلیق درگیسی

رافی اوالراق قبعضی ساییالردا بیردن چوخ یازیسی دا یایینالنمیش، بعضی ساییالر ایسه مونو

بو یازیالرین . یازیسی یئر آلماقدادیر 43۱ین هئیت. ساییدا ج 34بیزده مؤجود اوالن . باسیلمیشدیر

 . الراق قلمه آلینمیشدیرفارسجا او( 4۱%)سی  -11تورکجه، ( ۱1%)سی  -44۱

نین تماتیک آنالیزینه باخیلدیغیندا، هر شئیدن اؤنجه ادبیاتچی کیملیگی اؤنه  ین یازیالریهئیت. ج

ایله  سایی جی-1داکی -43۱3. سی ادبیات آالنیندادیر-3۱%نین  گرچکدن یازیالری. چیخماقدادیر

 43۱۱ساییلیق سیرا یازیالری،  33اشییان باشلیغی د آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیشباشالیان 

ساییدان اعتبارا  جو-11 ده-43۱4بونا پارالل اوالراق . سورموشدور سایییا قدر جی-۱۱ایلینده یایینالنان 

مقاله  1سایییا قدر  جو-30باشلیقلی یئنی بیر سیرا یازی باشالمیش و  ادبیاتی قآذربایجان شفاهی خل

گیشیک ادبی شخصیتلری بیرلیکده، ددا، اسالم دؤنمی تورک ادبیاتی و بونالرین یانین. یایینالمیشدیر

لندیگی فرقلی کیف ارسوی کیمی شاعیرلرین اینجهعامحمد  ،س امرهوتورکیه تورک ادبیاتیندان یون

رافی قبیر مونوایله  باشلیغی ادبیات شناسلیقسایی  جی-3۱دا -433۱آیریجا . یازیالرا دا امضا آتمیشدیر

 . نالنمیشدیراوالراق یایی

بونالرین . لیگی داشییان یازیالریدیرو خبر نیته یریتالشین بیر دیگر اؤنملی قاتقیسی، تانیتیم، هیئت. ج

 . کیمی بیر رقمدیر 43%اورانی 

ساییدان  جو-11. ، دینی ایچریکلی یازیالر تشکیل ائدیر41%نین اؤنملی بیر بؤلومونو، ین قاتقیسیتئهی

ین حضرت محمدو داها سونرا  نین اؤیودلریحضرت علین اؤنجه رینا قدر سورساییال ۱1-۱3اعتبارا 
حضرت علی اهل و  قرآن و اسالمبونونال بیرلیکده . باشلیقلی سیرا یازیالرینی قله آلمیشدیر اؤیودلری

 . دا واردیر باشلیقلی یازیالر یانیندا، بو آالندا  چئویردیکلری یازالر سنت  قایناقالریندا

 جی-5۱-55تاریخ آالنیندا . دور-40%یازیسی واردیر و بونالرین اورانی  43غرافیا آالنالریندا وج تاریخ و

بؤلومدن میدانا گلن فارسجا  5باشلیقلی  اوغوزهان قدر سور ساییالرا جو-۱1-۱3باشالیان و  ایله سایی

، ایلده تورک دونیاسی یوز جی-44رلی محمودا گؤره غاشکبؤلومدن اولوشان  ۱آیریجا . یازیالری واردیر

نین  ه قورقود داستانالریددرافیسی و قباشلیقلی بیر مونو تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش
 . کیمی یازیالری مؤجودور تاریخینه بیر باخیش

دیر؛ بونالرین اورانی -۱بیلجگیمیز یازی ساییسی کلور آالنالرینا داخیل ائدهلسوسیولوژی، اتنولوژی و فو

 . ردی-%5
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بیزده بولونان ساییالردا . دیربیلیم اوزرینه نین بیر دیگر اؤنملی بؤلومو دیل و دیل ین یازیالریتئهی وادج

 . دیر-4۱%یازیسی موجودور کی بونالرین اورانی  13

 بیلیم یازیالری  دیل و دیل. 3.1

-3) 403، (43-1) 401، (13-33) 404، (45-3) 400باشلیقلی یازیالری  لیک یئنی دیلچیین تئهی

آردی »ین یازیسیندا هئیت. ساییدا ج جی-40۱اصلینده . ساییالردا یایینالنمیشدیر( 45-3) 40۱و ( 45

. ریچاتمیشد اساییدا سون جی-40۱میش، تعبیری اولماسینا قارشین، بو یازیالرین آرخاسی گلمه« وار

بیلیمین فرقلی  دیل. واردیر یبیلیم تئریم دیل 431دن اولوشان بو یازیالردا صحیفه ۱4توپالمدا 

 . یکگجیه هلآالنینا عاید اوالنالرینی اینجهیزیمی جه سؤز دآالنالریندان بو تئریملرین ساده

بیلیمله ایلگیلی  بیلیم سؤز قونوسو اولدوغو اوچون، گنل دیل سینده داها چوخ عمومی دیل هبیرینجی مقال

سان، قدوغان آ: بو بؤلومون قایناقالری بو ایکی کیتابدیر اتاًذ. ریملر یوغون بیر شکیلده یئر آلماقدادیرئت

 Cours de، (Ferdinand De Saussure)وسور س وو فردیناند د 4335، آنکارا، ق.د.، تهر یؤنویله دیل

linguistique générale,  پایوت ،(Payot) ،وئریلن اؤرنکلر و قولالنیالن ایله دوالییسی. 434۱، پاریس ،

. س( )گؤستریلن/گؤسترن) significant/signifié: دیرقایناقالرین ائتکیسی همن گؤرولمکده تئریملرده بو

بو بؤلومده تمل قایناق  . بیلگیسی قونوسونو اله آلمیشدیردیلتیجی  ورهایکینجی بؤلومده ا(. ۱. ، ص400

جه زاینگیلیبو بؤلومده آرتیق . دیر کیتابی Aspects of the Theory of Syntax نینمسکیاچوآم ن

باشلیغی  لیک دؤنوشوملو دیلچی-دیجیرهؤتاوچونجو بؤلوم، . دیرتئریملرین قولالنیلدیغی گؤرولمکده

ین   تایالن ثرونونون ایشلندیگی دؤردونجو بؤلومده قایناق اوالراق سومرو اؤزسوی و اقعینی . داشییر

بو بؤلومده آرتیق تئریملر و اؤرنکلر  .سی واردیرباشلیقلی مقاله «ایچ یاپیسی ینن گیاؤبده آد  جهتورک»

 . آدینی داشییر سیحاکمیت و باغلیلیق نظریهسون بؤلومده ایسه قونو . جه اوزریندندیرزاینگیلی

 تئریملری (سینتاکس)ی یزیمد سؤز. 3.1.4

ین تئبو قاورامالر اوچون هی. قاورام واردیر 43۱ن آالنینا گیریزیمی د لرینده سؤزین مقالهتئهی. ج

عربجه؛ /سیندا فارسجا-۱۱لشمیش؛ سی ویا تورکجهسینده آذربایجان تورکجه-31قولالندیغی تئریملرین 

جه باشدا زسینده ایسه اینگیلی-5۱اورتاق؛  ایله سییا تورکیه تورکجه سی وسینده تورکیه تورکجه-11

قاورامین  43۱نی عیدیر؛ -11۱بونالرین توپالمی . اولماق اوزره باتی دیللری کؤکنلی سؤزجوک واردیر

ین تک بیر قاورام تئنین ایلکی، هی بونون ندنلری. ساییسیندان داها یوکسک بیر رقم سؤز قونوسودور

تئریم قولالنماسی؛ بیر دیگری ایسه بعضا بیر تئریمین بیردن چوخ دیله  1-3اوچون بیردن چوخ، بعضا 

 .رویگی اوچونددکسی گرعاید اوالراق گؤستریلمه
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عربجه /جه، فرانسیزجا و روسجا کؤکنلی تئریملر؛ فارسجازتئریملر؛ اینگیلی« اؤز تورکجه»ر، بو تئریمل

 . جکدیر هلناینجهکاتقوریده آیری  3کؤکنلی تئریملر اولماق اوزره 

 رتئریمل« جهاؤز تورک». 3.1.4.4

تک باشالرینا  عضیلریآیریجا بونالرین ب. عدد تئریم بولونماقدادیر 1۱جگیمیز  هبیلاؤز تورکجه دئیه

نین باشقا بیر یئرینده  یا یازی دیر ونین قارشیلیقالری پارانتز ایچینده وئریلمکده قولالنیلیرکن، بعضیلری

 :دیر دیلمکده ایشلهفرقلی بیر سؤزجوک 

  …یشدیرمهگباش آد، یئرلرینی د/ ک آد، آلت قورولوش، چرد

 اینگیلیزجه، فرانسیزجا، روسجا تئریملر . 3.1.4.1

. رموشدوروسؤزجوکلره باش و( فرانسیزجا و روسجا یا نادراً و)جه زسینده اینگیلی-5۱نین  تئریملری تئهی

گرچکدن تابلودا قیرمیزی . بیلمریکاوالراق دگرلندیره( بورج آلما)مه  هآنجاق بونالرین تامامینی اؤدونچل

جه زقالرینداکی حالیله اینگیلیین قایناتئیالرال، هیغوژیک قایقجه پداتئریم، ساده 13رنگده گؤستریلن 

پارانتز  پارانتز ایچینده، بعضاً ونلوقال تورکجه تئریملرین یانیندا بعضاًخبونالر چو. راخیلمیشدیرواوالراق ب

 . وئریلمیشدیرایله  بو تئریملر ایلک ساییالردا ال یازیسی. میشدیریلوئرالیفباسی ایله و التین دن  ایشلتمه

 تابلودا یاشیل رنگده گؤستریلنلر. تئریم واردیر 41جک بیلهرلندیریلهگراق دگرچک آنالمدا اؤدونج اوال

 : لشمیش یابانجی کؤکنلی تئریملردیرتورکجه

لیک، پرئپوزیسیونلو وریاالری، کومپلکس جمله، لکسیک مبهمقترانسفورماسیون قایداالری، قرامر کات

جمله، سنتاکتیک ( مجهول و یا مفعول) فمفعول، مورفم قروپالشما، سنتاکتیک قورولوشالر، پاسی

لر، افقی سینتاکماتیک، پارامتر سی، اصول و، نحوی فونکسیونالر نظریه(struktur) کچراایستر

  …اونیورسالالر/اونیورسال

 رکؤکنلی تئریملعربجه /اجفارس. 3.1.4.3

نجاق همن بلیرتمک آ. یا عربجه کؤکنلی سؤزجوکلر واردیر فارسجا و ندا-۱3نین تئریمی 3۱ین تئهی. ج

کی، کیچیک بیر بؤلومو دیشیندا بو تئریملرین چوخ بؤیوک بیر بؤلومو تک باشالرینا  الزیم

باغالجالری « یا»، «و»، «یا و»یا  بو تئریملرین همن یانیندا پارانتز ایچریسینده و. میشدیر دیلمه ایشله
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حتی دؤرد فرقلی  رام اوچون اوچ فرقلی بعضاًبیر قاو بعضاً. آلترناتیو تئریملر اؤنریلمیشدیررک  دیله ایشله

 : اؤنری سونماقدادیر

 ؛ (سییا تعینی سؤز بیرلشمه اضافت و)سی آد بیرلشمه

 وبیت حالی؛سویا من( اضافه-ترکیب)آد تاماملیق 

عکس ائتدیرمه / له و یا عکس ائتمه اساسیپپرینسی (projection)خصوصیت اساسی پروژکسیون 

 . پرنسیبی کیمی

لشمه، تورکجه(43) وچوا جه اونعربجه تئریملرین چوخ کیچیک بیر بؤلومو، ساده/طرفدن، فارسجادیگر 

یله بیرلیکده ا سیجهزپارانتز ایچینده اینگیلی( inflexion)جه بیری تصریف بونالردان ساده. میشدیر

بیرلیکدهایله  لیقالریجه قارشیزلشمیش یا دا اینگیلییا تورکجه دیگرلری مطلقا تورکجه و .بولونماقدادیر

 : دیر

  …، traceاصلی  و اثرِ ایز، (حرف تعریف)رمینر ئتئد لشدیرنمعین

 بونالرین بعضیلری سؤز. کیررلندیرمک گرگلشمیش اوالراق دگئری قاالن تئریملرین تامامینی تورکجه

 : لشمیشدیراوالراق تورکجه( سینتاکتیک)یزیمسل د

 مرجع، سینظریه ق؛ باغلیلیسیضمیر نظریهاولونان  حذف، عوضلیک سی، آتیلمیشسؤز بیرلشمه تعیینی

  …سئچمک

 : دیلمیش یئنی تئریملردیررهؤبعضیلری ایسه تورکجه بیچیم بیریملرله ت

  …لشدیریجی، معینلشدیرن، مشخص(ابهام) لیک سی، مبهمنظریه اندیرمال سی، حالعالقه لیکجانشین

 رلندیرمهگد. 1

 نده ان دقت چکیجی حادثه، قاورامالرین هارداسا تامامی اوچون فرقلی دیللردن بیرین تئریملریهئیت. ج

جه تئریملرین یئر آلماسی یازارین زاؤزللیکله اینگیلی. دیراولماسیدیلمیش  ایشلهنئچه تئریمین 

ال میش تئریملرین اوریژین هیئرلشم ماماًاتله بیر دیلده ه: یله آچیقالنابیلیرا سیوژیک دوشونجهقواپد

ییب آنجاق یازار بونونال یئتینمه. دیرسی گنلده یاپیالن بیر شئینین وئریلمه کی قارشیلیقالریدیلده

و زامان خبونو یاپارکن چو. عربجه قارشیلیقالرینی دا وئرمک زوروندا قالمیشدیر آیریجا فارسجا و بعضاً

بو دوروم، آذربایجان تورکجه. تمیشدیرئلشدیرمه یولونا گیابانجی دیلدن آلینان سؤزجوکلری تورکجه

بیلیم آالنی کی بورادا دیل)نین قونوسونو اولوشدوران آالندا  نین یازی وییا ایشله ونین  نیمی ایشلهنین  سی

، ایله دوالییسی. سیدیرتئریم باخیمیندان یئترسیز اولدوغونون بیر گؤسترگه/سؤزجوک( سؤز قونوسودور

نین ایچینده بولوندوغو دورومو،  سیئیدن اؤنجه، آذربایجان تورکجهین بو یازیالریندان، هر شهئیت. ج

  .بیلیرکیهجینی گؤزلملهنی دارالما سورهعی
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قاورامالرین  هلیکل هاؤنج. کیرمک گرنین دیگر بویوتونو گؤز آردی ائتمه ین یازیالریهئیت. آنجاق، ج

رک لشدیرهکندن سؤزجوکلری تورکجهاولماسا بئله، اؤزگه کؤ« اؤز تورکجه»مامی اوچون اهارداسا ت

یغکیمی بیر قای «لشدیرمهاؤز تورکجه»ین بو آشامادا، تئریملری هئیت. ج. «رتمیشدیرؤتئریملر ت»

نین  سینین آذربایجان تورکجه ین اصیل نیتیهئیت. ج. نین اولمادیغی آچیقدیر یا اوغراشی نین و سی

وسللیک، ایشلرلیک سی؛ بو دیله فرقلی آالنالردا ایشلهمهیلدگیشیک آالنالرا گئنیشلهنین د نیمی ایشله

یازیالریندا » شخصاًو بونالری « سیرتمهؤلیک تئریم تبیلیم آالنینا یؤنه دیل»ین  هئیت. ج. قازاندیرماقدیر

بو ائیلملری . لیک چوخ اؤنملی ایکی ایشدیرنین نورمالالشماسینا یؤنه سیآذربایجان تورکجه« سی ایشلتمه

دالشدیریجی و ویاپیسال بویوتدا ک»سینده،  وهیپالنالماسی چرچ( بوتونجه)نین دیلسل  پالنالماسی دیل

سینده دیلین وهیچرچ« سیدیلین یئنیلنمه»وسل بویوتدا ایسه ایشله»؛ «یلمئاستانداردالشدیریجی ا

 . بیلریکلندیرهگراوالراق د« سینین گلیشدیریلمه ویبیچیمسل ایشله

 سونوج

نین جانلی توتولماسی و دگیشیک آالنالردا ایشلرلیک قازانماسینا  دا تورک دیلی درگیسی، ایرانوارلیق 

نین ان اؤنملی اؤزللیکلریندن  درگی. ل اوینامیشدیر و اویناماقدادیرولیک ائتکینلیکلرده اؤنملی بیر ریؤنه

یک دوشونسل یازیالرا یئر لنین سورونالری و بو سورونالرین چؤزومونه یؤنه بیری، ایراندا تورک دیلی

نین تارتیشیلماسی سونوجوندا آلینان قرارارالرین یئنه  سی؛ سورونون تثبیتی و چؤزوم اؤنریلریوئرمه

دا  بو آچیدان، وارلیق درگیسینی ایران. دیر ولماسینی ساغالماسییاویغوالمایا قوایله  درگی آراجیلیغی

سی باغالمیندا اؤنملی بیر آکتور اوالراق مهزنلهلیک دیل پولیتیکاسی و دیل دوتورک دیلینه یؤنه

 . کیرلندیرمک گرگرد

ت، درگیده ئهی. نین قوروجوالریندان و عینی زاماندا باش ادیتورو و یازاری اوالن ج بو قاپسامدا، درگی

الریندا بیلیم آالننین یانیندا، دیل و دیل سایر قونوالرینداکی یازیالری یازدیغی ادبیات، فولکلور، تاریخ و

، ایشلرلیگینی و نیمینی ایشلهنین بیلیمسل آالنالردا  ، تورک دیلیایله قلمه آلدیغی بیلیمسل یازیالری

ایله  باشلیغی« لیک یئنی دیلچی». جانلیلیغینی ساغالماق اوچون آغیر بیر چابایال چالیشمیشدیر

( 4: یر آرادا گرچکلشدیرمیشدیرنین بیرنئچه ایشینی ب یله، دیل پالنالماسیا سییایینالدیغی بئش مقاله

« بوتونجه پالنالماسی»مداخله ائتمیش و « دیلین یاپیسینا»بیلیم تئریملرینی قازاندیراراق  دیله دیل

ر هوینه مداخله ائددیلین ایشله( 1یدا بولونموشدور؛ غقات« سؤزجوک استانداردالشماسینا»وسینده یچرچ

 ائیلمدهلیک سینه یؤنهلنمهسی اوالراق دیلین یئنیلمهنین گلیشدیری ویک ده دیلین بیچیمسل ایشله

بیلیم آالنیندا  ین و وارلیق درگیسینده دیل و دیلهئیت. بوندان سونرا یاپیلماسی گرکن ج. بولونموشدور

 . دیرسینین یئنیلنمه بیلیم تئرمینولوژی یازان دیگر یازارالرین اولوشدوردوغو دیل

. نداکی دورومونون دینامیک یاپیسی بو چالیشمایال دا اورتایا چیخماقدادیرنین ایرا سیآذربایجان تورکجه

ین ایکی  هلیلنین ترسی یؤنده ایره بیری-ین بیر سورجدن چوخ، بیر هلیلرهیآنجاق بو دینامیزم تک یؤنده ا

جی  هورین س هلیلبیر طرفدن سوسیولوژیک دینامیکلر دارالما یؤنونده ایره. دیرجی ایچرمکدهفرقلی سوره
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دیگر طرفدن وارلیق درگیسی کیمی بعضی توپلومسال و کولتورل قوروم و قورولوشالرین  تتیکلرکن،

 .جی نورمالالشما یؤنونده زورالماقدادیرگرچکلشدیردیگی ائتکینلیکلر سوره
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 اکلر

 یملریتر میلیبلید -4
 میزید سؤز 

 (نتاکسیس)

 .ت

 یستورکجه

تورکجه. آذ

 یس

 فارسجا

 عربجه

 .ت

 یستورکجه

 زجهیلینگیا

 زجایفرانس

  Ad/isim X X X میسیا / آد 4

 ینییتع ای و اضافت) رلشمهیب آد 1

 (یسرلشمهیب سؤز

 X X   

   Ad öbeği X X (مبتدا) قروپو آد 3

 ای و (اضافه-بیترک) قیماملات آد 1

 یحال تیوبسمن

Tamlama X X   

  رماقیآدالشد / رمایآدالشد 5
"nominalisation" 

Adlaştırma X  X X 

ی کندهیدر/ قورولوش آلت ۱

 (deep structure) استراکچر

Derin yapı X   X 

    Yükseltme X رمایآرت ۱

 اولونان حذف) کیعوضل شیلمیآت ۱

 یسهینظر( ریضم

Adıl silme kuramı X X   

  Bağlayıcı X  X یجییباغال 3

 مرجع) یسهینظر قیلیباغل 40

 binding theory( سئچمک

Bağlama kuramı X X  X 

   Temel kurallar X X (پایه)بازا  تمل، / داالریقا تمل-ازاب 44

 Birleştirme نوشوموؤد رمهیرلشدیب 41
dönüşümü 

X  X  

 empty Boş kategori X  X X بوش 43

 لمهیاوالب برابر 41

(Co-occurrence) 

Birliktelik X X  X 

   X X  (لفظ) یلرعالقهی ورص نینجمله 45

 /(focus)یئری یقانون نینجمله 4۱

ی قانون نینجمله(/وورغو)دیتاک

 یسؤلگهب

Odak X X  X 

 Baş X  X X ردکچ ای آد باش/(head) چردک 4۱

   İçyapı/dış yapı X X قورولوشی خارج/قورولوشی داخل 4۱

43 Determiner  یصفتلر اشاره 

 حرف) نریدترم رنینلشدیمع/ 

 (فیتعر

Belirleyen X X  X 
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  Dil bilgisi/gramer X  X قرامر ای وی سیلگیب لید 10

    Dil unsurları X یالالریماتر لید 14

    Dilin yapısı X قورولوشو نیلید 11

 /Dönüşümlü üretken قرامری جیدتؤره-دؤنوشوملو 13
Üretken 
Dönüşümlü/Üretici 
Dönüşümsel/Üretici- 
Dönüşümlü Dilbilgisi 
(Dil Bilgisi) 

X  X  

 یداالریقا مدؤنوشو 11
Transformational rules 

 ونیترانسفورماس ای و دؤنوشوم/

 /یداالریقا رمهیچئو/ یداالریقا

( دؤنوشوم) ونیترانسفورماس

 یداالریقا

Dönüşüm kuralları X X X X 

 /قوشما / (postposition) ادات 15

 (ادات آد)

Edat/ilgeç X X  X 

   Ekleme X X عالوه 1۱

  Ad cümlesi X X X یسملهج آد ای میسیا 1۱

 رمهیدشیدگی نیرلرئی /ائتمه عوض 1۱

 یسعالقه کیل نیجانش /
Substitution 

Değiştirim X X X X 

 Özne X X  X (subject) لیفاع 13

 قروبو فعل ،یسجمله فعل فعل، 30

 (خبر)

Fiil, fiil cümlesi, 
eylem öbeği 

X X   

 Bileşen X X  X (component) صهیح کیفونت 34

 transitive( یرلیتاث) یشلیگئچ 31

 فعل

Geçişli fiil X X X X 

    Gramer kategorileri X یلریورقکات قرامر 33

   Dilbilgisel işlev X X یسفهیوظ قرامر 31

 یسهینظر تیحاکم 35
government 

Yönetim kuramı X X  X 

 قیلیباغل و تیحاکم 3۱
(Government and Bilding) 

 یسهیظرن

 

Yönetim ve 
bağlama kuramı 

X X  X 

 یسهینظر رمایحالالند 3۱
(case theory) 

Durum kuramı X X  X 
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 ئری ای وی داسیقا حرکت 3۱

 یسهینظر/ یداالریقا رمهیشدیدگ

(movement theory) 

Hareket kuralı/ 
kuramı 

X X  X 

  Silme X X X (لمایآت ای و حذف)لمهیس / حذف 33

 endocentricی مرکزل چیا 10

 قورولوش

İçözeksel yapı X   X 

   Türemiş cümle X X جمله شیائتم انکشاف 14

 İz X X X X زیا=  traceی اصل اثرِ و زیا 11

 ایورقکات(/مقوله) یورقکات 13

 یداالریقا( یامقوله)

Ulam X X   

    Altulam X یآلت ایورقکات 11

 (یرلیتاث) یشلیگئچ 15

Transitive  فعللر 

Geçişli fiiller X X X X 

   Sözcük türleri X X ینؤعلر کلمه 1۱

  Yardımcı fiil X X X فعلی مجیاردی/فعلی مکچؤک 1۱

 Bileşik cümle X   X جمله کمپلکس 1۱

 Sözcüksel کیل مبهم کیلکس ای یلغو 13
belirsizlik 

X X  X 

 یسهینظر تیمحدود 50
Bounding theory 

Bağımlılık kuramı X X  X 

 Mantıksal yapı X X  X (logic forms) رماوفی منطق 54

 آدالر مصدر 51
(gerundive nominals) 

 gerundium فعل ظرف /

Ulaç X X  X 

  کیترسل=مفعول (object) مفعول 53

 (حیصر مفعول)مفعول زیسواسطه

 حیرصریغ/(indirect) حیرصریغ

 مفعول

(prepozisyon) مفعول/ 

 میرمستقیغ

 (complement indirect)متمم

Tümleç/nesne 
Düz tümleç 
Dolaylı tümleç 
(İlgeçli tümleç) 

X X  X 

   Olumsuz cümle X X جملهی منف 51

تؤره متمم (/یجییمامالات) متمم 55

  مقوله ریب دن
complementiser 

Tümleyen X X  X 

 رلشمهیب سؤز ایو قروپالشما مورفم 5۱
consitituant 

Kurucu X   X 
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   Belirsizlik X X (ابهام) کیل مبهم 5۱

 specifier Özelleştirici X X  X رنیلشدمشخص 5۱

 article Tanımlık X X  X آدالر مشتق 53

ین -" ن،ایتامال)یجیریلشدنیمع ۱0

 determiner ،("حالی

Tamlayan X X X X 

 /قورولوشو نحو /syntax نحو ۱4

 کیسنتاکتی نحو /یسبؤلمه نحو

 قورولوشو

Sözdizimi/ 
Sözdizimsel yapı 

X X  X 

 لرجمله ووهن ۱1

(kernel sentences) 

Temel cümle X X  X 

 اولونان قبول دناؤنجه ۱3
(presupposition) 

Ön varsayım X X  X 

   Bölümleme X X (لیتحل هیتجز) پارچاالما ۱1

 Edilgen X X  X جمله (مفعول ای و مجهول) ویپاس ۱5

۱۱ Prepozisyon 
 (اضافه حرف(

İlgeç  X  X 

 /کلریعوضلی قلیلیقارش ۱۱

 یرلریضم مشارکت

İşteş adılları X X   

   Dönüşümlü adıllar X X رلریضمی شلیدییقا ۱۱

   Dizim kuralları X X یداالریقا قورولوش ۱3

 شیائتم انکشاف /جمله ساده ۱0

 / جمله (تمل) ساده /جمله

 لرجمله (یاصل)ملت

Basit cümle/temel 
cümle 

X X X  

   Seçme kuralları X X یتلریخصوص سئچمک ۱4

 استراکچر کیسنتات ۱1
(syntactic structures) 

Sözdizimsel yapı    X 

 Sıfat, sıfat-fiil (participle) فعل صفت صفت، ۱3
(ortaç) 

X X  X 

 سؤز (/جمله) یقروپالر سؤز ۱1

 یداالریقا اقروپالشم

Öbekleşme kuralları X X   

 یلرمقوله لسؤز ۱5

(lexical category)/ 

 (lexicon) یلرمقوله سؤز

Sözcüksel ulamlar X X  X 

   Soru cümlesi X X یسجمله سئوال ۱۱

 لرعالقه نیجانش لر،عالقهی شاقول ۱۱
(paradigmatic relations) 

Dizisel bağıntı X X  X 
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 یسعالقه کیل نیجانشی شاقول/ 

 (یحال تیوبسمن) انیتامال ۱۱
genetif 

Tamlayan durumu X X X X 

 یسهینظر میتقس ۱3
Distributionalism 

Dağılımcı kuram X X  X 

   X X  یجیائد نییتع ۱0

 (یمتعد)ی رلیتاث ۱4
(transitif) 

Geçişli X X  X 

   Geçişsiz X X (الزم) فعللر زیرسیتاث ۱1

 Bükün/büküm  X  X (inflexion) فیتصر ۱3

 و/  (teta roles) لور تتا/ لوور تتا ۱1

 یسهینظر ونالریفونکس ینحو ای

Teta rolü X X  X 

 آدالر شیلمیدرهؤت ۱5
(derived nominales) 

Türemiş adlar X  X X 

…Kural ve پارامترلر و اصول ۱۱  X X  X 

 ...کینتاقماتیس لرعالقهی افق ۱۱

 /یالریباغالنت قونشولوق

 (قونشولوق) کینتاقماتیسی افق

 یسعالقه

Dizimsel bağıntı X X  X 

۱۱ Üniversal (شمول عالم/) 
Üniversallar 

Evrenceler  X  X 

 Evrensel Dil Bilgisi    X قرامر ورسالیاون ۱3

ی کاوزده /قورولوش اوست 30

 قورولوش /استراکچر
(surfaces structure) 

Yüzey yapı X   X 

   Niteleyici X X سؤزلری جیریوصفلند 34

 یاساس تیخصوص 31
Projection principle 

 عکس/ یاساس ائتمه عکس ایو

 یبیپرنس رمهیائتد

Yansıma ilkesi X X  X 

  Yan cümle X X X (لرجمله tab) جمله انی 33

  رمهیشدیدگی ئرلری 31
permutatia 

Değişi/değiştiri X  X X 

   İyelik durumu X X حال( یلکمُ) کیلهییی 35

   Adıl/zamir X X ریضم 3۱

 Belirteç/zarf: yer یظرف زمان ،یظرف ئری: ظرف 3۱
zarfı, zaman zarfı 

X X   

 



 

 
VARLIQ 

Dil Edebiyat ve Kültür Araşdırmaları Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 21-32  

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 موغول دیل ایلیشکیسی اساسیندا -تورک 

  (2) شیرا یوغور دیل ایلیشکیسی -اویغور  ساری

  موسی رحیمی •

ÖZET: Mousa RAHIMI (Musa Rahimi), “ Türk- Moğol Dil İlişkisi Esasında Sarı 
Uygur- Şıra Yugur Dil İlişkisi”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 
Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss.  21-32 
Türklerin ve Moğolların eskiden beri birbirleriyle sıkı ilişkileri oldukları 
bilinmektedir. Bu ilişki sonucunda iki dilin de birbirinden derin etkilenmeleri 
olmuşşur. Bu etkilenmeler yalnız söz varlığında kalmamış, morfolojik ve sentaktik 
düzeyde de gerçekleşmişşir. Türkler hareketli bir millet oldukları için tarih boyunca 
Moğol, Tunguz, Fin, Islav, Hind-Avrupa, Arap ve Farslarla temasta olup onların 
dillerini etkilediği gibi dillerinden de etkilenmişşir. Bu etkileşimin derin izlerini 
yalnız art zamanlı (diyakronik) ve karşılaştırmalı dil biliminde değil, ayrıca onların 
inanç, sosyal hayat, düşünce biçimi ve yaşam tarzında da aramak gerekir. 
Dil sınıflandırmasında aynı gruba ait olan Sarı Uygur Türkçesi ve Şıra Yugur 
Moğolcasının eklemeli (agglutinative) bir dil olmaları, yapım ve çekim 
benzerlikleri, zamirlerde ve söz varlığındaki ortaklıklar gibi hususlara araştırmacılar 
değinmiştir. Jenetik akrabalıktan çok, dil teması sonucu ortaya çıkan benzerlikler ve 
değişimin üzerinde durmaya çalışılan bu yazıda, bütün dillerin tarihinde bir 
karışmanın olabileceği gibi bu iki Altay dilinde de dil değişiminin birçok 
düzeylerinde gerçekleştiğinin tesbitine çalışılmıştır. 
Bir dilin tarihini o dili konuşanların tarihinden ayırabilmediğimiz için biz bu 
çalışmada Türk ve Moğolların hem tarihini hem de dil teması sonucu oluşan 
ortaklıklara hem rekonstraksiyon (reconstruction) olarak varsayılan Ana Altaycayı 
(Proto-Altayca) göz önünde tutacağız. 
Açar Sözcükler: Altay Dil Varsayımı (Ferziyesi), Kültürel Dil Bilimi, Sarı Uyhur 
Türkçesi, Şıra Yugur Moğolcası. 

                                                           
  وارلیق. یایینالنمیشدیرساییسیندا ( 931  گوز) 2: ایکینجی دؤنم، سایی"نین  درگینین ایلک بؤلومو  مقاله  

 
 (rahimi.musa@gmail.com)و ادبیاتالری بؤلومو، دوکتورانت  لری چاغداش تورک لهجه یوردو بیلیمآنکارا  
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، "مغولی -تماس زبانی ساری اویغور و شیرا اویغور بر اساس مناسبات زبانی ترکی"موسی رحیمی،  :چکیده

  2-92 .صص ،(2 931/21  زمستان) 9، دوره دوم، شماره ترکیفصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ : وارلیق

در نتیجه این ارتباطات و . اند شتهو مراوده نزدیکی دا طاتبراهای خیلی دور با هم  ها از زمان و مغول ها ترک

این تاثیرات تنها در واژگان نمانده . اند هر دو زبان ترکی و مغولی تاثیرات زیادی از یکدیگر پذیرفتهنیز مراودات 

ترکان به خاطر متحرک بودنشان در . اند رات زیادی بر یکدیگر گذاشتهبلکه از لحاظ ساختاری و نحوی نیز تاثی

بوده و  ارتباطها در  ها و فارس ها، عرب ها، اسالوها، هند و اروپایی تونقوزها، فین-طول تاریخ با مغوالن، مانچو

اثرات عمیق و متقابل این  .اند ها نیز تاثیر پذیرفته های آن از زبان ،اند های آنها تاثیر گذاشته همانطوری که بر زبان

بلکه از لحاظ اعتقادی، زندگی ( دیاکرونیک)و در زمانی  تطبیقیشناسی  ارتباطات را نه تنها از لحاظ زبان

ترکی ساری اویغور و مغولی شیرا یوغور در . اجتماعی، طرز تفکر و زندگی نیز باید تحقیق و جستجو کرد

لق بوده و تاکنون محققان زیادی به تشابهات مورفولوژیکی و مشترکات به یک خانواده زبانی متع ها بندی زبان طبقه

ارتباط زبانی /  در این مقاله به جای ارتباط ژنتیکی به تشابهاتی که در نتیجه تماس. اند واژگانی دو زبان پرداخته

ین آن زبان که تاریخ یک زبان را از تاریخ متکلم عالوه بر این، همانطوری  .بوجود آمده پرداخته شده است

در این نوشته هم به تاریخ ترکان و مغوالن هم به مشترکاتی که در نتیجه ارتباط زبانی بوجود  ،توان جدا کرد نمی

 . آلتاییک در نظر گرفته شده است-آمده نیم نگاهی انداخته شده و هم فرضیه پروتو

 ویغور، مغولی شیرا یوغورفرهنگی، ترکی ساری ا شناسی ی، زبانیکی زبان آلتای فرضیه :ها کلیدواژه

ABSTRACT: Mousa RAHIMI (Musa Rahimi), “ The relationship of Sarı Uighur-
Shira Yughur language in the context of the Turkish-Mongolian Language”, Varlıq: 
Quarterly Journal of Turkish Language, Literature and Culture, Second period, 
Issue 3 Winter 2015/1394, pp. 21-32 
Turks and Mongols are known to have close contacts for long years. As a 
consequence of this relationship, both of these two languages have deeply 
influenced each other. These impacts have not only occurred at the level of lexical 
system but also at morphological and syntactic levels. Since Turks have been a 
highly mobile nation throughout the history, they have been in contact with 
Mongolian, Tungus, Finnish, Slavic, Indo-European, Arab and Persian people and 
they have affected their languages as well as being affected by their languages. To 
study and determine the deep traces of these effects, not only is there a need to 
diachronic and linguistic comparison but there should be an investigation on their 
faith, social life, thinking manners and ways of life. 
Since Yellow Uighur Turkic and ShiraYugur Mongolian languages belong to the 
same group and they are both agglutinative languages, the researchers have pointed 
out some similarities between pronouns, structures, conjugations, and words. Rather 
than genetic kinship, this paper has tried to examine the the similarities coming 
from language contacts. 
Because it is not possible to separate a language’s history from the speakers of that 
language, we have considered the history, contact-induced simmilarities and the 
reconstructed forms of Proto-Altaic. 
Key words: Altaic languages, cultural linguistics, Sarı Uighur Turkish, Shira 
Yughur Mongolian.  
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 ورالرغورالر و شیرا یوغساری اوی. 1

 ورالرغاوی یسار. 1. 

  یلرینزؤاورالر، غاوی ریبیری اوالن سا (اقلیت) انقدآزینلی 22 یک هندیجومهوریت خلقگونوموز چین 

نین  یانلیغخاقور غاوی (Ötüken) یوغیرالر اؤتوکن/ یوغور. آدالندیریرالر قاوالرا "یوغیر/یوغور"

انلیغین قاخ یسمیقورالرین بیر غاوی یسار حتی. دیرلر ییلجیلرثورالرین بوگونکو تمغاوی یوروجوالرق

  هگنل نفوس ساییمینا گؤر ییلا 2111. ادیردقاوالن یاغالکارالرا اوزانما یس هوروجو سواللق

ورالرین توپالم غشان اویدانی هچینج اونوداراق اًتمام یو دیللرین  "یوغور سؤز/جهنگار سؤز؛ تورکا/ولجاغمو"

. ادیرقددا اولدوغو سانیلماحدودون 1،111شانالرین نفوسونون دانی جهتورک. یردوندادحدو 3 ،،9 نفوسو 

ورالرین نفوسو غاوی یوالن سارا هد چین هچین گنل نفوس ساییمینا گؤر ئچیریلنگ هیلیندا 331 

 یسار هایس هلن اوچونجو گنل نفوس ساییمینا گؤرئچیریگ هدیلینا 322 . یندا ایدحدودو 2،223 

 (.2113: 1گوو ) یندا ایدحدودو 1،203 ورالرین نفوسو غاوی

سونگ . دیر هدونمکرؤگ آدالر یلقفر هدؤنمد یلقالردا فرقایناق ه، چینجهاوزریند یور آدغساری اوی

سا لی هو "،  "وئی وولی  سا"  هددؤنمین یسه ، یوان سوالل"ور غباش اوی یسار" هدؤنمیند یس هسوالل

،  "وئرغئیوشیال " هدؤنمیند یس ه، چینگ سوالل"ائروو ئی وسا لی " هدؤنمیند یس ه، مینگ سوالل"ائر یه

 "هئی هوانگ فان" ،"هوانگهوانگ فان"، "شیال گوئر هئیفان"، "انگفانوشیال گوئر هو"، "هوانگ فان"
ورالرا اسالم غاوی یا سارباشق دانبون(. 2113: 0گوو )یر دآدالندیریلمیشآدالرال ر اوخشا هشکلیند

ولیستان غرین مویارپینک جی- . پ( 210 ) ی، و پاپانین ائلچیس(،21 ، یرشید یختار)الریندا قایناق

 (.330 :  9ؤلمز، ا) قریییراستال هند خیتاری

نین بوندان سونرا  یورالرغانسو اویق. یآلتینا گیرد یکیمیتحاچنگیزلیلرین  یورالرغانسو اویقدا -220 

بیر  یچیکک خاونالردان چو. یردیلردوام ائتاد یحیاتالرین قبودیست اوالرا. یاولماد یلتلرؤباغیمسیز بیر د

: ،211رجیالسون ا)ادیر دقیاشاما هبوگون د هانسو ایالتیندقین  چین هیلا ورالر آدیغاوی یسار بروق

 یاسک هگؤر هن بیر گؤروشقیورالر یایغاوی ییاشایان سار هسیند هانسو بؤلگقین  بوگون چین .(229

 یاسک هد هگؤر ها گؤروشقو بیر باش یس جهدوشموش بیر له قورالرین اوزاغورالرین، بوگونکو اویغاوی

 هانالر آراسیندا چینجدانشی هولجا و چینجغ، موجهتورک(.  211: 29وهانسون، ی) لریدیر نوهیزالرین غیرق

 (.  332 : ،93 هان) دیلیر ایشله مییک (lingua franca) اکبیر لینگوا فران

 یسامیآیریلمازالر و ه هیئد یورالرغاوی( یهئش)انسو قو  یورالرغاوی یورالر، باتغاوی هیندخسونگ تاری

 جو-3. یلیریدا دئ یورالرغجاو اوی-الردا شاوقایناق عضیورالرینا بغاوی یبات. آدالندیریلیرالر قو اوالراق یهو

ورالر دا بونالرا غاوی یجووداک-سونرا گئن هو اولوشور؛  بیر سوربروقور غلو بیر اویجگوجاودا -شاو هیلدا یوز

( یهئش) یورالرغانسو اویق هایل یورالرغاوی یبات هبو دؤنمد. لنیرجگو خورالر بورادا چوغاتیلیر و اویق

 یسین هلگجاو بؤ-شاو یسکرلرعچین  هلیندای 1،1  یمیالد اما. بیر ایلیشکی واردیر خیآراسیندا سی

 ورالر دا غاوی یجاوداک-شاو قاوالرا جسونو. انسونون آراسیدیرق هال ائدرلر، بوگون بورا کومول ایلغاش
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بو  یورالرغاوی یاوالن هئش یورالرین آتاالرغاوی یبو اوالیالرین سونوجوندا سار. چرلرئگ هگلی اکینجی

فیندن عض هاولوشان اوتوریت هد هورالر بو بؤلگغویا یانسوداکقمانیندا از هبئش سوالل. الیرالرقیالنیز  هد هبؤلگ

. ییاشانیرد هایل یجانلیلیغ نتوبوورالر آراسیندا غمانیهئیزم اوی هد هبو دؤنمد. لندیلرجگو چوخ قفایداالنارا

 تیم هدن یاوالن تیجارتین هایل یلر هلکؤا یین بات چین ییگر یونومالرق یغرافوج هورالر بو دؤنمدغاوی

یتان ق هد ، چینیدئگلسئ. ک یسیچخمجار تاری(. 332 : ، هتپ قآ) دوالرورتوتندا آلتی (لونتروک)

نین بونون  یور بویالرغون و اویق؛ ینین باشالدیغین یرکتحؤچ کورولوشویال دوغودان باتییا بیر قنین  یلتؤد

-ایدیل"یل باشالریندا  ا یوز جو-1  هبونا گؤر. دوشونور یاتیلدیغینقالرا قیپچاق قسونوجو اوالرا

الر؛ بورادان آلتایالرا دوغرو کیمکلر؛ قیپچاق هسیند هورئایرتیش آراسیندا اوغوزالر، ایشیم چ-ونحسئی

( شارییا یک هد یمروز)ورالر غاوی یسار هسیند هشان بؤلگ-الر، داها دوغودا نانقارتوقرافیندا طگؤل ا قایسی

ونالر دا بو قبو سیراالردا . یوارداؤنگوتلر ی دوالیالریندا نستور یگهو دیرس-هوانگ. ییئر آلیرد

یالر؛ اونالر دا  دیئرلریندن اوینات یونالرقیتانالر قردا ال-391. رایدیالدقیاشاما هبیر یئرد یاخینالردا

، هسین هبؤلگ( قارلوق)اپیسیندان تورکمن قاریا قرک جون هی هسوروکل هد ین هتلوورالردان بیر کغاوی یسار"

 (.2111: 219 رجیالسونا)  "گلدیلر هسین حهر ساالقیپچاق هوزئیدقاورادان دا 

 هیلا سی هکواولما تهل خش و یونی ایتیرمیدیللری ییاز یور تورکلرغاوی یاوالن سار بمنسو هبودا دینین

-220 . یریددعا هپوتانین. ن .ایلک چالیشما گ ایلگیلی هلی ایس جهور تورکغاوی یسار. لردیر هوزا-زاو

، یئرلشیم یلرندک یدعاورالرا غوین پوتانین ی هدوزنل یگز هسین هوت بؤلگقآراسیندا تان ییللرا 221 

 هورالر ایلغوشان شیرا یدانیولجا غاوغرامیش و مو هبیریملرین

بیلگیلر ید عاورالرا غوی( اراق) یشان ساردانی جهتورک

 قالقورالر یاغوارا یق هگؤر هینگیدین بلیرت پوتانین. یردمیش هدرل

بونالر دا  گئنه.  آیریلیرالرقوال یایک هوزرا قو هورونگوت اولما

. آیریلیرالر( وتوکا)= هلر هیلعاک یچیآراالریندا داها ک اوز

 هی هیم بو بؤلگامانئره. گ. س، (310 -312 ) هیللرداسونراکی 

ورالردان غشیرا یو هورالردان هم دغاوی یگلمیش، هم سار

 (.330 :  9ؤلمز، ا)یر دمیش همتین درل

انسودا ق، فمالو. درئدا دوغو تورکیستانا گ فآراسیندا روس بیلگینلریندن مالو ریلیلا 313 -  3 

 ندیگو ک-یف-ونوین خیا هشاچوو شهرین هندژوئ 9  ییلا 1 3 ورالر آراسیندا دوالشیرکن غاوی یسار

لزومسوز سیز،  بترتی"نین آلتیندا  یبیر بودا هیکل. اتلیرق هآیین گرچکلشنبودا ماغاراالریندا  یرافینداکطا

اوالن  یرلردن بیرثوریلمیش ائورجایا چغسیز پارچاالر، اوی ببو ترتی. رتاپاپارچاالری  ذیغاک "و فایداسیز

پارچاالرینی  باشقاون -ق، آلتون یاروفآیالریندا مالو دسامبرو  بروکتوایلین ا یینع. یددیعاا قآلتون یارو

. دیر سخهبیر ن جا گئقجائدیلمیش اولدو ختنسااس هیلیندا ،02  سخهبو ن. تورروگ یه هر و روسیتاپادا 

تورولور وگ هبرلین تاپیلیب هرین تورفان سفریندیالپارچاالر، آلمانل عضیلریندن ب سخهن باشقارین ثا

 (.،211: 229-202 رجیالسونا)
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ین  چین یبات ،یلیدئ هسیند حه، تورفان وایتانیشماالر هایل یور مدنیتغموغولالرین اوی هگؤر هی یلیگئت. ل

ین  یوبیالقزامانیندا،  یوبیالقن خایوک ؤب. ورداولموش هیلا ورالر آراجیلیغیغیاشایان اوی هانسو ایالتیندق

یریلمیشلر، داها سونرا دینالرینا یئرلشخیا یوو شهرک-انسودا لیانگقلر گودان بیقدورتا و  یشااردق یایک

 وچیوا یول ائتمیشلر و بو دینین یاییلماسبق یبودا دینین هایل ینین ائتکیس یور راهیپلرغدا بودیست اوی

 هد یرلرؤد قورالرین پارالغاوی هدوشونج یدانخانموغول  یک هد چین. ائتمیشلر یشئی اللریندن گلن هر

ور غموغولالرین اوی(. 332 : 2،0 یلیگئت)چکیلمیشلر  یماناستیرالرینا گئر یانسوداکقمیش و چاتسونا 

ن چالیشماالرینا وچوا ینین یاییلماسیو بو د یلر هبول ائتمق یبودا دینین هیلی اس طهساو یراهیپلر

ا بفیلاتمل آالن بیر  یسینبافیلاور غاوی نوچودیلی اولمایان موغولالر ا یورالر دا بیر یازغ، اویقارشیلیق

 (آغیز-شیوه) در بیر دیالکتق هبوگون هسیند جهور تورکغاوی یسار(. 332 : 2 هتپ قآ) رالورموشداولوش

بیر چالیشمادا، دوغو  یایلگیل هایل یالن تورک دیالکتلریشدانی هد چین. میشدیر رولمهؤگ قیفر

تاتار، ) یلرین جهر تورک لهگ، دیقال بیرلیکدهثنا اولماستا یس جهور تورکغالن اوییشدانیدا  تورکیستان

نین آز  یسشانالرین ساییدانی( لری تورکجه یزغیرقور، تووا، هئیلونگژیانگ غاوی یاؤزبک، ساالر، سار

ورالرین غویری اداغدا و اووادا یاشایان سا. یرنلییب ینین اولوشمادیغ یلرقدیالکت فر لهه رهؤگ ایناولماس

 .(332 : 9  هتپ قآ)ر واردی یلرقآز سس و سؤزلوک فر خآراسیندا چو یدیللر

 ورالر  غشیرا یو .2.1

. اپسایان بیر دیلدیرق یالرینانشدانیآمدو تبت  هد هموغول، تورک، چین و بلک هد ور چینغشیرا یو

دیر و ژوناست  ور موغولجاسیغالن موغولجا شیرا یویشدانیان آز  هد ان موغولجاسیندان سونرا چینقامنیخ

شیرا . مین ائدرخوردوغونو تداولوش یبیرین دهور نفوسونون اوچغیو 3،111توپالم  ینفوسالرین(  32 )

. یرادددانیشیلماقدوغوسوندا -وزئیقین  و چین هنین مرکزیند یانسو ایالتق یور موغولجاسغیو

، هسیند هبؤلگ ی، کانگلهشهریند (خودمختار) ور اؤزرکغسونون یو هد و چینخنین بیر چو یالردانیشان

 ههم تورک دیلیند. رالرادیقدیاشاما لریندهتان و بئیتان کندقنین دون سی هنگ بؤلگچودا و هوانشیوهونگ

 یباغل هن موغول دیلینوچوبیلمک ا هائد دآییر یور دیل تورلرینغاوی یسار وار اوالن هموغول دیلیند ههم د

( diacronic) یزامانل دآر. دیر دهکیلمیور دئغیو یبات هباغلی اوالن تور هور، تورک دیلینغاوالنا دوغو یو

 الیتراتوروند یور باتغور تورک اتنونیمیندن گلیر اولسا دا، یوغاوی یاسک ور سؤزوغویلدیغیندا یخبا

 یسین جهور لهغشیرا یو یگرچ. دیرده آلتیندا بیلینمک یور آدغاوی یسار قاوالرا (سنتی) نکسل هگل

 نوگترن)ور دخبیر دلیل یو سیهان سونرادان موغولالشماالرینا دایر هر بین تورک سویلو اولوالرشاندانی

202 :2119  .) 

ون غویا)ولجا غمو یبو دیل، مرکز. دیر(ینگگارآنگگار، ا ههم د)ا بیر تئریم نگگار قورو بلیرتن باشغشیرا یو

( یلخمونگول، مانگوئر، بونان، و سانتا دا) ییاغقین -انسو ق قاریشیقو ( یرلرگیل، اویرات و دیخول داقمون

 مورفولوژیکفونولوژیک و  نئچه ور بیرغشیرا یو. ی گؤرونورمیک بیحاصآراسیندا اورتا دوروما  یدیللر

: 202 نوگترن)یتیرمیشلر ا یاونالر یدیللر ییاغقین -انسو ق قاریشیق باشقا هورودوغو حالدق یاؤزللیکلر
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بیر  یگالن، یاشلیالرین بیلدییشدانی یایچ هیلعابوگون یالنیز  نوچوا یاولمادیغ یدیللر ییاز(. 2119

نالر شادانی ه، موغولجا و چینججهتورک. دیرلر دهبیلمک ین هچینج خداها چو هسای لرجگن. دیل دوروموندادیر

ورالر، غ، شیرا یوبیرلیکده البونون. یردرولونو اوستلنمیش (lingua franca) اکلینگوا فران هآراسیندا چینج

. دیرلر مجبوریتیندهایشلتمک  ین هدا چینج قدیل اوالرای رتیم و اداری، اؤ یتیمگا مییکورالر غاوی بسار

 قورالر اتنیک اوالراغشیرا یو. رلرئیید  "ورغا یوارق"  الراشاندانی جهتورک هسیند هانسو بؤلگقورالر غشیرا یو

ن اونالردان وچوا یالردانیشدیق، موغولجا اًاولماالرینا رغم یورالرال باغالنتیلغاوی یشان ساردانی جهتورک

 .  رالریشدانی هد یسین هزاماندا ماندارین چینج یینعورالر غشان شیرا یودانیموغولجا . الریادقدآیریلما

رفیندان طپوتانین . ن .سؤزجوک روس بیلگینی گ 211 قالشیخن ایلک ماتریال، یاوچوا ورالرغشیرا یو

پوتانین )یر دباسیلمیش بتوپالنی هاؤنج چوخردن عصبیر ( رفیندن ادیت اولونموشطایوانووسکی . و.ا)

رفیندن ط(  32 )هئرمانس . و م(   3 )یم امانئره. ا .گ .س هم ها بیر سؤزجوک درلقباش(. 239 

 یلر ه؛  اونون ملزمردو فمالو. ی. س یبیلیمج دیل رنؤگایلک گرچک  یورالرغشیرا یو. یرلشمیشدگرچک

 (.  2119: 202 نوگترن)رفیندن ادیت ائدیلدی ط( 321 ) چیوکوتو دیسالوال

بو . ا باشالدیغین یولجولوغویال آرتما سوویت-سینو هیلدا جی-321  یبیلگ هور اوزرغشیرا یو

. خ .و ب فشنیایوک یایین، تؤایلک ب هور اوزرینغدوغو اوی ههم د یا هم باتچالیشمانین سونوجوند

ا شیرا قسونراالر باش( ،30 )وا یتودا. خ .ب. دیگرچکلش هیلا یازیالری یل هم هاکل( 300 )وانین یتودا

ما الر سوردوردوچالیشماالر  هور اوزرینغشیرا یو یچین بیلگینلر. یایدی ییسا بیر اؤزتینقورون غیو

ور غشیرا یو(  32 )ژوناست . یایامادیالر یدر چالیشماالرینایلینه ق 321  هلیتیک ندنلرلپو

و اتیمیلوژیک  یآیرینتیل خچو هد(321 )ولو چو بول ییاییمالدی رامر و سؤزجوکلرینقنین  یموغولجاس

بیر  یلرین هنین متین و گونجل جمل یور موغولجاسغولو و ژالسان شیرا یوچبول. یحاضیرالد هیلی ابلیرتیلر

 نوگترن)یالر دباس هیلیندا 331  هد یرامرینقیرما دارشیالشقو ( 322 )یاییمالدیالر  شکلینده دجیل

200 :2119.) 

 ینین مورفولوژیک اؤزللیکلر یور موغولجاسغو شیرا یو یس جهور تورکغساری اوی .2

 چوخلوق تکلیک  منسوبیت کاتقوریسیندا شیرا یوغور موغولجاسی

 مانی- مینی-  جی شخص- 

 تانی- سینی-  جی شخص-2

   نی-/اینی- جو شخص-9

 قرمادیارشیالشق ینین مورفولوژیک اؤزللیکلرین یور موغولجاسغو شیرا یو یس جهور تورکغاوی یسار

 .یردجک هوئریل 'القتیین یال' (حال کاتقوریسی)ی ل اکلرحا و وبیت کاتقوریسیسمندیلین  ین ایکوچوا

 :وبیت کاتقوریسیسمننین  یور موغولجاسغو شیرا یو یس جهکور تورغاوی یسار.2. 

 :ن اؤرنکلروچوا یور موغولجاسغشیرا یو

 'مگزی هبیل' یمین+لزیگئب: شخص جی- . ت
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 'نیگزی هبیل' یسین+بلزیگ: خصش جی-2. ت
 'یگزی هبیل' یین+ بلزیگ: خصش جو-9. ت
 'یمیزگزی هبیل' یمان+بلزیگ: خصش جی- . چ
 'ینیزگزی هبیل' نیتا+بلزیگ: خصش جی-2. چ
 'یزیکلر هبیل' یین+ بلزیگ: خصش جو-9. چ

 .ریوخدو وبیت کاتقوریسیسمن هسیند جهور تورکغاوی یسار

  (کاتقوریسی) یل اکلرحانین  یور موغولجاسغو شیرا یو یس جهور تورکغساری اوی. 2.2

   یسجه ور تورکغساری اوی یور موغولجاسغشیرا یو حالالر

  ینگد-/نگنی- ن-/ی-/ین- حاللیک  یییه

  ن-/دی-/نی- ن-/ی-/ین- حال تاثیرلیک

  گانگ-/غا-/گا- یت-/ید- نلوک حالؤی

  هند-/ندا-/هد-/دا- یت-/ید- حال یئرلیک

  ندان-/دان- هس-/سا- حال چیخیشلیق

 (2119: 2،1- ،2 نوگترن: )ن اؤرنکلروچوا یور موغولجاسوغشیرا ی

؛ 'یین+قنین، یاستی/+ینین+قیاستی'ین +یدر <ین+هدر :و تاثیرلیک حال لیک یییه
ی ی+؛ موالس 'یین+ینین، گییک+گییک'یم +یبود<ین+بودو

 .وب 'ی+الراوشاقنین، ی+الراوشاق'

 .وب 'ا+انقاخا، +انخ' یت+؛ خاان 'ا/+ین/+باش' ید+یوغتولو  :حال وکیؤنل

 .وب 'اند+جغاآ'سا +ق؛ نا'ند+خلق' هس+؛ کوو'دن+سکرع ' هس+سریگ :چیخیشلیق حال

 .دیلیر ایشلهفونکسیوندا  بیر یالرحال یئرلیکو  وکنین یؤنل ور موغولجاسیغشیرا یو

 (322 : 09-02 نژن زونگچ: )ن اؤرنکلروچوا یس جهور تورکغساری اوی

 .وب 'نین+یورک'نین +یورک :حال ییه لیک

 'یین/+ی+قیانا' ین+؛ ییناک'ی+گلین' ین+ کلین  :تاثیرلیک حال
 .وب 'ا+فال'غا +؛ ایرک'ه+ؤنولک' هگ+لنگئ؛ گی'ا+ارینق' هگ+ازک :حال وکیؤنل

 .وب 'هد+یکیش' هد+ه؛ کیس'ده+یورک' هد+یورک :حال یئرلیک

دان +؛ گیوز'دن+رایتل'دن +؛ ایتتر'دن+ؤنولک'دن +ئلنگ؛ گی'دن+گلین'دن +کلین :حال چیخیشلیق

 .وب 'دن+گؤز'
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 یاؤزللیکلر( سنتاکتیک)دیزیمسل  نین سؤز یاسور موغولجغو شیرا یو یس جهور تورکغاوی یسار .0

ی سیریلمادارشیالشقدیلین  یایک قاؤرنک آلینارا (جمله)ه اوچ تومج هبؤلوموند (سنتاکس)ی سؤز دیزیم

 :ونالردیرباؤرنکلر . جکدیر ؤستریلهگ

 یینگزی هیزین بیلقو، ا" یگینی یسان بوتانیی ییین+بئلئزیگ ی-هکؤن: وغولجاسیمرا یوغور شی( الف

 هایل سییتامالییج حال ثیرلیکأت یلعف '-یتان' -یتان دهبو اؤرنک. (2119: 2،1 نوگترن) "یتانید

یغور واری ا؛ سدیلیر ایشله هایل تاثیرلیک حال هد هسیند جهور تورکغاوی یل سارعبو ف. دیلمیش ایشله

 .والغینی دانیپدروقیز قو ا/گو: سی ورکجهت

ومدن داها ین دوشوندومو، ا" ئیبو بودوماسا سئین با ین-یبارمی هتر: وغولجاسیمرا یوغور شی( ب

تاثیرلیک  یلعف '-دوزلت' -بودو* دهبو اؤرنک(. 2119: 2،1 نوگترن) "لتدی هدوز یبیرین یاخشیسینی

 هایل تاثیرلیک حال هد هسیند جهور تورکغاوی یل سارعبو ف. دیلمیش ایشله هایل یتامالییج حال

 "رکؤگ یاخشی یبیز ایشیمیز" قیلنیاخشی  یزوننگلر گوسمی: سی جهور تورکغاوی ی؛ ساردیلیر ایشله
 (.2113: ،29 گوو)

-ایتیر' -یایغیییل دهبو اؤرنک .'ایتیردیم چانتامی"اان یییلغاییگوه -خواازیغبو : وغولجاسیمرا یوغور شی( پ

 تاثیرلیک هد هدسین جهور تورکغاوی یل سارعف عینی. دیلمیش ایشله هایل یتامالییج حال فعلی تاثیرلیک '

 چانتامی" دهستحدروحبا یشوباون: سی جهور تورکغاوی یسار دیر؛ دیلمکده ایشله هایل یتامالییج حال

 ."ایتیردی

 یسؤز وارلیغ ییرمالدارشیالشقنین  یور موغولجاسغو شیرا یو یس جهور تورکغاوی یسار. ،

، هسیرا چینج یرین یانوزجوکلسدن گلن  جهتورک ینین سؤز وارلیغیندا اسک یس جهور تورکغاوی یسار

 هچینج هاؤزللیکل. بیر یئر توتار یسؤزجوکلر اؤنمل جهبتیت هلیا یولو ق، موغولجا و الماجیلیجهسینیتیک

رک  هگتیریل ییاپیم اکلر یس جهور تورکغاوی یسار هبو آلینما سؤزجوکلر. رگونودا آنیلمایا دقسؤزجوکلر بو 

 قدر هورجا دؤنمینغاوی ی، اسکهاسکیی چوخسؤزجوکلرین بیر بؤلومو یلیر، آلینما د هرؤت هسؤزجوکلر د ییئن

 ورکجهتسکی اولو؛ ا ~لو .: سی رکجهتوغور ویاری اس <( لونگ. چین >) 'ژدهاا'لو  ورکجهتسکی ا: درئگ

 .لوم: رکجه سیتوغور ویاری اس <( voμoς. انجهیوناسکی ») 'ورالقیاسا، ( دینی)'نوم  

 > 'کشم'آمیتان؛ جار  > 'ق، یاراتییجانل'؛ آمتان قاآ> 'اشدیوک قارؤب /گابقآ'ا قآ: لرزجوکؤسموغولجا 
 .ائلجیگن > 'کشئشا'ار؛ جیگن قجا

 > 'قورتارماق' -انگنهونگژون؛ جیفا > 'وردوا یزیلق'جون نگجون؛ هو > 'ندک'ون 'تس: رزجوکلؤس هچینج
 (.330 : ،9 ؤلمزا.( )س. 2 2جالرک /گئنگ. )-ال+ رکجهژیفانگ و تو
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. ماالر وارآسانالشدیر (مورفولوژیک) بیچیم بیلگیسل یاؤنمل بعضی هسیند جهورجا تورکغاوی یرسا

شمادا دانییاراتمیر و گونلوک  قآراسیندا آیریمجیلی قلوختکلیک و چو یاشارتلر وبیتسمنین، گاؤرن

 (.332 : 933 هاهن) هلرخصر شگبوتون دینگ ( ا)- &ه (س)-: وار یاک خصاوچونجو ش یالنیز

آتتار : ک، اؤرندیلیر ایشلهدار -تر، -تار، -نر، -نار، -ر، ل-ر، ال-: یاکلر قلوخزجوکلرین تکلیک و چوسؤ

 .'عربلر'ربنر ع، 'لرایت'، ایتتر 'تالرآ'

 ینین فونتیک واریانتالر یسؤزجوکلر 'موغولجا یبات'، ینین موغولجا سؤزجوکلر یور موغولجاسغشیرا یو

، خاالاسین 'کوت یلخطکورک '، هوجو 'یس هشیش هم هبسل' وییی :کاؤرن ادیر،قداولوشما هایل یاؤزللیکلر

 یکیم. 'باشقا'( هرؤگ)، گؤؤرؤ 'یون'ااسین ونگگ: کیر، اؤرنقداورتا هموغول ایل یر اؤزللیکلرگدی. 'یاما'

 'قوچماا' -، هونیس(ینسناب*>) 'قاپیار' قیسالب: کگؤرونورلر، اؤرن هبیچیمد یینعموغولجا سؤزجوکلر 
 یایلگیل ه، تابو ایلدهگؤرونوش ههم د(. -تالبی*>) 'قویماق' -، تال(وسون*>) 'سو'، قوسون (-یسن*>)

-جاغا': هسین هکلم هکلم) 'بسنجا' یناگ ناقو: کور، اؤرنددآنالتیمالر موجو( descriptive)بتیمسل  عضب

( 'قارا توکلو': هسین هکلمه کلم) 'ییآ'خارا  خ، تولو('بورکجو': هسین هکلمه کلم) 'ولکوت' سی، ماالگای('ایت
 (.2119: 229 نوگترن)

 جاؤدون یسیندن یئن هماندارین چینج( استاندارد)اؤلچونلو  اًرغمسینه  دیلمه ایشلهولالردا خنین او هچینج

ماندارین  یبات-ی وزئق (محلی) یئرل. ا آزدیرقجلریندن اولدو جهر موغول و تورک لهگنین دی هآلینانالر بؤلگ

ؤلچونلو ماندارین ا) 'سیمان' ی، فئینی'شچکی' ئی، کو'اهگون\سوچ' یلینان سؤزجوکلر، بییگسیندن آ جهله

 اًسؤزجوکلر اساس( خارجی) یاالن یابانجق یرئگ. سؤزجوکلردیر مییک( یینئوش، ئیوچ، ین بئیزوچوا

 قیسؤزجوکلر  جهتورک. سؤزجوکلردن اولوشور جهو تیبت جهتورک

 ایدح، 'پاس'داد : کالردان گلیر، اؤرنقایناقر گین دی بیلمه هبلیرلن هد اًیسمقورجادان غاوی یسار اًسمقی

یئرل آمدو  هسایسؤزجوکلر  جهتیبت. 'مدح ائتمک\مکؤوا' -، اوو 'سوغان'ونگ غ، سپ 'کیچیک'

 .'شکلینسان ا' ی، زاگال'مک هؤدونچلا' -ایارالغ، 'یفیرچاس ییاز' هنوگش: کلریندن آلینمیش، اؤرن هجهل

 هور ایلغاوی یسار ییسمقین سؤزجوک وار؛ بونالرین بیر  همبیل هؤکو تانینمایان و بلیرلنساییدا ک خچو

ر کؤکو گدی. 'یومورتا'، باال  'هکلم'، الر  'تمکئگ' -یهان: تمل سؤزجوکلردیر ییسعضبونالرین ب. یرقداورتا

. 'ییللیک ارکک کئچا ییکا' یسئ، سو 'قوواالماق' -ژورا: کیر، اؤرنقداورتا هیلا لر موغولجا هین کلم هبیلینم
 وسل هویا ایشل/آنالمسال و عضیب هایل یدیللر ییاغگین-انسوق قاریشیق یور موغولجاسغشیرا یو

( ضمیر) یآدیل خصاوچونجو ش( 'نسانالرا'یرگن ا*>)ارگن : کیر، اؤرنقداورتا هلرد هیشمیگد (کاربردی)

: 221 نوگترن) دیلیر ایشله مییک آدیللو دؤنوش( 'بیر ارکک عنوانیگ، ب>')و اژن  دیلیر ایشله مییک

2119.) 
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 (سونوج یئرینه)ه رلندیرمگد. 2

بیر  یل هم هسوندان اکل هدیلین د یایک. یریددعا روباق یینعینیفالندیرماالریندا صو موغولجا دیل  جهتورک

 ینداکو سؤز وارلیغی (ضمیر) اردآدیلالر، القرلیاوخشا یک ه، یاپیم و چکیم اکلریندیدیل اولماس

 یآلتیندا اوالن بو ایکی آلتایل هکوتهل. توخونولموشدوریرماجیالرجا دالرا آراشصوخص مییکالر قلیقاورتا

 جههرکس یگیدگرک یس هلنم هآالنالردا اینج بعضی. ، فولکلور، وبی، آنتروپولوژیروبون دیل، سوسیولوژق

 .  دیر دهبیلینمک

 عضیب. دیر هاولدوغو گؤروشوند (شمول جهان) ئورنسلشیمین ایگالنان دقایناقارت، دیل تماسیندان خوش

 خچو هلریند هشیمین بیر دیلین بوتون سویّگیسونوجو د ین بو یانا، دیل تماسد-221 بیلیمجیلر  دیل

 سؤزبونالر، . انالر دا واردیرخچی یارشق ه، بو گؤروشقآنجا. دیرلر دهونو دوشونمکیگؤرولدو قایشلک اوالرا

 یگج یه هنین دیل تماسیندان ائتکیلنم یبیلگیس ینن یاپ هنین و چکیمل یکلرتمل سؤزجو نین وارلیغی

یت ثبت قوهوملوغونونین دیل  یمورفولوژ هایل وارلیغی سؤزدیرلر و تمل سؤزجوکلردن اولوشان  هگؤروشوند

 یو بیچیم بیلگیس یتمل سؤز وارلیغ. اولدوغونو دوشونورلر( عنصرلر)لر  گهرن اؤئوجو وا ایپ هد هائتم

 (.322 : 2 کوفمان -توماسون)یر دبیر میراث ال تاپماداایناغینا ق یبیر دیلین ان اسک( مورفولوژی)

دیللر . ساوونورالر یینگج هاریشمانین اوالبیلقبیر  هیندخو مولهاوسلر بوتون دیللرین تاری یارت ، بایلخوش

 هد یرگیولویال، دی( borrowing) یبونالردان بیری آلینت. واردیر یتماس شکل یلقفر یآراسیندا ایک

بواس و ساپیر ایکی دیل (. 322 : 9 کوفمان-توماسون)یر دیولویال تماس( substratum)اتمان ق آلت

 هاوزریند اوخشارلیقالرتماس سونوجو  هایل اوخشارلیقالرسونوجو  قوهوملوقنتیک ژ یآراسینداک

کؤکن  قاورتا اوخشارلیقالرالالنان قینااقلردن  هآلینما کلم یک هیندگین درینلیخبواس، تاری. رالدورموش

 یارشقبونا . دیر هگؤروشوند ینین ممکن اولمادیغ یس هائدیلم دن آییراوخشارلیقالریگؤرولن  ندنی ایله

لرین کلی لیقجک بلیرگین یاپیسال فر هبیل هائد دهر زمان آییر یشکلین قیاوخشارل یلقفر یساپیر، بو ایک

داها  قآنجا ،بیلر هگئچ ها بیر دیلق، باشیلر گهاؤ (سطحی) وزئیسلابیر دیلین  هاونا گؤر. اولدوغونو ادعا ائدر

مورفولوژیک بیر آنالم  آدالندیرماسی "درین چردک"ساپیرین . یردنتیک میراثژلر  گهدرین چردک اؤ

داها  یارشق هلر هیشیمگیر و دد تیابثداها  یمورفولوژ یچکیمل ه، اؤزللیکلیمورفولوژ. یرییاشد

دا بو  یا بیلیم آدامالرقباش مییکیمئس او ه ئشادوسیرا مئیللئت، هویژئر، س یساپیرین یان. یدیرلقدایانی

 (.  322 : 2 کوفمان-توماسون)دیرلر  هفیکیرد

ان ایمپراتورلوغوندان سونرا خنگیزچ هیکللاؤزل. دیر دهسورمک یموغول ایلیشکیس-تورک هن بوگونخدتاری

شیرا . یردموغولالشمیش هتورکلرس یموغولالر تورکلشمیش، کیم یکیم. یردآرتمیشدا داها  یبو ایلیشک

 (فرضیه)ی دیل وارساییم یآلتا. دیر دهبیلینمک قروبو اوالراقموغولالشمیش بیر تورک  یور موغولالرغیو

تماسالرین  یلقارشیلیقاوالن و  یارشقنین یا دا وارساییما  ییش آچیسخاینانان با قوهوملوغونانتیک ژیا 

 یاینانان گؤروشونون آلتا قوهوملوغوناالنان بیر کولتور قایناقوئریشیندن  سؤزجوک آلیش دوغوردوغو



 موسی رحیمی( / 2)شیرا یوغور دیل ایلیشکیسی  -ری اویغورسا
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 قوهوما تورکلر و موغولالر جددیر و سونو وسترمکدهگ یینگدی هیشمگن بیر دورومون دوچوا یتئوریس

 یوالن ایکا (قارشیلیقلی تاثیر آلما)ه شیمد هو ائتکیل یایلیشک یلقارشیلیقیللردیر ا اولماساالر دا یوز

 .  دیر دهبیلینمک قاولوس اوالرا

 :قالریناقا. 3

، چاغداش تورکلوک آراشتیرماالری  "هاوزرین یگئسار دستان هور تورکلریندغاوی یسار"،  (2112)، ارکین زریآ

 .99 -93 : صص، یریسمپوزیومو بیلدیریل

 هتورکی ی، یئن202-،،2 : صص، 2: ، جآنسیکلوپدیسی ، تورکلر"یموغول دولت"(  2111) الدین صباحلداغ، آ آغ

 .، آنکاراینالریییا

، آنکارا یسس بیلگیس یارشیالشتیرمالیخی قنین تار یس جهور تورکغاوی ی، سار(332 )، گولسون هتپ قآ

، یاییمالنمامیش یآنابیلیم دال یو ادبیاتالر یلر جهسوسیال بیلیملر انستیتوسو چاغداش تورک له یس هاونیورسیت

 .، آنکارایزئتیوکسک لیسانس 

 .ورومو، آنکاراق خ، تورک تاری(مت اولوغتوغعن :یرنچئو) یومشوالرقین شیمال  چین (3222). وابرهارد، 

 . 9-،9: صص، 32: ، سی، چاغداش تورک دیل "ورجاغاوی یورالر و سارغاوی یسار" ،(330 )مت حاؤلمز، م

 .، ایستانبولیایینالری ، کبیکچیموغول بویالر هگؤر هتورک ه، شجر(2119)اؤلمز، زوهال 

: صص، ،: ، س2: یلا، سخه، ن "گیرمیش اوالن سؤزجوکلر هدن تورک دیللرین هچینج"،  (2112) ثراؤزتورک، مو

 23- ،3. 

 .، آنکاراینالریچاغ یایقی، آخییال تورک دیلی تاری ان ییرمینجی یوزدیچغ، باشالن(2111)بیجان  احمدارجیالسون، 

، 9: ، س1: ، جیدرن تورکلوک آراشتیرماالری درگیسو، م "یورالرین کؤکنغاوی یرسا"،  (،211)اکرم، ارکین 

 .20 -21  :صص

تن،  هبلل یگیللیا ی، تورک دیلی آراشتیرماالر "یرالرصنعموغول  هسیبیریا تورک دیللریند"، (321 )سن حارن، 

 .92-19 :صص، .ورک دیل قورومو یایینالریت

 ی، تورک دیل(یپایل. ابیت سث :یرنچئو)  "یالووزق هو تورکولوژی اتوتلرین یوژیسآلتای فیلول"،  (،32 . )بنزینگ، ژ

 .   9 -،،  :صص، ینالرییای یل قورومودورک تن، ت هبلل یگیللیاآراشتیرماالری 

، تورک کولتورونو آراشتیرما یال کیتاب ی، تورک دونیاس "یتئوریس یدیللر یآلتا"، (3،0 ) طلعتتکین، 

 .، آنکارایس عهبطلدیز میی انستیتوسو، آی

، تورک کولتورونو آراشتیرما ی، تورک دونیاسی ال کیتاب "یتئوریس یآلتای دیللر-اورال" ،(3،0 ) احمدتمیر، 

 .، آنکارایس عهبطییلدیز م انستیتوسو، آی

 .، آنکاراینالرییای یانلیغقان، کولتور باخنگیز چ هگؤر هینختاری ی، موغولالرین گیزل(323 ) احمدتمیر، 

 ه، یئنی تورکی220-201 :صص، 2: ، تورکلر، ج "یانلیغخ( موغول-یا تورک و)موغول "،  (2112) احمدتمیر، 

 .، آنکاراینالرییای

 ه، یئنی تورکی292-222 :صص، 2: ، تورکلر، ج " ران و موغولالخ زچینگی"،  (2112) هبیک ان، ایسنغتو

 .، آنکاراینالرییای

-221 :صص، ، : ، جیس  هع، تورکیات مجمو "لر همانلیجادا موغولجا اؤدونچ کلیمعث"،  (3،2 )تونا، عثمان ندیم 

213. 
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 .29-آ: ی، سای  :آنکارا، ج. ی، تورک دونیاسی ال کیتاب "یتئوریس یدیللر یآلتا"،  (332 )تونا، عثمان ندیم 

 .، ایستانبولینالری، آلفا یایخی، تورک دیلی تاری( 211) احمدوغلو، ارعفج

ورک دیل تن، ت هبلل یگیللیا یآراشتیرماالر یتورک دیل "یورالرین دیلغساری اوی"، ( 30 )ت عادس، یچاغاتا

 .،9-12 :صص ،ینالرییای قورومو

 .، ایستانبول(رلرعص جو-3-  ) یلر هبیلق یس هانسو بؤلگقورالر و غاوی ی، سار(،30 )لچین وغلو، گوا چاندارلو

، تورک (تئزجان حسمی :یرنچئو)  "سورونو یکلر و آلتای دیللرتمل سؤزجو"،  (321 - 32 )دورفر، گرهارد 

 . -0  :صفحه، ینالرییایورک دیل قورومو ت. تن هبلل یگیللیادیلی آراشتیرماالری 

 .، آنکاراینالرییای ا.آ.ک.تورکلوک، ت خده، تاری( ،3 . )، لیونیشرا

 .آنکارا نالری،ییای ورک تاریخ قورومو، تی، ایران موغولالر(،32 )سپولر، برتولد 

 ییرماالردآراش ی، تورک دیل "یموغول دیل ایلیشکیلر-ربایجانذآ"، (،32 )وغلو ا ذاکیر اؤوست علی، یف اهللبدع

 . -3 :صص، ینالریییا ورک دیل قوروموتن، ت هبلل یگیللیا

درن تورکلوک و، م"یتوتومالر یارشق هتورکلرین هورالرین تورکیغاوی یسار"،  (2110)جلیل  الرشیدبدعقارلوق، 

 .12 -29  :صص،  : ، س9: ، جیآراشتیرماالری درگیس

 .، آنکاراینالریکولتورو، اؤتوکن یایی ، تورک میلّ(3،2 )وغلو، ابراهیم ا فسق

ییلماز  انق، ی، فیکرت تورکمن آرماغان "یشقورجا آراشتیرماالرینا گنل بیر باغاوی یسار"،  (2112) یایماز، زکق

 .، ایزمیر 12-122 :صص، یس عهبطم

 یرالر و موغولجانین تورک دیلعنصالشان قموغولجا آراسیندا اورتا هایل هتورکچ"، (320 ) بماز، زینقورق

-22 : صص، ینالرییایورک دیل قورومو تن، ت هبلل یگیللیا، تورک دیلی آراشتیرماالری  "یآراشتیرماالرینداکی یئر

19. 

 .، اؤتوکن، ایستانبول(رشات اوزمن. م :یرنوچئ)یر ایمپراتورلوغو ق، بوز(333 )ه نؤ، رهگروس

، تورک دیلی "نوتالر هاوزرین ریآدال قرابالیقآ یک هدیللریند یآلتا"، (3،1 -3،9 )، تونجر یگولنسو

 .229-2 9 :صص، ینالرییای ورک دیل قوروموتن، ت هبلل یگیللیاآراشتیرماالری 

 .312 ، ینالرییای ورک تاریخ قوروموتمیر، ت احمد :یرن، چئو(211 ) خیموغولالرین گیزلی تاری

ورومو ق خ، تورک تاری(اینان القادربدع :یرنچئو) یتتشکیالعی تیماج، موغولالرین ا(،32 . )ی. والدیمیرستوو، ب

 .، آنکارا.یای
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Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 33-43 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

پییئسینده دیل و کیملیک آنامین کیتابی نین  جلیل محمد قلیزاده

  شعورو

  اردوغان اویغوردوکتور پروفسور  •

ÖZET: Prof. Dr. Erdoğan UYGUR, “ Celil Mehmet Kulizade’nin Anamın Kitabı 
Piyesinde Dil ve Kimlik Şüuru”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 
Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss. 33-43 
Anamın Kitabı Celil Mehmet Kulizade’nin Ölüler piyesinden sonra en dikkat çeken 
eseridir. Eser, toplumdaki farklı kültürlere yönelişi ve bu yönelişin neden olduğu 
sorunları irdeleyerek bu duruma alternatif çözümler getirmeyi amaçlayan bir piyes 
olarak ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle eser, Celil Mehmet Kulizade’yi tüm hayatı 
boyunca düşündüren halkın millî varlığının kavranılması, korunması ve 
geliştirilmesi sorunlarıyla ilgilidir. Bu çalışmada Anamın Kitabı piysinden yola 
çıkarak Celil Mehmet Kulizade’nin dil ve kimlik bilinci ele alınmıştır. 
Açar Sözler: Celil Memmedquluzade, Anamın Kitabı, Azerbaycan, , dil, kültür, 
toplum, yabancılaşma. 

جلیل ( کتاب مادرم)آنامین کیتابی امه شعور زبانی و هویتی در نمایشن" ،اردوغان اویغورپروفسور دکتر  :چکیده

 .، صص(2 1 /331  زمستان) 3، دوره دوم، شماره فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی: ارلیق، و"محمدقلیزاده

13-33 
مهمترین اثر جلیل محمدقلیزاده محسوب ( مردگان)اؤلولر پس از ( کتاب مادرم)آنامین کیتابی نمایشنامه 

به دنبال یافتن ها،  های مختلف و و دالیل بروز این گرایش رسی گرایشات جامعه به فرهنگاین اثر با بر. شود می

به عبارت دیگر، آنچه که یک عمر جلیل محمدقلیزاده را به تفکر واداشت، مسائل . باشد های جایگزین می حل راه

                                                           
1

، آرالیق 3-1 : ، صص3: ، سایی3: تورکیه سوسیال آراشتیرماالر درگیسی، ایل" سیله  تورکیه تورکجه بو مقاله داها اؤنجه  
 .ده یایینالنمیشدیر"2 1 

 .سی لری و ادبیاتالری بؤلومو اؤیرتیم اویه سی، چاغداش تورک لهجه جوغرفیا فاکولته -یوردو، دیل و تاریخ آنکارا بیلیم 2

 :، آکادمیک اؤزگئچمیش اوچون باخین(uygur@humanity.ankara.edu.tr: )ایمئیل

(http://cv.ankara.edu.tr/uygur@humanity.ankara.edu.tr.) 

mailto:uygur@humanity.ankara.edu.tr
http://cv.ankara.edu.tr/uygur@humanity.ankara.edu.tr
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اهی زبانی و هویتی در این مقاله، آگ. مبوط به درک موجودیت ملی مردم و محافظت و توسعه آن بوده است

  .کیتابی مورد بررسی قرار گرفته استآنامین جلیل محمدقلیزاده با تکیه بر نمایشنامه 

 .زبان، فرهنگ، جامعه، بیگانگیآذربایجان، آنامین کیتابی، جلیل محمد قلیزاده،  :ها لیدواژهک
 

و کولتورل  یدا ادب جاننین یؤنتیمی آلتینداکی آذربای روسیاسی قیلین باشالریندا چارلیا یوزجی -1 

بلیرلی بیر  ایله آیدینالرین چاباالری اًمکانیزملرین کونترولو آلتیندا اولماسینا رغمی لیک ادار رکتلیح

ی باشالماسی و ادب یه هنین گلیشم طبعهدئوریمی سونراسیندا م 312 . دیر کیمیآلمیش  همساف

یر دارخنا چیالیتلری اؤن پالعف( فیکری)سوسیال و دوشونسل  سیرا ینالشماسی بیرغیای لرین ظیرهمنا

ال قونلوخچو هئسلردیو پی هیاکحر، عآلینان ش سینده قلمه حهادبیات سا(. 11 : 311 ، حسینوفرف و عا)

ادینین توپلومداکی یئری قیتیمین اؤنمی، گا قوالناراغنکلر سور هنک و گؤر هتوپلومداکی یانلیش گل

یایین -لر باسین هالقو م( تنقید)یری دالش هماری اوزرینثو دین است چالیشیلیر؛ فئودال یاپیالنما گهبلیرلنم

 .ا باشالرغانالریندا یئر آلماقاور( ات و نشریاتعمطبو)

-11۸ )ف انوخا باکیقآعباسقلی ، ( 12 -۸31 ) عضوا عشفی ه، میرز(12۸ -۸11 )اکر ذ گاسیم بق

 کیمی( 1۸1 -  1 )وندوف خلی آحعفت ه، میرز(1۱3 -11۱ )اشینلی قوتق گیل بع، اسما(۸31 

-۱ 3 )ف وزیرو گ، نجف ب(132 -111 )ی شیروانعظیم دن سید ئمعاریفچی اؤنجولرین ایزیندن گ

صابر  اکبر علی ه، میرز(333 -1۸2 )وندوف خانی آث، سلیمان (2 3 -1۸1 ) ف، نریمان نریمانو(121 

، (333 -1۸1 ) یف وئردی عبدالرحیم بگ حق، (33۸ -1۱۱ ) هزاد غنیمجید  انط، سل(  3 - 1۱ )

آیدینالر آذربایجان کیمی ( 31۱ -1۸1 )می ظن علی، (321 - 1۸ )ید اوردوبادی عسحمد م

ی غیدا بولونماقاتقیاپیالنماسینا  هاورامالری تملیندقت لاعدتوپلومونون انسان سئوگیسی، ائشیتلیک و 

( محصولالر)اورونلر  یوالن ادبیوقیا اورتا هسیند هویچرچ هبو دوشونج. لررسئچی( وظیفه)و  هگؤراؤزلرینه 

 . ازانیرقیمت ق قلر اوالراثررئالیست ا هگنللیکل

 ایله آماجی قیسمی آنالشیلیر اولماقدورومونداکی آیدینالرین بیر  هتوپلومو آیدینالتما و یؤن وئرم

 فالبوط، هتهدزادمج. نواب، م. م. درلرکن مئآلما یولونا گ همقل هسیل جهرلرینی دورو بیر آذربایجان تورکثا

یسیم آیدینالر دا قبیر  کیمی( 311 -1۱1 ) زاده حسین گلی بع، (۱  : 3۱۱ ، هزاد البط)

بو  حتیائدرلر،  هایفاد هلرل هیریلمیش جملدا سرپیشجیا روس ا، وج، فارسعربجه هلرینی، ایچین هدوشونج

ونویال ایلگیلی قبو . درلرح ائدم هلرل هلی وسیل درلرینی چئشیگتوپلومالرین کولتورل ددانیشان دیللری 

و  هفارس دیلین حسین زاده گلی بعلی گلنلریندن  رهسینی ساوونان آیدینالرین ای  جهتورک هتورکی قاوالرا

و بی نین ایلگیخی یاگگؤستردی هسین جهتورک هتورکی قارشیلیقیشینی، بونا خارشی چیق هکولتورون

کین بوگون ال. زل ادبیاتی وار ایدیؤگ ضیدهما. یردلمیشاق هگئرید قایران آرتی»: گتیریر هدیل هلرل هجمل

 عصردنفارس لیسانی بیر . دیر  هوارسا تورکلرد هبو یولدا هر ن. ر گؤرونمورثان بیر اداتعبوطان، مدادبیات

  (.۸1: 3۱۱ ، هزاد البط)« .دیر  دهگلیشمک ه، تورک لیسانی گوندن گونالدحاوغو دوز توتگه ام هبری گئریل
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 گیریش 

نین "گوری سئمینئریاسی"یللری آراسیندا ا 11۸ -113 

 هزادیلحمدقیل ملن جرنیم گؤریاؤ هسیند هبعآذربایجان ش

الهیات درسلری یانیندا جوغرافیا، یبورادا ا(  33 -1۱۱ )

. (مجهز اولور) دونانیر هد هبیلگیلریل خو تاری طبیعت

یاپیسینا  ههوموژن بیر دوشونج یرتیم کادریسئمینئریانین اؤ

 قارشیلیق هرتمنلریباغلی اؤ هسین هچار ادار. یلدیریدئ بیحاص

جی آنالییشی  هیتیمی و گلیشمگیرن، ادی الشنسوسیال یاپی

ین بو آیدینالرال ن حمدقلیزادهم. ورددساوونان آیدینالر دا موجو

، دیدئروت (۸۸1 -۱31 )و وولتایر ماسی اول الیندحاتماس 

-1 1 ) فنتوو، لرم(13۸ -۸33 )، پوشکین (۸11 -3 ۸ )

( 1 3 -1 1 )، تولستوی ( 12 -113 )، گوگول ( 11 

 هرلریلثنین ا و ادبیات آدامالری( متفکیر)دوشونور کیمی 

اؤنملی  هسین هفیکیرلرین گلیشم( حریتچی)لیکچی و اؤزگورلوکچو  تانیشماسی اوندا توپلومجو، ائشیت

 (. XII-XIII: 3۱۱ ، فابراهیمو)یدا بولونور قاتق

، سورونالری و (دینجسیزلیگی) سوزلوغوحضوری، گتوپلومداکی ائشیتسیزلی قلیزادهمدحجلیل م

 قلیزادهمدح، مچونکو. ت ائدرعمراج هین آنا دیلینقالخرکن دایانسی هرلرینثا( لری تنگه گلمه)بونالیمالری 

اینانیر  هینگج هبیل همومکون اولدوغونا و اونونال وارلیغینی سوردور هنین دیل ایل وارلیغی یتوپلومون میلّ

دیل ( لندیردیگیمیز سجیه) یمیزگلندیردی ئجهن قاوالراپالتاری توپلومالرین (. 12: 323 ، فوندوخآ)

، حیمزا اًعضب هسیند هالقم خو بیر چو 1هدرگیسیند(  33 -31۱ )دین الرصینداکی گؤروشلرینی مالنقاح

 2(3 3 ) آنامین کیتابی قآنجا. گتیریر هدیل خسی خال چووببیر اوسل( تنقیدی)یرل دالش هد عضاًب

یش خبیر بای لری میلّ هکوالدیغی تهلق ضروعتوپلومون و کولتورون م قونویا آییراراقبو  اًئسینی تامامیپی

                                                           
اولوسالر آراسی تورک  جی-2، «نین دیل آنالییشی ین درگیسیالدرصمالن»ور، اردوغان، غاوی :اخینن بوچوآیرینتیلی بیلگی ا  1

ورومو، تورک دیل قیوکسک  خور، دیل و تاریآتاتورک کولت: ین هدوزنل. )111 ، آنکارا (سپتامبر) ائیلول ۱ -1 ورولتایی، قدیلی 

ورک دیل ، ت(سپتامبر) ائیلول ۱ -1 جی - ورولتایی بیلدیریلری قراسی تورک دیلی آ اولوسالر جی-2، (انلیغیقورومو باشق

  .31۸1-31۱3. صص، 111 ، آنکارا، قورومو
حمیده ون ائشی ق، دراماتورقدیر؛ آنجا  دهمکگؤستریل قاوالرا 1 3 الردا قایناقلی  دی چئشیخسین تامامالنما تارییئپی  2

، حمدقلیزادهم. دیر  قئیدلی قنین سون گونلری اوالرا آییفوریه یلی، ا 3 3 ی خئسین بیتیش تارییپیلرینده  هرطیاخانیمین خ

کولتور . ج .، ت(ما اؤزکانطفا: رالیانیحاض)، رل هیرطاخ: حمدقلیزادهجلیل م: لیکچی بیر اؤنجو دا یئنی آذربایجان، حمیده

  .12. ، س 11 انلیغی یایینالری، آنکارا، خبا
 

 

 11۱ - 33 جلیل محمدقلیزاده 
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ر، یسی وئر  هوروما و بونالردان آریندیرما مجادلقارشی عنصورلره قر و دیلی یابانجی وویقآچیسییال اورتایا 

 . گؤرور قمیناتی اوالراأنین ان اؤنملی ت هیرمدورومانین و گلیشقی گکیملیی او، دیلی، میلّ چونکو

 ورو عدیل و کیملیک ش اثرینده آنامین کیتابی

ر، ثا. دیر ریثچکن ا قتئسیندن سونرا ان دیپی( 313 ) اؤلولرنین  حمدقلیزادهم آنامین کیتابی

رک بو دوروما  هی هل هونالری ایرداولدوغو سور بلیشین سب هیشی و بو یؤنل هیؤن هلی کولتورلرقتوپلومداکی فر

ر، جلیل ثا» هیل ها ایفادقبیر باش. ارخاورتایا چی قیئس اوالرایالیان بیر پجی آماگچؤزوملر گتیرم وآلترناتی

ورونماسی و قاورانیلماسی، قنین  وارلیغیی ین میلّقالخیاتی بویونجا دوشوندورن ح بوتون نی حمدقلیزادهم

 . دیر ایلگیلی هسورونالری ایل( 1 -3 : 331 ، بگلی حبیب)« سی  هیریلمدگلیش

آلدیقدان یل حصت هد  هنین ایران، روسیا و تورکی نین اوچ فردی هیلعاآیدین بیر  دهیئسیلی پ هپرد ددؤر

فیکری )داکی دوشونسل و توپلومسال  بیلگی بیریکیمینی آذربایجان( الده ائتدیکلری)سونرا ائدیندیکلری 

رلرینی گلرین دیللرینی و کولتورل د هلکؤ، آدی گئچن اهیئرین صر ائتمکح هلر هگلیشم( و اجتماعی

نین  حمدعلیم ها، میرزجنین روس الریبین کیتاگروستم ب. یکلری گؤرولوردتئیولونا گ هنیمستممتوپلوما 

لری  هل ائتمعم هالرا گؤرباولماسی و بو کیتاسیله  تورکجه عثمانلی هلرین د یدینکیحوا صمدا، جفارس

 : بیریدیر عنصورلردنین آنا  هآیریلیغینی بسل هر آراسینداکی دوشونجالشااردق

کی، من بو کیتابالرا  قدر هن: شی باشا سالیمخ، من سنی الپ یاخآنا، با. گروستم ب»

و ( الینی اوزادیرنین طرفینه  حمدعلیم همیرز)بو کیتابالرا  هدحمدعلی ییرم، م هاد ائلقتعا

 هی بیز ناخیرلر، دی هاد ائلقتعا( الینی اوزادیریده طرف صمد واح)بو کیتابالرا  هد صمد

  .1(3  . ص)« بیلریک؟ هئدگاد ائدیب، مهربان یوال حات قدر

اوالن ( عضولری)لری  هنین اوی یتیعجمخیریه بیر  هسؤزد

لی کولتورلری قو فر دانیشماسی هلی دیللرلقرین فرشالااردق

دوغماسینا  متخصوو  سیزلیگه ممنونیتساوونماسی آراالریندا 

یزی قیم و گزهرا ب االرییالنان آنغایقبو دورومدان . اولور بسب

نین  ر آراسینداکی آنالشمازلیغین سببیاردشالقگولباهار، 

 قالندیغینی آنالیاجاقایناقی اولماییشیندان گآراالریندا دیل بیرلی

نین ائیلمی  هی؛ دوشونجن هدیلین دوشونج. یرلربدیحاصورا عش

و اوچ تاپیر سینی  هایفاد هد دهیئسیی پگاسی گرچدوغورم( عملی)

لن  هیؤن ارلی ایدئالالق، فرهلی کولتورلرقو فردانیشان لی دیلی قفر

. ن آنا اوجاغینی ترک ائدروچومک ا هبیرینی گؤرم-ش بیرااردقاوچ 

                                                           
1
یسیندان قباس 3۱۱ ریاتی، باکی، شمیاسی ن لملر آکادعر  س ، آسرلریث، احمدقلیزادهجلیل مایلگیلی آلینتیالر  هئسلیپی  

 .وئریلمیشدیر
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 . راالق ،ریالخییق حالسیزالشاراماز و میم دایاناگمایان زهرا بمبو آیریلیغا انگل اوال اًبوتون اوغراشالرینا رغم

 هایچیند( قضاوت)یالرینی غر یارگو بو کولتورلرین نورمالرینی، د هم هنیمسملی کولتورلری قئس فریپی

ورما چاباالری و بو چاباالرا داولوشلرینی  حلقهرک کولتور آسیمیالسیونونون  هائدتحمیل یاشادیغی توپلوما 

یل حصت هد هلکؤلیش، اوچ آیری ا هیؤن هلی کولتورلرقفر دهئسیپی. بیلر هاؤزتلن هالدیری شکلیندق بیر باش

 بیحاصلر و  هیریلمیش دوشونجدگلیش هلی دیل و بو دیللرلقاوچ فر ایشلتدیکلریرین شالااردقگؤرموش 

ئسی دؤنمین آذربایجانیندا کیملیک بونالیمینا یبو باغالمدا پی. گؤستریراؤزونو  هالر ایلبالری کیتاقاولدو

نین کولتور   عثمانلی؛ روسیا، ایران و چونکو. یانلیش اولماز دگرلندیرمک قر اوالراثآینا توتان بیر ا

بیر باشا یمدان خو کولتورل با یسیاس هلرل هلکؤآذربایجان بو ا هدایله   یا و دوالییسیزاقافقکی  هسیند هدایر

 . دیر  هائتکیلشیم ایچیند

و کولتورل  قتصادیا هلرل هلی گرکچ دچئشی هکلؤن بو اوچ اوچولر اجی آیدینالر و گنعضکی ب هد هلکؤا

، ایله دوالییسی. گؤرولورلر قاؤنملی رفرانسی اوالرا( مدنیتین)ارلیغین قاوی ها دئییشلقنین، بیر باش هگلیشم

، ائدیندیکلری هلردن دؤنوشلریند هلکؤیکلری یابانجی ادتئن گوچورنیم گؤرمک ایلرین یوکسک اؤجگن

بو . گؤرولورتئز  -تئزالری قمیش اولدو هنیمسم هرلری دگی کولتورل دعضبیلگی بیریکیمی یانیندا ب

یتیم گا( خارجده)دیشیندا  دازانان یورق قیل باشالریندا یوغونلوا یوز جی-1 ، حرکتلهدن  هجمل

 هلرل هدوشونج یرلر و سیاسگکولتورل د ضد هبیرین -یسمی بیرقآیدینالرین اؤنملی بیر  هسورجیند

. یغی گؤرولوردیابانجیالش هنین د ، دیللریال یاناشیبو دوروم. دؤنرلر اربایجانآذ قدونانمیش اوالرا

نین،  یقالخ اؤزی هر بیر دیلدن گرندییانسان اؤ» کیمیی گیدائت هین ایفادن حمدقلیزاده، محالبوکی

  (. 2: 3۱۱ ، حسینوف، ه، واهابزاداحمدوف میر)« .دیر لی  هبیلم گیائتم هن استفادوچواخئیری نین  طنیو

ش ااردقاوچ . دیر کیمیاورامین سمبولو قیمتین یا دا بیر قرین، بیر گبیر د خصیئر آالن هر ش دهیئسیپ

یزی گولباهار قیمین گیم آذربایجانال، زهرا بگزهرا ب الرکن، آن هی سیمگغی، یابانجیالشماغاالشماقباش

. اؤزدشلشیرلر هسیل جهایجان تورکوربان و زامان دا آذربق، قنبر ائدن قآذربایجان توپلومویال و چوبانلی

نین دیشا  یسیغایقو پارچاالنما  هنین بؤلونم هلکؤا هرین آنا اوجاغیندان آیریلماالری ایسشالااردق

ائدن اوچ  هسمبولیزنی  عثمانلیروسیا، ایران و  اًاهرظ، بیر یاندا هیل هبیر ایفاد قداها آچی. دیر ماسیوور

یکن، بونالری سورکلی بیرلیک و دایانیشمایا  هل چاتیشما ایچیندل و کولتورسبیر دوشونجیدّی ش ااردق

دگرلرینه و توپلومسال  لیگینه میلّیآذربایجانین ایله  یگیمین کیملیگری زهرا بالاچاغیران آن

نین و ابو، آن. دیر  هایچیندتوتوم تلی بیر ارشی شیدّقا غاالشماقباش قدراماتور. وت واردیرعد هی هلنمبیحاص

 الیندحاچاتیشما  هبیرلریل -شین سورکلی بیرااردقاوچ . چا گؤرولورقداورانیشالریندا آچییزین ق جگن

 . باغلیدیریندان خیاایله  الشیمالریخپولیتیک یا نهبیرلری -لرین بیر هلکؤاولماسی آدی گئچن ا

نی امک تکلو اولمانین جنین و گو هبیرلشم دهیئسیان پددؤنمین توپلومسال سانجیالریندان بیرینی یانسی

انسانالری . اؤنملی یئر توتار قوروماقدیلی  هسیند هآنانین دوشونج. دیر نی آذربایجانعآنا اوجاغی، ی
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 فردلرا قجورونمادیقاوالن دیل  قیرن و توپلوما ایشیدلری گلیش هیران، دوشونجدایناشقیران، دآنالش

بیر یوزالشمیش لر  هین دوشونج هنمبسلدگرلرله ؛ یئرلی قآراسینداکی یابانجیالشما توپلوما دا یانسییاجا

نین  توپلومالری هلکؤمیش ا هیما، گلیشمخبو دوروم، بیر با. یرقداوالجا ببماسینا سختوپلومون اورتایا چی

توپلومون  قمودل آلیناجا هد هی شکیللندیرمگکیملیمیلّی . تثبیتدیرآینا توتان اؤنملی بیر  هتمایوللرین
ان بو داورانیش بیچیمی کیملیک خسیندن اورتایا چی هدوشونج قرالماتوپلومونا اویا اؤزاؤزللیکلرینی 

و  هنتویمین، اوغولالرینی آنا اوجاغینا، سکگی بیلن زهرا بگبو گرچ. بیر اورونودورخوشاگلمز نین  بونالیمی

یبتی عاقنین  دؤنمین آذربایجانی عادتایریشالری و اؤلومو، قاریشالری، هایخت ائدن یاعودایانیشمایا د

باال، بونو هارا »، (   . ص)« !لسین، آی باالالریم، ساواشمایینگ هبال من-اداقلن گ هسیز»: دیر میکی
! رم هویمانام، اؤزومو اؤلدورقییرسن؟  هسن بورادان کؤچمک ایست هدئی! ییغیشدیریرسان؟ اولماز، اولماز

سا والاله خال بیلمزسینیز؛ یویازیملیسینیز، آیری هسیز بورادا هامینیز بیر یئرد! اولماز، کؤچمک اولماز
 هسا سن دخییغیشدیریرسان؟ یو یهاییریرسان؟ نیق ه، باال، سن نصمد»، (2  . ص)« !باغریم چاتالر
، منی اؤلدور، آلاله! لنسینا، منیم باشیما کول آلاله آمان! یلدیخییرسن؟ بوی، ائویم یی هکؤچمک ایست
وناهین وار کی، من سنین گبیر  هسنین ن. نی آلیماداقباال، سنین من »، (2  . ص) «!اؤلدور، اؤلدور

، من اؤلندن هارداشالریندان آیری دوشمق هسن بیرج. میسن هوناهیندان گئچم؟ سن منی اینجیتمگ
نین آلتیندا اؤلوم،  الریقباال، آیا»، (3  . ص) «!عاچی اولوم، آی روستم باالود هسن هد هبیردقسونرا دا، 

بیر  هسی د  هاوال، هر تیک ه، اوچ تیکهبؤلون هیم اوچ یئرگیم، اورگاور»، (1   .ص)« ارداشالریندان آیریلماق
یم اوچ پارچا اولسا، سن گیزیم، پس منیم اورق. رم هیم پارچاالنار، اؤلگاور اخی، اوندا دهئدگیب خچی طرفه

  (.2  . ص)« .االرسانقیزیم، آناسیز ق! ائلرسن؟ هن

 ه، اوزریندینگیؤکولالری کوالالنمیش قاسی و خالی یانیشاست گرنیم گؤرن روستم بیروسیادا اؤ

 همیرز. یئر آلیر دهئسیپی قاوالرا قگؤزلوک و باشی آچی ه، بوینوندا بویونباغی، گؤزلریندآرخالیغی

بیر  قاباقلی قاش، ئحتسب ه، الیندبوراآغ ج، شالوار، پالتاریباشیندا ایران بؤرکو، اوزون ایران  حمدعلیم

 ایله ، یلک و بویونباغیینکؤکالی خیاآغ یرمیزی فس، قباشیندا  هید ایسحوا صمد. گؤرونتو وئریر

و  هیانسییان دوشونج ینهییمئشین گااردقاوچ . ریی هل هرنیم گؤرموش آیدین تیپینی سیمگیایستانبولدا اؤ

ار خاورتایا چی هائتمک شکلیندتحمیل توپلوما عنصورلرینی  یریا مدنیتلرین ظاهقائیلملری باش

 (. XLVIII: 3۱۱ ، فیموابراه)

دیل ایشلتدیکلری و  ایله ، داورانیشالریلری ایلهییمئید گحوا صمدو  محمدعلی ه، میرزگروستم ب

 گرومانینداکی بهروز ب( 13۱ )ین آرابا سئوداسی -(1 3 -11۸ )اکرم  دموحم هزاد ییرجا هتیباریلعا

 (لی ایفاده)زوپپه یشیک گاوچ د دهیئسی، پهیل ها ایفادقبیر باش. یمدان اؤرتوشورلرخبا خبیر چو هکاراکتریل

 . ونوسودورقسؤز 

اثرلری و ادبیات  صنعتا، غورماقایلتیشیم  هلای  لرین دیلی هلکؤیتیم گؤردوکلری اگا ههر اوچ تیپ د

. ادیرالرقدالماجی آماگآذربایجان توپلومونا یؤن وئرم هرلریلگلرین کولتورل د هلکؤا؛ بو اقدچالیشمایاراتماغا 



 اردوغان اویغور/ پییئسینده دیل و کیملیک شعورو آنامین کیتابی

 

 

43 

الرا یول آچان جکومیک سونو-بورادا تراژیکومیک عنصورالر کی  هکاراکتریند گ، بهروز بقجاآن

 هلر شکلیند هداورانیشالر و دوشونج

 حمدقلیزاده،م. گؤستریراؤزونو 

لی کولتور قی یا دا فرغاالشماقباش

ی گؤزدن گم هنیمسمرلرینی گد

بو  دهیئسین پوچودوشورمک ا

لرینی بیحاص هدوشونج

. درئیولونا گ هرمیدلشجگولون

نین  اداشالریخیا آر رین وشالااردق

ی آنالشیلماز سؤزلرین گیدرف ائتص

اهاالرا، آالیجی قاهق تئز -تئز

الرا یول ضتراعو ا هلر هگولوشم

، بو دهبونونال بیرلیک. دیر یجلآما هنین بوش اولدوغونو گؤسترم لرین اوغراشالریخصآچماسی، بو ش

و آیریمجیلیغی  قی گولدورو یانیندا گریلیم و چاتیشما دوغوراجامناسبتلر هتیپلرین بیربیرلریل

 جنین کومیک و گولون االشیم اؤزلمیقتوپلومسال باش گیساجا، بهروز بق. الر ایچریرعنصورجک  هی هکؤروکل

یاندان  هاؤت. ردیرالالیندحاکی تیپلر چاتیشمانین سمبولو  دهیئسیشیرکن پسمبولال قاوالرا فردیبیر 

توپلومسال آیریشمانین اؤنملی بیر  قونوسونداکی آنالشمازلیقنین توپالنتیسیندا دیل  تییعییر جمخئ

 :چکر قتلرید قمثالی اوالرا

  «.اوبیاولیاو اوتکریتیم هوسپودا، زاسئدانیق. گروستم ب»

االر، آنا دیلیندن قآ( لیق، آجیهی هل هسیلک هی هل هونو سیلکغدورور آیاغا و یومرو. )زینال همیرز

. ص)« .تورک دیلی، میللی دیل. آنا دیلی، آنا دیلی. اولماز قدیل دانیشما گها بورادا اؤزقباش

 1 - 1 )  
….  

ت،  هاو! الر، یئترقیب سوووشدوغوموز تورپاخجا بوراقل آلچاوّیئتر، آز ا ….شاهید حسین»

 .وووشموشدوقلوسونا قیب، یاووخدان چیقادینالر، ارککلر، یئنیلر بو تورپاقالر، قچوجو

ساالن بول  قدر هکی بیناالرین اوستون هد هبویو اؤت قبئش میزرا-ولالرینی اوچقارتالشمیش ق

 . الرین دویونونو بیلدیریوردوقسسی چوجوطبیللرین ین  هوملگ هدیبیندلرین  کوچهلی   هکؤلگ
 ارالر دوشویور، قبکلر کیمی  هکل هایشت

 یور هر فیدانا، یسانکی بیر نور ائن

 ورکن آدانا، اول هلنجگالکین ا

 ! الر اوشویورقیاورو چوجو
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 هولن دگاتدان عجما …! )ی تورک لیسانیمی میلّ  بو دئییل! ی ادبیاتمی میلّ  االر، بو دئییلقآ

  (12 -11 . ص.( )تک چپیک چاالن دا وار-وار و تک
….  

  (.12 . ص)دانیشیرالر؟  هیزیم، بو آدامالر نق(. گولباهارا. )یمگزهرا ب»
….  

 ایانِقآحقریم م-یی عروضهمذیلده ییرم کی،  هرامدان عذر ایستعضای گا. خشعلیب همیرز»

  (.1۱ . ص)« …شاید سبب اوال هسرین-وارین دردگبزر
….  

ونون گآیین و  عنیسوف؛ یخکسوف و  نوزدهم در بیانِ صلِف. حمدعلیم همیرز»

  (.1۸ . ص)« …توتولماغی

( منفی)کی اولومسوز  هفارس کولتورونون توپلوم اوزریند غوتوخوندو هپیئسیند «اؤلولر» نین حمد قلیزادهم

یتیم گا یدا آلدیغی دین ایران. ارخچی هی هندا زیرو«آنامین کیتابی»( 31۱: 31۱ شریف، )ائتکیلری 

 ی هولولثلِ ناگهان، م م، بالیِخداوندِ عال» حمدعلیم هدایاندیران میرز هلرجگو یسونوجوندا بیلیمی ایاله

لرینی اورتایا  هدوشونج هلرلبترکیعربجه -اجفارس کیمی( 33. ص)« اکدانطح خس یِ هزلاسیمان، زل رفص

، زاسئدانییا سمئتان، ( 1 )وستکاد، ووبروس » گ، روستم ب(ترجیح ائدرکن) لرکنیی یئغویماق

ر ل هکلم کیمی( 13 )« اسپودا، زاسئدانیئ اوبییاولیو زاکریتیمق»، (13 )پریبلیزیتئلنو، کالس، رازنورئچی 

، (32. ص)« الییورساق اناب»، (33. ص)« !اداشالرقدا آر ارککلر، های» هید دحوا صمدایا؛ جروس هلرل هو جمل

. ص)« یورالرت هالرا اؤیرقچوجو»، «ر یازییورومعآغالماسین، بن ش قچوجو»، (3۸. ص)« تنیّ زدیواجِیا»

ناسیندا اوچ ثا( عدلی آراشدیرما)ما وردبیر سوروش. لیر هیؤن هسین جهتورک هتورکی هلرل هایفادکیمی ( 11 

نفوذ ائتمیش  هاؤلچود هن هلرین هلری توپلومدان آیریشمانین دوشونج هم هلی سؤیلقشین آدالرینی فرااردق

 : گؤستریر قایت آچیغاولدوغونو 

 . عبدالعظیموف گروستم ب. گروستم ب»

 . عبدالعظیما قوم آحمرحمدعلی خلفِ م همیرز. حمدعلیم همیرز

  (.۱  . ص)« .صمد واحید یِ زاده عبدالعظیم. یدحمد واص

لرینی اورتایا  هونوسونداکی بیرلیک و برابرلیک دوشونجقین، گولباهارین و چوبانالرین دیل  گیمزهرا ب

 و هایلیشکیلریندایله  االریقلر باشخصبو ش. راستالنیر( تئز -تئز) خسی دهپیئس هلر هویان پاستورال ایفادق

 : دیرلر ایشله جهبیر تورک هتوپلومون آنالیاجاغی بیر دیل، سادصحبتلرده ی آراالرینداکاؤز یا 

میز و یاشادیغیمیز یئرلر گیزدیگ ههمیش. لی  هپئشگؤزل رفدن طبیر  قویونچولوقانیمجان، بیزیم خ. قنبر»

« ….وتویون سوقسوالری و پاک  قدیر؟ بوال هیمیز نگلی و چیچکلی داغالر، داشالر؛ ایچدی  هچمنلر، الل
  (.1  . ص)
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بو . بیلر هلندیریل هنیت قالدیریسی اوالراق االشان آیدینالرا بیر باشقین باشن حمد قلیزادهبو دوروم م

نی سیرا ائیلم و انین ی هاؤزندیرمسینی  دیلمه ایشله جهتورک هیوک دایاناغی سادؤنین ان ب الدیریق باش

دؤنوش  هکولتور قایناقاسی حرین امالبائدن کیتا هکولتورلری سمبولیز دهپیئس. یرقدینلیقچیل

 . نین ان اؤنملی آشاماسی اولور چاباالری

ادینین ائشینی قی گیردیدالشتئز  -تئزاپسامیندا قو قوحقالری و قاحادین قنین  حمد قلیزادهیاندان، م هاؤت

بیر ؤرگوسونون اؤنملی هاوالی  دهروم اولوشو دا پیئسحم( آزادلیغیندان)وندن یاؤزگورلو هبیلم هسئچ

یجی گولباهارین غباشالن یر آراسینداکی چاتیشمانین ایلک جدشالااردق. یئر آلیر قاوالراعنصرو 

بو چاتیشما  هیندگرکت ائدیلدیحلردن  هایفاد( سمبولیک)سل  هسیمگ. ارخونوسوندا اورتایا چیقی گائولیلی

 . یمی اولوردن ایلک آدیریلماسی آرزوسونودتانیش هآذربایجان توپلومونون یابانجی کولتورلرل دهپیئس

ینی گیدسی گرک  هدتلردن واز گئچیلمعااسکی  گوندا روستم بصوخصسی   هوئریلماره گولباهارین 

نین  سی  هائولندیریلم هایل گاداشی آسالن بخین آر هنیمسمروس دیلینی و کولتورونو  دهبیرلیک همکل هسؤیل

بیر ( مقدراتا اینانان)قدرجی ونودا قبو  حمدعلیم همیرز(.  3. ص)ائدر  هون اوالجاغینی ایفادغاوی

 دهبونونال بیرلیک. دیر یندان ایلیشکیلیخیا هاورامی ایلقسمت قلیک  ائولی هاونا گؤر. رگیلرسالشیم خیا

گولباهارین  دهائش سئچمک هید دحوا صمد(.  3. ص)سینی ایستر   هائولنمنین اؤز دوستویال  باجیسی

. ائدرعالوه ینی گیداداشی اولماسی گرکخآراؤز ، بو ائشین قیریر؛ آنجاگت هاولدوغونو دیل( سربست)اؤزگور 

مول اولمادیغی ابیر تکصمیمی  هوران بو انسانالرین گؤروشلرینددتوپلومون آیدین کسیمینی اولوش

االرینا تسلیم قباشعادتا  ییزی یابانجیالرا وئرمک آذربایجانق جیاندان گن هاؤت. دیر  دها گؤرولمکقجآچی

ییشی توپلومون  همگبویون ا هتوپلومون اؤزو اوالن گولباهارین بو ایستکلر. دیر ائش آنالملی هائتمکل

ین  یمگوفات ائدن زهرا ب قنین آیریلیغینا دایانامایارا اوغولالری. دیر نین اشارتی یگا دیرندیغیابانجیالشما

 دهپیئس صیتبو و. واردیرصیتی ولیک   هجملنئچه  نین اوغولالرینا بیرآتاا بدولتوغونون آلتینداکی کیتاق

ات ئویان ان اؤنملی اجراقینی اورتایا گلی ورومانین گرکلیقی گی، بیرلیک و برابرلیگدیلی، کولتورو، کیملی

 :رچک قتلرید قاوالرا

، هاون ایکیسیندنین  الثانی بیع، رهسان دؤردونجو ایلیندخنین مین ایکی یوز دو هجریخ تاری»

یولداشیم زهرانین جیسمیندن بیر  هیکددت کئچایاریم ساعان صبح اذانیندونو، گ هشنب هس

 . اولسون روستم باالمدانعبارت وپوب آیریلدی کی، قپارچا 

سان خنین مین ایکی یوز دو هجریخِ تاری هئنگاالنیندان قنین  ورتین جیسمیع هبیچار

 هچدیکدت کئاشامدان اوچ ساعخونو، آگ ه، پنجشنبهانین بئشیندض، رمهوزونجو ایلیندققدو

 . آنادان اولدو حمدعلیون اوغلوم مگهمان . وپدوقبیر پارچا آیریلیب  هئنگ
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ین خاولدو همان تاری قعبو دا وا. پارچاالندی عهبیر دف هئنگاالن جسمی قزهرانین  قیازی

ون اورتا گونو، گ ه، چهارشنبهاون بئشینداالولین  ، جمادیهمین اوچ یوز دؤردونجو ایلیند

 . لدیگدونیایا  صمدون باالمیز گزامانی کی، همان 

وپدو قبیر پارچا  هئنگاالن یاریم جانیندان قورتین عارا ق تیخایل سونرا ب هبوندان دا بیر نئچ

، هین مین اوچ یوز اونونجو ایلیندخاولوب همان تاری قعبو دا وا. قویدوقکی، آدینی گولباهار 

 . تیقو صبحشامی، خآ عه، جمهشوالین ایگیرمی بیریند

ونون باشینا گیر خآ-اول هئنگ هزگ هزگسیر ائدیب  هؤیلردگؤی، آیالر و اولدوزالر گ یئر،

 . وپوب آیریلمیش پارچاالردیرقوندن گ هدیم ازلدقدوالنیرالر؛ چونکی بونالر هامیسی 

یر خآ-اول هئنگزیب دوالنساالر، گنی اباالالریم دونیادا هر ی هاد ائدیرم کی، منیم دعتقمن ا

ونکی آی و اولدوز شمسین پارچاالری اوالن چرک دوالناالر؛ گرافیندا طا آناالری زهرانین

تین عبیطوای او کسین حالینا کی، . دیر نین آیی و اولدوزالری کیمی، بونالر دا آناالری

 هجک؛ ن هیت ائدذاالحیات  افی و وجدانی اونا مدامصاونون ان! هی هایست قانونونو پوزماقهمین 

  (. 3 - 3 )« .قشیمان اوالجادر جانیندا نفس وار، پق

 جسونو

زل ؤینی زاماندا گع؛ او، یریئتینمقایغیالندیرماقال یا  گولدورمک و هپیئسلریندحمد قلیزاده جلیل م

آنامین »(.  ۸ : 3۱1 ، فاسرافیلو)گؤستریر چابا  اسینارماشای ارین دالوددایر اوم گهج هآرزوالرین و گل

ن ودوبو اوم اًالرا رغمقیریسی بوتون اولومسوزلودلشا زین آشاغیداکی اؤگندا روستم ب«کیتابی

 : دیر سی  هایفاد

با حمر: دئییردی قالخکیمی  یهایندی. بیر شئیی باشا دوشموردو قالخکیمی  یهایندی ههل»

یل ائدیب، بیری حصدا علم ت گربورئتئماشالاله، بیری پ! اوغالنالریناین  عبدالعظیم

اما بوندان . ویوب عالیم اولوبخ، ماشالاله، اوهاوچو د. هد االشرف دا، بیری نجف بولنایستا

 هاشاریه  حمدعلیم همیرز)لیملرین بیری عاجک کی، هامان اوچ  هن هسونرا آغیزالردا سؤیل

 هالتن؛ بیری دعلن فعمفا( یرخباصمد واحیده )عاسی یازیر؛ بیری وکسوف د-سوفخ( ائدیر

. ص)« …. یم چی هاشا دوشمورم کی، من نهئچ ب ه، والاله، من اؤزوم د(یرخبا هاؤزون) …

   .)  

االشمانین توپلوما بیر یارار ساغالمایاجاغینی قباش. گتیریر هدؤنوشون اؤزلمینی دیل هپیئس اؤز

حمد م. ا چاغیریرغارشی دویارلی اولماقو توپلومسال سورونالرا  ه، کولتورهآیدینالری دیل قوالیاراغوور

 هفیکیرلرین( قاباقجیل)ریجی  هایلؤنمین ، ادبیات آدامی و آیدین انسان د، یازارصنعتکار هگؤر هی قلیزاده

، بو ق؛ آنجا(23 : 3۱۱ ، هالیبزادط)دیر  اولمالی بیحاص هلی، بلیرلی بیر دونیا گؤروشون  هائتم خیدمت

دورومدا کسی ع. ونوسودورقسؤز  هتوپلوم یارارینا گلیشم هدیردقتتاپدیغی سینی   هایفاد هلیکلر آنا دیلل هنیت
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آنا  قبوندان دوالیی دراماتور. تیمالی هر زامان واردیرحاولما ا هیا مستملک چی و دلیقتوپلومون ت هایس

 هسین جهی آذربایجان تورکگمیلیتچیلی هاو، دیلد. یوک اهتیمام گؤستریرؤب هسین جه، آذربایجان تورکهدیلین

ا گؤرور قدارتماخکلرینی اورتایا چیزللیؤا، اونون بوتون زنگینلیکلرینی، بوتون گقدرمت دویماحؤ

  (.23 : 3۱۱ ، هالیبزادط)

ی توپلومسال غماخچی بیحاصی، اونالرا گیؤنلم هکولتور قایناقو  ینهیمدان آنا دیلخهر با قدراماتور

پیئس  هبو یؤنویل. ریی هبلیرل قاوالرا عنصرلران وازگئچیلمز  هسیند هورونماسیندا و گلیشمقین گکیملی

 ■ اؤنملی بیر یئر توتار هسیند هورونون گلیشمعدیل، کولتور و کیملیک شدا  آذربایجان

 

 :قایناق

، (رداکتورالری. )؛ طالیبزاده، ک.آ. زاده، م ، داداش"نین ژانر خصوصیتلری اؤلولر پیئسی"(. 3۱1 . )اسرافیلوف، هـ

 .ر علملر آکادمیاسی نشریاتی، باکی س آس لری، آذربایجان ادبیاتی مسئله

 .آذربایجان دولت نشریاتی، باکی نین نشری تاریخی، مالنصرالدین ژورنالی. (323 . )، نآخوندوف

ادبیات  -سی فن آتاتورک اونیورسیته سئچکین آذربایجان یازاری جلیل محمد قلیزاده،(. 331 . )بگلی، ع حبیب

 .سی یایینی، ارزروم فاکولته

 .ان دولت نشریاتی، باکی، آذربایجمالنصرالدین نئجه یاراندی؟(. 31۱ . )شریف، ا

ر علملر  س س آ ،(جی ایللر-31۸ -312 )جی عصر آذربایجان ادبی تنقیدی -1 (. 3۱۱ . )طالیبزاده، ک

 .آکادمیاسی نشریاتی، باکی

 .باکی ، ایکینجی جیلد، زآآزف نشریاتی،آذربایجان ادبیاتی تاریخی(. 311 . )حسینوف، هـ. عارف، م

: حاضیرالیان)لر،  خاطیره: جلیل محمد قلیزاده: لیکچی بیر اؤنجو دا یئنی آذربایجان(.  11 )محمد قلیزاده، حمیده 

 .، تورکیه جمهوریتی کولتور باقانلیغی یایینالری، آنکارا(فاطما اؤزقان

 .معارف نشریاتی، باکی آذربایجان سووئت ادبیاتی،(. 3۱۱ . )، حسینوف، ف.، واهابزاده، ب.میر احمدوف، ا

 .ر علملر آکادمیاسی نشریاتی، باکی س آسجلیل محمد قلیزاده، اثرلری، (. 3۱۱ . )میرزه، ا



 



 

 
VARLIQ 

Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 45-59  

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 (1)نگاهی به مطبوعات و نشریات ترکی در دوره مشروطیت 

 1محمدرضا هیئت •

ÖZET: M. Rıza HEYET, “ İran’da Meşrutiyet Dönemi Türkçe Basın-Yayına Bir 
Bakış”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, 
Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss. 45-59 
İran’ın aksine meşrutiyet devrimi gibi devrimlerin gerçekleştiği çoğu ülke, nihayeten 
cumhuriyet veya demokrasiye dayalı bir siyasî düzene kavuşmuşlar. Fakat İran Meşrutiyet 
Dervrimi, tam tespit edilmeyen nedenlerden dolayı gerilemeye uğramış ve etkisi hala devam 
eden diktatörlük ve ırkçılığa dayalı bir rejimle sonuçlanmıştır. Bu değişim veya gerileme 
yalnız şahlık rejiminin yeniden kurulmasıyla sınırlı değildi. En önemli değişim “ memâlik-i 
mahrûae”nin, yani klasik federal yapının “ tek dil, tek millet” politikası yürüten merkeziyetçi 
bir sisteme dönüşmesiydi. Oysaki bu politika İran’ın etnik ve dilsel yapısına tamemen 
aykırıydı. Fakat hep merak edilen sorulardan biri, Meşrutiyet dönemi Türk aydınlarının bu 
önemli değişim karşısındaki olumlu veya olumsuz tepkisi olmuştur. Bu sorunun yanıtının bir 
kısmını bulmak amacıyla bu makalede Meşrutiyet dönemi Türkçe basın-yayının içerik ve 
dilsel açıdan incelenmesi yapılmıştır.  
Açar Sözcükler: Türkçe Basın, Türkçe Yayın, Meşrutiyet, İran, Azerbaycan. 

زبان،  فصلنامه: وارلیق، "(1)نگاهی به مطبوعات و نشریات ترکی در دوره مشروطیت " ،محمدرضا هیئت :چکیده

 12-23 .، صص(1331/5112 زمستان) 3، دوره دوم، شماره ترکیادبیات و فرهنگ 

مشروطه نهایتاً منجر به تأسیس جمهوریت و یا نظامی هایی مانند انقالب  بر خالف ایران، در اکثر کشورها انقالب

اما انقالب مشروطه ایران بنابه دالیلی که هنوز کامالً مشخص نیست، دچار . ر دموکراسی گردیده استمبتنی ب

این تغییر . عقبگرد شده و به نظامی دیکتاتور و مبتنی بر نژادپرستی منتهی گردید که آثار آن همچنان باقی است

غییر اصلی زمانی رخ داد که ممالک و یا عقبگرد تنها محدود به تأسیس مجدد نظام شاهنشاهی نبود، بلکه ت

. شد "زبان واحد و ملت واحد"محروسه، یعنی سیستم فدرال سنتی تبدیل به سیستمی مرکزگرا با سیاست 
اما یکی از مواردی که همواره به عنوان سؤال مطرح . ایران منافات داشتبا ساختار قومی و زبانی سیاستی که 

مشروطیت در همراهی و یا مقاومت در برابر این تغییر بزرگ چه نقشی بوده این است که روشنفکران ترک دوره 

برای یافتن بخشی از پاسخ این سؤال، مطبوعات و نشریات ترکی دوران مشروطیت از نطر محتوایی و . اند ایفا کرده

 .زبانی مورد بررسی قرار گرفته و بطور مختصر در این مقاله منعکس شده است
 .کی، نشریات ترکی، مشروطیت، ایران، آذربایجانمطبوعات تر :ها کلیدواژه

                                                           
 .وارلیقهای معاصر ترکی دانشگاه آنکارا، مدیر مسئول مجله  ها و ادبیات عضو هیئت علمی گروه لهجه 1
 (mrheyet@ankara.edu.tr.) 
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 مقدمه

توان گامی مهم در جهت  را می  اگرچه انقالب مشروطیت با پیشگامی و رهبری روشنفکران ترک

توان از  گیری و رشد دموکراسی در ایران تلقی و ارزیابی نمود، اما با توجه به نتایج بدست آمده نمی شکل

تحوالت و دستاوردهای مهمی در نهایت، چرا که . آمیز سخن گفت آن به عنوان یک حرکت موفقیت

های ایالتی و والیتی در کوتاه مدت به تاریخ پیوست و با ظهور  چون مجلس، قانون اساسی و انجمن

ناگهانی و غیر دموکراتیک حاکمیت پهلوی تمامی دستاوردهای انقالب مشروطیت یکی پس از دیگری 

در ایران را به ( ممالک محروسه)شد و راهی که قرار بود فدرالیسم سنتی بطور عمد به فراموشی سپرده 

با آغاز حاکمیت پهلوی نه . مسدود گردید( اما شاید نه برای همیشه)فدرالیسم مدرن تبدیل کند، بکلی 

تنها نظام فدرالیسم سنتی از میان برداشته شد، بلکه مداخله کشورهای اروپایی و به ویژه انگلستان، 

گرایی را در کشوری که از نظر ساختار قومی هیچ سنخیتی با  الیسم افراطی مبتنی بر فارسناسیون

 .هیچگونه ناسیونالیسم قومی ندارد، به سیاست رسمی کشور تبدیل گردید

بخش مردم  و آغاز مبارزات رهایی 1311با توجه به تاسیس جمهوری دموکراتیک آذربایجان در سال 

توان  گردید، به راحتی می 1353به تاسیس جمهوری ترکیه در سال  که منجر 1313ترکیه در سال 

جهان غرب و روسیه که . درک نمودها در براندازی دولت ترک قاجار در ایران را  علت پافشاری انگلیس

های استعماری  وجود سه دولت مستقل ترک در ایران، آذربایجان و ترکیه را تهدیدی جدی برای سیاست

ها در این کشورها را تضعیف و در صورت امکان  ، درصدد آن بودند که حاکمیت ترککردند خود تلقی می

ها و روسیه  در همین راستا، سه کشور مذکور همزمان مورد تهدید و حمالت غربی. بکلی از میان بردارند

قرار گرفتند؛ ترکیه به عنوان باقیمانده امپراتوری بزرگ عثمانی همچنان در اشغال متفقین بود و 

مجدداً به اشغال نیروهای روس درآمد و استقالل خود را به مدت  1351مهوری آذربایجان نیز در سال ج

انقالب . شد اما پروژه غیرترک سازی حاکمیت ایران با زیرکی خاصی دنبال می. سال از دست داد 01

موکراسی آغاز ریزی د مشروطیت که ابتدا با هدف تفویض برخی از اختیارات شاه قاجار به مجلس و پایه

شده بود، به تدریج و با افزایش نفوذ عناصر غیر ملی و وابسته، به عاملی برای تضعیف دولت قاجار تبدیل 

این تغییر . ها و سقوط حاکمیت قاجار شد  گردید و در نهایت منجر به کودتای رضاخانی با کمک انگلیس

لکه موجب گردید تمامی دستاوردهای گیری دموکراسی در ایران نکرد، ب رژیم نه تنها کمکی به شکل

های زبانی  های ایالتی و والیتی و آزادی انقالب مشروطیت از جمله مجلس ملی، قانون اساسی، انجمن

کامال از میان رفته و برای اولین بار در تاریخ ایران، نظامی مبتنی بر نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی 

های قومی به جای  کار آمدن خاندان پهلوی و اعمال سیاستبه عبارت دیگر با روی . فارس برپا شود

با اینحال به نظر نویسنده این مقاله، بحران هویت در . های ملی، دموکراسی در نطفه خفه شد سیاست

میان روشنفکران ترک در اواخر دوره قاجار و در دوره مشروطیت نیز یکی از عوامل مهم شکست جنبش 

طرفانه تحوالت آن  از این منظر، بررسی دقیق و بی. سیستی پهلوی بودآزادیخواهی و تاسیس دولت را

ای باشد برای مشاهده خطاها و  های دموکراتیک نوین و آینه تواند راهگشایی باشد برای جنبش دوره می

در این مقاله با کنکاش در محتوا و زبان . هایی که در آن دوره حساس انجام گرفته است کوتاهی
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ره مشروطیت، سعی گردیده بحران شدید هویت که گریبانگیر روشنفکران ترک شده مطبوعات ترکی دو

 .بود، مورد بررسی قرار گیرد

 جنبش مشروطیت و آذربایجان

از امضای قانون انتخابات مجلس  1311گرفت که شاه قاجار در سال جنبش مشروطیت زمانی شدت 

و در باکو نیز حزب  "مرکز غیبی"، در تبریز پس از این حادثه و به منظور وارد ساختن فشار. سرباز زد

نیز که با هدف نظارت بر انتخابات تشکیل شده بود،  "انجمن تبریز". تاسیس شد "عامیون-اجتماعیون"

پس از آنکه ولیعهد . در مدت کوتاهی به ارگان حکومت غیر رسمی ایالت آذربایجان تبدیل گردید

و با مرگ شاه بر تخت ( 1311)ماری پدرش عازم تهران شد محمدعلی میرزا والی آذربایجان به دنبال بی

اداره  "انجمن تبریز"و آذربایجان بدون والی ماند، این ایالت رسماً از طرف ( 1310)سلطنت نشست 

 (.13: 1331یف  مصطفی)گردید  می

. ردک مرحوم محمدامین رسولزاده نقش آذربایجان در انقالب مشروطه را به نقش قلب در بدن تشبیه می

نقش تبریز در انقالب ایران، . به عقیده او، آذربایجان میدان جنبش آزادی و تبریز مرکز قهرمانی آن بود

 (.53: 1333رسولزاده )همانند نقش مارسلیا در انقالب فرانسه و سالنیک در انقالب عثمانی بود 

جنبش مشروطه  گیری های مقیم باکو و استانبول نیز سهم بزرگی در شکل بدون شک آذربایجانی

شد، در سوق  های مقیم استانبول منتشر می که از طرف آذربایجانی اخترنباید نقش روزنامه . داشتند

همچنین باید اذعان نمود که جریان تجدد و . دادن مردم به شرکت در جنبش نادیده گرفته شود

رشد بود، تأثیر روسیه به سرعت در حال  1312روشنفکری در آذربایجان شمالی که پس از انقالب 

اگرچه آذربایجان . زیادی در جنبش آزادیخواهی و تجدد در ایران و به ویژه آذربایجان جنوبی داشت

ها در انقالب مشروطه و همکاری نزدیکشان با  شمالی تحت سیطره روسیه قرار داشت، اما مشارکت آن

ین رسولزاده که بعدها موفق به محمدام. توان یک واقعه تاریخی برشمرد تباران خود در ایران را می هم

ایران خواهان، روزنامه  تاسیس دولت جمهوری ترک آذربایجان گردید نیز ضمن کمک فکری به مشروطه
ها تشکیل  کردگان خارج از کشور را ترک در آن دوره، نه تنها اکثریت تحصیل. را منتشر نمود نو

قفقاز مهاجرت کرده بودند و پس از انقالب دادند، بلکه عده زیادی نیز به منظور کار به روسیه و  می

های آزادیخواهی و تعداد زیادی کاغذهای تبلیغاتی و سالح به کشور بازگشته و  روسیه با اندیشه 1312

 (.30: 1333هاشمی )به جنبش مشروطه پیوستند 

ساس زیرا بر ا. زمانی که مجلس اول در تهران تشکیل شد، تعداد نمایندگان ترک در مجلس اندک بود

محمدامین . قانون انتخابات، نیمی از نمایندگان از تهران و نیم دیگر از دیگر شهرها انتخاب شده بودند

ها  رسولزاده با اشاره به برخورد دائمی دو جریان نوگرا و مرتجع در مجلس اول، معتقد است اگرچه ترک

های ذاتی خود،  و به دلیل مزیت کردند جزو اقلیت مجلس بودند، اما بیشتر جریان نوگرا را نمایندگی می

زاده و حاجی میرزا  ه جوان ترک یعنی سید حسن تقیدو نمایند. گرا برتری یافتند در مقابل گروه پس
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حاجی میرزا پس از بسته شدن مجلس اعدام گردید و . ابراهیم آقا در رأس نوگرایان مجلس قرار داشتند

رسولزاده )انتخاب شد  "احرار"م به رهبری حزب زاده که ابتدا بازداشت شده بود، در مجلس دو تقی

 .وزیری ایران دست یافت و بعدها به مقام نخست( 51-50: 1333

دادند، در حالی خود را فدای ایران و آزادی ایران  ها که عنصر اصلی انقالب مشروطه را تشکیل می ترک

آن دوره در حال نفوذ به ایران  گرایی که در مفاهیم ملیت و ملی. نمدند که خود را بکلی فراموش کردند

کرد، اما در میان  گرایی ایرانی تظاهر پیدا می ها به صورت ملت ایران و ملی بود، اگرچه در میان ترک

با اینحال روشنفکران فارس که در دوره . گرایی فارسی گردید روشنفکران فارس منتج به رواج ملت و ملی

گرایی ایرانی پیش  گرایی فارسی خود را تحت پوشش ملی کردند، ملی کارانه عمل می مشروطیت محافظه

گوییم انقالبیون ترک، نمایندگان ترک مجلس و  وقتی می": گوید رسولزاده به درستی می. بردند می

. کردند های ترک؛ نباید چنین تصور شود که آنها تنها به نام ترک بودن فعالیت می انجمن

های خود را به نام ایران و  خود نیاندیشیدند و تمامی فداکاریخواهان ترک ایران، به ترک بودن  مشروطه

ها در دوران  این جمالت میزان آگاهی ملی ترک(. 31: 1333رسولزاده )وطن مشترک انجام دادند 

 .دهد مشروطیت را بخوبی نشان می

ر این ها را باید د توسط ترک( 1311-1352)به همین دلیل مطبوعات منتشره در طول دوره بیست ساله 

از نظر تعداد مطبوعات تبریز پس از ( 1311)پس از اعالن مشروطیت . چارچوب مورد بررسی قرار داد

روزنامه و تا  11در چهار سال اول دوره مشروطه در ایالت آذربایجان . تهران در جایگاه دوم قرار داشت

روزنامه  11نشریه،  31از میان این . روزنامه منتشر شده است 31سال  12، یعنی در طول 1351سال 

بر اساس آمار موسی . ها انتشار یافته است روزنامه در دیگر کشورها توسط آذربایجانی 11در آذربایجان و 

 1، برلین 1، تفلیس 5، باکو 2، استانبول 1، اردبیل 0، خوی 3، اورمیه 13مجیدی در این دوره در تبریز 

روزنامه  1روزنامه به زبان ارمنی،  11بان فارسی، روزنامه به ز 22روزنامه منتشر شده که  1و لندن 

مجیدی همچنین ترتیب انتشار . کردی بوده است -های ترکی روزنامه نیز به زبان 5فارسی و  -ترکی

، 0، دوهفتگی 21، هفتگی 2روزانه  ، سه1، دوروزانه 1روزانه : کند مطبوعات را بدین شکل ارائه می

کند که از میان این مطبوعات سه  همین مولف اشاره می. 11و نامشخص  3شماره  ، تک2ماهنامه 

طنز و  1کارانه،  روزنامه با گرایش محافظه 11روزنامه با گرایش سوسیالیستی،  1روزنامه با گرایش دینی، 

 (.515-513: 1331مجیدی )روزنامه ارتجاعی بوده است  1

 ها روزنامه

 انجمن روزنامه
، شماره چهارم به روزنامه ملیسه شماره نخست به نام . باشد یت میاولین روزنامه پس از انقالب مشروط

جریده به نام  32الی  11های  و شماره روزنامه ملیمجددا به نام  11الی  2های  ، شمارهجریده ملینام 
در یک صفحه در تبریز ( ق.هـ 1351) 1311اولین شماره این نشریه در سال . منتشر گردیده است ملی

 .استانتشار یافته 
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این روزنامه که ابتدا تحت مدیریت سید علی اکبر 

شد، سپس تحت  وکیلی هر سه روز یکبار منتشر می

 .زاده دو روز یکبار انتشار یافت مدیریت محمود غنی

که به صورت سنگی  انجمنآبونمان ساالنه روزنامه 

 12قران، در دیگر شهرها  11شد در تبریز  چاپ می

قروش، در  11در عثمانلی  منات، 3/2قران، در روسیه 

شاهی  5فرانک و قیمت تک شماره در تبریز  11اروپا 

: 1331مجیدی )شاهی بوده است  3و دیگر شهرها 

05-01.) 

ها در قسمت فوقانی صفحه، شماره  در تمامی نسخه

و شماره صفحه ( وسط)، سال نشر (راست)روزنامه 

و تاریخ نشر، نام منتشر کننده و آدرس پخش ( چپ)

موضع و یا زبان روزنامه توضیح کوتاهی مانند جمله ها در خصوص  در برخی از شماره. ته شده استنوش

 :زیر به چشم می خورد

. ش)".شود بنا به خواهش اهالی و کسبه و اصناف کلمات این جریده خیلی سهل و ساده نوشته می"
1:1)  

اخل متن، با خطوط سیاه مشخص مطالب روزنامه در دو ستون نوشته شده و موضوعات و جمالت مهم د

 .تر و یا داخل پارانتز داده شده است شده و تیترها نیز با حروف درشت

های ایالتی و والیتی از  که در میان انجمن "انجمن ملی تبریز"به عنوان ارگان رسمی  انجمنروزنامه 

در تمامی نقاط ایران ای برخوردار بود، نه تنها در تبریز و آذربایجان، بلکه  موقعیت و اهمیت ویژه

این روزنامه به استثنای چند شعر و نامه، به زبان . الخصوص در تهران مورد توجه شدید قرار داشت علی

اما محتوای برخی اعالنات و اخبار از نظر تعیین موقعیت زبان ترکی در آن دوره، . شد فارسی منتشر می

 .باشد ای می حاوی مطالب قابل استفاده

برای  تبریز "ادبیه"روزنامه منتشر گردیده گفته شده است که در مدرسه  3که در شماره ای  در اطالعیه

ه آموزش خواندن و نوشتن به هر اند، ظرف مدت چهار ما ای که هرگز به مدرسه نرفته کودکان هفت ساله

 35شماره در . باشد شود و مدرسه برای آزمون اولیا آماده می ربی داده میهای فارسی، ترکی و ع یک زبان

دیدن نموده  "انجمن تبریز"آموزان همین مدرسه به همراه معلمین خود از  روزنامه آمده است که دانش

تومان به  52مبلغ  "انجمن تبریز"همچنین . اند و برای اعضای انجمن اشعاری به زبان ترکی قرائت کرده

                                                           
 
 .باشد تمامی اشعار و متون نقل شده در این مقاله با امالی اصلی می  
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. آموزان ارسال شود برای دانش روزنامه به صورت رایگان 11مدرسه کمک نموده و قرار شده که هر هفته 

 :شود شعر قرائت شده در انجمن که در روزنامه منتشر گردیده اینگونه آغاز می

 لخ عالمتی مکتبدور انبیاده نبی   
 لخ سعادتی مکتبدور اولیاده ولی   
 مکتبدور عالمه یتورن هر هدایتی   
 ...مکتبدور اورگدن بزه امر شریعتی   

به همراه  "نوبر"و  "ادبیه"، "سعادت"آموزان مدارس  درج شده که دانشنیز چنین  11در شماره 

با نقل این جمله از انجمن روزنامه . اند معلمین خود به تلگرافخانه رفته و در آنجا شعر و خطابه سروده

، تمامی شعر سروده شده را منتشر "بیز بیر قاشق قانیمیزی المزه الوب ملته نثار المکه گلمشوق"خطابه 

 :وده استنم

 امالمز افکارمز اقبال وطندور   
 سرحدمزه قلعه بزم خاک وطندور   

 دعوا کونی یکسز کورونن قانلو کفندور
 ایرانلوالروق جان وروبن نام االروق بز
 دعواده شهادتله هامی کام االروق بز

 
 قانیله قلجدور کورنن بیدقمزده

 جان قورخوسی یوخدور دلمزده جانمزده
 شیر یاتوب توپراقمزدهده بیر  هر گوشه

 ایرانلوالروق جان وروبن نام االروق بز
 دعواده شهادتله هامی کام االروق بز

 
 ایرانلو ادی هر اورگه لرزه ساالندور
 اجدادمزن هیبتی معروف جهاندور 

 :درج گردیده است "رشدیه"و  "پرورش"آموزان مدارس  در همان شماره خطابه دانش

اقالر اویاندی قرمزی علملر کویه اوجالدی بتون قان رنگیله خدایا خداوندا سود امر اوش»
بویاندی صوراسرافیل چالیندی فریادلر گویه اوجالدی تمام نظرلری پوزولدی ملت قربانالرینون 
صفی دوزلدی ای ژاپونلره رحم ایلین اهلل ای میکادوی ژاپونی ایلدان اهلل تلگراف سیملری 

سنون  لوملری ظلمدن قورتاران اهلل ملت سینهیورولدی ملت قانی هیجانه گلدی ای مظ
جوان شاهمزون قلبینه ات استبداد سونلری پایمال ات ظلم قوشوننی داغت بز .... دویونمکندن 
 «یه ترحم ات ملت بیچاره
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 :ترجمه

های قرمز برافراز شده و همه به رنگ خون  کودکان شیرخوار بیدار شدند، پرچم! خدایا، خداوندا»

صف قربانیان . آمد، فریادها به آسمان رفت، تمامی نظرها دگرگون شد سرافیل به صدا درصورا. آمدند در

! ای خدایی که میکادوی ژاپنی را بیدار نمودی! ها رحم کردی ای خدایی که به ژاپنی. ملت شکل گرفت

 ملت از! دهنده مظلومان از ظلم ای خدای نجات. خون ملت به جوش آمد. های تلگراف خسته شدند سیم

دوستداران استبداد را پایمال کن، قشون ظلم را برهم . بر قلب شاه جوانمان بینداز..... زدن بر سینه خود 

 «.ریز، بر ما ملت بیچاره رحم کن

بر اساس الیحه، در . های ایالتی و والیتی به ترتیب منتشر شده است الیحه قانون انجمن 110از شماره 

اعضای انجمن با رأی مردم . تأسیس شود انجمنبه نام ( لسمج)هر ایالت باید یک انجمن والیتی 

داشتن . سال شن داشته باشند 51دهندگان باید دارای تابعیت ایران بوده و حداقل  شوند، رأی انتخاب می

زنان حق شرکت در انتخابات را . باشد ملک و خانه در ایالت و یا پرداخت مستقیم مالیات جزو شروط می

سال سن داشته و سواد خواندن و نوشتن به زبان فارسی داشته  31نیز باید حداقل کاندیداها . ندارند

 .باشند

در حالی که در قانون اساسی مشروطیت سخنی از زبان رسمی به میان نیامده، گذاشته شدن شرط 

داشتن سواد خواندن و نوشتن به زبان فارسی در انتخابات انجمن ایالتی و در نتیجه محروم ماندن 

داهایی که تنها سواد ترکی دارند، نه تنها نهایتاً موجب رسمیت یافتن زبان فارسی شد، بلکه چنین کاندی

و این شاید اولین و . تصوری ایجاد نمود که زبان ترکی کاربردی در مراکز رسمی نخواهد داشت

تر،  سادهبه عبارت . ترین آسیبی بود که در جریان مشروطیت بر زبان و فرهنگ ترکی وارد گردید بزرگ

ها پرچمدار جنبش  ها قرار داشته و ترک علیرغم اینکه در آن دوره حکومت مرکزی تحت اختیار ترک

خواهی بودند و تقریباً تمامی شرایط برای رسمیت یافتن زبان ترکی به همراه فارسی مهیا بود،  مشروطه

 .اما روشنفکران ترک به قصد نجات ایران، خود را بکلی فراموش کردند

این متن ترکی در واقع . ترکی استروزنامه به زبان  111فحه دوم و نیمی از صفحه سوم شماره کل ص

سروده شدن اشعار ترکی توسط  .است "نوبر"و  "سعادت"بخشی از سخنرانی معلمین مدارس 

دهد که تعلیم به زبان ترکی در آن  ها معلمین به زبان ترکی نشان می آموزان مدارس و سخنرانی دانش

آید این است که آرام  ها بدست می اما آنچه که از محتوای اشعار و سخنرانی. کامال رایج بوده است دوره

های آذربایجان در حال تبدیل شدن به هویت حاکم شده و در هر سخنرانی  در میان ترک "ایرانیت" آرام

 :گردد بر آن تأکید می

رت اولسون بز ملت ایران گللر اطرافنه پرورلره بشا لرینده ساکن اوالن حریت دنیانون تمام نقطه»
لرین  سنه عظشان سنون دوره عشقیله دوالنوب اخذ کام ایدن بلبللر کیمی سلسبیل چشمه

ای ... سنه دوالنوب اخرده نائل اولدوق سنون حوالی طوافی کیمی مشروطیت بهشت اعلی
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ون افقنده ظاهر حقیقت دین ای ملجا مسلیمن ای منشا یقین اوز وجود پاکوی بیز ایرانلوالر
« ...لرین فوریتله اشکاره کتور ایت و ایللرچه سعی ایدوب درک ایتدیغیمیز افتخارین نشانه

 (.5-3: 111 انجمن)

 .دهد خاتمه می« یاشاسون ایران ملتی و مشروطیتی»سخنران، سخنان خود را با جمله 

ی شعر نظامی گنجوی خطاب ترجمه ترک فیوضاتدر شماره نخست سال دوم روزنامه، به نقل از روزنامه 

 .به پسرش درج گردیده است

همچنین دو نامه بسیار مهم به زبان ترکی درج گردیده که ضمن نشان دادن موقعیت  انجمندر روزنامه 

زبان ترکی در آن دوره، روابط نزدیک میان روشنفکران ترک آذربایجانی و روشنفکران عثمانی را بخوبی 

جمعیت اتحاد و ترقی »نامه  انجمنسال دوم روزنامه  11شماره در صفحه نخست . کند منعکس می

و در صفحه دوم همین شماره پاسخ انجمن تبریز درج شده « انجمن ملی تبریز»از پاریس به  "عثمانی

اگرچه ممکن است ": در خاتمه متن پاسخ از طرف روزنامه توضیحی بدین شکل نوشته شده است. است

شد، اما بنا به درخواست اعضای انجمن خوان کمی دشوار با امی فارسیبرای مشترکین و خوانندگان گر

 ".مقدس این دو نامه را که به ترکی عثمانی نوشته شده، بدون ترجمه منتشر نمودیم

فرد پاسخ دهنده به نامه از اعضای . طرز نگارش این دو نامه که در زیر نقل خواهد شد، تقریباً یکی است

دهد که  ار دیگر اعضای انجمن مبنی بر عدم ترجمه این نامه نیز نشان میاصر. انجمن ملی تبریز است

. اند نداشته "ترکی عثمانی"تمامی اعضای انجمن هیچ مشکلی در خواندن و درک متون ترکی، حتی 

. فونتیکی بین دو لهجه نیز تا حد زیادی پنهان بماند  ها با حروف عربی موجب شده تا تفاوت نگارش نامه

/ ز -/و پسوند ( مانند) "کبی"و ( منتظر ماندن) "مک بکله"یگر به جز کلمات معدودی چون به عبارت د

بدین معنی که نامه . تقریباً همه چیز مشابه هم است/( ک -/در ترکی آذربایجانی )در سوم شخص جمع 

و یا  نویسنده. تر است زبان نامه نوشته شده از تبریز جالب. توان در هر دو لهجه قرائت کرد را می

اند تا کلمات  اند، سعی کرده نویسندگان که نامه را به ترکی آذربایجانی و نزدیک به گویش تبریز نگاشته

 .رایج در ترکی ترکیه را نیز بکار ببرند

 (:به زبان و امالی اصلی)ها  متن نامه

 تبریز انجمن ملیسی حضور عالیسنه

حس تأسفله متأثر  3[بیر]اخیرا حدود اورزنده وقوعه گلن حادثه موسفه جمعیتیمیزی ان درین بر 

 [اؤنونده]سنی نجیب و حقیقی بیر امل اتحاد اوکنده  بو ایکی دولت علیه [شرقین]شرقک . ایتدی

ر و دن زیاده بادی کد ین جمعیتمز ایچون بو وقعه ابدی بیر حبل متین اخوتله باغلی کورمک ایسته

یی رد  هر طرفدن مسلط اوالن مصائب خارجیه [یه اسالمیه]شی اولماز عالم اسالمیة  [بیر]ضرر بر 

و دین و  [الزیم گلیرکن]اوخوت و اتحادده ارامق الزمگلرکن  [آنجاق]بیلمک قوتنی انجق  دفع ایده

                                                           
 
 هـ.ر.م. کلمات داخل آکوالد از طرف نویسنده مقاله نوشته شده است  
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و ایکی ب [شرقین]شریعت عقل و حکمت و ایجاب سیاست و حقیقت دائما بونی امر ایدرکن شرقک 

مسئله اختالفی بیله  [بیر]بر  [کیچیک]اوفاق  [ان]جک اک  سی اراسنده حصوله کله دولت اسالمیه

اثر  [بویوک بیر]بیوک بر  [داها]چاره رفعینه چالشمقدن دها  [بونون]نظرالمله کورمکدن و بونک 

حکومت یی اسیر ظلمی ایتمکه چالشان  بوکون بوتون ممالک عثمانیه. مز حمیت تصور ایدیله

بیلیر که حدود اوزرنده وقوعه کتیریلن حادثه چوخ  دن معقول و منقطی نه بکلنه مستبدیه حمیدیه

قابلمیدر  [پادشاهین]سنه کندی ملتنه رحم و شفقتی اولمایان بر پادشاهک  کورلسون کندی تبعه

ملتنک  حکومت که کندی [بیر]حکمدار بر  [بیر]بر . که قومشوسنه حرمتی السون [دیر قابیل می]

اجنبی نظر عداوتیله باقار  [بیر]بر  [اونا]رق اوکا  حقوق و حریتنی محو اتمکه اوغراشه [نین ملتی]

نتیجه حس و فکری کبی  [ملتین]جک کافه افعال و حرکاته ملتک  ادمدن صدور ایده [بیر]اویله بر 

یه  یی دوغریدن دوغری هاشکاردر بناء علیه بو حادثه مؤلم [باقیالمایاجاغی]جغی  میه باقیله [کیبی]

و  [بویورماالرینی]زاده وهم و جنونی کبی تلقی بیورملرینی  [عبدالحمیدین]سلطان عبدالحمیدک 

قارشی جدا  [بونا]بوکا  [نین عثمانیه]نک  حال بو که قرین افکار و حسیاتی الدیغیمیز ملت عثمانیه

عتماد قبولنی عر  و رجا باال [اولدوغونون]صحیح و صمیمی بر حس تأسفله متحسس اولدیغنک 

امین اولدیغمز دولت علیه  [آالجاقالریندان]جقلرندن  نی نظر حکمت و اعتداله اله رز مسئله واقعه ایده

یه هر طرفدن تعر  الندیغی  حقوق مقدسه اسالمیه [نین سی محترمه]سنک  ایرانیه رجال محترمه

بویله بر زمانده وجدام مؤمنیننی داغدار  [دؤکولدوگو]هر طرفدن اسالم قانی دوکیلدیکی  [اولوندوغو]

انجق بر بصیرت عاقالنه ایله  [دئییل]سیله دکل  اوالن بر حکومت اجنبیه مداخله..... تأثر ایده جکی 

نک  کس قاالن ملل اسالمیه و هر طرفده یتیم و بی [اولماالرینی]حل مشکالته موفق اولملرینی 

مسعود و بختیار اولمسی خصوصنده بیدریغ همت و رک  توحید فکر و امال ایده [نین اسالمیه]

 11)اتحاد و اخوت وظیفه اسالمیتدر  [اول بابدا]رز اولبابده  معاونت بیورملرینی تمنی ایده

عثمانلی ترقی و اتحاد جمعیتی عموم اعضاسی ( )1310ایلول اخرنجی  11( )1352المعظم  شعبان

 ."(نامنه

 ین جوابی مقدس انجمن

 ترقی اتحاد جمعیتی هیئت مرکزینون صوب عالیسینهپایسده عثمانلو "

المعظم تاریخلی بر قطعه مکتوبنز وصول بولوب هیئت انجمن ملیده و عموم  سیزون اونی شعبان

لروز و غیرت  پرورانه سیزون بو حسیات انسانیت [اولوندو]فدائیلرمزون حضورنده قرائت اولندی 

ارداشالرمزون قلبونده بیوک بر مسرت حاصل اولدی لرنوزدن بوراده اوالن بوتون اسالم ق اسالمیه

رز سزه مژده  سیله سیزون مقصودزه نائل اولمقه تمنی ایده اوز توفیقات زبانیه [آلالهدان]جناب الهدن 

شعبانده قانون اساسی موکولی ( 53)ثمر قالمیوب  آیده چکدیقمز زحمت بی [دؤرد]اولسون اون درد 

کونده بیزم قلبمزی دردلندرن بلکه دکل  [بوگونکو]بوکون کی  پادشاهمزون صحه همایوننه یتیشدی

دردلندروب قاچ  [سی مسئله]ایرانده هر یرده اوالن اسالمون قلبنی بو سرحد مسئلسی  [دئییل]

لردن  لرنزدی یوز سنه لردن عثمانلوالر ایکی اسالم بیننده اوالن اتحادی برباد ایتدلر معلوم عالی سنه

دکل طبیعی  [ایش]پک قوالی بر اش  [دگیشدیرمک]نی دکشدرماق  انهبری اوالن عادات مستبد

انقالبت داخلی حاصل اوالجاغدی بز اسالم قارداشالرمزدن بر معاونت بکلدغمزدا عکسنه سرحدمزه 
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تجاوز ایلیوب سهلدی بونا قناعت ایتمیوب عثمانلوالر قارشوسندا هیچ بر دشمن و مانع اولمادغی 

ده خونریزانه قتل و غارت هیچ بر اناث و چوجوغا رحم  بر حالت وحشیانه [کؤیلره]حالدا یتشن کولره 

 [آلتمیش]آتمیش  [کؤیه]بیر کوه  [ائولی]ایتموبلر هانکی انسانیتده و مذهبه موافقدور مین ایولی 

پاره انداختیله بوتون نفوسنی چولوق چوجوغالرنی محو و تلف ایتسونلر رجا ایدرم انصاف ایدینوز بر 

لردن برو استبداد  انکیزی اونودا بلورمی؟ ایرانلوالرون قباحتی قاچ سنه سلمان بو حالت اسفغیرتلو م

الرنا سلطنت مشروطنی قاندردالر بو سلطان حمیدن  التندا ازلمکدن کندیسنی قورتاروب پادشاه

 [بیلن]خوشونا کیتموب عمرون اخرنده خلیفه عصر کندینی جانشین پیغمبر بولن  [حمیدین]

حال بو کی ایرانلوالر هیچوقت  [بیلمیشدیر]سالمالرون قانینون توکمکده صالح بولموشدور زواللی ا

پوئرلردن و ترانسواالردان قانسز بر ملت دلکدر بویله بر وجب تورپاخالردان سون بر دامال قانالری 

یجان سنده عموم ایرانلوالرا بر بویوک ه توکولنه قدر اجنبیه ورمکه حاضر دکلدرلر بو سرحد مسئله

بر مقدار  [توفک ایله]اوالن مایحتاجنی ساتوب بر تفکیله  [ائوینده]حاصل اولوب بویله بر فقیر ایونده 

لرمز الوب ملته نصیحت ایدیورالر که قارشومزدا اوالن  فشنک الوب بونون اونونی علمامز و واعظ

مز  یب اکرمیمسلمانالریله جهاد ایتمک شرع شریفده ممنوعدر بر قطره بویله قان توکمک حب

لرندن ال  هرکاه عثمانلوالر تعدی [مکدیر ائیله]پیغمبرمز افندیمز حضرتلرینی امتندن بیزار ایلمقدر 

پرستلر چوقدان برو چکدکلری  سی چوخ وخیم کورینور خاچ اولورسا نتیجه [جک یه چکمه]چکمیجک 

[ ده مرتبه]کن مرتبده ده مم ارزویه نائل اوالجاقالر و سیزلردن داخی رجامز بودور کی بو مسئله

سز بوندان ارتق ایکی اسالم بیننده کدورت حاصل اولماسین اورادا اوالن  نزی دریغ بویورمیه معاونتی

بوتون اسالم قارداشالرمزا بیزم خالصانه سالمیمیزین تبلیغینی رجا ایدرز و هیچوقت کندی حالنزدن 

 "(.انجمن ملی تبریز)بیخبر قویمامانزی عالوه ایدرز 

. گردد که هر دو نامه به گویشی نزدیک و مشابه نوشته شده است ها مشخص می قت به زبان نامهبا د

ها به الفبای التین برگردانده  خورد که نامه ها زمانی بیشتر به چشم می تفاوت صوتی موجود در زبان نامه

ت کرد، نامه دوم را توان به ترکی آذربایجانی قرائ به همین دلیل، همانطوری که نامه نخست را می. شود

دهد که در آن دوره از نظر زبان نوشتاری تفاوت  ها نشان می متن نامه. توان به ترکی ترکیه خواند نیز می

 .ای بین دو لهجه وجود نداشته است عمده

به ترکی ساده و زیبا در باکو  تازه حیاتسال دوم همین روزنامه، خبر انتشار روزنامه  51در شماره 

گفته شده در این آگهی، ضمن درج هزینه اشتراک و آدرس روزنامه، . ، درج گردیده استشده منتشر می

برای کسانی که از ابتدا مشترک روزنامه گردند، کتابی حاوی آثار مال پناه واقف، شاعر مشهور آذربایجان 

ر اشتراک ایران خواستا "ممالک محروسه"به عنوان هدیه ارسال خواهد شد و کسانی که از تبریز و دیگر 

 .مراجعه نمایند انجمنتوانند به دفتر روزنامه  روزنامه باشند، می

در این آگهی آمده است که روزنامه . سال دوم نیز آگهی یک روزنامه داده شده است 51در شماره  

شود و  منتشر می "ترکی زیبا"ترخان با محتوای ادبی، سیاسی و تجاری به  در حاجی برهان ترقی

 .مراجعه کنند انجمنتوانند به دفتر روزنامه  اک نشریه میمتقاضیان اشتر
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 آذربایجانروزنامه 

در قفقاز منتشر شد، در ایران نیز به  مالنصرالدینمجله ( 1312)همانطوری که پس از انقالب روسیه 

 .در تبریز انتشار یافت آذربایجاندنبال انقالب مشروطه روزنامه 

نشر، بلکه از نظر محتوا، شکل و اسلوب نیز شباهت زیادی به یکدیگر این دو نشریه نه تنها از نظر تاریخ 

، یعنی همزمان با مخالفت محمدعلی شاه با مشروطیت، به 1311در سال  آذربایجانروزنامه . داشتند

این نشریه ضمن اینکه اولین روزنامه چاپ سربی در تبریز . های ترکی و فارسی آغاز به نشر نمود زبان

 .شود نامه طنز تصویری تبریز نیز محسوب میاست، اولین روز

علیقلی صفروف صاحب روزنامه در دوران جوانی مدتی در تجارتخانه پدرش در روسیه و عثمانی فعالیت 

او پس از بازگشت به تبریز به کمک دوستان . کرده و با آزادیخواهان آذربایجان ارتباط نزدیکی داشت

را ( 1311) آذربایجانو ( 1131) اقبال، (1131) احتیاج، (1135) شبنامههای  آزادیخواه خود روزنامه

همکاری نزدیکی با مجله « خورتدان»و « حاجی بابا»منتشر نمود و در عین حال با نام های مستعار 

از سوی نیروهای مخالف مشروطیت به  آذربایجانصفروف پس از توقیف روزنامه . داشت مالنصرالدین

مجیدی )شت به تبریز به دلیل فشارهای سیاسی وارده، خودکشی نمود استانبول فرار کرد و در بازگ

5113 :31-53.) 

از طرف میرزا آقا  12های روزنامه تا شماره  سرمقاله. شماره منتشر شد 53جمعاً  آذربایجانروزنامه 

صفحه به ابعاد  1بصورت هفتگی و در  آذربایجان. شد تبریزی و سپس از طرف بابا تبریزی نوشته می

شاهی و  11شماره نشریه  قیمت تک. شد سانتیمتر در مطبعه ناموس تبریز چاپ می 31/2در  51/2

 (.1. ، ص1. ش آذربایجان)اشتراک ساالنه چهار تومان بود 

بر خالف دیگر نشریات آن دوره، بیشتر صفحات نخست این روزنامه حاوی کاریکاتور بوده و مقاالت اکثراً 

ر قسمت فوقانی نشریه نام روزنامه و در زیر آن تاریخ انتشار به میالدی و د. شود  از صفحه دوم آغاز می

در فاصله یک سطری بین نام روزنامه و کاریکاتور نیز شماره روزنامه و گاهی . هجری درج شده است

اطالعات مربوطه به ناشر، آدرس و هزینه اشتراک روزنامه نیز در باالی . قیمت آن نوشته شده است

نوشتجات روزنامه با خط عمودی به دو ستون تقسیم شده و تیتر مطالب . ر گردیده استصفحه دوم ذک

 .با حروف درشت و یا داخل پارانتز داده شده است

های ارسالی از مایان، خراسان، لوان، شبستر، نخجوان، لندن،  تلگراف آذربایجاندر شماره نخست روزنامه 

های ارسالی از شبستر و نخجوان به زبان  تلگراف. ده استو پکن منتشر ش( استانبول)تهران، اسالمبول 

که در انتهای نام بعضی از اهالی « اوف»در تلگراف وارده از شبستر، پسوند . باشد ترکی و بقیه فارسی می

 :شود، به زبان طنز مورد انتقاد قرار گرفته است آذربایجان نیز دیده می
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ده اوالن محترم ذواتون هر برینه بر بوگون انجمن ملی طرفندن شهرون بعضی اطرافن 
لقبی مرحمت اولندی که بوندان صونرا همان اشخاص قویروقالندیریلیب و اوف « قویروق»

. ش)اهلل بزی قویروقدان آیرماسون . مثال جهانگیروف و بهادروف. جکلر لفظیله مخاطب ایده

 .(3، ص 1

برخی از نقاط شهر لقب  امروز از طرف انجمن ملی به هریک از ذوات محترم در: ترجمه

دار کرده و با لفظ اوف مورد  بعد این اشخاص را دُم مرحمت گردید که من( دُم)« قویروق»

 (.3، ص 1. ش)خدا ما را از دُم جدا نکند . مثال جهانگیروف و بهادروف. خطاب قرار دهند

در آگهی . شود روزنامه کاریکاتور چاپ می 2و  1در صفحات 

آمده است که هر نوع کارت ویزیت،  0چاپ شده در صفحه 

های فارسی، روسی و فرانسوی به  دعوتنامه و رساله به زبان

شود و نوشتجات  می« ناموس»قیمت مناسب در چاپخانه 

در این . گردد بدون هزینه چاپ می« انجمن ملی مقدس»

آگهی که به زبان فارسی منتشر شده، عدم اشاره به چاپ 

تواند دارای  له به زبان ترکی، میکارت ویزیت، دعوتنامه و رسا

نخست، با توجه به اینکه امور چاپ به زبان . دو علت باشد

گیرد، تنها برای  ها انجام می ترکی در تمامی چاپخانه

های خارجی آگهی داده شده و نیازی به تبلیغ در زمینه  زبان

احتمال دوم . چاپ مطالب به زبان ترکی احساس نشده است

های خارجی رایج در آن دوره یعنی فرانسوی و روسی  تون بیشتر به زبان فارسی و زباناینکه، اینگونه م

دهد که  های موجود و تحوالت بعدی نشان می اما داده. شده و از اینرو به ترکی اشاره نشده است چاپ می

 .تر است احتمال دوم به واقعیت نزدیک

باشد، در کنار اشعار ترکی، متون نثر ترکی نیز  میکه سرمقاالت آن به زبان فارسی  آذربایجاندر روزنامه 

بخشی از مطالب ترکی از طرف نویسندگان روزنامه و بخشی نیز از خوانندگان نوشته . خورد به چشم می

زبان نامه ارسالی یکی از خوانندگان به زبان ترکی که در شماره دوم چاپ شده، کامال مبتنی . شده است

ه بدون اینکه خود را به زحمت بیندازد، جمالتی که هنگام حرف زدن به خوانند. بر زبان گفتاری است

 :دهد را به کار برده است صورت روزانه مورد استفاده قرار می

محترم مدیرنون حضرتلریندن رجا ایدرم « آذربایجانون»سی  وطن مقدوسن مبارک روزنامه
 .نون بو نچه کلمه عرضیمی اوندا درج بوکوراسوز که بنده

اجی بابا، دونن عصر چاغی ایودن چقدیم که کیدم خیاباندا منیم بر عزیز دوستیم جناب ح
واردی که چوخداندی کورممیشدیم اونی بیر کوروش ایلییم کوردوم که خیابانون اراسندان بر 

لرون یاننه سئوال ایلدیم  نچه عرابه که تمام ایچلری دولی آپارورالر یریدیم یواش یواش عرابه
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دیلر دیدی مگر بولمورسن بونالر ضیافت و  ونالری هارایه آپارورسوز و نمنهکه آی قارداش ب
دور دیدیم آی اغالن مگر اوردا نه وار  دورلر آپاروروق قزلجه میدانه که اوردا الزم جشن تدارکی

الملک حضرتلرینی طهران اهلی قوالقندن یاپشوب  دیدی آخی کوزلریمیز ایدن اولسون ساعد
مبادا اوراده ده چورک تجارتینه رونق ویرسون و اونه کوره آذربایجانه دیشقاری آتوبالر که 

 (.0، ص 5. ش)... تشریف کتورور

روزنامه مبارک وطن مقدس خواهشمندم که « آذربایجان»از حضرت مدیر محترم : ترجمه

 .چند کلمه عر  بنده را در آن درج بفرمایید

روم در خیابان دوستم را که خیلی جناب حاجی بابا، دیروز عصر از منزل خارج شدم که ب

دیدم از میان خیابان چند عرابه که داخلشان کامال پر است . ام، ببینم وقت است ندیده

برید و چه  ها را کجا می ها و پرسیدم که ای برادر، این آرام آرام رفتم نزدیک عرابه. برند می

بریم قزلجه میدان  میها تدارکات ضیافت و جشن است که  دانی این هستند؟ گفت مگر نمی

گفتم ای پسر مگر آنجا چه خبر است؟ گفت آخر چشممان روشن، مردم . آنجا الزم است

اند که مبادا در آنجا هم به  تهران حضرت ساعدالملک را از گوشش گرفته و بیرون انداخته

 (.0، ص 5.ش... )آورد تجارت نان رونق بدهد و به همین دلیل به آذربایجان تشریف می

« روضه رضوان»، نوشته شده که کتاب آذربایجانبه منظور تشویق مردم به خواندن روزنامه  3ماره در ش

باشد، به عنوان هدیه روزنامه تقدیم  که از طرف یکی از علمای نجف اشرف نوشته شده و زیر چاپ می

وطنان به منظور رفاه برادران دینی و هم»: همچنین در یک آگهی آمده است. خوانندگان خواهد شد

محترم، در این شرکت که با تحمل زحمات زیاد تاسیس گردیده، برای مصرف کنندگان تریاک همه نوع 

 (0. ، ص3. ش)« .رسد مواد با کیفیت وارداتی از چین به فروش می

تلگرافی از استانبول درج گردیده که در آن آزادی قلم داده شده توسط دولت عثمانی به  2در شماره 

 :داده شده است زبان طنز توضیح

بابعالی طرفندن تمام مطبوعات ممالک شاهانیه حریت قلم مرحمت اولوندی بو شرطیله که 
بوالغ سوئیله یازوب و نشرینده  لرینی آزادانه قره پرورانه دانشمندان مملکت افکار حریت

 (0. ، ص2. ش) مختاردورلر ولی ایران سرحدین تجاوز ایتمگه هنوز اجازه یوخدور

آمده است که این روزنامه در باکو نیز دارای نمایندگی بوده و مدیریت  یگری در همین شمارهدر آگهی د

 (.0. ، ص2. ش)باشد  زاده می آن به طور موقت در اختیار شخصی به نام کاظم

باشد، این است که  های چاپ شده آنچه که قابل توجه می روزنامه، در میان تلگراف 1در شماره 

های ساکن اردبیل و مشکین فارسی بوده اما از بلوچستان که در جنوب  از ترکهای ارسالی  تلگراف

 .ترکی ارسال شده است  شرقی ایران قرار دارد، تلگراف
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شود که این نشریه در خارج از  ها معلوم می  های ارسالی به روزنامه و نیز آگهی ها و تلگراف از نامه

کز مهمی چون باکو و استانبول نیز خوانندگان زیادی آذربایجان، مناطق مختلف ایران، همچنین در مرا

به روش  ینی حیاتآمده است که از اول ماه آوریل روزنامه  3برای مثال در آگهی مندرج در شماره . دارد

مشابه چنین اخباری . چاپ خواهد شد( یف کوچه نیکوالیوسکی، منزل تقی)ادبی، فنی و سیاسی در باکو 

کتابخانه »نیز  15همانطوری که در شماره . مختلف روزنامه مشاهده نمودهای  توان در شماره را می

 (.0. ، ص15. ش)به عنوان نمایندگی روزنامه در تهران معرفی شده است « تربیت

این . باشد ، به جز چند شعر و آگهی ترکی، بقیه مطالب به زبان فارسی میآذربایجانروزنامه  3در شماره 

نویسندگان روزنامه در این . باشد قبلی تقریباً نیمی از مطالب ترکی می های در حالیست که در شماره

ها نیز آنچه که مربوط به آذربایجان شمالی است به  در میان آگهی. اند مورد هیچگونه توضیحی ننوشته

 .باشد زبان ترکی و بقیه فارسی می

. ش)ترکی درج شده است به زبان « جلفای روس»در « اتفاق»، آگهی تاسیس مسافرخانه 12در شماره 

 (.0. ، ص12

از محتوای پاسخ . روزنامه، پاسخ نامه ارسالی در ادیرنه به زبان فارسی داده شده است 11در شماره 

ای از روزنامه پرسیده است که سخاوتمندترین سطان جهان کیست؟  شود که خواننده ادیرنه مشخص می

زیرا از زمانی که . سلطان جهان پادشاه عثمانی استنویسنده روزنامه نیز پاسخ داده که سخاوتمندترین 

های فتح شده توسط غازیان اسالم را از هیچ کس دریغ  بر تخت سلطنت اسالم نشسته، سرزمین

بعد بلغارستان را . ها خاک مصر را خواهش کردند، سلطان بالفاصله مرحمت فرمود مثال انگلیس. کند نمی

. یک گروه جزیره ساموس را گرفت، گفت مدیون شما هستم. «داهمیتی ندار»تقاضا کردند، سلطان گفت 

شد، ( هرزگووین)وقتی صحبت هرسک . بخشم سپس کوه لبنان را خواستند، گفت آنجا را به شما می

قبرس را استرحام کردند، گفت با کمال . وقتی نوبت بوسنی گردید، باالفاصله تقدیم کرد. گفت باشد

. آنها را نشکست و نهایت مقدونیه را خواستند، گفت قابل شما را نداردبعد کیرید را خواستند، دل . میل

گفته شده « اکنون سلطان مشغول چه کاری است؟»ای که پرسیده بود  در پاسخ به سوال خواننده ادیرنه

 (.3. ، ص11. ش)« عثمانی سوال کرد -آن را باید از مرز ایران»که 

حاجی »آذربایجان جنوبی معروف است، تصویر  النصرالدینمکه به  آذربایجاندر شماره نخست روزنامه "

مقابل استادش « حاجی بابا»در این تصویر . خورد به چشم می مالنصرالدینکاراکتر معروف مجله « بابا

را  آذربایجانما عالمت روزنامه . باشد، ایستاده است آموزی که آمده شنیدن می مانند دانش« مال عمی»

مرتب بکار « آی مال عمی»به صورت  مالنصرالدینهایی که در  زیرا در خطاب. نامیم می« حاجی بابا»

سبک نوشتاری . است تغییر یافته« جناب بابا! آی حاجی بابا»به  آذربایجانشود، در روزنامه  گرفته می

 (.331-335: 1303آخوندوف ) ".باشد می مالنصرالدیناین روزنامه بسیار شبیه 

در . نیز فعالیت داشت االر  حشراتتوریست روزنامه همزمان در روزنامه حسین طاهرزاده بهزاد کاریکا

یکی از مخالفین سرسخت جنبش ( السلطان امین)، کاریکاتور اتابک اعظم 1صفحه نخست شماره 
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السلطان که نقشه ایران را بر روی زانوی خود قرار  در این کاریکاتور امین. آزادیخواهی چاپ شده است

در . آید من از این منطقه اصال خوشم نمی»: گوید دهد، می ود آذربایجان را نشان میداده و با انگشت خ

-23: ناهیدی آذر)« ....به همین دلیل این منطقه را. آینده نیز کرور کرور به پول احتیاج خواهم داشت

21.) 

ان با دیدن ستارخ. ای برخوردار است در تاریخ مطبوعات آذربایجان از اهمیت ویژه آذربایجانروزنامه 

این . بیان نموده است« امروز عید ملی آذربایجان است»اولین شماره روزنامه احساس خود را با جمله 

های آن دوره، ظاهرا خود را مجاب دیده که مطالب را به زبان فارسی  روزنامه نیز همانند دیگر روزنامه

این روزنامه . طنز بکار برده شده استزبان ترکی بیشتر در مطالب درجه دو روزنامه و اشعار . منتشر کند

که نقش مهمی در تقویت جریان آزادیخواهی در ایران و آذربایجان داشته و خوانندگان آن در مناطق 

مختلف از تبریز تا استانبول، از تهران تا خراسان و بلوچستان سکونت داشتند، هیچ نقش مهمی در رشد 

ن دوره که زبان ترکی نوشتاری آرام آرام جای خود را به در ای. و تقویت آگاهی ملی ترکی نداشته است

داد، روشنفکران ترک آذربایجان سعی داشتند که اندیشه آزادیخواهی را در تهران و نقاط  زبان فارسی می

ریزی فرهنگی و سیاسی رژیم آینده  دیگر ایران رواج دهند، غافل از اینکه روشنفکران فارس مشغول پایه

 ■ان و تهران در آن دوره وجود داشت فاوت اصلی است که میان مطبوعات آذربایجاین همان ت. بودند

 ادامه دارد
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 .انتشارات فرزانه، تهرانلری،  آذربایجان طنز روزنامه(. 1303)آخوندوف، ناظم 
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Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 61-67  

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شبنامه

 ایل اؤنجه چیخان تورکجه مزاح قزئتی 41دن  مالنصرالدین

 4دوچنت دوکتور پروانه ممدلی •

ÖZET: Pervane MEMMEDLİ, “ Şebnâme: Mollanasrettin’den 14 Yıl Önce Çıkan 
Mizah Gazetesi”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci 
Dönem, Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss. 61-67 

19. yüzyılın 90’lı yıllarında, Güney Azerbaycan’ın Tebriz kentinde 1892 yılından 
itibaren Şebnâme adlı küçük boyutlarda basılı örnekler görünmeye başlamıştır. 
Onun sayfalarında halkı rahatsız eden toplumsal sorunlara değinilir, mevcut 
yapıdaki eksiklikleri eleştiren yazılara yer verilirdi. Gizli şekilde basılan Şebnâme, 
adeta geceler kapılara ve duvarlara asılırdı. Sabah olunca da ahalinin kalabalık 
olduğu çarşı, okul ve medreselerde yayılır, eleden ele dolaştırılırdı. Geceler ve 
gizlice yayınlandığı/dağıtıldığı için de ‘gece yazıları’ anlamına gelen Şebnâme 
adlandırılmıştı.  
Açar Sözler: Şebnâme, Mollanasrettin, Türkçe, Mizah, Tebriz, Azerbaycan. 

: وارلیق، "دش منتشر می مالنصرالدینسال پیش از  41نشریه طنزی که : شبنامه"، دکتر پروانه ممدلی :چکیده

 74-76. ، صص(4331/5142 زمستان) 3، دوره دوم، شماره ترکیزبان، ادبیات و فرهنگ  فصلنامه

 شبنامههای چاپی با ابعاد کوچک با نام  نمونه 4935، در شهر تبریز آذربایجان و از سال 43در دهه نود قرن 

های انتقادی علیه ایرادات و  شده و نوشتهدر صفحات این نشریه، به مشکالت اجتماعی مردم اشاره . شد منتشر می

شد، شبانه به در و دیوار نصب  که به صورت مخفیانه منتشر میشبنامه . رسید نواقص ساختار موجود به چاپ می

از آنجایی که این . گردید گردید و صبح آن روز در بازار، مدارس و اماکن عمومی پخش و دست به دست می می

 .شبنامه بر خود گرفته بودشد، نام  خفیانه منتشر مینشریه شبانه و به صورت م
 .ترکی، طنز، تبریز، آذربایجانشبنامه، مالنصرالدین،  :ها کلیدواژه

 (عمطبو)باسین ( طنز) کیریسات لکیا ندهیخیتاری مطبوعاتتورک  جانیآذربا نین یسیدرگ نیمالنصرالد

 سن گؤره .ریارانی سوال ریبی قیمنط مز هتسیا-ستریا. رید یبلل چوخدان نهیعالم علم اولدوغوی اورقان

                                                           
1 mamedli_ph@yahoo.com 
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 نی نیمالنصرالد و ؟یم ی دیا واری س نمونه عمطبو ریب بنزر اوناتورکجه  قدردرگیسینه ن یمالنصرالد

  مو؟  شوماولی معلومات ده باره او نی لیجل رزهیمی سیجیارادی

 ن لدیای ج-4935 ندهیشهر زیتبر نده،یللریای ج-31 نیعصر جو-43 ،یک اولور نمک ریاؤقایناقالردان 

 ندهیلر فهیصح اونون. میشدیرباشال هگگؤرونمی لر نمونه عمطبوی فورماتل کیچیکی آدل شبنامه اراقیباشال

 ن ائد دیتنقی قالریشمازلیچاتی قورولوشداک مؤجود توخونولور، پروبلملره الیسوس ن ائدراحاتسیز ی خالق

  .یردیرالنیحاض الریازی نیکسک

 قیآرت الندایآچ سحر. یردیلیریشدیاپی وارالراود وی قاپ لر گئجه عادتا شبنامه اولونان اپچ اصولالی زلیگ

ی غیالندییای لر گئجه. یردیگز اله-ن الد ر،یلییای لرده سه مدر و مکتب بازار، اولدوغوقاالبالیق  نین یاهال

  .یردیییداشی نیمعناس« یورقلر گئجه»ی آد ده اوچون

 نین یاهال ر،یلیسات کلهینلیچت اولدوغوندانی جیخیس جان و زیماراقس زامان وخچی قزئتلر دؤلت دؤرده او

 قزئتلر فارسجا) لر روزنامه« یجیریخدیدار» بئله. یردیالنیپا فورموندا آبونهی مجبور نهیسمیق ریب نیمع

. ف. م لهیواختی نیریب قزئتلردن بئله. یشدیقازانمی نیآد زورنامه-روزنامه ندایآراس خالق( ریندادیآنالم

آخوندزاده ) یشدیائتم دیتنق نیکسک ندهیس مقالهی آدل «. . .نهیس یمنش نین یقزئت رانیا »فآخوندو

5111).  

ی لر ورقهی ریا اوالن بول للرلهیشکی ل گولمه و الرالیازی دوزلو ،یل مزهی سیچریا الن،ییای پولسوز نیالک

 قدر او ماراق قزئته بو دؤرده اوی غیلدییسا قالبارما نیالریساوادل. وردویاوخو هوسله وکیبؤ خالق ساده

 آدام لنیب پوزونو-یازی اوچون اوخوتدورماق اونو ب،یگز محله-محله بعضا ،یکی دیا چوخ

  .الریردییسوراقال

. یدیا فصفرو قولویعلی قزئتچی استعدادل رداکتورو وی ریناش نیقزئت زیمیغیآچد صحبت ندایحاق

 نین یآتاس ندایاشالری گنج ،ففروص قولویعل گؤره نایغیازدی نیانین یسردار صمدی رماچیآراشدی لیگونئ

ی نیآدی سو ففروص اونون) اولوردو مشغول لهیای س اداره نیجارتخاناالریت ده هیتورک و هیروس ندایانی

 ندنیطرفی حکومت رانیا لرده اؤلکه بو .(یشدیباشالم دؤرلردن اولدوغو ده هیروس گؤرونور دای قولالنماس

. اولوردو تماسدا خیس لهیا الریالیضی رلیکیفی مترقی ئرلی وی رلریمهاجی اسیس شیلمیائد ونسورگ

  .(4363نیا  سرداری) دؤنور وطنه بیائد ترکی جارتیت اؤترو ائتمکدن خدمت خالقا سونراالر

 دایفا هی اؤلکه اعتباراً ندنیللریای ج-91بو دؤنمین  الریالیض گئدن اؤنونده نین یحرکات کیل یفچیمعار

ی عیبد-یعلم ر،یآچ تابخاناالریک مکتبلر،ی ئنی لهیای تین ائتمک خدمتی عمل خالقا و رمکیگت

. لریردیائد سیتاس لریدرگ و قزئتی ئنی اولور، مشغول لهیای چاپ وی س ترجمه ،یلماسیازی نیتابالریک

 قروپالری اسیس تلر،یجمعی زلیگ زامان چوخ الریالیض بو ن ائد لیتشکی نیس زومره لیقاباقچ ان دؤرون

  .الریردیآپار لهیمجادی قارش قورولوشا مؤجود رک، رلشهیب ندهیلیداخ
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 هر اولونان، اداره لهیا اسایآنای نیس اؤلکه او،. یدیا ففروص خان قولویعل دهی ریب الردانیالیض بئله

 گؤرمکی میک دؤلت ریب آزاد انیاولمای لیآس الردانیمارچثاستی خارج ش،یائتم شافیانک ده ساحه

  .یردیی هستیا

 اؤز او لجهاوّ. یردیائد حسابی ریب ندنیلر واسطهی رلیتأث ان نیاتماغیاوی خالقی قزئت ففروص. ع

 الففروص قولویعل مرکزده بو آدالنان« انجمنی زلیگ». ریارادی مرکز ریبی زلیگ برابر لهیاداشالری ریکیف 

. لریردیائد راکیاشت عدالت ..هـ ،یشبستر. م. س ،تیترب. می الریالیض پرور وطنی گؤرکمل دؤرونی اناشی

 قزئت کیریسات اؤلچولو کیچیک ،یآدل شبنامه اوالراقی شید اسای زدهیتبر ففروص. ع لدهیای ج-4935

 عضوو نی«انجمنی زلیگ» ،ففروص. ع گؤره نایغیازدی نین یکسرو احمد. اولور لینا بوراخماغا ورقه-

 مکتوبالر راپورالر، گلن هی رزهیمی محمدعل. یدیای سیرئ سیلوپی زلیگ نین رزهیمی محمدعل برابر اولماقال

 اولدوغو داشریکیف و ریب ال رک  هائد استفاده ندنیس فهیوظ بو او. یردیئچگ ندنیال نی خان قولویعل

 دهشبنامه بیآچی حالالری منف ،سوچالری ن وئر باش ده اؤلکه ده هم ور،یقورو سدنیلوپی نیولداشالری

  .(4333کسروی ) یردیائد خبرداری لر کوتله شینگئ رییای

ی ائلل ادی فئودالالرا،ی ئرلی دا جانیآذربای جنوب ده کلهیاؤزلل دا، رانیا ندایسونالر نیعصر جو-43

. یردیآل لیشک نیکسک ندایآراسی اهال کجهیگئتد قالریل یناراضی قارش نهیمیرژ شاه الرا،یانحصارچ

ی ئرلی نا،یانحصار توتون نیسلریانگل ندایآلتی آد. وس« پاشا نبیز» ،«یانیعصی تنبک» خدهیتار سونراالر

 دن اؤلکه ندا؛یمطبوعات دؤرون اوی حرکاتالر خالق وئرن باشی قارش نهیگیرلیتکحم لیتاخ نیفئودالالر

  .یشدیتاپمی نیعکس اؤز لرده هینشری زلیگی ک ده اؤلکه و ندایمطبوعات ریمهاج اولونان نشر خارجده

. یاوالرد گلمک راست چوخ نهیلر نمونه نشر اولونان چاپی زلیگ ندایآلتی آد شبنامه دؤرده او ،تلهیعموم

 شبنامه ده لره اننامهیب و ورقه قزئت، النییای حالدای زلیگ دؤرونون ندهیس عرفهی انقالب مشروطه

  .یردیلییدئ

 ه،یروشد حسن رزهیم ،فروفص قولویعل دؤرون لرده ورقه ای و قزئت اؤلچولو کیچیک بو روحلو کیریسات

 بیآچی نیتیوضعی اسیس-یاجتماع گرچک نی رانیای الریالیضی مترقی میک تیتربی محمدعل

 اصالحاتالر ده اؤلکه ر،یی سسله هی مبارزهی قارش استبدادا و لرهیچ مستملکهی خالق ر،یگؤستر

  .لریدیرگؤستر  چابا نایلماسییای نیلر دوشونجه لیقاباقج نه،یس لمهیریئچگ

 چاپ اد نوندول لدهیا جو-4341 نی براون ادواردی شرقشناس سیانگلی باغل لهیای خیتاری نشر نینشبنامه

 لدهیای ج-4935 نینشبنامه 6ندایتابیک« یخیتار مطبوعات و اتیادب نی رانیا معاصر»ی گیردیائتد

                                                           
. وسی خیتاری انقالب هطمشرو ،یاتیادب انریا او. ریشدیآپارم رماالریآراشدی علم ش،یاشامی دا رانیا مدت ریب براوندوارد ا  5

ی س عالقه قیل یجیارادی له تیتربحمدعلی م اوالن ندانیالریالیضی گؤرکمل نی جانیآذربای جنوب او. رید یمؤلف نیاثرلر

 اؤز شیم هشلیا ندهیاوزر نین یازماسی الی آدل« یخیتار مطبوعات رانیا» اونون دارکنییقا هی لترهینگیا براون. ا. یردییساخال

ی باغل مطبوعاتالی ئرلی دا نونونیراب نی شلهیا کونسولو نین یسفارتخاناس لترهینگیا ندهیشهر رشت نی رانیا دؤرده او وی نیلر عالوه
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 ریبی اوراداک و کتورونونردا اولوندوغونو، چاپ واختالردا قیمواف ل،ییدئ منتظم ،ینیگیگلد دانایم زدهیتبر

 استفاده ندانیامضاس اقولوقآ زامان چوخ و اولدوغونو ففروص خان قولویعل نین یمؤلف نیلر مقاله چوخ

 و دوشوندوروجو چوخ ن،یزنگلرله  دوشونجهی ئنی ،ینیغیالندییای اولونوب چاپی زلیگ ،ینیگیائتد

 وکسکی چوخ اونو ر،یائد دیقی نیگیلدید هزب کاتوراالرالیارچوخونون ک نین یلر فهیصح اولوب کیریسات

 براون. ا سهیای جاسیباشل ان. یردیریمتلندیق

 بو انیخمایچ بیگل قدر گونوموزه ،یس نسخه

ی ج-4317 زیالنی ،ینیریب ندانیالریسا نیقزئت

. ریازی ینیگیائتد الدهی نیسییسا نوامبر نیلیا

 لهیا اوسلوبو کیریسات نینشبنامهی اوخوجوالر

 اؤرنکی الریازی یک قزئتده اوچون تمکائ شیتان

  .ریریگت

 او ندهیریب ینن یلر مقالهی داکییسا بو نینشبنامه

-دوکانی باغل لهیای غیتلیق چؤرکی ک دؤرده

 قدانیلیزوراک و قیقلیشیقار-قارمای بازارالداک

 انیقل سحری نیخدمتچ دونن»: اولونور بحث

 او. میولالدی آلماغا چؤرک بازارا اوچونی سیآلت

 سونرا ساعتدان 3 ائوه ،یخدیچ ارکندن سحر

 دانداییقای گئر ندان«یساواش  چؤرک». یگلد

-قیزیج اوزو ق،یریج-قیریجی پالتار اونون

 انیطغ دؤرده او. یشدیرمیگؤی گؤ-گؤم وجودو بوتون ش،یاراالنمی ئردنی نئچه ریبی ن بد اولوب، قیزیج

 نایاولماس کیچیک و قورو چوخ نیچؤرگی گیردیگت اونون ندنیگیائتد تیرایس ده زهیب قیآجل نی  هائل

 .(Browne 1914. . . )بؤلدوک هی صهیح نئچه ریب بییپارچاال درحالی گچؤر لوقما او زیب بییباخما

 ناییسارا شاه نیتیوضع خوشاگلمز بو و قدانیپالچ خانیچالغاجان رتیخ لرده کوچه سهیا دایازی ریبباشقا 

 هی کوچه باشی کاروان دوه»: اولونور بحث اولدوغوندان دوروم ریب رمالون ده ده کوچه باش اوالن نیاخی

 نییچای آج اونالر سونرا کدنیئچدگ آز ریب. یتدیا گؤزدن بیبات ندهیچیا نین یغیباتاقل قیپالچ چاتاندا

  نیمتن کیریساتی کیا هر لنیوئری میک اؤرنک. )«لریائتد داوام نایولالری و گؤروندولر ندهیلیساح

  (.یس ترجمه دن زجهیلینگیا

 اؤلچوده 3x41 ،ینیغیلدیازی تورکجه نیالالریماتری نداکیسییسا بو نینشبنامه، یک ریمدیالز ائتمک دیق

ی نیگیلدید هبز لهیا کاتوریکار نینیسیاری تن نین فهیصح اولوندوغونو چاپ لهیا اوصولو کیقراف-ژلهی نگلر

                                                                                                                                        
 تیترب. م نین یمؤلف اصل نیاثر ندهیاول نیتابیک. ریشدیرمیائتد چاپی میک اثر ریب جایریآ رک  هائد لیداخ ایاورای نیدلریق

 .یشدیاونوتمامی وورغوالماغی صوصخ دا اولدوغونو

 

 قزئتیندن بیر اؤرنک شبنامه
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 چاپ رکجهتو دا رانیا ده گون بو)ی نیگید هلمیگؤستری نیمکان و نین یخیتاری نشر نیقزئت نیالک. ریازی

 ریب هئچ ندایحاقی فلریمؤل و رداکتورو ( ریلیائد بئله اوچون قاچماق سانسوردان لرده هینشری بعض اولونان

  .(Browne 1914) ریریلدیبی نیگید هلمیوئر معلومات

 نیژالت( ابتدایی)ایلکل  شبنامه. ریتمیب لهیا شبنامه جه ساده ،یتیفعال چیلیک قزئته ونففروص قولویعل

 ده گؤره اونا. یلدییدئ مومکون ماقیای راژالیت وکیبؤ جهتدنی کیتکن اونو ندانیغیرالندیحاض لهیا اوصولو

 اوالن نیاخی نایاورقانالر مطبوعات چاغداش لهیا اوصولوی توقرافیل اولماقال لیداخ دای مسلکداشالر او

 لهیا مضمونوی ئنی و ؤنوی کیدموکرات لدهیای ج-4939 ففروص. ع. دوشور نهیکریف ائتمک نشر قزئت

 او. ریائد نشری نیسیدرگ جانیآذربا کیریسات سهیا لدهیای ج-4317 ،ینیقزئتلر اقبال و اجیاحت لنیسئچ

 ندهیلر فهیصح نین یدرگ رک  هائد قیامکداشل لهیای سیدرگ نیمالنصرالد نی لیجل رزهیمعینی زاماندا 

  .ریشدیائتم شیخیچ تونالرالیلیف کیریسات

. ریشدیگؤسترم تیفعال بییاشای قافقازدا و ایروس مدت ریب ففروص. عی میکی گیلدیائد دیق اؤنجه

 لیجل اونون ،یک مالیاحت چوخ اوچون،ی غیساخالد عالقه ندانیاخی لهیای الریالیضی مترق نیقافقاز

ی س ائتمه شیخیچ ندهیسیدرگ نیصرالدمالن. اولموشدور دوستلوغو وی غیشلیتان لهیا زادهیمدقلحم

 ،یک اوالر ائتمک گومان بئله. اولونموشدور قیتصد ندنیطرفقایناق  نئچه ریب( لهیای امضاس« خورتدان»)

 شیتان اؤنجه ندنینشر نینیمالنصرالد لهیای غیلیجیارادی اونون و اؤزو ونففروص. ع زاده،یقل مدحم. ج

  .شیمیا

ی شخص نین یصدقی قمحمدت. کیریائد مراجعتقایناقالرا  ده ئنهی ناوچو رماقیاساسالندی زیمیکریف

ی قزئت شبنامه اولسا دا آز مکتوبوندای غیازدی هی زاده فیشری قوربانعل لدهیا جو-4313 اونون ندهیویآرش

 معلومات ساجایق ندایحاق قزئت هی زاده فیشر. ت دوستوی صدق. ت. م. کیریگل راست معلوماتا ندایحاق

 اوالن ندایمقامی قزئت - تختیپا نیدؤلتلر باشقا ،یک ریازی بیوئر رگد وکسکی اونا ونراس کدنیوئرد

محمدتقی ) ریقدیآرت قزئتدن اوچون دؤلت ده سترسهیا مملکت، ستریا ت،لّیم ستریا ،یمنفعت نینشبنامه

 .(صدقی

 ندایحاق مکتبی ئنی یغیآچد دا وانیناخچ نین یصدق. م دوستو ندهیسیوقرافیاوتوب زادهیمدقلحم لیجل

قلیزاده ) «اولونور حساب دارولفنون ریب اوچون بلریاد و معلم ئتمهی یئنی زیب مکتب نیهم» ،یکی ردیازی

4376).  

 ندایراتیخاطی آدل« میحال یِ ترجمه»ی صدقی محمدعل اوغلو، نین یصدقی قمحمدت هم زاماندای نیع

. ت. میالنیز  نیقزئتلر بو اوخودوغونو، بیآلی لرقزئت لنیگؤندر اونا دن هیتورک و ایروس ران،یا نین یآتاس

محمدعلی ) یردیائد دیق اوخوندوغونوجه یزلیگ ده ندنیطرفی مسلکداشالر اونون ل،ییدئ نین یصدق

  .(صدقی
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 حساب دارولفنون وخ،ی مکتب تکی مکتبی غیآچد دا وانیناخچ نین یصدقی قمحمدت ،یک زیس شبهه

 دیق دایوخاری نین یصدقی محمدعل اوغلو اونون ل،یجل. می میکی مسلکداش نین یصدق. ت. م و ن ائد

 وخی سؤز. اولموشدور ندایراسیس انالریاوخوی قزئتلر لنیگؤندر لردن اؤلکه باشقا و رانیا ،یمیکی گیائتد

  .یدیا وار ده شبنامه لنیریرلندگد ندایمقام« یقزئت - تختیپا» ندهیچیا نیقزئتلر بو ،یک

 ندنیاثرلر فراحمدویم زیعز اوالن ندانیالریجیریآراشدی گؤرکمل نیزیمیخیتار مطبوعات ت،ینها ان

 کیریسات رداکتورونون نیمالنصرالد جک گله( 4391 «ینیمالنصرالد نی جانیآذربا») ندهیریب

 ندایآراس شبنامه کیریسات النیبوراخی زلیگ زدهیتبر دؤرونده سون نیعصر جو-43 لهیای غیلیجیارادی

 نیاثرلر دگرلیی باغل زلهیمیخیتار مطبوعات. یردیازی ینیگیائتد گومان وغونواولد قینلیاخی نیمع

 یلمزدیالبیانی ندهیکریف بو ،فاحمدو ریم. عی سیقاتچیتدق لیجیآرد نین یارث لیجل. م تینها ان ،یفیمؤل

  .(4391احمدوف )

 روحونی انقالب تبدهمکی غیآلد لیتحص دا وانیناخچ ندهیلر رهیخاطی باغل لهیای اتیحی اوردوباد. س. م

 دیق اولدوغونو لیداخ لهیا ولوی رانیا ل،ییدئ لهیا قافقاز و ایروس مکتبهآتموسفرین  بو اولدوغونو، میحاک

 خواهالریآزادی میک اختر خان قولویعل لهیخصوص ن،یاورقانالر عمطبو گلن خارجدن ؤندهی بو ر،یائد

 نین یمعلم ندهیریب ندنیلر مقاله بیاد. یردییوورغوالی خصوصی نیخدمت نیقزئتلر اولونان نشر ندنیطرف

ی شاه رانیا کدهیرلیب اخترله خان قولویعل رزایم ندهیللریای نجیدوخسان نیعصر جو-43( نین یدقص. م)

ی قالریدیای بیائد چاپ قزئتی آدل رتیبص شبنامهی قارش نهیس اداره اصول نیقاجار شاه نیمظفرالد

  .(4377اوردوبادی ) ریوئری لگیب ندایحاق

 دؤرونون فاحمدو ریم زیعز سورپروف مرحوم ،یسیجیریآراشدی گؤرکمل نیزیمیخیتار مطبوعات و اتیادب

 اؤنهی اولونانالر دیق دایوخاری رارکنیآراشدی نیاتیح نین یصدقی قمحمدت اوالن ندانیالریالیض شینمیتان

 بوی حت ،ینیغیساخالدی لر قهعال دوستلوق نی خان قولویعل رزهیم لهیای صدق. مآیریجا  او،. یردیچک

 نیالک. ریریلدیبی نیگیوئردی آد« اختر» مکتبهی غیآچد ردوبادداوا نین یصدق. م نهیشرف دوستلوغون

 اولدوغونا آز چوخ نیمعلوماتالری باغل لهیای قزئت رتیبص شبنامه اونون و اختر خان قولویعل رزهیم

  .یردین تأسفله ندنیدر

 اختر خان قولویعل رزهیم لنیچکی آد دایوخاری ،یک اوالر گلمک هی جهینت بئله سونوجدا بو کلهیل بئله

  .دورففروص قولویعل رداکتورو نینشبنامه ،یک گومان چوخ

 دا جانیآذربای جنوبی چونک. ریگئد دنشبنامه صحبت ،یک نیقی نهیقزئت رتیبص شبنامهی قالد ،یک او

  .وخدوری لیدل الده ده بارهی ولماسا نین ورقه ای و ژورنال قزئت،ی آدل رتیبص دؤرده او

 هم گرید کدهیرلیب خانال قولویعل نیرتیبص شبنامه ده مقاله لنیچکی آد نین یاوردوباد. س. م

 چوخ وندهیاؤزلوی لگیبی گیوئرد فاحمدو ریم. ع صورپروف ده باره اولدوغو( نین یصدق. م) دا رداکتورونون

  .ودورسعمؤضو نیبحث ریب جایریآ و ریفاکتدی ماراقل
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 اؤزو اونونی نشبنامه دن جمله او ،یقزئتلر چوخ ریب لنیگؤندر هی یصدقی قمحمدت اوانیناخچ دان رانیا

 ندایراسیس نیاونالر ،یک زیس شبهه هئچ. شیارمیاوخوی زلیگ دای مسلکداشالری ک مکتبده برابر لهیا

 نین یسیدرگ نیمالنصرالد جک گله کله،یل بئله. یدیا وار ده زادهیمدقلحم لیجل دوستو نین یقمحمدت

ی ل گولمه النیازی ندهیلید آنا ساده. ریشدیگؤسترمی نیریتأث نیمعی میک ناقیقا ریب شبنامه رداکتورونا

 رزهیم قزئتگیزلی ی فورماتل کیچیک بو النانیقارش رغبتله وکیبؤ ندنیطرف خالق لن،ید بزه للرلهیشک

 نیمالنصرالد دوغورموش،ی نیس دوشونجه خارماقیچی درگ ریب اوالن نیاخی جهتدن هر خالقا ده لیجل
  .اولموشدور سبب نایخماسیچ دانایم نیاورقان عمطبو کیریسات ریب تشمحمی میک

 هله شدانیاولونمام چاپی سیدرگ نیمالنصرالد ،یک اوالر گلمک قناعته بو النالردانیازی دایوخاری بوتون

 اورقان عمطبو کیریساتی فورماتل کیچیکی آدل شبنامهتورکجه  زدهیتبر لدهیای ج-4935 اؤنجه لیا 41
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Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 69-77  

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

  

 (اکئندئی) فسافیانو .گ. ای

 شخصیتدیشی بیر  سیراطالعینده تووانین -وریانهایا

(۵۷۸۱-۵۵۱۱) 

 ۵مصطفی جان تئزیچ •

ÖZET: Mustafa Can TEZİÇ, “ Uryanhay-Tuva’nın Kaderinde Sıra dışı Bir İsim: 
İ.G. Safyanov (Ekendey)”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 
Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss. 69-77 
Bu metinde 1860 yılında Moskova ve Pekin arasında imzalanan serbest ticaret 
anlaşması çerçevesinde Uryanhay’a gelen Ruslar ve Tuvalılar arasındaki ilişki 1917 
devriminin yaratmış olduğu politik atmosfer çerçevesinde incelenmektedir.  
1917’deki politik karışıklık sadece Rus topraklarını bozmamış, aynı zamanda 
Uryanhay-Tuva’da kurulu politik düzeni de altüst etmiştir.  
Uryanhay-Tuva’daki politik durumun bozulması ile birlikte bir birleri ile mücadele 
eden aktörler 1914 anlaşması öncesindeki iddialarına geri dönmüşlerdir.  
Bolşevikler, Beyazlar, Moğolistan, Çin, Uryanhay-Tuvalar ve Uryanhay-Tuva’daki 
Rus toplumu denkleminde İ.G. Safyanov’un siyasî mücadelesi bu makalenin de 
temelini oluşturmaktadır. 

Açar Sözcükler: Tuva, Sibirya, Rus Devrimi, Uryanhay, İ.G. Safyanov, 
Moğolistan, Çin. 

: وارلیق، "تووا-نامی متفاوت در سرنوشت اوریانهای( اکندی)سافیانوف . گ.ای"، مصطفی جان تزیچ :چکیده

 6۵-۸۸. ، صص(۵۱۵1/51۵۱ زمستان) ۱، دوره دوم، شماره ترکیزبان، ادبیات و فرهنگ  فصلنامه

در چارچوب قرارداد تجارت آزاد میان مسکو و پکن به  ۵۷61ها که در سال  ها و تووایی روابط روسدر این نوشتار، 

 .مورد بررسی قرار گرفته است ۵۵۵۸اوریانهای آمده بودند، با توجه به جو سیاسی ایجاد شده پس از انقالب 

های روس  تنها موجب برهم ریخته شدن سرزمین ، نه۵۵۵۸ها و تغییرات سیاسی به وجود آمده پس از  ناآرامی

 .تووا را نیز زیر و رو نمود-گردید، بلکه نظام سیاسی موجود در اوریانهای

                                                           
 (.comyahoo@cantezic.)اتالری بؤلومو لری و ادبی داش تورک لهجهبیلیم یوردو چاغ کاراآنیاردیمچی دوچنت دوکتور،  2



 07 (Varlıq, Qış 2015) ۵۱۵1زمستان / ، قیش وارلیق

تووا، بازیگرانی که با یکدیگر در رقابت بودند، به ادعاهای پیش از -با برهم ریخته شدن اوضاع سیاسی در اوریانهای

 .بازگشتند ۵۵۵1قرارداد 

تووا، مبارزه سیاسی -های ساکن اوریانهای تووا و روس-ها، سفیدها، مغولستان، چین، اویانهای در معادله بلشویک

 .دهد سافیانوف، اساس این مقاله را تشکیل می. گ. ای

 .سافیانوف، مغولستان، چین. گ.تووا، سیبری، انقالب روسیه، اوریانهای، ای :ها کلیدواژه
 
ABSTRACT: Mustafa Can TEZİÇ, “ I.G. Safyanov (Ekendey) an Extraordinary 
Name in Uryanhay-Tuvan Destiny”. Varlıq: Quarterly Journal of Turkish 
Language, Literature and Culture, Second period, Issue 3 Winter 2015/1394, pp. 
69-77 
In this article, the relations between Russians and Tuvans are examined within the 
context of the political atmosphere of 1917. The Russians subject to this study had 
come from Uryahnay- Tuva after the 1860 trade agreement between Moscow and 
Pekin.  
The political chaos in 1917 not only disturbed the territories of Russia but also 
upset the already established political order in Uryanhay-Tuva.  
With the distortion of political atmosphere in Uryanhay - Tuva, the old competing 
parties backed their old agendas previous to the treaty of 1914.     
I.G Safyanov’s political struggle constitutes the base of this article in examining the 
political equation of the Bolsheviks, Whites, Mongolia, China and Uryanhay-
Tuvans and the Russian community, living in Uryanhay – Tuva. 
Key words: Tuva, Siberia, Russian Revolution, Uryanhay, I.G Safyanov, 
Mongolia, China. 

 هلیکل هن اؤنجوچوا قاشیدیغینی آنالمادآنالم  هن نوچوتووالیالر ا-و اونون اوریانهای فنواسافی. گ.ای

یش آچیسی خکی بیر با هبو شکیلد. مامیز گرکیرخراکتلری آچیسیندان باحنفوس  هینخاوریانهای تاری

ین اوریانهای ن سی  همجادلسیاسی  هرافیک گرکسقون گرک تیجاری و اتنو فسافیانو. گ.ه ایبیزلر

 .یرقداجادیانسیآچیق کی یئرینی داها  هجیند هسور ءنین انشا یگکی آنالمینی و مودرن تووا کیملی هنددینز

الرینا روسیادان قاپاوریانهای تور قدر هیلینا ۵۷۸۵، هاوزر قا اولمادیللری باشا ۵۷۸1و  ۵۷65باشلیجا 

 . یردال سونوچالنمیشقالر باشاریسیزلیبونآنجاق رکتلری اولموش حؤچ کلی قلی زامانالردا فرقفر

نین  تیم مالالری هسی و توک  هگلیشمصنایعین روسیادا  اًتبارعیلین ایکینجی یاریسیندان اا یوز جو-۵۵

بو . یردازار آراییشالری باشالمیشبن یئنی وچوتیلن روس مالالری ا ه، اوردهبیرلیک هایل( تولیدی)تیمی  هاور

روسیا و پکن آراسیندا سربست تیجارت آنالشماسی  هیلیندا ۵۷61 قآراییشین بیر سونوجو اوالرا

لر اوالن  هاکیمیتی آلتینداکی بؤلگحین  ، چینیرلرجااپسامیندا روس تقیاپیالن آنالشما . یرداالنمیشضام

 . اولموشالر بیحاصینا قّاح هتیجارت یاپابیلم هدا سربست شکیلد موغولیستان و اوریانهای

سیرا اوریانهای  نیاروس یاتیریمجیالر تیجارتین ی هزامان ایچریسیند قاوالرا پارالل هی هبو گلیشم

 کیمی لیک اکینچی تاختاچیلیق، لیک، یچدنعم هاوزر قا آلتین اولمادباش هسینیرالری ایچریسیند

 . االمیشالرختینی یاصفر هیرمدلرینی گلیشوثآالنالردا دا تشب
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یلیندن ا ۵۷۸۵اپسامیندا قمضاالنان تیجارت آنالشماسی آراسیندا ا جایکی کولونیل گو قسونوچ اوالرا

کی  هد هنین بو بؤلگ رییرلجاروس ت تاپماسیدا یاشام امکانی  ؤچون اوریانهایکسونرا روسیادان گلن 

ؤچونون اؤنونو آچان بو کروس . یانلیش اولماز هیوک اؤلچودؤمومکون اولدو دئمک ب هگیریشیملری ایل

ین توران  ون اوریانهای فسافیانو. پ .گ هیلیندا ۵۷۷۱ هی ایسرلریندن بی یلرین ان اؤنملثتیجاری تشبو

 . دیر ینذن آلدیغی ایوچوی اگجیلی هایشلتم قپارتو هسیند هبؤلگ

نین یاپیالن تیجارت  اولورسا یئرلشیمین کاراکتری قیالجاخؤچون یاپیسینا باکاوریانهایا یاپیالن 

 . یردجک هؤسترآیدین گداها دا  یغینیدیانسیتئجه نین روحونو ن آنالشماسی

ایلک  هد ه ویبو چرچ. لردیر بولونان وادیساحیللرینده ارسو خآ هلر گنللیکل هتووادا یئرلشیلن ایلک بؤلگ

ک ولوچووالیغی و  ا آلتین آراییجیدداها سونرا باش. دیر لری هو توران بؤلگ قیولر اوُ هآچیالن بؤلگ هیئرلشیم

-آیئرلشیم ک هیلیندایلین ایلک اون ا یوز جی-51. یؤنلمیشلر هسین هئم بؤلگخ-یروپالر بیقاوغراشان  هایل

ا و قدداها آز یئرلی نفوس بارینما ده هبو بؤلگ)یر داوال یؤنلمیش-بولونان تاننو هوزئیدقو داها  هئم وادیسینخ

 (. وندوغداها اوی هن یئرلشیموچوایستارووبریادتسالر ا ندلیال اوغراشان کقاپدا تور  بوندان دوالیی

 هتیجارت ایل قلی اوالراقآغیرلی هیسمینقنین بیر  وادیسی قیولری، تودژا و اوُ ئم وادیخ-یک، اولوچئمخ

اوال یئرلشیم آالنالری -ئم، ائلئگئست و تاننوخ-آک. یردول اوالن روس نفوسو یئرلشمیشغمش

 . وردورولموشق

ایدی، بونون دیشیندا چوخ اورانال داها  هرینل هر بؤلگگیئرلی تووا نفوسو تووانین دی هسیند هیک بؤلگچئمخ

تیجارت بو  هاؤزللیکل هبو ندنل. رولدوالغمشاکینله ده یلیغین دیشیندا چیوانحکی تووالیالر  هد هبو بؤلگ

 . یردلیکلی اوغراش  هائدیلن اؤنج حرفیندن ترجیطؤچمنلر کیئرلشن روس  هی هبؤلگ

مرکزی یؤنتیمی  هد هبؤلگ هیلیندا ۵۵۵1اوالن شهر  قولوجایزیل اقی دنین باشکن تووا جمهوریتی هلید رهای

بو شهر هم بیر تیجارت  هایچریسیند هیسا سورق. وردورولموشق هایلآدی بلوتسارسک  هاوزر قساغالما

ورومالر بو ق کیمی خانا خسته، مکتب، هنین دیشیندا کیلیس یؤنتیمین اوداغی اولماسی هد مرکزی هم

 . یردائدیلمیش ءانشا هد هیسا سورق هشهرد

یاپیالن  هی هیلدیغی زامان بؤلگختلی باقرافیک یاپیسینا داها دقؤچون دموکاوالن  هسین هاوریانهای بؤلگ

. ن .ن. کدا تانیمالیابیلری قرکت اوالراحرافیک قیل روسیادان یاپیالن بیر دمویروس دئ هج هؤچو سادک

ازان و توبولس ق هتیجارتین گلیشیمیندکی  هسیند هاوریانهای بؤلگ هگؤرنقل ائتدیگینه کوزمینین 

ازان قونو -1۱% کی تیجارتین  هسیند هیک بؤلگچئمخ. وردیوکؤب قدر قنین رولو آزیمسانامایاجا تاتارالری

 . ایدیقدورمادتاتارالری اولوش

ورموش اولدوغو داسالرین اولوشکاح هروپ ایسقچارپان اتنیک  ها گؤزقتاتارالرین دیشیندا بیر باش

 هی ه، بؤلگهسیند هالری سایقینلیخاوالن یا هنین کولتورون هاکاسالر دیل و بؤلگح. النالری ایدییئرلشیم آ
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اؤنملی رول  خنین کوالنیزاسیونوندا چو هیاردیمجی اولموشالر و بؤلگاجیرلره گلن ایلک روس ت

 . اوینامیشالر

 هالرین اللریندفیانوفسا هاوزر قایل اولمخلر داهبؤلگ زاقداکی اواوریانهایه بو کولونیال سورچ ایچریسیند

وران قباشلیجا بئش فابریکا  هد هبؤلگ. ادیرقدرو اؤنملی بیر یئر توتماوالری تیجاری و اورتیم سکتقودتوت

 . یردگئنیشلتمیش هینجگاوالن تیجارتینی اوالبیلدی هموغولیستان و چین ایل فسافیانو. پ .گ

د  هن بؤلگوچوسی ا  همینوسینسکی موز دهبیرلیک هکون ایل. ، تیجارتین یانیندا ففپ سافیانو .گ

ینی زاماندا تووالیالرال ایلگیلی ایلک نشریاتالردان ع. یردماتریال توپالمیش خچو بیر هالری گزیلردقیدیاپ

 Zapisok ob»جک  هبیری ساییالبیل

uryanhaytsah »دیر بییصاح هد رینثا آدلی .

بونالرین دیشیندا بوتون  فپ سافیانو .گ

دمیر یولو انشاسی  دهبیرلیک هون ایلک. ف

دنی عآلتین م هد هگیریشیمی دیشیندا بؤلگ

 هیاپیمی ایلخانا  خستهو مکتب آراماالری، 

 . وردول اولموشغمش هد

و سیاستچی  فسافیانو. گ. ایاوغول 

 هیلدا یوز جی-51اقبیلیمجی اوالر توپلوم

گلن دئوریمجی   هسیبیریانین اؤند

 هیلیندا ۵۷۸۱. دیر لیدرلریندن بیری

ول غمش هدا، آلتین تیجارتی ایل ایرکوتس

دونیایا  قاوالرااوشاغی نین  هیلعااوالن بیر 

 هیلیندا ۵۷۵1 فسافیانو. گ. ای. یردگلمیش

 قوماخو او قری داغیتمالیتراتورال قیاسا

مکتبدن . یردآتیلمیشمکتبدن سوچوندان 

 هیلعارفیندن آتاسی طان سونرا قدآتیلدی

هایا ناوریا هاوزر قچالیشما هریند هل هایشلتم

  .اوریانهای و تووالیالرال تانیشمیشدیر قفابریکانین یؤنتیجیسی اوالراآدلی یولالنمیش و سالدام 

. وردورموشقین ایلیشکیلر ختووالیالرال یا فسافیانو. گ. ای اًتبارعنین ایلک گونلریندن ا اوریانهایا گلیشی

 . آلمیشدیرلقبینی « اکئندئی»، فسافیانو. گ .ایازانان قسینی  نین سمپاتی یقالخ هیؤر

تووا  هسیند هاکیمیتی سایحاوالن  هدیل. رنمیشیاؤ قدرآیرینتیالرینا  هتووا دیلینی اینج فانویساف. گ .ای

بونالرین . تاپمیشدیرشانسینی  هم هل هو اینجقید ائتمه لرینی  هیکایح قالخلرینی و  ه، افسانماهنیالرینی

 
 (۵۷۸۱-۵۵۱۱)سافیانوف . گ.ای
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 هنکلری و دینی اوزریند هگؤر -نک هی، کولتورو، گلخینی زاماندا اوریانهای تاریع ففیانوسا. گ. ای یانیندا

 .یردچالیشماالر یاپمیشآیرینتیلی 

بیلگیسیندن اونون رافالری ق، اتنو(سیاحالری) زامانین گزگینلری هسیند هبو بیلیگیسی سای

 .راف اوالن آقو اتنو قپوتانین، آرکئولو. ن.یرماجیالریندان اوالن گدزامانین اونلو آراش. یارارالنمیشالردیر

ا ائتکیلندیکلرینی قجوردوغو ایلیشکیلردن اولدوق هایل هون چئورفونکون، سافیا. ی.فیا  و فآندریانو .و

 . گتیرمیشلره دیل

آدینا بیر  قی ساغالماگلی دهبیرلیک( میلّی)، اولوسال فسافیانو. گ.ای هندسیین زامان ایچری هلیل رهای

دا باغیمسیز  اوریانهای ببیر آرایا گتیری( بیریملری ، حربیاداری) کوشونالری/ریشونالخو قوپوق بیریندن

 هینددلت نزؤد هبو چالیشماسی، دوالییسی ایل. یرقدن چالیشاجاوچوورولماسی اقلت ؤمودرن آنالمدا بیر د

ان دانشاسینی باشال نین یگینی زاماندا مودرن تووا کیملیعو عایدیتی دویوالن بیر  گهاولوسال بیرلی

 . یرقدآچاجا هدو جین اؤنون هسور

ی خنین تووا تاری نین و فیکیرلری سی هاونون مجادل هنین گرکس یاشامی سیاسیون گرک فانویساف .گ.ای

 هسیند هلیل ائدیلمحنین ت یاپیسیسیاسی ن دؤنمین وچوسی ا  هبیلمالت آنالشیانین داها راح ن اؤنمیوچوا

 .یارار واردیر هد

 هیندختاری ۵۵۵۸ توبرکوا 5۱دئوریلمیش داها سونرا  قچارلی هاؤنج دهبیرلیک هدئوریمی ایل ۵۵۵۸یه فور

بو ائیلمین سونوجوندا . وردم اولموشیحاک هلتؤد هایلضربه سوویت سوسیالیست ایشچی پارتیسی بیر 

سینه   سویهتلی کادرالرین قائتکین اوالن فر دهو سیاستسینده  قدمهلت ؤد قدرو او زامانا خاندان 

آغالر یزیلالر و اسکی رژیم یانلیالری اوالن ق، جده هائدن سور عقیبجینی ت هسور هبو تسوی. یردباشالنمیش

 هی گرکسنروسیا بوتونان ایچ ساواشین بویوتو گرک خچی. یردوئرمیش قآراسیندا بیر ایچ ساواش پاتال

 . وردیوموشؤب سرعتله  هبیر شکیلد قآالجا هکی ائتکی آالنینی دا ایچین هسیند هروسیانین سینیرالری اؤت

 کیمیی گدی هلرینی ائتکیل هدنگج لر زامانین اولوسالر آراسی گو هیشیمگبو دبوتون کی  هروسیا گنلیند

سارسیالماالرا لرینده  قطهن قکی آغیرلی هلریند هدنگ جیریلمایا و گوقی دّیج هد هسی اوزریند  هاوریانهای بؤلگ

  .یردیول آچمیش

سونوجو،  سی مه ضعیفلهروسیانین کونترولونون  هد هلری سونوجوندا بؤلگج هسور هداکی تسوی هایاوریان

لر اوالن موغولیستان جوئرن دیگر کولونیال گو هن مجادلوچونین کونترولو ا هبؤلگ هسیند هیلی اؤنجا ۵۵۵1

 . لی اورتامی بولموشالردیرن گرکوچوم اوالبیلمک ایتکراردان حاک هی هو چین بو بؤلگ

ونوسوندا قاوریانهای  هد«هاورگ»نین سونالریندا چین و موغولیستان آراسیندا  یلیا ۵۵۵۸ هد هویبو چرچ

موغولیستانا باغلی بیر  قی اوالراخین تاری یاپیالن آنالشمادا اوریانهای. یرداالنمیشضبیر آنالشما ام
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 عااد حاقدا  دوالیی چین و موغولیستان اوریانهای دندن هاوتونومی اولدوغو تکرارالنمیش و بو ن

 . ائتمیشلردیر

 کیمیوزدوغو پو ناستاتوکو دمین یئرینی آلما چاباالری موجوینین اسکی رژ میی، سوویت رژهد هبؤلگ

 هیاشانان تسوی هلریند هبول ائدن اوریانهایالر، بؤلگق اًوروماسینی رسمقنین  روس چارلیغی هیلیندا ۵۵۵1

 . یتیرمیشلردیراروسیا یا اوالن گوونلرینی  هیلجی ا هسور

ا غالر آراماقلی اتفاقفر هد هگیرن نویانالر بؤلگبحرانینا ، گوون قجین بیر سونوجو اوالرا هبو سور

 . باشالمیشالردیر

ی غوش بویان بادیرغمون قبول ائدن آقوروماسینی قنین  روس چارلیغی هرضاسی ایل اؤز هیلیندا ۵۵۵1

 هفیکرین هبیرلشم هراردان چین ایلکت بی پولیتیکاالرا گئری دؤنوگدی هایزل هیللردای ایلک گگلدی هیؤنتیم

اوالن  قوروالجاق دهجک ها و گلغلی داورانما  هیئنی پولیتیکاالریندا روسیایا دا مسافکیمی یغی خدباایستی 

 . اولموشدور عمان چالیشماالرینا دهجلیسبو م اریدنفوسو آلتینداکیال باتیلماییق هکرائوو مجلیسین

وژونالری خو تودژی  قیانلیسی اوالن سالچا هبیرلشم هموغولیستان ایل هاؤنج ۵۵۵1ن درفطر بیر گدی

 . باشالمیشالردیرگوجلندیرمگه تماسالرینی  هن تکراردان موغولیستان ایلوچوا هبیرلشم

اکیمیتی آلتینا حغول یا مو نین چین و هبؤلگ هایسسیاستی ان دباش قنین داها ایل یگسوویتلر بیرلی

 هد هاتیلماسی دیشیندا بؤلگق هینگنین سوویتلر بیرلی هن بؤلگوچوبونون ا. ودورولموشق هسی اوزرین  هم هگیرم

. ییلیردخباایستی  هباغیمسیز بیر تووا جمهوریتی آلترناتیویند قین ائتکیسیندن اوزا چین و موغولیستان

 هنین ایدئولوژیک تمللری ایل یگجمهوریت، سوویتلر بیرلی باغیمسیز بیر قوروالجاق هد هبؤلگ ،کی الدیق

 . ییشمیردخچا هد

 هو شکیلدبلیغی قاریشیقداکی ایچ  نن اوریانهای هالریندان ائتکیلق، ایچ ساواشین اولومسوزلوقسونوچ اوالرا

تی تکراردان اکیمیحیتیردیکلری ادا  ا اوریانهایدرفطر گ، دیآغالریزیلالر و قبیر یاندا . بیلریز هی هاؤزتل

 قتووالیالرین باغیمسیزلی هایس دهرفطر بیر گدی. چاباالری حربیین  ین چین و موغولیستان هایست قورماق

بونالرین دیشیندا بوتون . ایدی هسورونو گوندمد هبیرلشم هلر ایلجگو کیمییا چین و موغولیستان  و

 . واردیا چالیشان بیر روس نفوسودا غوروماقوارلیغینی  هد هبؤلگ

گئچیجی بیر یؤنتیم  هد هارشی بؤلگق هوزوجو ائتکیلرینپراری قداکی است نین اوریانهای روس دئوریمی

 . وردورولموشقکرائوو مجلیسی  هسیند هویچرچ

 قکرائوو مجلیسی وکیلی اوالرا فسافیانو. گ.ایتا  قاوالراآد گلن بیر  هاؤند دهوروالن مجلیسق

بیر  هتووالی آراتالر و نویانالر ایل هد هم هکی روس نفوس ایل هد هگبو مجلیس هم بؤل. یردولندیریلمیش هگؤر

 . رک چالیشماالرینی سوردوروردو هآرایا گل
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الرین قالخگلن ازیلن  االینحلریندن بیری  هنین ایدئولوژیک سیمگ دئوریمی توبراک سافیانوف. گ.ای

نن بیر  هدوزنل هوسینسکی دا هیلیندا ۵۵۵۸ی فیکیرلرینی گدی هاؤزومس هده لوشو فیکری ایلوورتق

نین  ین روس چارلیغی یؤنتیمی یغی بیر سونومدا اوریانهایدیندا یاپقاحتوپالنتیدا اوریانهای سورونو 

ین  رک، سونومونادا اوریانهای هینی بلیرتگیداف اولماسی گرکعدایاتمیش اولدوغو یوکوملولوکلردن م

 .توخونموشدور هینگیدباغیمسیز اولماسی گرک

کی روسالرال گرک تووالیالرال  هد هزامانالردا دا کرائوو مجلیسی چالیشماالری گرک بؤلگین  هیلل رهای

 . یردوام ائتمیشایاپیالن توپالنتیالردا د قاورتا هد هگرکس

اتیلمیش ق نفر ۷۸یاپیالن توپالنتییا  هتووالیالر ایل هیؤنتیمیند فسافیانو. گ.ای هیلیندا ۵۵۵۷

آلینان  هبو توپالنتیدا ال. اتیلیمجیالر الماالردیرقر گوشون یؤنتیجی و دیخ 5و آرات، -1۵اتیالنالردان ق

یاشام  هباریش ایچیند هکی روس نفوس ایل هد هو بؤلگ هیین ائتمعتاؤز طالعینی تووانین  هونو ایسق

 . ونوالری ایدیق

. گ.ای وپالنتیدایاپیالن ت دهبیرلیک هداکی روس نفوس ایل اوریانهایژوئنده  ۵6ابل قبو توپالنتییا م

اولمادیغی و باغیمسیز اولدوغونو،  هنین یؤنتیمیند هلکؤچ بیر ائه هلئنین بوندان ب یقالخیت وسو فسافیانو

الن عا قسالمالیارا هی ایلغسای قرارینی کرائوو مجلیسی یؤنتیجیلری اوالراقنین بو  یقالخیت وسو

 . یردائتمیش

دا  آراسینداکی ساواش اوریانهایاآغالر یزیلالر و ق هیلیندا ۵۵۵۷لر یاشانیرکن،  هبو گلیشم بوتون هد هبؤلگ

 االینحلریندن بیری  ههبدا بو ساواشین ج اوریانهای قآییندا آرتیژوئن یلین اینی عسیچارمیش و 

گئریلیملی  هکی روس و تووالیالر آراسینداکی ایلیشکید هد هبو چاتیشما بؤلگ سیز شبههچ ئه. یردگلمیش

 هسین هگئچیرمه اوروالرین بلوتسارسک شهرینی ال آغالروموتاسینداکی ق قولچاق. وردموشخسو حاالبیر 

فیندن گئری طروموتاسینداکی پارتیزان اوردوسو قشتینکینا . کراوچنکو و پ. شهر آجوالیدا  ۵۷، قباعمت

 . یردآلینمیش

چین و  هاوالن بؤلگآراسینداکی چاتیشماالردان بونالمیش  آغالریزیلالر و ق هیندگگلیندی هیلینا ۵۵51

 . یردداها دا سورونلو بیر حال آلمیش هلری ایل اخلهدا مد  ین موغولیستان

دن  هبئیئس-وموتانی ژامسارانقسی   هچایو و موغول مفرزشوموتان یا قسوویت یؤنتیمی، چینلی 

سینی   هبیلم هالن ائدیلعا هرفسیز بؤلگطنین  هاولماسی و بؤلگ هداکی دورومون استابیلیز اوریانهای

الری ق، سینیرا ییغدیدهال بیرلیکقماخارشی چیق هرفی بو گؤروشطچین و موغول آنجاق . یردیی هایست

کی روس  هد هنین هدفی بؤلگ چین و موغول اوردوالری. باشالدیالر گهال ائتمغاوریانهایی اش هبیرلیکلر ایل

 . یقداوتونومیلری آلتینا آالمااؤز ی ن هو بؤلگ قارماخیئرلشیمجیلری چی
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چؤزمک  هسورونو دیپلوماتیک یؤنتملرل هلرلجی گوچالغاش هیلیندا ۵۵51 توبراک 5۸ فسافیانو .گ.ای

 .یردمیشخیوال چی هاوزر قبولونما هگیریشیملرد هچایو ایلشوموتان یا قچینلی  هاوزر

یت گئچیرمیش و سوو هسینی ال  هداسه بؤلگ-اوتتوک قی یاپاراگبیرلی ایشآغالرال لری جچین گوآنجاق 

 . میشلر هبرسیز بیر سالدیری دوزنلخ هسین همفرز

 هلید رهای. یردی باشارمیشغورتولماقسالدیریدان  فسافیانو. گ.غماً ایرفی ساییجا آز اولماسینا رطروس 

نرال یان ژداسه اوالیی چینلی -اوتتوک: یرقدیازاجا هو شکیلدب فسافیانو .ای ینداقاحین قبو باس

 طرفیندن بوتون ارشیتالریقو بولشویک  آغ، چین، بنلی بیر پالن اولواقی گدی هچایونون اؤرگوتلش

 االینحبیر چین کولونیسی  هبؤلگ بائدی خارالرینی و روس یئرلشیم بیریملرینی یودفطرسوویت 

 . یردائدیلمیش بترتی هگتیریلمک اوزر

نین  سی  هلخمدا هی هلگنین بؤ یگالماسی سوویتلر بیرلیقنین چین تهدیدی آلتیندا  روس یئرلشیم بیریملری

-اوتتوک. یردی تووایا گیرمیشگسوویتلر بیرلی هاوزرایشلتمک  جگو هد هویبو چرچ. یرداؤنونو آچمیش هد

ین  چینلیلرین بو باشاریسیز گیریشیمی چین. سی اولدو قطهبیر دؤنوم ن هیندخداسه اوالیی تووا تاری

الری قندان آلدی یک نویانالریچئمخینی زاماندا ع. دی  هل هزد هد سینی هکی اوتوریت هنددیتووالیالر نز

  .یدیشگد هی یؤنوندگسوویتلر بیرلی( قناعت)انی قکی  هد هیتیردیلر و بؤلگا هد یگدست

، هد  هائدیلس لغاین اوتونومیسی ا رفیندن موغولیستانطچین  ه قدرن هر هیللرداینی عن ، درفطر گدی

دا بارون اونگرن -اورگو دباشکن هیلیندا ۵۵5۵فوریه وجوندا دا یاشانان ایچ چاتیشماالرین سون موغولیستان

فاکتو -دئ جگو هده نین باشیندا گؤرونس لتیؤول دغگگئنا مو-باگدو قدر ههر ن. یردکونترولو ساغالمیش

ین بو  موغولیستان هدوالییسیل. ایدی هین کونترولوند ری اوالن بارون اونگرنول ایدئالالغمون-پان قاوالرا

 . میشدی داورانیش سرگیلهرارلی پولیتیک بیر صا اقجونوسوندا اولدوقاوریانهای  هیمی دت هیئنی یؤن

کی روس  هد هال ائتمک و بؤلگغاش اًیللری آراسیندا موغولیستان و چین اوریانهایی تاماما ۵۵51 – ۵۵5۵

ر و الیچالغاش قآنجا. باشالدیالرگه ن نهایی سالدیری پالنینی یوروتموچوائتمک ا خوارلیغینی یو

یزیل قلر و  هز تووالیالردان اولوشان مفر. دی تاپابیلمهی گان گرکلی دستقدالخدستکچیلری یئرلی 

اوژو و جهاداانا -ریندا چینلیلری داگیلین باشاالجی ا-۵۵5۵. یلردارشی بیرلشق هپارتیزانالر چینلیلر

 . یالرداوغرات هیوک یئنیلگیلرؤبچؤلونده 

ن تک انگل بارون وچوساغالنماسی ادینچلیگین ندن سونرا سی ئدریلمهگنین  کی چین وارلیغی هد هبؤلگ

 . یدالمیشقوارلیغی  حربیئوین شآتامان کازانت( آغ)وموتاسینداکی قاونگرن 

یزیلالری زور دوروما قکی  هد هبؤلگ بیانینا چکیاؤز دا   تووالیالری هی پولیتیکاالر ایلگدی هآتامان ایزل

دا،  ویساقون باشینا اؤدول  فسافیانو. گ..ایئو شآتامان کازانت قدره ن هر. یردیی هدوشورمک ایست

ر وئریلن بیر گد هفیکیرلرین هد ، تووالیالرجا هم سئویلن همفسافیانو. گ.ایتووالیالر اؤدولو آلمادیالر، 

ری و آتامان ارشی ساواشماماالقا فسافیانو. گ.ایئوین یانیندا شتووالیالرین آتامان کازانت. انساندی
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وست ا- پالنالرینی آلتبوتون کی  هئوین اوریانهای اوزریندشماالری، آتامان کازانتخراویز بنئوی یالشزانتکا

 . یدائت

وموتاسیندا آتامان ق فسافیانو. گ.ایپارتیزان اوردوسو ( مختلط)ارما قتووالیالردان و روسالردان اولوشان 

ون فسافیانو. گ.ای هسیند هانهای بؤلگفر اوریظبو . یداوغرات یهئوین اوردوسونو یئنیلگیشکازانت

 . انیتالمیش اولدوق هد یتینیعمشرو

دستک  هون فیکیرلرینفسافیانو. گ.ایی بو اوالیدان سونرا غاتیلمایان بویان بادیرق هلر هگؤروشم هداها اؤنج

 . ا باشالدیغاتیلماقیک هوژونالری آدینا توپالنتیالرا چئمخرک،  هوئر

. لر باشالندی هیندا گؤروشمقاحونومو قتووانین  هک هوشونالری ایلیچئمختکراردان  هدژوئن 5۵

سی و پولیتیک پالندا سوویتلر   هم هبلیرلاؤز مقدراتینی تووانین  کیمیاولدوغو  هلر اسکیدن د هگؤروشم

تلگراف  فسافیانو. گ.ایلرین آردیندان  هگؤروشم. یدیشلرافیندا گطونوالری اقسی   همایحنین  یگبیرلی

 . برینی بیلدیردیختارتیشمایا آچیالجاغی  دهمجلیس قونوسونو اورتاق قوانین باغیمسیزلیتو هایل

الن عا هاتیلیمی ایلقنین  یلجیلریثهوژون تم هارداسا بوتونلتی ؤتووا د-باغیمسیز تاننو هیلیندا ۵۵5۵

ر و اوریانهای الضتراعدن ا دان و چین ورولوشونا موغولیستانقنین  لتیؤتووا د-باغیمسیز تاننو. ائدیلدی

تووا و -سی، تاننو  هگوونج قتووانین باغیمسیزلی-ارشی تاننوق هلرجبو گو هد هادعاالری گلس قاح هاوزریند

 . سوردو قدر هیلینا ۵۵11ارانتی آلتینا آلیندی و ق هایل قاتفا حربیی آراسیندا امضاالنان گسوویتلر بیرلی

نین  هراف اولمانین دیشیندا بؤلگقریشیمجی و اتنوبیر گی هد هبؤلگ فسافیانو. گ.ای، قاوالرا جسونو

سیاسی  هلت اولماسی یؤنوندؤین باغیمسیز بیر د زاماندا اوریانهایحساس ایلگیلی ان  هایلمقدراتی 

ارشی ساواشمیش، ق ارالجیالغسونرا چین و موغول اشآغالر  هاؤنج. یردرول آلمیش هد هالیتین ایچیندعف

 هسیند هدا اؤت  بونالرین هتیمیزجعناق. وردپالر آراسیندا بیر آرابولوجو اولموشروقکی روس و تووالی  هد هبؤلگ

اولوسال تووا  هورتی ایلصهوژونالری بیر آرایا گتیرمک  قوپوقکی بیربیریندن  هد هبؤلگ فسافیانو. گ.ای

 . یردیتخصی بیر شخیوک رول اوینایان تاریؤنین ساغالنماسیندا ب یگبیرلی

 : قالرایناق
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VARLIQ 

Dil Edebiyat ve Kültür Araşdırmaları Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 79-89 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شای به روایت آثار خان ساوه حکیم تیلیم

 اهلل امیری اسد •

ÖZET: Esedullah EMİRİ, “ Eserlerinden Hareketle Saveli Hekim Tilimhan”, 
Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 
(Kış 2015/1394), ss. 79-89 
Bu makalede Hekim Tilimhan’ın (1757-1830) eserlerinden yola çıkaraq kişiliği ve 
yaşamının çeşitli yönleriyle ilgili bilgi verilmeye çalışılmıştır. Makale üç esas başlık 
altında düzenlenmiştir: a) Kim ve nereli olduğu; b) Tarihî olaylar ve edebî ilişkileri; 
c) Eserleri. Ayrıca yazma nüshalardan elde edilen şiirlerinden de örnekler 
verilmiştir. Şairin şirileri Türkçe olduğundan bazı şiirlerin Farsca çevirisi de 
makalede yer almaktadır. 
Açar Sözcükler: Tilimhan, Save, Türkçe, İrfan, Hikmet, Aşk, Marağey. 

فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ : وارلیق، "شای به روایت آثار خان ساوه تیلیمحکیم "، اسداهلل امیری :چکیده

 93-93 .، صص(4331/5142 زمستان) 3، دوره دوم، شماره ترکی

-4513)خاان   هاای وناااونن شيصایتی و حیاات حکایم تیلایم       در این مقاله سعی شده در حد بضاعت، از جنبه

وقایع ( کیستی و کجایی بندن ب( مقاله در سه عننان کلی الف. دداز طریق آثارش اطالعاتی ارائه ور( ش.ها4431

هاایی از اشاعار شااعر کاه در      همچناین امنااه  . آثار و آفرینش، تنظیم وردیاده اسات  ( تاریيی و مراودات ادبی ج

خاان باه زباان ترکای      از آاجاا کاه اشاعار تیلایم    . به دست ما رسیده است ایز ارائه خناهد وردید های خطی اسيه

 .ارائه ورددایز سعی شده ترجمه فارسی بعضی اشعار استفاده شده در مقاله  ،شدبا می

 .خان، ترکی، عارفااه، حکیمااه، عاشقااه، مرغئی، ساوه تیلیم :ها واژهکلید

 

اواخر سالطنت آغامممادخان و اوایا     )در دوره قاجاریه ( ش.ها4431-4513)خان  حکیم تیلیم: مقدمه

آثاار  . خان با بزروان آن دوره منطقه خند مراودات ادبی داشته اسات  یلیمت. زیسته است می( شاه فتمعلی

خان به زبان ترکی بنده و در اوزان ميتلف شعری مااند ورایلی، قنشما، مربع، ميما،، تجنای،،    تیلیم

، (ماه  وؤزللااه )جیغالی تجنی،، غزل، مستزاد و در مفااهیم مابهبی، حکمات،  ناد و ااادرز، عاشاقااه       

آاگناه که از آثار شاعر و تأثیرش بر جامعه اساتنبا   . باشد اامه می اامه، وجنداامه، معراج یخاستاداامه، تار
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شند  خان ااساای وارسته و آواه بنده که در جناای به دابال یك عشق ااکام راهی شیراز می شند، تیلیم می

به درجاات باا ی عرفااای     این عشق عالوه بر اینکه او را. وردد و بعد از هفت یا یازده سال به وطن برمی

لبا در مرغئی ازدواج کرده و صاحب او د . شند که او از امنر داینی غاف  شند رسااد، مااع از آن امی می

 .کند ولی تأثیر آن عشق آتشین را تا لمظه آخر عمر در خند احساس می. شند می

دبای، مضاامین اشاعار و    خان از قبیا  صانایع ا   های ميتلف آفرینش ادبی حکیم تیلیم در خصنص جنبه

تنلد، وفات، زادوی و منطقه زادواای، سافرها، داساتان عاشاقی و عشاق الاای شااعر و وجانه ميتلاف         

هاای قبا  و همچناین در     های ساال  شيصیتی آن حکیم بزرونار مقا ت و اشعار بسیاری در بزروداشت

هاای   د بضاعت، از جنباه در این مقاله سعی شده در ح. اشریات و کتب داخلی و خارجی ارائه شده است

 (مقاله در سه عنانان کلای الاف   . ونااونن شيصیتی و حیات شاعر از طریق آثارش اطالعاتی ارائه وردد

. آثاار و آفارینش، تنظایم وردیاده اسات      (وقایع تاریيی و مراودات ادبای ج  (کیستی و کجایی بندن ب

رسایده اسات ایاز ارائاه خناهاد       های خطی به دست ما هایی از اشعار شاعر که در اسيه همچنین امناه

سعی شده ترجمه فارسی بعضی اشعار استفاده  ،باشد خان به زبان ترکی می از آاجا که اشعار تیلیم. وردید

 .ارائه ورددایز شده در مقاله 

 :کیستی و کجایی بندن (الف

شاده  که بر روی سانگ مازارش ایاز حاك      شخان خند، و یت و ای  و تبارش را در شعر معروف تیلیم 

 :کند اینگناه معرفی می

 شاریمیز ساوا ،دیر میز عراق اؤلکه
 مزلقان چاییندان ونتنردوم هاوا

 عاشیقالر دردینه ائیلرم داوا
 دان ولیرم من طبیبم هندوستان

 خااام بیلنلر بیلسینلر من تیلیم
 کااام ،ینلر بیلسین ونهرم هبیلم

 مرغئی ساکینی اصلی تنرکمااام
 یرموزه وزه بن جااادان ول

، کانم  درد عاشقاا را درمان می. چای اوج ورفتم مملکت ما عراق است و شار ما ساوه و از مزلقان: ترجمه

خاان هساتم و آاااایی کاه      شناساند، بدااناد تیلایم    آااایی که مرا مای . آیم می ستانهندواز  ممن طبیب

اشاد و چناد روزی   ب و اصالم تنرکماان مای    ام ساکن مرغئی. شناسند بدااند ونهری هستم در صدف امی

 .باشم جات وشت و وبار در این دایا می

ای است که استاااای امروزی مرکزی و   زم به ذکر است که بالد عراق عجم در مقاب  عراق عرب منطقه

باشد با الاام از همین اام به جای روستایی به  شده و شار اراك که شار جدیدی می همدان را شام  می

چای ایز اام قدیمی بياش اانبران بانده و     مزلقان. آهن ایجاد شده است احداث راهآباد بعد از  اام سلطان
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چاای و   وردد، شاعر مم  زادوی خند را از عراق شروع کرده به ساوه و مزلقاان  همااگناه که مالحظه می

در خصنص طایفه تنرکمان که تیلیم خان در اشعار دیگری ایز خاند را منسانب باه آن    . سد مرغئی می

 .بنده و زبااشان ترکی است( غز)قاب  ذکر است که تنرکمااان همان ترکان اوغنز  ،دااد می

 :کند خان در اشعار دیگر ایز به مرغئی و روستاهای اطراف اشاره می تیلیم

 ایتیردیم  اییز چاغیندا
 تا دیم مرغئی داغیندا
 اازلی یارین فراغیندا

 وؤزلریمدن یاش دو انر
 :یا

 چیيدیم کردریی دوزواه
 اخدوم آتنایی ایزینهب

 کنلدن تیلیمیی وؤزواه
 دی ماری بن وئدن ماری

وفات امنده و مقبره وی در روساتای  ( ق.ه)4511تیلیم خان در سال 

 .مرغئی واقع است

 خان وقایع تاریيی و مراودات ادبی تیلیم (ب

خان در یکی از اشعارش به وقنع حادثاه قمطای و کام و واران      تیلیم

کناد و باه    اشااره مای  ( هجاری قماری  ) 4535شدن وندم در ساال  

سفرهای مردم منطقه به کرمااشاه و اربیا  بارای تایاه ارزاق اشااره     

 :کند می

 ده تاریخ مین ایکی ینز اوتنز ایکی
 جمیع مفلسلری زار ائتدین بنغدا

 چنخ جنااالر خرمن ینلنن وؤزلردی
 تا وقتی ولینجه قریتدین بنغدا

و کشته شدن تعاداد  ( ق. ه)4539برف شدید در زمستان سال  همچنین در شعر دیگری به وقنع سرما و

 :اماید زیادی ااسان و تلف شدن احشام بر اثر سرما اشاره می

 تنریخ

 تاریخ مین ایکی ینز اوتنز یئددیده
 قار حدیندن آشدی سيت اولدی قیشی
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 ینلالر مسدود اولدی ورده باغالدی
 بنران شدید اولدی اؤلدی چنخ کیشی

 اری وئردی چنن قیرانهر قیشالق داو
 لر قا نسین ییتیردی بنران طنله

 (خان و انه شاعر تنرکمان مممند دستيط مرحنم احمدآقا مممندی از انادوان تیلیم)

کند و در برابر حمله کشنر همسایه، اقانام ایاران را    در قطعه شعر دیگری به فتمعلی شاه قاجار اشاره می

 :اماید به برادری دعنت می

 سین قی  باشینن چاره ویدی خناکار
 روم اوستناه عالیشااالر یئریدی

 آلمك ایچنن امام حسین قصاصین
 لر و مسلمااالر یئریدی شیعه

 ین ونلی فتمعلی شاه قاجار ایران
 باغالییبدیر احرام روم اوسته ولی

 جمشید اسکندر دارا بدلی
 ونیا ائچه سلیمااالر یئریدی

القضاات آقاا    تانان باه قا ای    مراوداتی داشته که از جمله آااا میخان با افراد فرهیيته دوران خند  تیلیم

بنادهایی از شاعر او   . اشااره اماند  ( آوالی غیبعلای )اظام، مجتاد مسیح، آقاحسن قزوینی، غیبعلی آوجی

 :خطاب به آقاحسن قزوینی

 حسنین یار اولسنن آقاحسنه
 هر طریقه هادی دلی  و برهان

 اول عظیم الشّان

 ر فضالدنعظیم الشّان فا   ه
 دور اولنب امایان ونهر اایاب
 شان با شنکت

 شان شنکت صفات اشان قزوین
 اواناچنن اولنبدور بئله صاحب دین

 خان آثار تیلیم -ج

های ميتلف باه   خان، اشعار، ابیات و داستاااایی است که امروزه به صنرت مامترین بيش آفرینش تیلیم

های خطی قدیمی، قسمت دیگار باه    مکتنب در اسيه قسمتی از اشعار به صنرت. دست ما رسیده است
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هاایی کاه وارد    ها و مردم منطقه و قسمت دیگار از طریاق داساتان    شیقعاصنرت سینه به سینه تنسط 

خان عالوه بر شيصیت وا  و ماادوار وی  در ماادواری آثار تیلیم. باشد در دست می، فنلکلنر منطقه شده

عالوه بر . های بزرونار اباید به سادوی وبشت شیقعااز اقش ، داشتهکه قابلیت تبدی  شدن به افسااه را 

کاری و اجاری و حکاکی که از استادان  آفرینش ادبی، تیلیم خان با تنجه به داشتن ماارت در هنر منبت

تنان به ساتنااای سانگی    دوره خند بنده، آثاری ایز در این زمینه به یادوار وباشته که از جمله آااا می

غربی مرغئی و  مسلم واقع در شمال های بقعه شاه خان در روستای ویدر قاراقان ساوه،  نجره حمام کلبعلی

در . هایی در روستای بندامیر قاراقان اشااره اماند   های منجند در میان خااناده های قاراقان و صندوق کنه

بینای   های ونااونن ادبی و جاان حاوی اطالعاتی از جنبه خان که ادبی تیلیمخالقیت ی از یها اینجا امناه

 .وردد ارائه می ،باشد وی ایز می

 :خان های تیلیم عارفااه -4

خان بیشترین تأثیرات را از قرآن  بیرفته و باه تعبیار خاندش حاروف ازدیاك باه اسام اعظام را          تیلیم

 :شناسد می

 ابتدا به اام خدا "بسم اهلل"
 حد دیر بی"رحیم"بيشاینده  "رحمن"

 اعظمه حروف کی یاخیندیر اسم
 "ق  هن اهلل احد": اوّلی بن

 :طلبد ورزد و در مناقعی از او امداد می عشق می( ع)به امام علی

 شاهلیق ائتسه علی تکی

 دور خالیق  ناه ورك

 حؤکمناده واو اینن ماهی

 دور اولنب شم، و ماه ورك

 خیبرین فتمینی تاای

 بدر و حنین قارماای

 ین میزباایقنس قاب

 دور قاب  درواه ورك

 ان سماده  رده اشین

 ان ونای قئییتاران  ئشین

 ان علی ذرّات آتشین

 دور البته آوه ورك
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 باغلییان بند بربری

 بئشیکده بؤلن اژدری

 فتح ائدیب آ ن خیبری

 دور علی تك قَرّاه ورك

 حفظ ائدن دؤرت کیتاب خطی
 خیبر و ااروان فتی

 تیلیمین ینخ  یقتی
 دور سنه مدّاح وركشاه 

 ،کناد  در حین اینکه ااساااا را دعنت به مردااگی و کمك به همدیگر و  رهیز از مزاحمت به همننع مای 

 :اماید ، می(ع)خند را ایز دعنت به اعتقاد به لنگر آسماااا و زمین، امام علی

 سن الی سن مردین دامااینه چال
 آیاق چکمه ور دوتمازسن الی سن

 اغیر علی سنمقید اول تیلیم چ

 زمین و آسمان او لنگریددور

 :دااد از وی طلب سرافرازی امنده و لطف حضرت را دوای درد خند می

 یم ائیلمنم عار آستااین کلبی
 سر افراز ائیله سن ائتمه منی خنار

 المرتضی مرد کرمدار علی
 ذرّه لنطفنن تیلیم خااا دوادور

 :دااد ر میرا شفیع خند در روز حش( ع)حضرت امیرالمؤمنین 

 ذره لطفنن شمع عالم تاردور

 ینز مین جاایم قدمینه فدا دور
 حشرین خطریندن اه باکی واردور

 ی سن خاایی عبرخناهی سنه تیلیم

 :او دلسنخته امام حسین و شیفته وفای علمدار کربالست

 جااد ائتدی میر علمدار عزم
 داغیتدی لشکری ائتدی تار و مار

 روقا فرات شطّین آلدو ی   ر
 تشنه شاید اولدو باخ بیر وفایه
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 :خان های تیلیم عاشقااه-5

. کناد  او عشق مجازی را به عشق واقعای  ینااد زده و مااادوار مای    . خان شاعری عاشق  یشه است تیلیم

: اااد  او دلدار خند ماری را ایاز اینگنااه ارج مای   . همان کاری که خلفش استاد شاریار آن را تکرار کرد

 (اقطه شعر بی)

 کم دونل ماری کم دلدار طلمه

 دلدار ورك او  ممرم اسرار 

 :واهی زیبایی معشنق را به تصنیر کشیده

 قاشالرین وؤزلرین مارال هاللدور

 کیر یکلرین چنخ زیاده دوشنبدور
 اشین وؤینل مجننن اولنب بیایان

 هر وقت کی خیالین یاده دوشنبدور

 :دااد و خند را از ایمان آورادوان قدیمی معشنق می

 جان دور وؤزلرین غارت صبر و آرام آفت
 کمان 4مژوااین قیلمیش مایا قاشالرین چاچی

 برقع آتیب عالم ایچره سالمیسان آمان آمان
 دیر سابقا سنه ایمان ییب وای اواا وتیرمه

 دور هاچان ائیلر ا طراب تیلیم کانه مسلمان

اش را فرامانش    ندهای حکیماااه  دااد و در اوج صمبت عاشقااه جناس و خند را قلندر صمنه عشق می

 :کند امی

 یم این قلندری سی عشقین صمنه

 اواناچنن ویرمیشم بن شاله بنونن

 دولن وئرن یئرینه یئر آلسا وئر

 بنش وئرالر ورك بنش آ  بنونن

 غم الیندن شکست اولدو بنتنالر
 یه بت اینلر صنم چیيیب بتيااه

 لر سؤزو بنتنالر اقراری قئییم

 نادان بنشا  بنوننقنرخنرام قنول
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 :دااد با تمام شنر و حالی که از عشق در او ایجاد شده هننز خند را بدهکار عشق می

 دیر تیلیم بنلبنل کام  

 دیر غناچا حالینا شام 
 دیر عشقه حام  دفتر

 سی وار حسابیندا باقی

 :اماید واهی از معشنق شکنه امنده و از او درخناست مرحمت می

 میقا ییدان آتما داشی

 آشنایام ابتدالردن
 سئندایه سالما باشیمی

 ائیلمه بن ادالردن

 یئری ای وؤزلری مستان

 قنیننن ایچی باغ و بستان

 آیرولدون تیلیم تك دوستدان

 دین ودالردن ائیلمه

مدآقا مممندی ابن میرزا حسین آقا ابن تنرکمان مممند ابن میرزا خان به خط اح شعری از حکیم تیلیم

 :مرادخان ابن غالممسین بئگ ابن تیلیم خان

 کیم وؤروب سنین تك خ و ب یا اه  سماسن یا اه  جنت
 سرخنشام اولمنشام م س ت این شرابین خنب ایچمیشم لبلری

 

 ودود شراب عشقیندن ایچمیشم خند یم اؤزومدن بی مست مستااه
 قالمینب آرامیم ص ب ر یم فاانس اخفاده مقصند  روااه

 

 عاشیقم عشقی ادراك ائتمیشم من سینی چاك ائتمیشم من مهاصبر ج
 دو امیش آیاغیمه د ا ش جعده ممبتی  اك ائتمیشم من

 دههجنم ائدیب غم قالمیشام قب  ده حجرتراش فرهادم من جب 
 مز ولر ش ك رشیرین ول شیرین الفتینی ساخالرام الده

 ایستمز اجماع حنری  رینی شکر سئنمز فرهاد سئنر شیرینی
 معشنقیندن ائیلر   ل ب عاشق او ن بگلر عشقین درینی

 دن امسین دادااسین ینل آزماسین لب طلب ائیلر ممبت شرابین قااسین

file:///F:/tilimxan/Book1.xls%23RANGE!A7549%23RANGE!A7549
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 باشدان باشا چن  ز ل ف دیر قنیما بندااسین تیلیم شکسته

الصدر، استفاده از حروف مقطع، تشبیه و  ميتلف شعری از قبی  ردالعجز علی از این شعر عالوه بر صنایع

 .دورد مفاهیم عاشقااه و عارفااه ایز استنبا  می...  

 
 :خان های تیلیم حکیمااه-3

 :ارزش متقاب  ای  و بزرگ ای  برای همدیگر

 بگ اودور کی ائلین ییغا باشینا

 ائ  داغیلسا بگ ده قا ر باش آچیخ

 :نض کردن ممیط و اطرافیان، خند را عنض کنبه جای ع

 ترك وطن ائتمه دویش حالینی
 حرص و هنا یناار  ر و بالینی

 وینن ینلنای وؤینل و   اك ائیله

 رلر هداشلیق ودیکلره جبا دیی

 :هر کاری را از اهلش بيناه و به فکر کاشتن تيم افاق مباش

 ای صرافدان ایسته دااه

 ای آشنا بیلمه بیگااه

 ای ااگیز اشااه فتنه

 دیر وورواجا وورماسان یئگ
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 :به حرف عقلت ونش بده

 کامی  عقلین ورك سرده
 وستاخ دو اما هر یئرده
 حؤرمتین اولمایان یئرده
 دیر دورواجا دورماسان یئگ

 :جایگاه خند را بشناس

 هر مردلرین قا یسینا یئری سن

 اؤزون اوچنن آچگینان بیر یئری سن

 ریی سنمجلیسلرده تاایگینان یئ

 دئمه سینلر کیم سن او ن؟ وئری دور

 :دابال من نعات با ارزش باش و در دشتی قدم بزن که آهن داشته باشد

 بیر دشته دو ن کی آهنسی اولسنن

 :خان و فرهنگ و زبان ترکی تیلیم -1

 :دااد همتا می خان خند را در ترکی بی تیلیم

 تنرکنده تیلیمه برابر دوی 
 معنی یارااالرجمع اولسا ر بنتنن 

خاان اسات، او از شاعرای قبا  از خاند،       یماظیار بارای خالقیات تیلا     ادبیات و فنلکلنر ترکی منبعی بی

مطرح ( تا ماجا) باره برده و واهی شعر خند را به صنرت معما... شیقی و عاالمثلاا، داستاااا، شعر   رب

 .وردد و فنلکلنر ترکی می کند،  من اینکه بيش بزروی از شعرهای وی ایز جزئی از ادبیات می

 دؤادی ،دی دوایاای دو ادی او اه
 او کیمدی بیر یئرده باغالدی بندی

 دی وؤودن امر اولدی اادی او امه
 او کیمدی شأاینه آیه دوشنبدور

 دؤادی ،ایالادی دوایاای دو ادی
 دی بربرده باغالدی بندی علی

 او کالمدی وؤودن امر اولدی ایندی
 وشنبدورمممد شأاینه آیه د

 :باشد همدان می -خان ترکیبی از زبان ادبی ترکی و لاجه ساوه اشعار تیلیم
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 ی اه مکااداسن وؤرسنمیره: دئدیم
 منی تاپ تاپ, یا یم ایتگینی: دئدی

های دیگری ایز ایاز به تمقیاق و کنکااش داشاته کاه باه هماین مرقنماه اکتفاا          خان از جنبه آثار تیلیم

 .وردد می

 :منابع

 .، اشر انید اسالم، قم4.، جحکیم تیلیم خان دیناای(. 4391)اهلل امیری، اسد

 .، اشر انید اسالم، قمخان یاداامه حکیم تیلیم(. 4399)امیری، اسداهلل 

 .امیری، اسداهلل، آرشین شيصی اگاراده

 .، اشر اختر، تبریزخان حیاتی و یارادیجیلیغی تیلیم(. 4395)علی؛ زهتابی، مممدتقی , کمالی



 



 

 
VARLIQ 

Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 91-100 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 !نژادپرستی از نوع مانقورتیسم

 ها رسانه دیگر و مهرنامهمصاحبه آقای سید جواد طباطبایی در مجلة  جواب در

  حسن راشدی •

ما بر این است كه آقای دكتر سید  رابه درستی ندانند، ولی تصور« مانقورت»ها مفهوم واژه بعضیشاید 

چنگیز « ی یك قرناروزی به دراز»مشهور ن داند، چرا كه رماجواد طباطبایی معنی و مفهوم آنرا می

را اند  آیتماتف، نویسنده مشهور قیرقیز كه در دنیا خوانندگان پرشماری دارد، در ایران نیز بسیاری خوانده

 .دهیم ایشان نیز خوانده باشنداحتمال می

در و مادر خود را اند و حتی پ شود كه بر هویت خود بیگانهالق میطبه افرادی ا« مانقورت» ،این رماندر 

  .دها را هم دارن شناسند و قصد كشتن آنهم نمی

رحمی كه دشمنی دیرینه با  ها بیگانگان متجاوز بی یوان یوان« ی یك قرناروزی به دراز»رمان در 

ها این اسیران را  آن .گیرندهای ناگهانی، افرادی را از بین آنها ربوده به اسیری می ها دارند، با حمله نایمان

تراشند و بر سر تراشیده آنها پوست گردن شتر تازه ذبح ها نگهداشته و سرهای آنها را از ته می ر بیغولهد

كند وارونه رشد كرده كه از سر این اسیران رشد می ییبندند تا موهاشده و تازه بالغی كشیده محكم می

ر داخل پوست سر، زجر و با رشد موها و فرو رفتن هر چه بیشتر موها ب .رود وبر پوست سرشان فر

مانند كه این آنها زنده می %۰۲میرند و فقط آنها می %۰۸رسد كه شكنجه اسیران به حدی می

كنند و تبدیل به فراموش می اند را چیزی كه در ذهن داشته رماندگان، دیگر هویت، گذشته و ه زنده

ها حتی  این .كنندو چرا اجرا می شوند كه هر دستوری از طرف اربابان خود بگیرند بی چونموجودی می

ها، تیر از كمان  شناسند و به قصد كشتن آنها را نمی در صورت روبرو شدن با پدران و مادران خود، آن
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گویند كه امروزه به عنوان یك واژه، وارد ادبیات، بخصوص می« مانقورت»به این افراد . كنندرها می

 .است ادبیات تركی شده

های مدرن بسیاری كه  كنند، بلكه از راههویت نمی روز دیگر كسی را به این شكل بیدر دنیای مدرن ام

 .كنند می در آن شكنجه جسمی نباشد اما موثرتر از طریقه مانقورت سازی باشد استفاده

سازی به آن شكل غیر انسانی كه چنگیز آیتماتف  آیا مانقورت« ی یك قرناروزی به دراز»رمان در 

ست قیرقیز آن را به تصویر كشیده وجود داشته و یا ساخته ذهن پویای خالق این رمان نویسنده چیره د

واژه شناخته شده از انسانی است كه پشت به هویت، « مانقورت»دانیم، اما امروزه است، چیزی نمی

  .های معنوی خویش كرده و از خود بیگانه باشد موجودیت و داشته

دار از  تعبیری روان، ساده اما معنی« یون و یا از خود بیگانگیالیناس»كتر شریعتی هم در كتاب د

 :آوریمدارد كه عین نوشته ایشان را در اینجا می« خودبیگانگی»

گُسَلد و این خویشتن عبارت از تاریخ و فرهنگ می« خویشتن»وقتی یك روشنفكر با »
وجودی خود و سنت و زبان و ادب و محتوای ملت یعنی ملیت وی است و ناچار، خالء 

« غیر»شود و این كند، انسانی بیگانه با خویش میرا با محتوای فرهنگی دیگری پر می
نماید و آنگاه او عوضی در ماهیت و شخصیت ملی او رسوخ و حلول می« جنّ»همچون 
چون به تعبیر . كندكند و عوضی عمل میدهد و راه را هم عوضی انتخاب مینظر می

كند كه چنین آدمی فرق نمی. است« آدم عوضی»او به راستی یك عامیانه اما پر معنی، 
یك تحصیل كرده باشد یا فقط متجدد، ماركسیست باشد یا لیبرالیست، دست چپی 

هایی است به روی ظرفی كه باشد و یا دست راستی، این ماركها همه به مثابه برچسب
 ۲«.درونش هیچ چیز ندارد

آیینة تمام نمای فردی است كه بیگانه با هویت  مهرنامهمجلة حبه آقای سید جواد طباطبایی در مصا

ایشان نه تنها بیگانه با زبان، فرهنگ، هویت و موجودیت تركی و آذربایجانی خویش است  .خویش است

توجه به مقام و موقعیت خویش  حتی آنچنان در افكار نژادگرایانه از نوع مانقورتیسم گرفتار است كه بی

گردی نشگاه با داشتن مدرك دكترای فلسفه، شخصیت خود را در حد و اندازه وببه عنوان استاد دا

ها و نظرات خود را ساده و غرق در رؤیای لذت نژاد و زبان برتر كه به علت نداشتن استدالل، كامنت

 !گذارد، به نمایش میدهد قرار میای در سایت و یا وبالگی  همراه با توهین و فحش و ناسزا بر پای مقاله

در تیتر این مصاحبه، جز « شعوری است سوادی و بی ای از بی تركیسم ملغمه پان»بكارگیری جمله آیا 

ردّ تئوری   اندیش كه بدون ارائه دلیل و برهان در نشان دادن خشم و انزجار درونی فردی جزم

 ؟گذاردهای دیگر، چیز دیگری را به نمایش میو پان« توركیسم پان»

                                                           
و كلمات اینچنینی استفاده شود، اما چون « آدم عوضی»كلمه و تعبیر  از« از خودبیگانگی»من مایل نبودم در تعریف   1

 .تم دست در نوشته دكتر شریعتی ببرم مجبور به آوردن این پاراگراف با متن اصلی شدمتوانس نمی



 حسن راشدی/ مانقورتیسم از نوع نژادپرستی 

 

 

29 

، «اسالویسم پان»، «ژرمنیسم پان»، «فارسیسم پان»، «ایرانیسم پان»مكتبی است مثل  هم« توركیسم پان»

های دیگر كه برای خود مانیفست و استدالالتی دارد كه البته طرفداران چندانی هم و پان« عربیسم پان»

 .در دنیا ندارد

 آن تركطلبان  كه هویت« متوركیس پان»دانیم در ایران، حداقل حزب و تشكیالتی به نام  به خوبی میاما 

حتی من در حال حاضر در دنیا هم . وجود ندارد ،را تشكیل داده باشند و در چارچوب آن فعالیت كنند

ای تحت لوای آن فعالیت كنند، اما حزب   شناسم كه عدهنمی« توركیسم پان»حزب و تشكیالتی به نام 

شناسم و هم جناب آقای سید ا هم من میاست ر« پان فارسیسم»كه در حقیقت همان « پان ایرانیسم»

كرد و جواد طباطبایی كه در داخل همین ایران، چه در زمان رژیم گذشته و چه اكنون فعالیت می

كند و رهبر این حزب هم در زمان پهلوی دوم نماینده مجلس آن زمان، آقای محسن پزشكپور بود و  می

را به عهده  ، همچنان ریاست آن9۸3 شان در سال درگذشت  بعد از انقالب اسالمی هم ایشان تا زمان

داشت و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی نامة سرگشاده بلند باالیی هم از طرف این حزب و 

 9.دبه رئیس جمهور ارسال شده بو 911 /3/%9توسط آقای پزشكپور در تاریخ 

در مورد این حزب بكار برده و یا آقای سید جواد طباطبایی تا به حال همین جمله مشهور خودش را آ

 ؟نامیده است« شعوری سوادی و بی ای از بی ملغمه»را « پان ایرانیسم»

اند و بیش از این قابلیت  های محلی ایران از لحاظ فرهنگی فاقد اهمیت زبان» :گوید آقای طباطبایی می

 «.بسط و گسترش ندارند

در درجه اول باید گفت  .ی، بیشتر زبان تركی باشدهای محل احتماالً منظور آقای طباطبایی از گفتن زبان

زبان تركی آذربایجانی زبان محلی نیست، زبان محلی تعریف خاص خود را دارد كه آقای طباطبایی 

زبان تركی، زبان ملی تركان . گنجدرا باید بدانند و تركی در دایره تنگ این قالب نمی  حداقل تعریف آن

 .تكشوریهای فارس زبان و زبان دولتی و رسمی كشور اس ملی همایران و زبان فارسی هم، زبان 

. ای به وسعت یك كشور كوچك هم نه، گستردگی یك كشور متوسط را دارد ركی در ایران گسترهزبان ت

مدنی آذربایجان در مورد آمار جمعیت تركان  -اگر دالیل و مستندات هویت طلبان و فعالین فرهنگی

دی ماه سال  ۲۸حداقل گفته وزیر امور خارجه ایران آقای دكتر صالحی در  ایران را هم نادیده بگیریم

: توان نادیده گرفت كه گفتنددر دیدار با وزیر امور خارجه تركیه احمد داوود اوغلو را نمی 93% 

 «.گویند نزدیك به چهل درصد ایرانیان به زبان تركی سخن می»

                                                           
خاتمی  رهبر پان ایرانیسم به جناب آقای سید محمد( پندار)نامة سرگشاده سرور محسن پزشكپور »: این نامه تحت عنوان 9

 :صفحه اول آن چنین آمده بود ارسال شده و در قسمتی از 911 /3/%9در تاریخ كه « رئیس جمهور اسالمی ایران

این نامه ... «پان ایرانیسم»كشیده و بنام نخستین سرباز و كوشندة جبهه نبرد  بنام یكی از فرزندان این ملت بزرگ و ستم من

 .فرستمسرگشاده را به سوی شما می
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یت تركان ایران اشتباه لسانی و یا بلوف سیاسی نیست، فته وزیر امور خارجه ایران در مورد كثرت جمعگ

 1۷میلیون نفر از جمعیت  %9بلكه حقیقی است آشكار كه متكلمین این زبان با دارا بودن حداقل 

كشوریهای فارس زبان در كلیه ابعاد  میلیون نفری ایران كه حقوقشان باید برابر و مساوی با حقوق هم

از كلیه امكانات آن باشد و زبانشان به عنوان دومین زبان رسمی كشور، كشور از لحاظ مادی و معنوی و 

 %9شود؛ عمال این جمعیت   همطراز و موازی با زبان فارسی در كشور از ابتدایی تا پایان دانشگاه تدریس

هزار نفری اقلیت ارامنه ایران هم ندارند كه از  %۷ میلیونی حقوق زبانی و فرهنگی به اندازه جمعیت 

 .كنندخود تحصیل می مادریع ابتدایی تا پایان دانشگاه به زبان مقط

میلیون نفری یك كشور را زبان محلی  1۷میلیون نفر از جمعیت  %9ر كجای جهان دیده شده زبان د

میلیونی در حد ابتدایی هم از حق تحصیل به زبان  %9بنامند و در كجای دنیا دیده شده این جمعیت 

خود حرفی این جمعیت بخواهد از حق خدادادی خود برای تحصیل به زبان  خود محروم باشد و وقتی

 !دبنامن« پان»بزند او را 

خواستم از آقای طباطبایی بپرسم، اطالعات ایشان در مورد زبان تركی چقدر است كه چنین ن میم

لیت بسط و دانند در زبان تركی چند زمان وجود دارد كه از عدم قاب دهند، آیا ایشان میفتوایی می

ترین زمان آن صرف  ترین فعل تركی را در ساده توانند سادهكنند، اصالً ایشان میگسترش آن صحبت می

 ؟كنند

 .استاد شهریار باشد« منظومة حیدربابایا سالم»آید اطالعات ایشان از زبان تركی در حد ه نظر میب

اری از دانشمندان و ادیبان دنیا یكی ایشان حتی نام كتاب مشهور و حماسی تركان را كه به عقیدة بسی

 !نویسدمی« دده گورگوت»نام دارد، « دده قورقود»از شاهكارهای زیبای ادبی چند قرن گذشته است و 

دهد شخصیت ادبی و نویسد، نشان میمی« دده گورگوت»یشان اگر نام این كتاب را به تمسخر ا

ین نباشد، من حدسم بر این است كه ایشان حتی ولی اگر چن! دانشگاهی ایشان در چه حد و اندازه است

ای و یا پاراگرافی از آن خوانده باشد، چیزی از آن  ای هم از این كتاب را نخوانده است و اگر جمله جمله

درك نكرده است، شاید هم اصالً این كتاب را ندیده باشد، فقط نام آنرا شنیده باشد آنهم به آن شكلی 

 !كه تلفظ كرده است

 ۷ نامد كه خواستار اجرای اصل می« پان ترك»را  تركدر این مصاحبه مكرراً هویت طلبان  یشانا

دهم كه سواد ایشان در من احتمال نمی .قانون اساسی و تحصیل به زبان تركی خود در ایران هستند

امیدن ن« پان توركیست»اما . داشته باشد« پان توركیسم»حدی پائین باشد كه نتواند تحلیلی از مفهوم 

از  تركی در محدودة جغرافیایی سیاسی ایران هستند،مادری خود كسانی را كه خواهان تحصیل به زبان 

كشند به  هایی كه ادعای روشنفكر و دموكرات بودن را هم یدك می و بسیاری از آن عدم اعتقاد ایشان

رهنگی هم در وطن كمترین حقوق انسانی میلیونها انسان تركی است كه از كمترین حقوق زبانی و ف

 .خود برخوردار نیستند
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ها ترك نیستند بلكه ایرانیانی هستند كه به یكی از زبانهای مشتق  آذربایجانی» :گویدیشان در جایی میا

 «.گوینداز تركی سخن می

كنید؟ آیا چیست و ایرانیان را چگونه تعریف می« ایران»تعریف حضرتعالی از ! ناب آقای طباطباییج

 ؟دانیدراسیسم فارس، ایران را مساوی فارس می شما هم مثل

كنید كه ظاهراً نشان گر تعریف شما از ایران مثل آنها باشد، بزرگترین خیانت را خود شما به ایران میا

ها،  ها، تركمن دهید به اتحاد و یكپارچگی آن خیلی عالقمند هستید، ولی اگر چنین نیست باید تركمی

 .این سرزمین را هم ایرانی به حساب آوریدهای  بلوچها، كردها و عرب

ای است كه در آن ملل و اقوام مختلف با زبانها و فرهنگهای متنوع و رنگارنگ  یران كشور كثیرالملها

كنند و ایران زمانی ایران است كه ملل و اقوام آن، خود را نه از بیرون و در ظاهر، بلكه از زندگی می

از زبان، فرهنگ، تاریخ، ادبیات، آداب، رسوم، هویت و شخصیت ادبی و  درون، ایرانی بدانند و نمودهایی

تلویزیون، كتابهای  -های گروهی چون رادیو تاریخی و هنری خود را در همه ابعاد كشور و در رسانه

 .درسی و غیر درسی، سینما، تئاتر، مطبوعات و غیره لمس كنند

كنید و ورزشكاران ایرانی  بان فارسی تعریف میها ایران را در چارچوب زلی اگر شما هم مثل بعضیو

كشور است زیر شعار مختلف اعزامی به كشورهای خارج را كه تركیبی از جوانان با استعداد ملل و اقوام 

ها و  و همه ملل و اقوام كشور را با زبان 9فرستید می« شاهزادگان پارسی»و « ستارگان پارسی»

ذوب « سازی دیگ فارس»خواهید آنها را در  رده فرهنگ نامیده میشان خ های متنوع، زیبا و غنی فرهنگ

یكدست كنید، مطمئن باشید شعاری كه در بازی بین تیم تراكتورسازی و الجزیره امارات، در ورزشگاه و 

بر روی بَنِر بزرگ و به زبان انگلیسی نوشته شده و به نمایش درآمد،  93۲ تبریز در اسفندماه سال 

سازی و آریا محوری جنابعالی و همفكران شما بوده   های پارسی تعاریف و برداشتتحت تأثیر همین 

 !است

توان در دو را می[ تركی]كل منابع ادبی موجود آذری »ید یفرماناب آقای دكتر طباطبایی شما كه میج

 ؟دچقدر از منابع ادبیات زبان تركی آگاهی داری« ها تدریس كردتركیست ترم در دانشگاه برای پان

محمود كاشغری به گوشتان خورده است كه در قرن پنجم هجری و « دیوان لغات التُرك»یا نام كتاب آ

المعارف دنیاست كه اولین نقشه  هزار سال پیش نوشته شده و به تعبیر اغلب دانشمندان اولین دایره

تدار و سعادت سال علم اق)بیلیك  جهان را هم به همراه دارد، آیا چیزی از كتاب تركی قوتادقو  رنگی

، (1قرن )دیوان حكمت، قصص االنبیاء، اوغوزخان داستانی ( ق.هـ ۶قرن )الحقایق  ، عتبه(هـ ق 11۸

                                                           
های آسیا ورزشكاران جام ملت در   %۲و در سال « ستارگان پارسی»، ورزشكاران ایرانی را با شعار ۶%%۲جام جهانی در   1

شعار ورزشكاران اعزامی « شیران پارسی»فرستادند و در بازی برزیل هم « شاهزادگان پارسی»ایرانی اعزامی به قطر را با شعار 

 .ایران به این كشور بود
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نامه  ، محبت(هـ ق 1قرن)المرید  الفرادیس، معین نهج( هـ ق 1قرن )العجم هندوشاه نخجوانی  صحاح

االدراك ( هـ ق 3قرن )السالم ا ، رونق( هـ ق ۶قرن )االدب زمخشری  مقدمه( هـ ق ۸قرن )خوارزمی 

علیشیر نوایی، حبیبی، خلیلی، نسیمی، فضولی، ختایی، قاضی ضریر،  های ، دیوان( 1قرن )الترك  للسان

شفیع واضع، حكیم هیدجی زنجانی، محمدباقر  شیخ انوار، تاثیر تبریزی، مالپناه واقف، ودادی، میرزا

ای، مأذون  مختومقلی فراغی، حكیم تیلیم خان ساوه خلخالی، خورشید بانو ناتوان، سید عظیم شیروانی،

 ؟اند اطالع دارید ها شاعر و نویسنده دیگر كه به تركی اثر آفریده قشقایی، نباتی، صابر و ده

درخشد  ای عظیم از نادرشاه در كالت نادری خراسان، هم اكنون هم مثل خورشید می دانید كتیبه یا میآ

فارسی سنگالخ  -دل خود جای داده است، آیا از فرهنگ لغات تركی كه با آن عظمت، شعر تركی را در

 ؟دوره نادری اطالعی دارید

شناسید؟ آیا از شعرا و ادیبان  جز استاد شهریار چه كسی را می تركز ادیبان و نویسندگان معاصر ا

ای، قزوینی، اراكی و حتی فِریدَن اصفهان كه به زبان تركی اثر  قشقایی، خراسانی، همدانی، ساوه

اند، آنهم در شرایطی كه حتی به اندازه كالس اول ابتدایی هم حق تحصیل به زبان تركی خود در  آفریده

 ؟شناسید كسی را می ،مدرسه نداشتند

 ؟ریس كردتد «هاپان توركیست»توان برای یا همة این آثار را در دو ترم دانشگاهی میآ

 ؟دانید یا جنابعالی چیزی از ادبیات آذربایجان شمالی، شعرا و نویسندگانش میآ

سال  %   دارید كه اولین اپرای دنیای شرق در آذربایجان شمالی و توسط عُزیر حاجی بیگلی یا خبرآ

آقای دانید كه پیش به زبان تركی آفریده شده، آیا چیزی از موسیقی و شور امیروف آذربایجانی می

اوف چه غوغایی در  دانید هابیل علی ای نامیده، آیا میالعاده شاملو شاعر معروف ایرانی آنرا اثر خارق

انگیخت و آقای دكتر طباطبایی خبر دارید كه  كرد كه تحسین استاد شجریان را بر میكمانچه بپا می

به نویسنده ( میالدی ۶%%۲در سال  -نام من سرخ)« منیم آدیم قیرمیزی»جایزه نوبل ادبیات با اثر 

 ؟تعلق گرفت قان پاموحترك، اور

 !ها؟كنید همة اینها در دو ترم دانشگاهی قابل تدریس است، آنهم برای پان توركیستیا فكر میآ

های جمهوری آذربایجان و تركیه با دو ترم دانشگاهی دانشجوهایشان را در زبان و ادبیات  یا دانشگاهآ

 ؟نندكتركی فارغ التحصیل می

شناسد مرز سیاسی نمی های ایران ندارد، زبان و ادبیات  گوئید ادبیات و آثار آن كشورها ربطی به تركن

 ؟كنندمگر در ایران استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی اثر رودكی را مطالعه و تدریس و تحصیل نمی



 حسن راشدی/ مانقورتیسم از نوع نژادپرستی 

 

 

29 

این كشورها هم كشورهای  است، ستانیودكی كه ایرانی نیست، رودكی تاجیك و نهایتاً یك افغانر

كنید، مولوی زاده بلخ مگر شما آثار مولوی را در دانشگاه به دانشجویانتان تدریس نمی 9.دیگری هستند

است و از خانواده ترك خوارزمشاهی و بزرگ شده قونیه و تركیه امروز، و در آنجا هم مدفون است، مگر 

 ؟كنندیهای ایران تدریس نماشعار فارسی وی را در دانشگاه

متعلق به گنجینه ادبیات  ،بان تركی و ادبیات تركی در هر كجای جهان آفریده شده باشدز

سال گذشته بود، چه بسا  %3در ایران هم اگر امكان تحصیل به زبان تركی در طول  .هاست ترك همه

ن تركی آفریده به زبا قان پاموحنسین، یاشار كمال، ناظم حكمت و اور عزیز آثارتر از  آثار ادبی ستُرگ

 .شد می

ر فارسی هم از تركان ایران هستند، چرا كه وقتی انسان اثآر ایران امروز بسیاری از نامداران معاصر د

به شكلی، در   طبعاً استعداد خود را هر چند سخت هم باشد ،اجازه تحصیل به زبان خود نداشته باشد

بهرنگی، شاملو، دكتر رضا براهنی، دكتر  صمد .دهددهند بروز میزبانی كه اجازه تحصیل به او می

 .هایی از همین نخبگان هستند ساعدی و بسیاری دیگر نمونه غالمحسین

اثر حیدربابایش كه به زبان تركی آذربایجانی  اما ،در زبان خود تحصیل نكرده بوداگرچه ستاد شهریار ا

در اثر فارسی هم سرآمد شعرای  زبان زنده دنیا ترجمه شده است و 3۶به دهها و به روایتی به  سروده

 .معاصر ایران است

كه البته منظور ایشان احتماال از زمان ]دولتهای ایران »: فرمایندالب است كه آقای طباطبایی میج

های اروپایی مانند فرانسه كه بعد از انقالب با یك از بسیاری از دولت[ حاكمیت رضا شاه به بعد است

 «.بهتر عمل كرده است ههای رایج را از بین برده و یكسان سازی كرد سیاست خشن فرهنگی همه زبان

شود به تركهای ایران با میلیونها جمعیت كه به ناب آقای طباطبایی چه خشونتی باالتر از این میج

ها در حق آنها از ها بیشتر از فارس زبانها هستند روا داشت كه بیشترین تحقیرها و توهینتعبیر بعضی

 چه دولتی و چه غیر دولتی شده و اجازه تحصیل ابتدایی هم به زبان خودشان به آنها داده طُرق مختلف

و مناطقشان را كه مستعدتر از مناطق دیگر ایران برای توسعه و ترقی است در فقر اقتصادی نگه نشده 

 .اند داشته

طرحی دادند كه اطفال  دانید در رژیم پهلوی برای فارسیزه كردن كودكان شیر خواره آذربایجان یا میآ

شیرخواره آذربایجانی در شیرخوارگاههایی كه گردانندگان و كاركنان آن فارسی زبان باشند نگهداری 

                                                           
نام ایران وجود  هوری باصال در زمانی كه رودكی شاعر بود، كش .ی از ایران بودیید افغانستان و تاجیكستان زمانی جزینگو ۷

 در ثانی در آن زمان امرای سامانی بر مناطق ایران امروزی حاكمیتی نداشتند، ثالثاً مرزهای سیاسی كشورها همیشه .نداشت

از  بخشیی از امپراتوری سلوكی، زمانی قسمتی از خالفت اسالمی و نهایتا یزمانی و قبل از میالد ایران امروزی جز .ثابت نیست

های  ری بزرگ تركان بود و عراق عجم، خراسان، فارس، كرمان، آذربایجان وآسیای صفیر هم ممالكی از مملكتامپراتو

 .حكومتهای این امپراتوری بزرگ بودند و نامی از ایران هم در آن زمان نبود
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- شوند و مادران آذربایجانی فقط حق داشته باشند بدون اظهار محبت مادرانه به زبان تركی به شیرخواره
 !هایشان، فقط حق شیردهی به فرزندان خود داشته باشند

اش از مغز معیوب  ر كجای تاریخ جهان این عمل وحشیانه و غیر انسانی دیده شده است كه نمونهد

 ؟كندهای فارس در دنیای معاصر تراوش میراسیست

را كه در قالب كتابی منتشر شده و تقدیم به پدر تاجدار رضا « نوایی ماهیار»تماً شما هم این طرح ح

ادامة راه ایشان را در وقف نامة دكتر محمود افشار به شكل دیگری اید و  شده است را خوانده! شاه كبیر

االسالمی تا بعد از  اید كه حتی این دیدگاه از طرف آقای شیخ االسالمی دیده به نیابت آقای جواد شیخ

 9!انقالب اسالمی هم ادامه داشته است

های  ی هستند كه به یكی از شاخهها ترك نیستند، بلكه ایرانیان آذربایجانی": گویند  قای طباطبایی میآ

گویند؛ مهاجران تركی یا تركمانی كه به تدریج در مناطق روستایی  زبانی مشتق از تركی سخن می

حتی . اند آذربایجان ساكن شده بودند به تدریج با ساكنان اصلی درهم آمیخته و در آن مستحیل شده

توان دید، اما در شهرهای بزرگ چنین  میهای ظاهر تركی را در ساكنان برخی روستاها  امروزه رگه

 ".نیست

های ساكن ایران را غیر  قبال گفته شد كه تعریف شما از ایرانی بودن چیست كه ترك  !قای طباطباییآ

ها مهاجرانی بودند كه به تدریج در داخل ساكنان اصلی در هم  از این گذشته اگر ترك .دانید ایرانی می

ها را در خودشان مستحیل  ند، پس چرا این باصطالح ساكنان اصلی، تركا آمیخته و در آن مستحیل شده

 ؟مستحیل نكردند «آذری»شان را در زبان باصطالح  تركی ولی زبان ،كردند

گر به تصور شما تركان مهاجر در اقلیت بودند و در میان باصطالح آذریهای اكثریت آذربایجان مستحیل ا

شد و زبان  قلیت هم در داخل زبان باصطالح آذری مستحیل میشدند، باید زبان تركی این مهاجرین ا

 !شد نه تركی كنونی مردم آذربایجان، زبان آذری مورد ادعای احمد كسروی و طرفدارانش می

كنید كه قضیه كامال بر عكس بوده و اگر همه تركان آذربایجان هم مهاجر بوده باشند و  یا تصور نمیآ

ند هزار ساله سومری، ایالمی ، اورارتویی، قوتی، لولوبی ، ماننایی و غیره هیچ مشتركات زبانی با بومیان چ

هم نداشته باشند، باز تعداد مهاجران ترك به آذربایجان و دیگر مناطق ایران به حدی زیاد بوده كه اگر 

 ساكنانی از نوع زبان پهلوی و یا باصطالح آذری غیر تركی هم در آذربایجان و دیگر مناطق ترك ایران

                                                           
ترین  ی را با وحشیانهآذربایجانترك كه در آن طرح فارسیزه كردن كودكان شیرخواره « نوایی ماهیار»من شخصاً این كتاب  9

ادامة این راه در وقفنامه دكتر محمود ! ام و مو بر تنم راست شده است خوانده 9۶9  -%9۶ دهد در سالهای طریق ارائه می

تفكر (. ۲1 -۲۸: صص پنج وقفنامه)آمده است ، بر آن گذاشته« های مادرانه در آذربایجان مدرسه»افشار به شكل دیگری كه نام 

های سوم،  ، شماره %9۶ سال هفتم، منتشره در سال ) آیندهاالسالمی هم در همین زمینه در مجله  اد شیخراسیستی جو

 .آمده است( چهارم
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خود و زبانشان هم در  و بر اثر كثرت تركان، ساكنین غیر ترك این مناطق به حالت اقلیت در آمده  بوده

 .اند داخل تركان مستحیل شده از بین رفته

توان تركان و زبان تركی تاریخی را كه از اراك و همدان و ساوه گرفته تا ابهر و زنجان  ال چطور میح

شود را آذری از نوع غیر تركی  یل و باكو گذشته به دربند قفقاز منتهی میادامه یافته و از تبریز و اردب

نیست به آذربایجان تحمیل   زبانی را كه اثر و نشانی از آن در میان تركان این مناطق وسیع نامید و

آیا اینهمه تركی كه به قول شما به آذربایجان مهاجرت كرده و در آن ساكن شدند آب شده رفتند  ؛كرد

 ؟و فقط آذریهایش باقی ماندند زمین

كنید آثار تركها در روستاها دیده  هایش هست كه فكر می چه فرقی بین روستائیان آذربایجان با شهری

نشین از این  شود ولی در شهرها نه؟ اگر دنبال این جور فرقها هستید، در مناطق كویری و فارس می

در دنیای مدرن امروز دیگر دنبال نژاد گشتن فقط در  از این گذشته،. توانید پیدا كنید  ها بیشتر می فرق

در دنیای امروز . بین مهجورین و نژادپرستان عقب مانده رواج دارد كه امیدوارم شما از آن گروه نباشید

جهان دموكراتیك و انسانهای آزاده امروز به  .سنجند شان نمی اعاده حقوق انسانها را با نژاد و گذشته

حقوق انسانی تمام بشریت در روی زمین بدون توجه به رنگ پوست و نژاد و زبان و  دنبال بر آورده شدن

 .شان هستند گذشته

 %9اند زبان آنها با جمعیت  صال فرض كنیم تركان از دو سال پیش از خواب بیدار شده و دیدها

سبت به ن  شان در ایران تركی شده است، آیا این جمعیت نباید حقوق زبانی و فرهنگی میلیونی

 ؟جمعیتشان در ایران داشته باشند

اید، اما بدانید همان جمهوری  های دیگری را هم به تحقیر و تمسخر گرفته شما انسان! قای طباطباییآ

سال گذشته بیشترین رشد  9 اش در طول  اید رشد اقتصادی سواد خوانده آذربایجانی كه رئیس آن را بی

ه با رشد اقتصادی چین بوده است و درآمد سرانه ساالنه این اقتصادی جهان را داشته و فقط قابل مقایس

 %%%۶به بیش از  % %۲دالر در سال بود در سال  %%9فقط حدود  339 -331 كشور كه در سالهای 

جمهوری آذربایجان در سال . دالر بود %%19دالر در سال رسیده كه در این سال درآمد سرانه ایران 

 9.رشد اقتصادی داشته استدرصد  9ممیز  3میالدی ،  ۲ ۲%

سال پیش شهر باكو پایتخت جمهوری آذربایجان را با امروز مقایسه كنید، آنوقت فرق توسعه و  ۷ 

پیشرفت را خواهید دید و این در حالی است كه مردم جمهوری تاجیكستان فارسی زبان كه همزمان با 

 .گذرانند و تنگدستی روزگار می مستقل شدند، هم اكنون با فقرو آذربایجان از یوغ شوروی آزاد 

هزار نفری این كشور با روزی  %%1بیش از نیمی از جمعیت هفت میلیون و ... نویسد كه كونومیست میا

و در زمستان بیشتر روستاهای این كشور تنها دو ساعت در روز برق . كنندكمتر از دو دالر زندگی می

                                                           
7
  http://yurddash.arzublog.com/yarpaq-23668.html 

http://yurddash.arzublog.com/yarpaq-23668.html
http://yurddash.arzublog.com/yarpaq-23668.html
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  ۲  بنا به ادعایی ، مسئولین این كشور فقیر   9!استها، زندگی یك مبارزه برای بیشتر تاجیك. دارند

 2!اند را هم به نوعی به كشور چین فروخته سرزمین خود كیلومتر مربع از خاك

ها با عزم و اراده و  های بد صدای بعضی ا همه این احوال، ملت ترك آذربایجان بدون توجه به آهنگب

های متنوع و رنگارنگ ملل و اقوام ایران و بدون  رهنگها و ف ایمان كامل و با احترام تام به همه زبان

برای رسیدن به حقوق مادی و معنوی   و موهوماتی از این قبیل، دادن ارجحیت به زبان و نژاد خاص

خود و با اعتقاد به برآورده شدن حقوق همه ملل و اقوام كشور از تحصیل به زبان مادری گرفته تا احقاق 

های  های ساكن ایران چه ترك و فارس و غیره، از راه ثرت جمعیت ملیتبه نسبت ك حقوق كلی دیگر

 ■مدنی و دموكراتیك تالش خواهد كرد

                                                           
8
 http://www.tabnak.ir/fa/news/239980/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-

%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-
%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF 
9http://www.tabnak.ir/fa/news/147424/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-
%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-
%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86  
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 ئتیه جواد دوکتور اجاقیاشایی ابد اورکلرده

  اکبر آزاد •

ی نیاسو یدون  یکو  ریقود یآرت لود  یا ریو ب ئوت  یه جوواد  دوکتوور  پروفسوور  زیمیاوستادی رلگد وی لیغیسا

 ریقدیآرت لد یا ریب. ریدیتگیا ریبی جیدیسارس و ریآغ  یآجی تگیا بو .کؤچموشدور زدا یآرام ب یشیگد

 ....چؤکموشدور زهیمیگاور لیسگین ریب اؤزل

نوین   درگیسوی  قیوارل) ندهیمطب کنیا ساغ تئیه دوکتور جناب

 بعضوا   زاموانرر   اولدوغوموز ندهیمحضرلر ئرلردهی ریسا و( یدفتر

 دهبارهی اولماس دفن هارادا سونرا کد یائتد فوت کدهیگلدی ئری

 سوونرا  کد یائتد فوتی ردائد آرزو شهیهم او. یشاردیدان زلرهیب

 دفون  نودا یآلتی اغیو آ نیو ئوت یهی علو  رزهیو م کیرحمتلی آتاس

 بوو  ده سببی. یگئچد واز رد یکیف بو سونراالر البته... و! اولسو 

 دوغواولوو دفوون یوون ئووتیهی علوو رزهیووم کیوورحمتل  یکووی دیووا

 قیشو یاپی نهیشوهر  تهورا    (یغیقبرستانل هیبابوابن) قیقبرستانل

 بیتخر لهیای سبهانه و یآماج رمکیگؤزللشدی نیشهری ر اوال 

 هیووبابو ابوون  یکووی دیووا وار پوور  ریووب بئلووهی حتوو. ئدیلوودیا

 و  تووغرول  ریو ام قوروجوسوو  وکیو بؤ مپراتورلوغونوو  یا لوسلجوق ئرلشنی ندایغینلیاخی نینیغیقبرستانل

 جیکورپ  شیمیکیت اوستهی مزار و  توغرول ریام سؤکوب  دا یناالریبی بعض شیئرلشمی ندایاطرافی مزار

ی ریو ب نینیسمبولرر نینیشهری ر بُرجدا  بو خاراراق یچ غایقلیآچ( سینی چئوره)ی نیروهنده بُرجو 

 ریب بُرج لنیکیت اوستهی مزار نیریوشمگ ابن قابوس صحرادا تورکمن  یک نئجه. اولونسو  استفادهی میک

 نیو  زنجا  ای .رالریریآدالند( قابوس گنبد)ی گونبد قابوس  یشهر اساسا  و اولونور استفادهی میک سمبول

 هیسولطان  ر ییسوا  اثور  شاه( ائشسیز) زیلسیثیم ندهیس هویچرچی غیمعمارل اینود و ئرلشنی ندایغینلیاخی

 زاموا    اولدوغو ندایحال اجرا  یاتیعمل رمهیگؤزلشد نینیشهر  یر دنسهنه آنجاق... و ریدبئله دهی گونبد

نین یاریمچیق  یازیرر پروژه بو! رریباشرد ازماغای نهیهیعل نینپروژه بو درگیلر و قزئتلر تهراندا رهیب رد یب

 او ی قرریمزارل لهیعا نئرلشی ندهیسیچریای غیقبرستانل هیبابو ابن حالدا هر آنجاق!!! قالماسینا سبب اولدو
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 اونوو   زاما  ریب هئچ و اولدو بیتخری ناسیب قیمزارلی ولهیعا  نیئتیهی عل رزهیم کیرحمتل د جمله

 او حالودا  ینو یع و! یدلموه یوئر امکوا   دا نایلماسو یآپار غایقبرسوتانل  ریب باشقا ای و نهیسلمهیکیت  دیئنی

 جنواب  کیو رحمتلو دورومدا ب.... وی دلمهیوئر نیذیا دفنلرهی ئنی (ندایغیقبرستانل هیبابوابن) داقیقبرستال

ی سوتگ یا وی اؤنور  ش یاهوخ نیرلینجریاؤ وی چیازی ر یشاعی جانلیآذربا یگونئ چوخ ریب ئت یه دوکتور

 دا جوا  یآذربای گوونئ  سونرا کد یائتدوفات   یک نیائتس دیق ندهیستنامهیوص ریشدیائتم قبول ندایاساس

ی گوونئ  هموا   ائلوه ! سوو  وناول دفون  ندهیشهر زیتبر اوال  ند یکلریبئشی اؤنمل نینیتیمدن شرق بوتو 

 رسهیلیوئر امکا : اولموشدور مطرح ندایداوام نینیشلریاهوخ نیلرینجریاؤ وی چیازی ر یشاعی جانلیآذربا

. سوو  وناول دفن ندایغیقبرستانل ریمشاه نیزیتبر سه یرلیدتؤره مانع بونا اگر و ندایالشعراس همقبر نیزیتبر

 .یدیای حق حرلی عیطب نیئتیه جواد دوکتور کیرحمتل سهیا بو

ی اؤنملو  اوچوو   دوکتوور   یماسوناول دفن ندایغینلقبرستا ریمشاه نیزیتبر نیئتیه دوکتور جناب منجه

وکسولمه ی نوین  یشأن نیزیتبر هابئله نه یسوکسلمهی نین یشأن نینیغیقبرستانل ریمشاه اؤنجه  اولماقدا 

ی عنو ی  نوونر بواغلی  بو... و! یلردیب اوال سبب نهیسوکسلمهی نین یشأن نی را یاده  لهیای سییوالد و نهیس

 وی ئرلو یدایور   نایماسو وناول دفون  ندایغیقبرستانل ریمشاه نیزیتبر نینیسجناره نیئتیه دوکتور جناب

 :راوال ماقیسا للریدل رچوخیب دهباره اولدوغوی حقل

 .یدیاودورو م مسئول وی بیصاح نینیسیدرگ قیوارل ئتیه جواد دوکتور - 

ی سوامبالل  فارسوجا  -تورکجوه  تکجوه  نوده یخیتار را یا و جا یآذرباچاغداش ی سیدرگ قیوارل: آچیقرما)

 یقوانونرر  و اولودو  نشور  تهرانودا  اوالراق لیو جیآرد مدّتده ریب قیآرت لد یا 91  یک ریدیدرگ( کیفیتلی)

 (.یشدیچال ورولمادا ی اوغروندا یانکشاف نینیخیتار و یاتیادب  یلید تورک رکائده تیرعا

بیور چووخ   ی شوهرتل  ایو نودمووش   اول تورکولوق ریب شینمیتان ندهیسهیّسو اینود ئتیه جواد دوکتور -4

 و اجورس ی تورکولووژ  رچووخ یبی لو هیّسوو  ایو نود و شیائتمو  قرریامکداشول ی قیتحق –یعلم تورکولوقر

 .ریشدیائتم اشتراک فعال ندایاوتورومرر

 جا راونر و کتابی رلگد وی اؤنمل نئچه ریب باردهی گیملیک وی اتیادب  یلیدتورک  ئتیه جواد دوکتور -9

 . اولموشدوری فیمؤلنین  مقاله وزلرجهی ده بلکه

ی نجو یریبی نیاتیّو عمل قیو جراحل نیچت و نادر چوخ ریب ندهیسهیسو را یا بوتو  ئتیه جواد دوکتور -2

 . ریشدیآچمی نیسیقاپ نیولرریی ئنی ندهیسساحه قیجراحل و طب  آپاراراق دفعه

 ودا قلب کؤچورمه عملیاترری آپوارمیش  وانرریح اوالراق دفعهی جنیریب دا را یا ئتیه جوواد دوکتور -1

 اتیعلمل اوستوندهی قلب انسا   بیداالنیفا لرد تجربه هما  دا سونراالر. اولموشدور اوغورلوعملیاترر  بو

 . ریشدیائتم

دا انسوانرر  اوالراق دفعهایلک   یکی دیای جراح قلبی نجیریب ندهیسهیسو را یا ئتیه جواد دوکتور -6

 .ریشدیائتم تکرار اوغورال دفعه یئددی او ی شیا بو قلب کؤچورمه عملیاتینی آپارمیش و
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اوزرینوده بوؤیرک کؤچورموه عملیواتینی      انسوا   دا تهورا   اوالراق دفعهی نجیریب ئتیه جواد دوکتور -7

 .ریشدیائتم تکرارکؤچورمه عملیاتینی  رکیبؤ لرلهدفعه سونراالر وآپارمیش 

 نینو یسیآکادم قیجراحل نینافرانس  یکی دیا جراحی نجیریب ندهیسهیسو را یا ئتیه جواد دوکتور -8

 .ریشدیلمیسئچی میکی عضو

آلیوب    لیتحصو  ادافرانسو  سونرا و دههیتورکؤنجه ا ندهیسساحه قیجراحل ئتیه جواد دوکتور: آچیقرما)

 .(ریشدیقازانم تخصص

  نیو ئوت یه جوواد  دوکتور هابئله. ریشدیچاتم باشا -ایبو دوغولوب زدهیتبر ئتیه جواد دوکتور -..... و -2

 .....اولموشدور ند یلرلهیعا شینمیتان و میقد نیزیتبر  یسلهیعا

  رریچیازیو   لرریشواع  دهیو گونئ  یکو  موا  از هموا   ائلوه  امیو  یرالتمالیخاط اوخوجوالرا زیعزو ی رمتلؤح

 میلو یبی باک ئت یه دوکتور کیرحمتل لر؛یردیائد مراجعت ئتهیه وردوکت جناب رلرسئو وطن و لریرنجیاؤ

 دایبواک ی آ نئچوه  ریو ب لوده یا اؤترو ائتمکد  طبابت ندایخاناالرخستهی شهری باک و سیتدر ندایوردالری

 سوبب  دوروم بوو . یردیائود  قیامکداشول  نودا  یاخی لوه یای مرکزلری ادب وی علم  یطب نیاوران ب ییاشای

 ندایآراسو  میعال و ریشاع  یچیازیی لهیّسو وکسکی و شینمیتانی لیقوزئ چوخ ریب لهیا دوکتور اولموشدور

 دوکتور کیرحمتل ندهیلرنوبه اؤز دا اونرر اولموشدو سبب سهیا تینسوا بو نیارانسی تینسوا ریبی میصم

ی قووزئ  راسوون  کود  یائتدوفات   یک نیائتس دیق ندهیستنامهیوص اؤز نلر یائتس شیاهوخ د ئتیه جواد

 !نیلسیائد دفن ندایغیقبرستانلی فخر نینیشهریباک نی جا یآذربا

 ندا یخماسو یچ بیصاح اونا نیزیملتم دایاوتا هم و دایتا بو هم  گؤره مراجعتلره بو ئت یه جواد دوکتور

 ....ریشدینمیسئو ند یدر

 ریلمیب اوال مستثنا دادا یقا بو مسهیک. ریرالشیآغ ر یلرشیآه دولدوقجا اشای و کجهیگئچد زاما  انسانرر

 لیو ا ریو ب نوا یتخم ت یو نها وی لموزد یب اوال مستثنا د مسئله بو ده ئتیه جواد دوکتور اوالراقی عیطب و

خسوته ی لو آد« گوؤمروک » نینو یبواک  و دوشودو  اتاغوا ی بیو لنخسته زاما  اولدوغو دا یباک اؤنجه  میاری

 لرهمعالجهی دیجی لهیّسو وکسکی آنجاق. یندیآل نایآلتتداوی  دهیشکل یدیج اوچو  معالجه ندایخاناس

 شوکن یگلمی ئور ی. دیشو یگدی نیاسو ینود ندهیسو جهینت کیلفیضع و کوُوهولت ق یللیآهی عموم رغما  

 ب ییدئ ولا ساغ گؤره زحمتلرهی کلریچکد نهیپرسونلی رلگد هابئله نهیگیرهبرلی رمتلؤح نیخانانخسته

 .رمیریلدیبی میرلروتشک اؤز

  یشوهر  دوغموا  آنای ردیائد آرزو شهیهم ده سهیردیسئو ند یدری نیباک ئتیه جواد دوکتور کیلرحمت

 سوونرا  کود  یائتدوفوات   دوکتوور  تأسوفلرله  آنجواق . اولسوو   دفون  زدهیتبری مرکز نی جا یآذربای گونئ

 وی غرنود با اوزونوه  نینو یسو جنازه دوکتورو  ولوی وطن نده یسجهینت تشبثلر ارامازیی بعضی ک دهیچریا

  اهالیسوی  جوا  یآذربای قوزئ  یک اراقیباخما. یدلمهیوئر امکا  نایاولماس دفن شهرده دوغولدوغو آنادا 

 الهوام  جنواب دگور جمهورباشوقانی    غییسوا یون   جوا  یآذربای قووزئ   کلوه یاؤزلل وی مسئولرری شهری باک
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 رمتلوه ؤح وی غیسوا  ریو ب وکسوک ی رک هیو زلوه یعزی زیمیاوستادی رلگد د رهیاؤی زیمیگیملی کفئی یعل

 رملوه یب هیو دئ لهیا فخر من و رریاراتدی طیشرا ریبی شلیالوئر نایاولماس دفن ندایغیقبرستانلی فخر نیاوران

ی سو یجیوئر نیتسوک کؤنووللرین   قینیسو  موه زلهیعز ریب بئله  ریندیدیآ! یباسد نایباغری قارداش قارداش 

  یسو موه لموه یوئر نیذیو ا نایاولماسو  دفن ندهیشهر وغماد وی لماماسیآپار زهیتبر دوکتورو  آنجاق. یدیا

: یک دوشونوردوم بئله شهیهم اؤزوم من. چؤکدو نهیگاور نینلرسئو وطن اولوب  لیسگین ریبی قلجانایآج

 ارامازی اؤزی لریبعض دهیچریا د نه!... جکهیائتمه ادی اونو مسهیک سونرا بوندا . یقالد غربتده زیمیاوستاد

 نینیسجنازه  نیئتیه دوکتور جناب زیمیستادوا رسئو شیبار  یشهرتل اینود ولونوی وطن لهیای تشبثلر

 رلور یکیف اوخشوار  بونوا  و بو. لریدوئرمه امکا  نایاولماس دفن شهرده دوغولدوغو آنادا  و رریباغرد اوزونه

 ....یردییچولغای میاورگی میک لیسگین ریب بهیغر

 قناعتوه  بوو ی من رریاوالی بعض  ئرو اوز زامانرردا سو  آنجاق

ی رلووگد نیزیمیاتیووادب ن یزیوومیلیدی کووی خوواردیچ بیووریگت

 میزیو ب اوالراقی کیزیف ئتیه جواد دوکتور زیمیاوستاد  یمعلم

 اوالراقی ابوود موودا یباخی معنووو  ده کؤچسووه زدا یووآرام

 زاما بیر  هئچ زیمیملت و اجاقیاشای لهیای ملت تورک جا یآذربا

 هوم   یک بودوری ریب نیرریاوال  گئد سؤزو! اجاقیااونوتم اونو

 للوو کؤنو زیمیانسوانرر  نیدیو آی لیگوونئ  دایو بوتا هوم  و دایتا او

 بییو توپری اثرلور ی غیاراتود ی بیو ازین ی هیئت دوکتور اوالراق

 . . . .و رالرییرالیحاض ناییای و چاپا د یئنی

 ا یاشوا ی دا یبواک : بوودور  ده یریب نیشلریای لرگد باشقا هابئله

 چووخ  زیمیانسوانرر  رسوئو وطون ی لو دوشونجه نیدیآی لیگونئ

ی  نیسو دهیآب کلیهی تلیفیک وکسکی نیئتیه جواد دوکتور نا یحسابرری شخص اؤز حرکتده ریبی رلگد

 اشواتمادا یی نیسو رهیخواط  دوکتوورو   شیو ای رلگد بو اوالراقی عیطب. شلریائتم برپا اوستونده نینیمزار

 ریلیآنرشو  نجایدیو آ شود  یا بو. ریشدیا ریب قیال رهیتقد دا دوغرودا  ش یا بو. ریاجاقدیانیاو رولی اؤنمل

 !!خاجاقیچ و ریخیچ بیصاح نهینلریلگیب چکن زحمت اؤز ما از هری دلریگیای رتلیغ نییگونئ  یک

 نیو در  یسلمهیائد برپا اوسته یمزار اونو  و  یرالنماسیحاض نینیسدهیآب کلیه نیئتیه جواد دوکتور

 بوتوو   نینو یرالنماسیحاض نینیسدهیآب کلیه اوالراق زیتمناس عروه بوندا . ریکدیمال رهگدی معنو ریب

هیّسو نینیقرریفداکارل نیلریلیگونئ وی نیگیل یدیج نیشیا  یسلمهیناؤده حسابدا ی شخصی خرجلر

 دهی نو مسئله ریب بوردا البته! ک هیئد« قیساغل زهینیاللر»  لرهیلیگونئ بئله گرک. ریریگت اؤنونه گؤزی نیس

سوئو  قونواق  دا دوغورودا  . ریو دیگو یرلسئو قوناق نیزیمیقارداشرر -یباجی لیقوزئ دا او: قیی یاونوتمامال

 ز یمیقارداشورر  -یبواج  یلیقووزئ  ریسوا   و رریلیبواک . شلریرمیئتی نهیئری دههیسؤ وکسکیی شیا کدهیرل

. رریشود یقوناقرم دههیّسوو  وکسوک ی و بییو زلهیعز زاما  اولدوغو اغس ی ئتیه جواد دوکتور کیرحمتل

 

 باکی  فخری مزارلیغی
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ی عنو ی نده یسو نقطه زیعز وی رلگد الپ نینیشهریباک نی جا یآذربای قوزئ اونو دا سونرا کد یائتدوفات 

 بوو گوؤره ده    بونا. ررشیاراتمی طیشرای شلیالوئر ا  نایاولماس دفن ندایغیقبرستانلی فخر نینیشهریباک

یون   جوا  یآذربای قووزئ   کلوه یاؤزلل وی مسوئولرر  شوهر ی بواک   یخلقو  جا یآذربای قوزئ ارادا یی طیاشر

 !کیی یلرمهیلدیبی زیمیغیمنّتدارل هفئی یعل الهام جنابحؤرمتلی جمهورباشقانی 

 ■ !زیمیانسانرری رتلیغ  و زیعز  یمرامل خوش  یلدوشونجهنیدیآی لیقوزئ -یلیگونئ اولسو  ساغ
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Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 107-121 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 تورکان خزر و نبردهای آنان با مسلمین

  مرتضی حسینی سید •

ÖZET: Seyid Murtaza HÜSEYNİ, “ Hazar Türkleri ve Müslümanlarla Savaşları”, 
Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 
(Kış 2015/1394), ss. 107-121 

Hazarlar, Kafkasya ve bugünkü Rusya’nın güneybatı bölgelerinde, özellikle de 
Müslümanların fetihleri döneminde İdil nehri yakınlarında yaşayan halkların en 
önemli ve en güçlülerinden biri idi. Hazarlar Kafkasya ve kuzeybatı İran’ın bazı 
bölgelerinde, özellikle de Azerbaycan’da Hilafet hakimiyetine karşı birçok küçük ve 
büyük savaşlara girmiş ve sonunda bir yandan İslam ordusunun darbeleri, öte 
yandan ise Bizans ordularının saldırıları sonucunda devlet ve siyasî güçlerini 
kaybetmişler. Hazarların siyasî hayatındaki en önemli husus, İslam ve Hıristiyanlık 
propagandalarının baskısından kurtulmak için üçüncü yol olarak Museviliği kabul 
etmeleri olmuştur. Hazar devleti yıkıldıktan sonra, Hazarlar diğer halklar arasında 
ve çeşitli bölgelere dağılarak, başka milletler arasında asimile oldular. Nitekim 
bugün “ Hazar” adıyla bağımsız bir kimlik ve kültür bulunmamaktadır.  
Açar Sözler: Hazar Türkleri, Müslümanlar, İslam, Araplar, Savaş. 

فصلنامه زبان، ادبیات و : وارلیق، "تورکان خزر و نبردهای آنان با مسلمین"، سید مرتضی حسینی :چکیده

 11 - 5 . صص ،(2 331/51  زمستان) 3، دوره دوم، شماره کیترفرهنگ 

های جنوب غرب روسیه امروزی به خصوص  خزران از جمله مهمترین و قدرتمندترین اقوام ساکن قفقاز و جلگه

هایی از قفقاز و شمال غرب ایران به ویژه  خزران در قسمت. حوضه رود ولگا در دوره فتوحات مسلمین بودند

ندین نبرد بزرگ و کوچک با سپاهیان دستگاه خالفت انجام داده و سرانجام هم از سویی بر اثر آذربایجان  چ

ضربات سپاه اسالم و از سوی دیگر بر اثر حمالت لشکریان رم شرقی، شیرازه دولت و حیات سیاسی آنان از هم 

ومی جهت رهایی از فشار مهمترین مسئله در حیات سیاسی آنان گروش به آئین یهودیت به عنوان راه س. پاشید

های دیگر  بقایای خزران پس از فروپاشی دولت خزر، در میان اقوام و سرزمین. تبلیغی اسالم و مسیحیت بود

پراکنده شده و اکثرشان دچار استحاله فرهنگی در میان اقوام و ملل دیگر شدند چنانکه امروزه هویت و فرهنگی 

 . وجود ندارد« خزر»مستقل با عنوان 

 .خزر، مسلمین، اسالم، اعراب، نبردترکان  :ها واژهکلید

                                                           
 .التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی از دانشگاه تبریز فارغ 2
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 مقدمه

های قومی و نژادی مختلف، ظهور کرده و به اقتضای درجه  در تاریخ جهام اقوام و ملل گوناگون با ریشه

. اند نظامی و فرهنگی و اقتصادی خود، بخشی از تحوالت تاریخ بشری را رقم زده -تمدن و قدرت سیاسی

م به سالمت از جاده پر افت و خیز تاریخ به سالمت عبور نموده و ملل امروزی جهان بسیاری از این اقوا

ها نیز در آوردگاه پرستیز تاریخ مغلوب شده و از صفحه روزگار پاک  اما برخی از آن ،اند را تشکیل داده

ث تاریخی و اند، جزوی از میرا اما بنا به سهم و مشارکتی که در تاریخ و تمدن بشری داشته .اند گردیده

 .ها و خزرها در آسیا و اروپا مریکای جنوبی و هونآفرهنگی جهان امروزند مانند اقوام اینکا و مایا در 

های وسیعی از آسیا و  اند و در مقطعی از تاریخ جهان، بر بخش خزرها یکی از اقوام قدرتمند تاریخ بوده

در جهان  ااند زیر ی تاریخ ا جزو اقوام بائدهه اما همانند هون .اند نظامی داشته -اروپا استیالی سیاسی

اگر چه آرتور کستلر معتقد است که یهودیان اروپا . امروز قوم، ملت یا تمدنی با این عنوان وجود ندارد

توان آنان را خزری به مفهوم ملت یا قوم صاحب  اعقاب خزرانند اما بر فرض صحت این نظریه نیز نمی

ترین نماد و  را ندارند بلکه حتی کوچک( خزر)را نه تنها این عنوان زی .تمدن و هویتی مستقل دانست

البته کستلر باز معتقد است که یهودیان ! ای از خزران قدیم ندارند جز موی بور و چشمان آبی نشانه

ای از هویت خزری حفظ  قرائی شبه جزیره کریمه لهجه خاصی از زبان ترکی را به عنوان نماد و نشانه

بتوان آنان را یک ملت که ا تعداد و همچنین میراث فرهنگ خزری در آنان کمتر از آن است ام .اند کرده

 . یا حتی یک قوم قلمداد کرد

باقی نبودن آثار حیات مدنی از جمله میراث مکتوب از خزران نباید ما را به این اشتباه بیندازد که قوم 

وارشان چندان در منظر تاریخ  هیبت افسانه وت رغم قدر بلکه علی .اند خزر نقش چندانی در تاریخ نداشته

. اند شان از صحنه تاریخ نیز حذف گردیده و مورخان قرار نگرفته و متعاقب اضمحالل دولت و قدرت

توان برشمرد؛ نداشتن هیچگونه میراث  برخی از دالیل مغفول ماندن آنان در تاریخ را این چنین می

به سبب  نآنان را به تاریخ معرفی کند، انزوای تاریخی آنا مکتوب تا حداقل بخشی از تاریخ و فرهنگ

برگزیدن آئین یهود و دچار شدنشان به سرنوشت یهود یعنی دیاسپورا و تاریخ سازی ایدئولوژیک در 

شوونیست حاکم بر آن شدیداً با تاریخ پیش از اسالو روسیه عناد  -شوروی سابق که دولت کمونیست

چنانکه آرتامانوف؛ خزرپژوه برجسته  .کرد پژوهشی در این زمینه جلوگیری میورزیده و از انجام هر گونه 

ای نیز  نامه ها توبه اش درباره خزران، ضمن ستایش از روس روس را مجبور کرد در پایان کتاب تحقیقی

ای که مرکز دولت  همچنین در دوره استالین تمامی منطقه باستانی(. 3  ص:  33 کستلر، )درج نماید 

تخت خزران در آن قرار داشته، به قصد محو رد پای تمدن اقوام غیر اسالو در تاریخ و جغرافیای و پای

پژوهان برای  شناسان و باستان روسیه، بر اثر تأسیس مراکز هیدروالکتریک زیر آب رفته و دست باستان

 .   های باستانی اطراف رود ولگا کوتاه شد همیشه از کاوش در اسرار تاریخ خزران در تپه

شان راجع به خزران و نفوذ و  مورخان قرون اولیه اسالمی از جمله یعقوبی، طبری و مسعوی در تألیفات

به ویژه در مقطع تاریخی قرن هفتم تا دهم میالدی  .اند قدرت آنان پیش و پس از اسالم مطالبی آورده
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هایی بین  سبب  کشمکشکه مقارن با اوج قدرت دولت و گستردگی قلمرو خزران بوده است و به همین 

اگرچه ضمن ذکر این اخبار در منابع گوناگون اسالمی، اطالعاتی نیز . امیه روی داد آنان و قوای بنی

تواند یک خأل تاریخی تقریباً چهار قرنه را  درباره خزران ارائه شده اما این اخبار و اطالعات پراکنده نمی

ن ذکر مختصر سیر تاریخ خزران، به بررسی کوتاه روابط این مقاله ضم. دمشق را پر کند -یلتدر روابط ای

 .پردازد آنان با خالفت اسالمی که عمدتاً جنگ و خصومت بوده، می

 خزران

های هفتم و هشتم  در قرن. اند ی به ولگای سفلی کوچ کردهیآسیا های دشتخزر قومی است که از 

میالدی از ساکنین بین 

ولگای سفلی و رود دنیپر 

شغل . فتندگر خراج می

داری، کشاورزی  آنها گله

و بازرگانی بوده و واسطه 

بازرگانی بین ممالک 

. اروپائی و خاور بودند

پایتخت خزران شهر 

در محل فعلی )ایتیل 

و ( شهر حاجی طرخان

. مرکز بازرگانی بوده

سلطنت خزرها در آخر 

فرهنگ روس، حرف خ، )ید های روس منقرض گرد قرن دهم و اوایل قرن یازده میالدی به دست شاهزاده

 (.ماده خزر

در این خصوص نظر قطعی توان  اند اما از منظر زبانشناسی نمی نظران خزران را ترک دانسته عموم صاحب

ها از اقوام  هویت و ریشه قومی آنان مسجل است این است که خزران نیز به مانند هون  آنچه درباره. داد

اما مؤلفه اصلی هویت قومی آنان یعنی  ،وندی قومی و زبانی دارندآلتائیک بوده و با ترکان خویشا -اورال

 .آلتائیک بوده، دقیقاً معلوم نیست -های اورال زبانشان متعلق به کدام گروه زبانی از زبان

های جنوب غرب روسیه به قرن دوم میالدی  اولین حضور تاریخی خزران در اطراف دریای خزر و دشت

اقوام شمالی از مناطق سردسیر شمال برخاسته و بعدها تحت تابعیت آتیال گردد که مانند سایر  بازمی

بعد از مرگ آتیال . اند ها وجود تاریخی به عنوان یک واحد قومی یافته ؛ سرکرده مشهور هون(123-131)

ها، خزرها وارد یک کشمکش تاریخی با بلغارها شدند و اگر  م و فروپاشی امپراطوری هون. 123به سال 

مدت مدیدی زیردست آنها بودند اما در قرن هفتم میالدی بر بلغارها غالب آمده و بنای یک چه تا 

غالب آمدن خزرها بر بلغارها نقطه عطفی در تاریخ حیات سیاسی آنان . امپراطوری قدرتمند را گذاشتند
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مر از نظر در این که خزرها بر بلغارها مسلط شدند و این ا»: نویسد بوده است و دانلپ درباره آن می

 (. 31ص: 335 دانلپ، )« تحوالت بعدی ایشان مهم بود، تردیدی نیست

وسعت امپراطوری خزر در اوج قدرت آن از شرق به خوارزم و از غرب تا شبه جزیره کریمه و دریای 

البته خزران تنها . رسید های میانی روسیه می سیاه، از جنوب به قفقاز شمالی و از شمال به جلگه

دادند و در گستره قلمرو وسیعی که ایشان بر آن مسلط  شی از این قلمرو وسیع را تشکیل میساکنین بخ

. ها و مجارها ساکن بودند ها، پچنک ها، اسالوها، آالن بودند اقوام مختلفی از جمله؛ بلغارها، سووارها، له

متناوبی بین آنها د و مقارن اوج عظمت خزران، اعراب مسلمان تا قفقاز پیش رفتند و برخوردهای متعد

 .صورت گرفت

با وجود آنکه در میان قبایل کوچنده قرار گرفته . ای غیر عادی بودند های میانی خزران پدیده در سده

بودند، توانستند مملکتی پیشرفته بسازند با تشکیالت دادگستری و بازرگانی گسترده و پر رونق و ارتش 

 ستانو نادانی بر اروپای غربی چیره بود، حکومت خزر در دورانی که بربری و خشک مغزی. ثابت و منظم

در نتیجه هر کس به خاطر . های دیگر باشد داشت که دادگستری بر پا دارد و روادار دین رااین افتخار 

یک چنین مملکتی چون شهاب در افق . آورد شد، به آنجا روی می اش رانده می باورهای دینی از سرزمین

لییف،  ریباکوف، به نقل از گومی)و فرومرد بی آنکه اثری از خود بر جای بگذارد  تیره و تار اروپا درخشید

شناختی  های باستان ای که بیشترین بررسی شناس برجسته یف، باستان البته گومیلی(. 52ص: 335 

ه درباره خزران را به انجام رسانده، در اینکه اثری از خزران به جا نمانده، تردید داشته و معتقد است ک

تواند دلیل بر  درباره خزران کاوش و جستجوی کافی انجام نشده و این عدم کاوش و بررسی کافی، نمی

 (.335 یف، کشف خزرستان،  ک، گومیلی.ر)باقی نماندن آثار تمدنی از خزران باشد 

همانطور که گفته شد در منابع اسالمی اطالعات جامع و دقیقی درباره خزران عرضه نشده و آنچه در 

ین منابع آمده بیشتر مربوط به برخوردهای آنان با مسلمانان است که البته در این موضوع هم تفاوت و ا

 .پراکندگی فاحشی در بین منابع مختلف مشهود است

یعقوبی، طبری، ابن اثیر و بالذری بی آنکه راجع به خود خزران معلومات مفیدی عرضه کنند، روایات 

 .اند مسلمین آوردهگون از نبردهای آنان با  گونه

االبواب دانسته و مرکز آن را شهر سمندر  مسعودی مملکت خزران را در فاصله هشت روز از شهر باب

به نظر )نویسد که پس از فتح این شهر به دست سلیمان بن ربیعه باهلی، پایتخت خزران به آمل  می

ته و پادشاه آنان در این شهر، انتقال یاف( 11ص: ک دانلپ، همان.ر. باشد دانلپ آمل همان ایتیل می

مسعودی اکثر سکنه آمل را مسلمان دانسته . عباسی به آئین یهود گروید الرشید مقارن با حکومت هارون

اند از جمله علنی  کند که به چند شرط در آنجا سکونت داشته و آنها را مردمی دلیر و پر قوت ذکر می

مسلمانان و عدم دخالت و شرکت مسلمانان در  بودن دین و مسجد و اذان، اعطای مقام وزارت به

رسم »: نویسد وی درباره رسم قضاوت در  مملکت خزر می. منازعات بین شاه خزر و دستگاه خالفت

دو تن برای . کنند قضاوت در آن چنین است که دو تن قاضی برای خزرانند که بر اساس تورات حکم می



 سید مرتضی حسینی/ ترکان خزر و نبردهای آنان با مسلمین 

 

 

888 

ان بر اساس قرآن و یک تن برای صقالب و روس و سایر نصرانیان بر اساس انجیل، دو تن برای مسلمان

مسعودی بین . «کنند طوایف جاهل که بر اساس احکام جاهلیت که قضایای عقلی است، قضاوت می

دهند که  نویسد گروهی از متابعین دولت خزر را ترکان تشکیل می خزران و ترکان تفاوت قائل شده و می

اصطخری بزرگترین شهر (. 13 و  12 : ،  ص ص311 ی، مسعود)اند  بیشتر در کار تجارت پوست

بود دانسته « االبواب مبنی و مؤسس در میانه اتل و باب»خزران را ایتیل و دومین شهر آنان را سمندر که 

زبان اهل خزر علی حالیه زبانی دیگر است »: نویسد و درباره زبان آنها می(  53ص: 315 اصطخری، )

 (.531ص: همان)« ها ندارد کی و هیچ شباهتی با دیگر زبانبرخالف پارسی و عربی و تر

خزران را هیچ شباهتی با ترکان نیست و »: نویسد اصطخری در تصریح و تأکید بر ترک نبودن خزران می

اند؛ یکی از ایشان را قرا خزر گویند و رنگ ایشان  باشد و ایشان دو گروه های ایشان عظیم سیاه می موی

اشد و به سیاهی نزدیک چنانکه رنگ گروهی از هند و گروهی دیگر به غایت حسن و ب می( سبزه)اَسمَر 

را ( خزرهای سیاه)« قره خزر»اگرچه اصطخری اصطالح (. 535ص: همان)« زیب و نظافت و لطافت

نماینده رنگ پوست و ظاهر گروهی از خزران دانسته اما دنلپ معتقد است که اقوام ترک مهمترین 

بر این (. 51ص: دانلپ، همان)خواندند  می( سیاه)« قره»و بقیه را ( سفید)« آغ»د را طایفه اتحادیه خو

نشانگر موقعیت اجتماعی و ( خزرهای سفید)« قره خزر»و ( خزرهای سفید)« آغ خزر»اساس مفاهیم 

 .طبقاتی در بین خزران بوده است نه نماینده رنگ پوست و نژاد

نویسان اسالمی، خزران را یهودی دانسته مضاف بر اینکه مانند همه مورخین و جغرافیا هاصطخری ب

 (.531ص: اصطخری، همان)« شود مگر به کسی که جهود باشد خاقانیت منعقد نمی»کند  تأکید می

سوره )نگاران اسالمی از جمله بلعمی، خزران را همان یأجوج مأجوج مندرج در قرآن  برخی از تاریخ

ذوالقرنین سدی از آهن و مس و سنگ در برابر آنان ایجاد کرد تا  اند که دانسته( 33تا  33کهف، آیات 

اما در این آیات قرآن هیچ تصریح تاریخی و جغرافیایی وجود ندارد و  .مانع حمالت و هجوم آنان شود

اینکه آیا ذوالقرنین شخصیتی تاریخی است؟ و اگر تاریخی است چه کسی است؟ و یأجوج و مأجوج چه 

اند که تفسیر و تأویل آنها  جوابی که ذوالقرنین ساخت کجا بوده؟ سؤاالت بی کسانی بودند؟ و سدی

در آیه « السدین حتی اذا بَلَغَ بین»ای در ترجمه جمله  مانند آنچه که الهی قمشه .مبنای عقالیی ندارد

ای مبنی بر  نود و دو همان سوره، منطقه شمال یا جنوب ترکستان را منظور داشته و نیز ادعای عده

عده (. 312 ک ابولکالم آزاد، .ر)تطابق ذوالقرنین با شخصیت تاریخی کوروش تحت تأثیر ابوالکالم آزاد 

های شفاهی، ذوالقرنین را اسکندر و سد یأجوج و مأجوج  زیادی از نویسندگان قدیم نیز بر اساس افسانه

 (.35، ص332 ک وامبری، .ر)اند  دانسته( االبواب باب)را دربند 

« خزران گرد آذربایجان چنانست که ترک گرد ماوراءالنهر»: نویسد ره سکونتگاه خزران میبلعمی دربا

داند و بر این اساس زیستگاه اصلی  وی دربند خزران را سرحد آذربایجان می(. 35، ص333 بلعمی، )

 .های جنوب غرب روسیه امروزی بوده است االبواب یعنی جلگه خزران باالتر از دربند یا همان باب
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اواسط )گردیزی خزران را ترک دانسته و از شرحی که درباره آنان آورده پیداست که خزران در زمان وی 

 (. 211ص: 333 گردیزی، )اند  هنوز از شهرت و قدرت برخوردار بوده( قرن پنجم هجری

اجتماعی  -از توصیفات نه چندان دقیق ابن فضالن به خصوص شرح کوتاهی که درباره ساختار سیاسی

شود  تر می ران آورده، احتمال ترک بودن یا حداقل استحاله آنها در فرهنگ و تمدن ترکان مسجلخز

 (. 2  ص: 312 ابن فضالن، )

ها و ترخان بر آنها حکومت  پرستیدند و خاقان تنگری را می»رنه گروسه خزران را ملتی ترک دانسته که 

ترکان خزری در قرن »: نویسد ا به غرب میها آنه وی درباره کوچ(. 533ص: 323 گروسه، )« کردند می

« در همین ایام بر بلغارها چیره شدند»و ( همان، همانجا)« هفتم از مسکن اولیه خود به غرب آمدند

نظامی خزران تأکید  -چنانکه گذشت دانلپ نیز بر اهمیت این استیال در ترقی سیاسی( 531ص: همان)

 . دارد

ها  شان و رود ایلی تحت تابعیت هون های تیان یه خزران را دامنه کوهابراهیم قفس اوغلو نیز زیستگاه اول

قفس اوغلو، )داند  به معنای کوچرو می« گَزَر»دانسته و واژه خزر را نیز صورت تغییر یافته واژه ترکی 

 (. 33 ص: 315 

: همان به نقل از کستلر،)ذکی ولیدی دوغان خزران را دارای تبار ترکی از شاخه چوواش دانسته است 

 (.52ص

منطقه اصلی سکونت خزران حوزه رود ولگا بوده و مهمترین پایتخت آنان یعنی شهر ایتیل نیز بر کرانه 

م . 155البته مرکز اولیه خزران شهر بلنجر بود که در حمله سال . همین رود بزرگ قرار داشته است

آن شهر ایتیل که پایتخت  و پس از( 311ص: گروسه، همان)مسلمانان به خزران این شهر تخریب شد 

بنا . زمستانی خزران بود، در درجه اول اهمیت قرار گرفت و به مرکز دولت و حکومت خزران تبدیل شد

دانان عرب و ایرانی و نیز نامه یوسف شاه، ایتیل شهری بوده است بزرگ که بر روی  به نوشته جغرافی

ای این شهر را با  یک پل بخش جزیره. بوده استای دراز و باریک بر دو کرانه رود ولگا بنا شده  جزیره

کرده اما برای رفتن به بخش واقع بر ساحل چپ به قایق  قسمتی که در ساحل راست بوده، مربوط می

اند و غالباً مبهم اما تأکید همه بر آنست  اندازه شهر را نویسندگان مختلف گوناگون نوشته. نیاز بوده است

ای وجود نداشته  پرجمعیت که در آن جز کاخ خان هیچ ساختمان آجریکه این جا شهری بوده وسیع و 

 333سومین و آخرین پایتخت خزران شهر سارکیل بود که در سال (. 55ص: 335 یف،  گومیلی)است 

 (.311ص: گروسه، همان)به یاری معماران بیزانسی بنیان نهاده شده بود  .م

 امیه نبردهای خزران با مسلمانان در دوره خالفت بنی

همانطور که اشاره شد، خزران در اوایل قرن هفتم میالدی بر اقوام ساکن ماوراء قفقاز استیال یافته و 

دولتی قدرتمند به وجود آوردند که به لحاظ اقتصادی هم بر اثر رونق تجارت در قلمروشان، قدرتمند 

( ختار داغستان امروزیواقع در جمهوری خودم)زمانی که خزرها دامنه قدرت خود را تا دربند . بود
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کرد  گیری بود که دیر یا زود با خزران برخورد می دادند، امپراطوری جدیدی در حال شکل گسترش می

منجر ( خزران و خالفت اسالمی)اصطکاک قدرت بین آن دو . ها در اروپا کرد چنانکه با بیزانس و فرانک

این برخوردها تقریباً از سال . شد های طوالنی بین مسلمین و خزران به چندین جنگ مهم و کشمکش

های پیرنه سدی  ها در کوه م با اولین حضور مسلمانان در قفقاز و دربند آغاز شد و چنانکه فرانک. 315

عبورناپذیر در برابر لشکر اسالم نهادند و جنوب فرانسه آخرین خط پیشروی مسلمانان در اروپا شد، 

( م. 133)قفقاز شدند با این تفاوت که نبرد تاریخی تور خزرها نیز مانع پیشروی مسلمانان در شمال 

به واسطه نه اما آنان توانستند از سد خزران  .هیچ امکانی برای حضور مسلمین در اروپای غربی نگذاشت

اما مقاومت خزران در برابر  .جنگ بلکه با نفوذ مدنی و سکونت گزیدن در  قلمرو امپراطوری خزر بگذرند

چنانچه . مل بقای بیزانس و رهایی آن از خطر فروپاشی به دست سربازان اسالم بودمسلمین مهمترین عا

اگر خزرها در منطقه شمال قفقاز حضور نداشتند، اعراب از بیزانس یعنی سنگر تمدن »به قول دانلپ 

پ، دانل)« کرد دانیم، فرق می گذشتند و تاریخ اسالم و مسیحیت با آنچه امروز از آن می اروپا در شرق می

 (.1 ص: همان

. م روی داد. 111م تا . 311ای تقریباً صد ساله از حدود  عمده نبردهای مسلمانان با خزران در فاصله

 .نبردهایی شدید و کوتاه و متناوب با فواصلی متفاوت

حمالت سپاهیان اسالم به . گیری فتوحات اعراب گیری دولت خزرها مقارن بود با شتاب دوران شکل

م شروع شده و . 311های  های ساسانی و بیزانس را شکست داده بودند، در سال ه دولتقلمرو خزران ک

ها بارها از دروازه دربند گذشتند و در بالد خزر پیش  در این مدت عرب. در حدود ده سال ادامه یافت

زرها رفته و کوشیدند تا شهر بلنجر؛ پایتخت آنها را به تصرف نیز درآورند و آن را غارت کردند اما خ

آخرین جنگ . اندکی بعد موفق به باز پس گرفتن پایتخت خود و عقب نشاندن نیروهای مهاجم شدند

بعد از آن به مدت سی سال بین خزرها و اعراب جنگی . م به وقوع پیوست. 325این دوره در سال 

و دریا به در این مدت اعراب بارها به قلمرو بیزانس حمله کردند و قسطنطنیه را از خشکی . درنگرفت

 (.235ص: 5، ج313 نیا،  رئیس)محاصره گرفتند 

آنچه که بیزانس را از این تنگنا نجات داد، بسته بودن راه شمال به سوی قسطنطنیه بود و اگر این مسیر 

توانستند با حمالت چند جانبه به قسطنطنیه بیزانس  برای مسلمین بسته نبود به احتمال قوی آنها نمی

هم چیزی نبود جز حضور ( قفقاز و دریای سیاه)رند و علت اصلی بسته بودن راه شمال را به زانو دربیاو

 .قدرتمند خزران در این مسیر

خزرها با استفاده از فرصتی که در این مدت در جنوب پیدا شده بود، در غرب بلغارها، مجارها و اسالوها 

خود را تا اوکراین و کریمه توسعه دادند و گزار خود کردند و قلمرو  را به اطاعت درآورند و آنها را خراج

خزرها که در این مدت نیرویی به دست آورده . شمال دریای سیاه را تا رود دنیپر به تصرف درآوردند

وایل سده هشتم بارها به جنوب قفقاز حمله کردند و در این میان گاهی از ابودند، در اواخر سده هفتم و 
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در این مدت آذربایجان بارها دست به دست خزرها و . از کردندارس گذشته در آذربایجان تاخت و ت

 (. 233ص :همان)اعراب شد 

کشور خزر نخستین »: نویسد بیزانس، می -خزر -آرتامانوف درباره تأثیر خزران در روابط سه جانبه عرب

قاومت م... دولت فئودال در شرق اروپا بود که در ردیف امپراطوری بیزانس و خالفت عربی قرار داشت

ها فقط مرهون حمالت خزرهای نیرومند بود که موج سپاهیان عرب را به سوی  بیزانس در برابر عرب

اوبولنسکی؛ متخصص تاریخ روسیه نیز درباره تأثیر (. 33ص: به نقل از کستلر، همان)قفقاز برگردانید 

ن این است که خط خزران در این مقطع تاریخی مهم معتقد است، بزرگترین سهم خزرها در تاریخ جها

 (. 33ص: به نقل از همان)ها به سوی شمال سد کردند  قفقاز را در برابر هجوم عرب

و هشام بن ( ق.هـ  1 -12 )مهمترین برخوردهای مسلمین با خزران در عهد یزید بن عبدالملک 

یش و های پ روی داد و بیشترین اخبار منابع دوره اسالمی درباره جنگ( ق.هـ 12 -52 )عبدالملک 

 .پس از این مقطع تاریخی، اطالعات موجود پراکنده و نامنسجم است

خاقان؛ پادشاه »: نویسد یعقوبی از نبرد فرستاده عثمان، سلیمان بن ربیعه باهلی با خزران خبر داده و می

خزر با لشکر و مردمی بسیار در پشت نهر بلنجر با او نبرد داد و خود و همراهانش که چهارهزار نفر 

طبری از پیشروی لشکر اسالم به فرماندهی (.  3و  31صص : 5، ج5233یعقوبی،)« ند، کشته شدندبود

عبدالرحمن بن ربیعه تا دویست فرسخی بلنجر در عهد عمر و کشته شدن او در جنگ با ترکان در عهد 

 (. 332 و  333 ص: 2،ج325 طبری، )خالفت عثمان خبر داده است 

هد که با فرستاده  د شهربراز در حوالی دربند در عهد خالفت عمر خبر میبلعمی از وجود امیری به نام 

صلح کرده و گفت من در میان دو دشمنم یکی خزران و دیگر روس »عمر در آذربایجان؛ عقبه بن فرقد 

اند و آنِ عرب خاصه و حرب ایشان جز مردمان ما ندانند کردن به جای آنکه  و اینان دشمن همه جهان

اید دادن، حرب کنیم با روس و خزر به تن و خواص و سالح خویشتن و ایشان را بازداریم و ما را جزیت ب

 (.33ص: بلعمی، همان)ما را این حرب هر سالی بباید کردن 

ها در عهد خالفت عمر چنان قدرتی داشته باشند که به عنوان یک دشمن قدرتمند از  البته اینکه روس

ولی با وقایع تاریخی مطابقت چندانی ندارد زیرا پس از  ،آوردهآنها یاد بشود چیزی است که بلعمی 

نامدارترین سردار اسالم در . ها با این عنوان در صحنه تاریخ پدیدار شدند فروپاشی خزرها بود که روس

نبردهای این دوره، جراح بن عبداهلل حکمی بود که در عهد خالفت یزید بن عبدالملک به فرماندهی 

 .شده و در عهد هشام در جنگ با خزران کشته شد سپاه اسالم منصوب

های اصلی سلسله نبردهای  دهد که زمینه ق از وقوع نبردی خبر می.هـ 13  ابن اثیر ذیل وقایع سال 

در این سال سپاهی از مسلمانان به »از این قرار که . طوالنی بین مسلمانان و خزران را فراهم آورد

بسیار انبوه گرد  هایی خزران با گروه. های خزران رفت سرکردگی ثبیت نهرانی از ارمنستان به سرزمین

در جایی به نام . شان کردند هم آمدند و قفچاق و دیگران به ایشان یاری رساندند و همه ترکان کمک



 سید مرتضی حسینی/ ترکان خزر و نبردهای آنان با مسلمین 

 

 

881 

های  گروه. با مسلمانان دیدار کردند و به جنگی سخت جانانه برخاستند( الحجاره مرج)بیشه سنگ 

تردند و همه آنچه را که آنجا بود انبوهی از مسلمانان کشته شدند و خزران بر لشگرگاه ایشان چنگال گس

ای ژرف و گسترده فرا گرفت،  چون آن شکست یاد شده مسلمانان را به گونه... برای خود برگرفتند

در . های اسالمی دوختند و نیروهای خود را بسیجیدند و فراهم آوردند خزران چشم آزمندی به سرزمین

ی را بر ارمنستان گمارد و سپاهی به فرماندهی وی این هنگام یزید بن عبدالملک، جراح بن عبداهلل حکم

جراح . های ایشان فرمان داد واگذارد و او را به جنگ خزران و دیگر دشمنان و فرو رفتن در سرزمین

ابن )« روانه شد و خزران گزارش این کار را از یکدیگر شنودند و بازگشتند و در باب و ابواب فرود آمدند

 (.   531-5315صص: 1،ج311 اثیر، 

دهد که به شکست خزران و  االبواب بین مسلمین و خزران خبر می ابن اثیر از وقوع نبردی عظیم در باب

سپس جراح به سوی بلنجر شد که دژی بلند استوار و ». غارت شهرهای آنان به دست مسلمین انجامید

های مسلمانان دانسته ترین نبرد وی محاصره بلنجر را یکی از سخت« بلند آوازه از دژهای ایشان بود

سرانجام خزران شکست »کردند اما  چون خزران با گردونه و سایر تجهیزات دفاعی از شهر خود دفاع می

این کار در . های آنان را به غنیمت گرفتند خوردند و مسلمانان به زور به درون دژ رفتند و همه دارایی

ی یزید بن عبدالملک نامه نوشت و آگاهش ساخت و جراح برا( ... م. 155اوت )االول انجام شد  ماه ربیع

یزید نویدش داد که . او گشوده است و اینک نیاز به نیروهای کمکی دارد که خدا کجاها را بر دست

سپاهیان به یاری او گسیل دارد ولی پیش از آن مرگش در رسید و هشام بن عبدالملک بن مروان کس 

صص : همان)« ار ساخت و به وی نوید نیروهای کمکی دادبه سوی جراح فرستاد و او را در کارش استو

5311-5313.) 

خبر [ ؟]ق از نبرد جراح بن عبداهلل با خزران در نهروان.هـ 12 طبری این وقایع را جزو وقایع سال 

نشینی آنان، جراح شهرهای حصین، یرغو و قبله  دهد که به شکست خزران انجامیده و متعاقب عقب می

س به بلنجر درآمد و پس از نبردی سخت با محافظان شهر آنجا را فتح کرده و با را فتح کرده و سپ

ص  ص: طبری، همان)دریافت خراج سنگین از امیر بلنجر، اهل شهر را امان داده و به شکی بازگشت 

طبری نیز مانند ابن اثیر این ماجرا را به مرگ یزید بن عبدالملک خاتمه داده است اما (.   33و  351

شان آورده که بر این اساس  ی شرح نسبتاً مفصلی از ادامه کارزار خزران با مسلمین تا شکست نهاییبلعم

 . تاریخ بلعمی اثری است فراتر از ترجمه صرف تاریخ طبری

. شود جراح ختم می نیعقوبی نیز شرح نبرد جراح با خزران را به اختصار برگزار کرده که به کشته شد

گسیل داشت تا با ترکان جنگید و بلنجر  11 ح بن عبداهلل حکمی را در سال یزید جرا»: نویسد وی می

را فتح کرد و مردمی بسیار را اسیر گرفت و به نهر روباس رسید و سپس پیش رفت تا به رودخانه اران 

رسید و با پسر خاقان، پادشاه خزر رو به رو شد و با وی نبرد کرد و او را شکست داد و سربازان او را 

و اسیر بسیاری گرفت و چون بلنجر را فتح کرد، رهسپار شد و شهر به شهر در تعقیب خاقان  کشت
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آمد تا به رودخانه دبیل آذربایجان رسید و آنجا نبرد کرد و جراح و همراهانش  پادشاه خزر فرود می

 (. 513ص: یعقوبی، همان)« کشته شدند

که طبری به مرگ یزید بن عبدالملک خاتمه داده  بلعمی ادامه کارزار جراح با خزران را در ادامه آنچه

کند که پس از جلوس هشام به جای برادرش یزید به عنوان خلیفه، جراح بن  بود، چنین بازگو می

از شکی برفت و به حصن بردعه بازآمد و از آنجا به بیلقان اندر شد و از آنجا به اردبیل آمد و »عبداهلل 

موقان و ختالن و به اردبیل مسلمانان بودند آن روز فزون از  هتاد بآنجا درنگ کرد و لشکرها همی فرس

سه هزار مرد و جراح آنجا فرود آمد و لشکرها همی فرستاد و به همه گروه کافران که در عهد او بودند و 

پیوسته بودند و ایشان را به پسر خویش داد و بفرمودش که به آذربایگان آید به حرب جراح و بارخیل 

ان برفت با سی هزار مرد خزری و دیگر کافران بر وی جمع آمدند و برفت و روی به جراح نهاد پسر خاق

و یاران جراح آن روز پراکنده بودند اندر شهرهای آذربایگان و خزریان دست به کشتن بردند و هر که را 

 (.  33ص: 313 بلعمی، )« یافتند از مسلمانان بکشتند

حمله سنگین خزران، جراح به نزدیکی سبالن رفته و در آنجا با سپاه  طبق روایت بلعمی، در مقابل این

پس از کشته شدن جراح، . خزران درگیر و کشته شد و زن و فرزندش نیز به اسارت خزرها درآمدند

عمرو حرشی، مسلمه بن  نمهمترین فرماندهانی که جنگ با خزران را ادامه دادند، به ترتیب، سعد ب

و مروان بن محمد بودند و شکست نهایی خزران به دست مسلمه و مروان ( برادر هشام)عبدالملک 

الظاهر به دین اسالم درآمد و بدین ترتیب دوران مهمترین  صورت گرفت و خاقان خزر به ناچار و علی

های سیاسی درون امپراطوری اسالم از  پس اندک سالیانی بعد بحران. مابین پایان گرفت های فی جنگ

عباس فرصتی برای خزران فراهم کرد تا تجدید قوا نموده و  امیه با بنی ی خالفت بنیجای جمله جابه

عباس خلفا ناگزیر استقالل خزران را به رسمیت  چنانکه در دوره بنی .استقالل خویش را بازیابند

شناختند و دو طرف سیاست نه جنگ و نه صلح با یکدیگر در پیش گرفته بودند به جز برخوردهای  می

 . و جزئی که از جمله در عهد خالفت منصور، هارون و متوکل پیش آمد کوچک

مسلمه بن عبدالملک را والی ارمنستان و آذربایجان کرد و او سعید بن عمرو  11 هشام در سال »

پس با لشکری از خزر که ده هزار از اسیران مسلمان . اش گسیل داشت حرشی را به فرماندهی مقدمه

و شد و با آنان جنگید و شکستشان داد و عمومشان را کشت و اسیران را از ایشان همراه داشتند رو به ر

پس گرفت و چندین بار چنین کرد و سپس خاقان را کشت و چندین شهر را گشود و سپس سر خاقان 

آمیز  ای مالیمت را بدون مشورت مسلمه نزد هشام فرستاد و بدین جهت هشام بر وی خشم گرفت و نامه

او را عزل کرد و عبدالملک بن مسلم عقیلی را به جای وی نهاد و به او دستور داد سعد بن بدو نوشت و 

تا به سرزمین ... عمرو حرشی را دربند کرده و در شهری به نام قبله زندانی کند و مسلمه خود رسید

د همراه ورثان رسید و خاقان خزر با وی به جنگ ایستاد و جماعتی از پادشاهان بالدی که فتح کرده بو

مسلمه بودند، پس مروان بن محمد را فرمانده مقدمه سپاه قرار داد و او با دشمن رو به رو شد و چند 

به خدا : گفت گفتند کشته شد و مسلمه می گشت و می روزی با ایشان پایداری کرد و بسا که ناپدید می
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یعقوبی، )« بالد را فتح کردشود پس عموم آن  قسم پیش از آنکه بر وی به خالفت سالم شود، کشته نمی

 (.531ص: همان

رسید، وی سعید بن عمرو ( هشام)طبق روایت بلعمی، چون خبر کشته شدن جراح بن عبداهلل به خلیفه 

سعید به طرف اخالط و از آنجا به بردعه و بیلقان رفته و پس از . حرشی را مأمور نبرد با خزران کرد

یکی از روستاهای ]نهادند و هر خزری را که اندر آن دیه شمشیر اندر »استقرار در آنجا مسلمانان 

« یافتند، بکشتند و بسیار غنیمت یافتند و او را آگاه کردند و این نخستین فتحی بود حرشی را[ بیلقان

حرشی از بیلقان به ورثان رفته و سپاه خزران از پیش او به اردبیل گریخت و (. 332ص: بلعمی، همان)

داخت و شبانگاه بر آنها حمله برده و حدود ده هزار نفر مرد جنگی از خزران به وی به تعقیب آنها پر

بلعمی محل این جنگ دوم را معلوم . دست مسلمین کشته و اموالشان نیز به دست سپاه مسلمین افتاد

پس بفرمود تا سپاه را . تنگ شد جهان بر او. خبر به خاقان رسید»نکرده اما پس از این شکست خزران، 

کس فرستاد به ورثان و بیلقان و بردعه و به . خبر به حرشی آمد. کردند و حرب حرشی را بساخت گرد

(. 333ص: همان)« همه شهرهای ارمنیه و به هر شهری مردمان را گرد کرد و لشکری بزرگ فراهم آورد

ای بر  ربهو مغان رخ داد و هر دو به شکست خزران انجامید و چنان ض دنبردهای بعد به ترتیب در دربن

آنان وارد آمد که به سختی توانستند خاقان را از مرگ نجات دهند و بسیاری از آنان کشته شدند و 

حرشی آن همه گرد کرد و برفت به مروان باز شد و پنج یک از ». غنایم زیادی به دست مسلمانان افتاد

برسید [ ؟]ی را هفتصد هزارغنیمت بیرون کرد و به هشام فرستاد و دیگر به مسلمانان بخشید و هر مرد

و حرش از پس هزیمتیان برداشت و همی شد تا به زمین شروان و آنجا بایستاد و چشم همی داشت 

 (.333ص: همان)« فرمان هشام بن عبدالملک را

ماجرای عزل سعید بن عمرو حرشی از فرماندهی لشکر طبق روایت بلعمی در این مقطع بوده که اکثر 

اند و دلیل عزل وی را نیز عموم منابع، سرخودی وی  هایی آورده را با تفاوت منابع نیز این واقعه

گوید که هشام پس از عزل سعید، مسلمه بن عبدالملک، برادر خود را به جای او  بلعمی می. اند دانسته

و بلنجر و سمندر رفته و آنها را خالی از ( االبواب باب)فرستاد و مسلمه پس از فتح شروان به دربند 

سپاهیان خزر یافت ولی چون از حرکت بارخیل؛ پسر خاقان خزر آگاه شد به دربند بازگشت و در 

نزدیکی نبرد درگرفت که به شکست خزران انجامید و پس از این نبرد، مسلمه به شام بازگشته و مروان 

ن با خزرها در اولین نبرد مروا. بن محمد را به جای خود به فرماندهی لشکر در برابر خزران باقی گذاشت

از بس باران که آمد و . این غزو را غزوالطین نام کردند یعنی کارزار گل»نزدیکی بلنجر صورت گرفت که 

های اسبان را ببریدند از بسیاری گل که اندر دم اسبان همی  اندر این غزو بود که مروان فرمود تا دم

 (.311ص: همان)« رفت

وجود آمده بود، هشام دوباره سعید حرشی را به این مأموریت بسی که در فاصله زمستان به  پس از آتش

ها نابینا شد، نامه نوشت به هشام بن  چون سعید را چشم»فرستاه و مروان بن محمد را معزول کرد و 

: همان)« سعید را بازخواند و مروان را به جای او فرستاد. عبدالملک و او را از حال خود آگاه کرد
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ای جز تسلیم شدن نیافت، شرط مسلمان  خاقان خزر چون چاره. در پیش رفتو مروان تا سمن( 311ص

های او  خاقان مسلمان شد و مروان او را به شهر خویش اندر بداشت و هدیه»شدن بر او نهادند و 

: همان)« االبواب بازآمد و نامه نوشت به هشام و او را آگاه کرد بر آن فتح بپذیرفت و بازگشت و به باب

 (.313ص

لعمی پس از شرح وقایع فوق و فتوحاتی که مروان پس از پایان نبرد با خزران به آنها پرداخته، عاقبت ب

همه آذربایگان و بالد ارمنیه صافی شد و کس نماند »: نویسد کار وی در قفقاز و آذربایجان را چنین می

 (.313ص: همان)« که او را مخالف بودی و همه به اطاعت آمدند

کشمکش بین مسلمانان و خزران از آغاز کار جراح بن عبداهلل تا شکست نهایی آنان به بالذری خالصه 

جراح بن عبداهلل از کر عبور کرد و »: دست مروان بن محمد و مسلمه بن عبدالملک را چنین آورده است 

آنگاه ... برفت تا از نهر معروف به سمور بگذشت و سوی خزران تاخت و جمعی کثیر از ایشان بکشت

جراح با آنان در صحرای . گذشتند[ ارس]خزرها طغیان کرده از رس ... بازگشت و در شکی فرود آمد

آنگاه خزرها به ناحیه اردبیل رفتند و او در چهار فرسنگی سر حد ارمنیه با . ورثان به حرب پرداخت

به نهر جراح  سه روز جنگ به طول انجامید و جراح و همراهانش شهید شدند و آن نهر. ایشان مصاف داد

پس هشام بن عبدالملک، مسلمه بن عبدالملک را والی ارمنیه کرد و او سعید بن عمرو ... معروف شد

حرشی بر خزران که ورثان را محاصره کرده بودند، ... حرشی را به فرماندهی مقدمه سپاه گسیل داشت

ع آذربیجان آمدند و چون حرشی آنان به میمند از تواب. بتاخت و ایشان را از آنجا براند و منهزم ساخت

آماده نبرد با ایشان شد نامه مسلمه بن عبدالملک به وی رسید که او را به سبب اقدام به جنگ با خزران 

آن هنگام خزرها بازگشتند و مسلمه ایشان را دنبال کرد و در این باب ... قبل از رسیدن وی مالمت کرد

یمند که پیش چشمت بودند رهاشان کردی و اکنون در به هشام نامه نوشت و هشام به او نوشت در م

در این شهر هزار خانوار . مسلمه به شهر باب بایستاد و آن را بگشود... کنی انتهای زمین جستجوشان می

ایشان را در محاصره گرفت و به سنگ و سپس به آهن که به گونه سنگ درآورده بودند . از خزران بودند

یی را کرد که انوشیروان از آن آب به مخزن شهر جاری  سپس قصد چشمه. لکن سودی نبخشید. بکوبید

بیش از یک شب . ها و انغوزه در آن بریخت ساخته بود و گاوان و گوسپندان را بکشت و محتوای شکمبه

نگذشته بود که آب کرم گرفت و بد بو و فاسد شد و چون تاریکی شب فرا رسید، اهالی از قلعه 

بالذری، )« مروان بن محمد همراه مسلمه بود با وی بر خزران تاخت... ی کردندبگریختند و آن را خال

 (.532-531صص : 313 

را که ( م.  13پس از تصرف بلنجر به دست مسلمین در سال )مروان شهر ایتیل؛ پایتخت جدید خزران 

ظاهراً مسلمان ای جز تسلیم ندید،  در دلتای ولگا قرار داشت در محاصره گرفت و چون خاقان خزر چاره

چون خاقان فرمانروای خزرها فزونی شمار مردانی را که : گویند». شده و به اطاعت اعراب گردن نهاد

مروان به سرزمین وی آورده بود و ساز و برگ و قدرت ایشان را بدید، دلش را ترس گرفت و بیمناک 

وی . م یا جنگ دعوت کردبفرست و او را به قبول اسال امروان چون به وی نزدیک شد، رسولی ر. شد
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مروان چنین کرد و اسالم آورد و با . کسی را بفرست تا آن را بر من بنماید. پذیرم اسالم را می: گفت

مروان جماعتی از خزران را با خود . مروان معاهدت کرد بر این قرار که او را بر ملک خود باقی گذارد

 (.533ص: همان)« شابران اسکان داد های سرزمین لگز بین سمور و بیرون ببرد و در دامنه

پس از این پیروزی مهم و اسالم آوردن ظاهری خاقان خزر که آخرین پیروزی عمده مسلمین بر خزران 

ای در داخل قلمرو خالفت اسالمی بروز نمود از جمله جا به جایی خالفت  بود، مشکالت داخلی عدیده

ند با استفاده از این فرصت و خأل قدرتی که در مرکز عباس که متعاقب آن خزرها توانست امیه با بنی بنی

جهان اسالم به وجود آمده بود، استقالل خویش را بازیابند و ادامه مشکالت و درگیر شدن سپاه اسالم 

حکومت اعراب نه بر کنار »های داخلی باعث شد که  های دیگر از جمله بیزانس و نیز درگیری در جبهه

دهم میالدی، حکومت خزران / حتی در قرن چهارم هجری. در ارمنستانولگا استوار گشت و نه حتی 

 (.صص: 323 بارتولد، )« تقریباً تا پشت حصار دربند بسط داشته و مطاع بوده است

شان، یعنی گرویدن به دینی غیر از مسیحیت  مهمترین سیاست خزران برای حفظ استقالل سیاسی

خاقان خزر حدود چهار سال پس . نظیر بود یار بدیع و کمبیزانس و اسالم خالفت عربی، در نوع خود بس

 .م به آئین یهود درآمد. 111، یعنی تقریباً در سال .م 133از شکست خوردن از مسلمین به سال 

دولت خزر با هوشیاری قابل تحسینی در راستای حفظ استقالل سیاسی خود یک دین رسمی برگزید تا 

به خصوص اینکه نفوذ معنوی . و امپراطوری مسیحی نجات دهد خود را از خطر تابعیت خالفت اسالمی

کرد و شامانیزم هم یارای مقاومت در برابر این  مسیحیت و اسالم موجودیت مستقل خزران را تهدید می

ادیان را نداشت و خاقان خزر توانست با پذیرفتن دین یهود خود را از نفوذ قانونی و معنوی امپراطور و 

در قبال »رمانروایان دو تئوکراسی جهانی، مصون و برکنار دارد و دینی را پذیرفت که خلیفه به عنوان ف

هیچ یک از دو نیروی بزرگ تعهدی نداشت و در عین حال شالوده مورد احترام معتقدات هر دو طرف 

 (. 1ص: کستلر، همان)« گشت محسوب می

از . گردد این دین در میان خزران بازمی ها پیش از رسمیت یافتن سابقه تبلیغ و ترویج آئین یهود به سال

مهمترین دالیل اشاعه دین یهود در قلمرو آنان یهودیانی بودند که به سبب وجود تضییقات شدید نسبت 

به یهودیان در جهان مسیحیت، با استفاده از فرصت آزادی مذهب در قلمرو خزران به آنجا گریخته و به 

شی از مندرجات تورات خبر از نفوذ و حضور یهودیان در البته بخ. پرداختند تبلیغ دین خود می

ای که خزران در آن  بر این اساس سابقه رواج آئین یهود در منطقه. دهد النهرین می های شمال بین جلگه

 . گردد قدرت یافتند، به صدها سال پیش از آنان بازمی

اک به بابل است درباره اینکه ارهای خوفندکتاب یرمیاه از کتب عهد عتیق مملو از هش  2و  21فصول 

آیه  1در . اسرائیل از بابل و بابلیان گرفته و آن مملکت را با مردمانش نابود خواهد کرد خداوند انتقام بنی

کشند و  تازند و آن را به ویرانی می از آیات این دو فصل از قومی سخن رفته که از شمال به بابل می

برخی از صاحب نظران (.  1 1 -3 1 صصص: 331 عهد عتیق، )گذرانند  مردمان آن را از دم تیغ می
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النهرین ارتباط داشته  اند که با یهودیان اسیر و پراکنده در بین این قوم شمالی را همان اشکنازها دانسته

اند و اصطالح  و در واقع توسط ایشان به آئین یهود گرویده و برای حمله به بابل برانگیخته و تشویق شده

به همین برهه « (اسرائیلی سامی، بنی)یهودیان غیر اشکنازی »و تمیز آنها از « دیان اشکنازییهو»مشهور 

النهرین و قفقاز و  های شمال بین بر این اساس نفوذ یهودیان و آئین یهود در دشت. گردد تاریخی بازمی

میان خزران از  ای دیرینه یافته و نفوذ یهودیان در های غرب و جنوب غرب روسیه امروزی، سابقه جلگه

 . شود یک پیشینه تاریخی دور و دراز برخوردار می

جزئیات پذیرش آئین یهود از سوی خزران به ویژه خاقان خزر خود بحث مفصلی است که در منابع  

های گوناگون فراهم  اسالمی به ویژه منابع بیزانس و عبری و یا سایر تألیفاتی که یهودیان به زبان

اند ولی چون خارج از محدوده موضوع  ه و کستلر و دانلپ نیز به تشریح آن پرداختهاند، بازگو شد آورده

 .کنیم این مقاله است، از پرداختن به آن صرف نظر می

 عباس نبردهای خزران با مسلمانان در دوره خالفت بنی
 33 -23 ) تنها یعقوبی از چند برخورد میان مسلمانان و خزران در دوران خلفای عباسی، از جمله منصور

 -خبر داده است که اهمیت سیاسی( ق.هـ 535-511)و متوکل ( ق.هـ 11 -33 )الرشید  ، هارون(ق.هـ

خزر در ناحیه ارمنستان »: نویسد وی درباره جنگ با خزران در دوره منصور می. اند نظامی چندانی نداشته

طرخان، پادشاه  زارش داد که رأسپس به ابوجعفر نوشت و گ. شورش کردند و بر یزید بن اسید سلمی تاختند

پس ابوجعفر، جبرئیل بن یحیی بجلی . خزر با سپاهی گران رو به وی نهاده و جانشینش شکست یافته است

را به فرماندهی بیست هزار از مردم شام و جزیره و موصل به کمک وی گسیل داشت و با مردم خزر بند کرد 

نشینی کردند و چون  زید بن اسید هزیمت یافته تا فرس عقبو جمعی از مسلمانان کشته شدند و جبرئیل و ی

ابوجعفر از پیشامد و پیروزی خزر و ورود ایشان به بالد اسالمی خبر یافت، هفت هزار زندانی را بیرون آورد و 

ای مردم بسیاری فراهم ساخت و آنان را با کارگران و معمارانی فرستاد و شهرهای کمخ و  نیز از هر ناحیه

و باب واق و چندین شهر دیگر ساخت و آنها را پناهگاه مسلمانان قرار داد و سپاهیان را در آنها فرود  محمدیه

پس جنگ را از سر گرفتند و دشمن با ایشان به نبرد برخاست و مسلمانان با آن شهرها نیرومند شدند . آورد

 (.335ص: یعقوبی، همان)« و در آن سرزمین سکونت گزیدند

الرشید به قفقاز به تحریک فرزند ابن نجم؛ بطریق مقتول  حمله خزران در دوران هارونیعقوبی درباره 

ارمنستان که به خاطر کشته شدن پدرش به دست سعید بن سلم، به خاقان خزر نامه نوشته و او را تحریک 

مسلمانان پس شاه خزر به سوی وی پیش آمد و با سپاهی عظیم بر »: نویسد به حمله به قفقاز کرده بود، می

غارت برد و کشت و بسیاری از مردم را کشت و اسیر گرفت تا به پل کر رسید و مردمی از مسلمانان را اسیر 

این ماجرا نیز با بازگشت (. 133ص: همان)« کرد و قتل عام کرد و شهر را آتش زد و زنان و کودکان را کشت

 .خاقان خزر به قلمرو خویش پایان یافت

رش صناریه و مکاتبات بین صقالبه و صناریه و روم و امیران خزر در عهد متوکل، همچنین یعقوبی از شو

دهد که با رسیدن فرستاده خلیفه؛ محمد بن خالد بن یزید بن مزید  بدون ذکر تاریخ دقیق آن خبر می

 (.3 2ص: همان)شیبانب به قفقاز، این شورش فروکش کرده و اتحاد مذکور منتفی شد 
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های محلی به ویژه استقرار  ز جمله برخوردهای متوالی با حکومتدالیل مختلف اامپراطوری خزران به 

م تبدیل به دولتی کوچک با قلمروی محدود . 333-333ها در فاصله رود دُن تا مولداوی مابین سنوات  پچنک

 یابی اسالوها، رقیب پس از قدرت(. 313ص: ک گروسه، همان.ر)به دُن سفلی و ولگای سفلی و قفقاز شد 

سرانجام سویاتسالو؛ شاهزاده . دیگری سر برآورد که بعدها دشمن اصلی خزران و از بین برنده آنان شدند

اسالو به سارکیل؛ سومین و آخرین پایتخت خزران حمله کرده و آن را تصرف نمود و بدین ترتیب قدرت 

تی کوچک در نواحی اصلی خزران منهدم شد و بر اثر این ضربه کاری، دولت بزرگ خزر تبدیل به خانا

بر آنان وارد آورد و با . م 3 1 داغستان امروزی شد و ضربه نهایی را نیز بازیل؛ امپراطور روم شرقی در سال 

 ■ایای دولت خزران را از میان برد ها، بق همکاری روس

 :منابع و مآخذ
 ..، کوروش، تهران، ترجمه محمدابراهیم باستانی پاریزی(ذوالقرنین)کوروش  (.312 ) آزاد، ابولکالم

 ..، نشر اساطیر، تهران1، ترجمه سیدحسن روحانی، جالتاریخ الکامل فی (.311 ) ابن اثیر، عزالدین

، ترجمه محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری، به کوشش ایرج ممالک و مسالک(. 315 ) اصطخری، ابواسحق ابراهیم

 .افشار، بی جا

  .سیدابوالفضل طباطبایی، شرق، تهران ، ترجمهسفرنامه(. 312 ) ابن فضالن، احمد

 ..، ترجمه کریم کشاورز، بی نا، تهرانگزیده مقاالت تحقیقی(. 323 ) و. بارتولد، و

 .، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانالبلدان فتوح(. 313 ) بالذری، احمد بن یحیی

 .، دانشگاه تبریز، تبریز5د، چ، به کوشش رضا انزابی نژا(گزیده ترجمه تاریخ طبری) تاریخ بلعمی (.333 ) بلعمی

، مجلد دوم، 3؛ گردانیده منسوب به بلعمی، به تصحیح و تحشیه محمد روشن، چتاریخنامه طبری (.313 ) ـــــ

 .البرز، تهران

 .، ترجمه محسن خادم، ققنوس، تهرانتاریخ خزران از پیدایش تا انقراض(. 335 ) م.دانلپ، د

 .، مبنا، تبریز5، ج3، چدر سیر تاریخ ایرانآذربایجان (. 313 ) نیا، رحیمرئیس

 .، بنیاد فرهنگ ایران، تهران2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جتاریخ الرسل والملوک(. 325 ) طبری، محمد بن جریر

 .، ترجمه گروه مترجمین، اساطیر، تهران(عهد عتیق)کتاب مقدس (. 331 )

 .امی انتشارات خوارزمی، تهرانترجمه محمدعلی موحد، شرکت سه(.  33 ) کستلر، آرتور

 .، به تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب، تهرانعبدالحی بن ضحاک ابن محمود(. 333 )گردیزی، ابوسعید 

 .ترجمه عبدالحسین میکده، شرکت انتشار علمی و فرهنگی، تهران(. 323 ) گروسه، رنه

 .ه، تهران، ترجمه ایرج کابلی، آگکشف خزرستان (.335 ) ن.یف، لف لیگومی

 .، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی و فرهنگی، تهرانالذهب مروج (.311 ) مسعودی، علی بن حسین

  ،فتحعلی خواجه نوریان ترجمه ،سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه(. 332 ) وامبری، آرمینیوس

 .تهران ،علمی و فرهنگی

 .، ترجمه ابراهیم آیتی، مجلد دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانقوبیتاریخ یع (.5233) یعقوبی، ابن واضح

KAFESOĞLU, İbrahim (1979). Türk Millî Kültürü, Ankara. 
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Dil Edebiyat ve Kültür Araşdırmaları Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 123-130 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 

لیدرلری آذربایجان مشروطیت ایله « اتحاد و ترقی جمعیتی»عثمانلی 

 (9191-9191) لرآراسینداکی ایلیشکی

  زاده دیلمقانی توحید ملکدوکتور  •

ÖZET: Tohid Melikazade DİLMEQANİ, “ Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ile 
Azerbaycan Meşrutiyet Liderleri Arasındaki İlişkiler (1905-1909)”, Varlıq: Üç 
Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Kış 
2016/1394), ss. 123-129 
1907’de başlayan Azerbaycan Meşrutiyet devrimi, İran’ın kaderini değiştirdi. Bu 
devrimde Osmanlı dönemi Genç Türkler Hareketi’nde (1905) yer alanların da rolü 
açıkça görülür. Özellikle 1900’lü yıllarda Urmiye ve Azerbaycan’ın batı 
bölgelerinde bulunan ve Osmanlı ordusuna hizmet eden askerlerin bir kısmı da 
Azerbaycan Meşrutiyet devrimine katılmıştır. Ömer Naci gibi etkili şahsiyetler de 
bu harekete katılarak Said Selmasi ile birlikte yeni usullü okulların açılmasına 
yardımcı olmuşlar. Bu çalışmada İttihad ve Terakki Cemiyeti ile Azerbaycan 
Meşrutiyet Hareketi liderleri arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 
Açar Sözcükler: Azerbaycan, Meşrutiyet, Osmanlı, İttihad ve Terakki Cemiyeti. 

عثمانی با رهبران انقالب مشروطه در جمعیت اتحاد و ترقی روابط " ،زاده دیلمقانی توحید ملک :چکیده

 زمستان) 3، دوره دوم، شماره فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی: ارلیق، و"(9191-9191) آذربایجان

 913-911 .، صص(9311/1996
در این انقالب، نقش رهبران جنبش . ا آغاز جنبش مشروطیت در آذربایجان، سرنوشت ایران دچار تحول شدب

، 9199به ویژه آنکه در اوایل دهه . شود نیز به وضوح دیده می( 9191)عثمانی ( گنج تورکلر)های جوان  ترک

افراد با نفوذی . مشروطیت پیوستند ای از نظامیان عثمانی حاضر در اورمیه و غرب آذربایجان نیز به جنبش عده

در این مقاله، روابط میان . مانند عمر ناجی، به همراه سعید سلماسی در تاسیس مدارس اصول جدید نقش داشتند

 .جمعیت اتحاد و ترقی و رهبران جنبش مشورطیت آذربایجان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 .ت اتحاد و ترقیمشروطیت، عثمانی، جمعیآذربایجان،  :ها لیدواژهک

                                                           
 (.tohidmelikzade@yahoo.com)آراشدیرماجی   1
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 مدنی و اجتماعى سیاسى، درین طبالرینداقُ سیاسى اورتادوغو اعتباراً باشالریندان عصرین جی-19

 بو. باشالدى یه هیشمگد ده طالعلرى خالقالرین یاشایان غرافیاداوج بو سیله وئرمه باش الرینیچالخانت

 آزادلیق الشیبود خالقا خالقدان کیمى زنجیر رىیالهارا یؤکسلن آخیمیندا لرشونجهود یئنى خالقالرین

 آزادلیق وئرن باش روسیادا اعتباراً دن-9191. باشالدی اغماتسیچرا خالقا باشقا خالقدان بیر لرینى نغمه

 حرکات، بو سیچرایان الرایعثمانل و قاجار سونرا داها. ساییلیر باشالنیشى ننی حرکاتی آزادلیق بو حرکاتى

 سىائتمه اشتراک دا خالقین ائتمکده اداره مملکتى ،گتیریب سینیر لرینه قوه سینیرسیز جونوگ حاکیم

 .ائتدى حرکت استقامتینده

 کناردا الردانیچالخانت اجتماعى و سیاسى بو چونوا اولدوغو قونشوایله  عثمانلى و روسیا ایسه آذربایجان

 طبقه، تاجیر وسئچکین  ایجانلیگونئی آذرب اوالن ده عالقه سیخایله  عثمانلى و فلیسیت باکى،. قالمادى

 اآذربایجان فیکیرینى جمعیتى ترقى ـ اتحاد تورکچو دانعثمانلی وزم سوسیالی ناداروسی سیرایال

 .گتیردیلر

 «ىانجمن سعادت» و سی نین یئرلشدیریلمه تورکلری آذربایجان دا عثمانلى

 جى-96. قاییدیر لرهیاسک چوخ االرىیاشام اورادا و سی نین یئرلشدیریلمه آذربایجا تورکلری داعثمانلى

 صنعتکار آذربایجانلى چوخ بیراله گئچیردیکدن سونرا  تبریزی سلیم سلطان باشالرینداً عصرین

 ماراقالنان لهتیجارت شینجایالیاخشایلیشکیلری  عثمانلى ـ قاجار سونرا داها.  کؤچورولدو یا عثمانلى

 یاشایان ستانبولدایا گلینجهجو ایللره -9199.  چاتدیالر ستانبوالیا ساییالن قاپیسی غرب الریآذربایجانل

 تیجارتلهنالر بو 1.(11: 9311ساسانی   ؛111: زاده تقی) آشمیشدى مینى اون ونفوسنین  تورکلری آذربایجان

 باش داعثمانلىنین  تورکلری آذربایجان زامانالر  او. ماراقالنیردیالر ده ایله وضعیتی ین آذربایجان بیرلیکده

ایله  آذربایجان یوردالرىآنا و سىمحروسه ممالک قاجار یارارالناراقاورتامیندان  آزادلیق سیاسى وئرن

 داعثمانلى چونوا مکنلهدوز فعالیتلرینى دیکجه لهیل ایره زامان. ییردیلر توپالنتیالر دا دوزنله باغلى

ائتمک اوچون اللریندن گلنی  یدمتوطنلرینه خ آنا قوروب اوجاقالر ییغاراق یئره بیر فیکیرداشالرینى

. آدالنیردى «ىانجمن سعادت» اوجاق وردوغونین ق تورکلری  آذربایجان یاشایان استانبولدا. دیلر مه اسرگه

 سیستماتیک چوخ. (11: 9311آفاری ) ائدیردى فعالیت دهسىشعبه قادینالر ینانجمن بو گؤره قایناقالرا

 یایاوند نىیوضعیت پیس خالقیمیزین گونلرینده یخینتیلىس ین آذربایجان لرانجمن بو چالیشان

 آذربایجان آوروپادا اؤزونو «ىانجمن سعادت». (1: 11، س 9311قزئتی ناله ملت )باشاردیالر  یچاتدیرماغ

 کیمى ىگبیلیندی. آپاریردى اوالراقمجلیسی  ایران اولموش منحل ده جه ائله سىنماینده انجمن ایالت

 «لتىؤد آذربایجان» گئچیجی اؤزونو ىانجمن ایالت آذربایجان سونرا دانقباغالندی توپامجلیس  تهراندا

 آذربایجان دالایستانبو فعالیتلریله ینانجمن بو. (113: 9311آبراهامیان ) ائتمیشدى اعالن اوالراق

زی امیرخی) گؤندریلدى تبریزه گلیرلر گلن اله و ائدیلدی ترتیب دا کامپانیاالر مالى چونواتورکلری 

                                                           
 (.11: 9311، ساسانی 111: زاده تقی)نفر اوالراق بلیرتیر  9699ک ساسانی بو رقمی و خان مل تقی زادهن سید حس 2
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 عرب یالنیز خالقالریندان تیندا ایرانخمشروطیتین آغیر وا ،کى الزیمدیر ائتمک قید. (911: 9311

 .(116 :کسروی) ائتمیشدیر کؤمک مادى الرایآذربایجانل خزعل شیخ لیدرى

 ایله آماجى سالماق نهدؤزه یدنیئن نى«ىانجمن سعادت» شینجه گرگینله وضعیتى آذربایجان سونراالر

 اوالراقباشقان  نه«ىانجمن سعادت» ممقانى اسداهلل شیخ حاجتورکلریندن  آذربایجان ملرىعالی نجف

 .چاتدى ستانبوالیا دا(9191 نوامبر 19) 9316 شوال 16 او. (911 :کسروی) دییلگؤندر

 امکداشلیقآراسینداکی  «جمعیتى ترقىو  اتحاد» و «ىانجمن سعادت»

 و تورکچولویو گلن اقتدارا سونرا داهاو  ائدن فعالیت یزلیجهگ زامان او دا عثمانلى «ىانجمن سعادت»

 عثمانلىایلیشکی،  بو. ده ایدی عالقه یاخین دهایله « جمعیتی ترقى و اتحاد»آماجالیان  ىنمعاصیرلشمه

یردی گل میدانا اولدوقالریندان آنالمیش تورکلری یاشایان خاریجینده عثمانلى نین آیدینالری

 عثمانلى نائد خطاب «عجم»تورکلرینی  آذربایجان اؤنجه داها. (993 :9111سوئیتوچووسکی )

 ایکى ایسه مناسبت ایستى بو. ائدیردیلر خطاب اوالراق الریمیز«قارداش تورک» سفر بوآیدینالری 

 دا آذربایجان «جمعیتى ترقىو  اتحاد» ده نتیجه. اولدو سبب یاخینالشماسینادا  داها خالقین سویداش

 تبریزده ده( 9191 سپتامبر 1) 9311 شعبان 9. باشالدى اغماراقالنماچوخ  داها لرله هحادث وئرن باش

 حمایه حتى و مناسبتلرینى مثبت دایر حرکاتینا خالق آذربایجان جمعیتین بو قزئتى انجمن انوناول چاپ

 .(91س : 9316ناله ملت ؛ 939س : 9311 انجمن) ائتدى نشرلدیریسینی بی

 روسالرى ایش بو. گؤندردى مدالیاسى افتخار مجاهیدلره سایر و ستارخان جمعیت بو سونرا داها

 ادعا روسالر ،گؤره مکتوبا بیر گلن دان پترزبورگ سن. (199: 9316معاصر ) ائتمیشدى راحاتسیز

معاصر ) مشغولدورالر هگائتم تحریک علیهینه روس الرىیآذربایجانل یالراتحادچ عثمانلی ،کى ائتمیشلر

 هر دا آذربایجان رینیالچاتحاد دؤلتى عثمانلى سیندهنتیجه یاعتراض تلىشیدّ وسالرینر. (196: 9316

 ستارخانا ده بیانیه آچیقالدیغى رسمى ده-9191 نوامبر 16 رینیالعثمانل. ائتدى رّد سینى مداخله جور

 بو. (191: 9316معاصر ) بیلدیردى سینىریلمهگؤند نطرفیند ىانجمن سعادت مدالیاالرى گؤندریلن

 .وئریردی خبر لریندن عالقه سیخ قورولوشون ایکى بو ایسه

 ایله آماجى مکیلهؤس اولدوقالرینی قارشی استبدادا بیرلیکده الرالیچاتحاد ىانجمن سعادت دا ایستانبول

 .(113: 9316معاصر ) ئچیردیلرگ ده میتینگلر وگؤستری  سیندایقارش ىگسفیرلی ایران

 داواملى دانینحرکات آذربایجان سى قزئته صاباح اواْلن چاپ دا ایستانبول هایل یاردیمى الرینیاتحادچ

 اورقانى انجمن آذربایجان. ائتمیشدى ترتیب کامپانیاسى کؤمک لرینه زده غارت تبریزیینالیاراق یا یازیالر

 ائتمکله چاپ دواملى خبرلرى بو اؤچون یؤکسلتمکسینی  روحیه خالقین ایسه قزئتی انجمن ساییالن

 .(111: ؛ امیرخیزی1. ، ص31. س: 9316 انجمن) ایدی شغولم
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 جمعیتى ترقى اتحاد و سلماسى سعید آذربایجانلی 

 غرب ین آذربایجان سینده نتیجه آنالشماسى سرحد شاهال محمدعلی ینالریعثمانل اعتباراً لردن-9191

 الرىیآذربایجانل لطانالرىس عثمانلى و قاجار ،گؤره فیکره بیر یایقین. ائتمیشلر اشغال لرینى منطقه

: ؛ کسروی913: 9311انزلی ) یدیلرفیکرینده قویماق آلتدا تضییق اؤچون لرى گئچمه واز آزادلیقدان

 عثمانلى ده بیانیه بیر یاییمالدیغى ندپاریس جمعیتى ترقى و اتحاد نائد فعالیت گیزلیجه. (111

 سرحدى. (111: کسروی) بیلدیرمیشدىیزلیغینی راحاتس اؤز نسیند ائتمه اشغال آذربایجانى نین لتىؤد

 او ضابیطلرى دؤزئیده اؤست الرینیاتحادچ اوالراق تصادفى ایچینده اوردوسو عثمانلى نائد اشغال

 آذربایجان او. یدىا وار دا پاشاخلیل سىیعم پاشانینانور ند جمله

 خلیل سلماسى سعید میرزا. ایدى تانیش یاخیندان لهای وضعیتی

زاده  ملک) ایدى مجاهید آذربایجانلى اوالن ده عالقه سیخ پاشایال

9311 :111) . 

 سعید میرزا ائدن فعالیت اؤچگنینده استانبول ـ تبریز ـ باکى

 آنادان شهرینده سلماس ین آذربایجان دا-9111 سلماسى

 سونرا داها "آغاباال" اوالن اوشاغى نین عایله بیر وارلى. اولموشدور

 تفلیس، ،باکى چاغالریندا گنج. یشدیرسئچم آدینى "سعید"

 آزادلیق سفرلرده بو. ائتمیشدیر سفر روسیایا و ستانبولیا

 وطنه کیمى اینقالبچى بیر و ائتمیش حیسّ نریندد لرینى نغمه

. (11: 9111اوغلو  توَت) اولموشدور عضوو نین جمعیتى ترقى و اتحاد رسماً یاشیندا 91. دؤنموشدور

 سلماسا فرانسادان بگ ناجى عمر عضوو تانینمیش الرینیاتحادچتگی ایله ایس نین سلماسى سعید

 نوئر تعلیم ده دیلینى آنا و درنوم ایلک ین سلماس بیرلیکده رالیالضیال سلماسلى گب ناجى. گلمیشدیر

 خیدمتلرى ىگائتدی آذربایجانا سعیدین میرزا. ائتمیشدیر قبول دورلویونووم مکتبین آچمیش نىیمکتب

 سلماسدا "مکتبى سعیدیه" .قویولدو "سعیدیه" نطرفیند یالریضیال سلماس آدى مکتبین بو چونوا

 نینناجى عمر جمعیتى ترقى و اتحاد. اوینامیشدیر رول اؤنملى انکیشافیندا و مدنیتین آزادلیق

 :بیلدیرمیشدیر نىیسئوینج مکتوبال بو نفعالیتلریند مثبتگؤستردیگی  دا آذربایجان

 دوروم یهمدرسه گینب ناجى. ائتدى ممنون بیزى حوادثلر وئریلن. اولدو واصیل ونوزمکتوب اوزون»

« ریزائد میدوا ینىگجائده حیذمت سینهتقویه نینرابطه اوراداکى توسّعونه، مناسیبتیمیزین اولماسى

 .(11: 9111اوغلو  توَت)

 آزادلیق دا ستانبولیا. گئتدى ستانبوالیا سونرا باشالنماسیندان آى بیر استبدادین خان سعید میرزا

 یئره بیر وئریشلی ال و ونغاوی فعالیتلرینه سیاسى الرینیآذربایجانل راسىوا چونوا اسدیگى هاواسى

 ایسه سعید میرزا. گئچیریلیردى لرگمیتین سیاسى سینده محله "اوغلو گب" هرگون اورادا. چئوریلمیشدیر

 اؤزونو اجالسالردا بو او. ائدردى نطق ائدیب اشتیراک والراقا سىنماینده الرینیآذربایجانل لردهگمیتین بو
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. (31. ، ص3. آبادی، ج دولت) دانیشاردى سیله"تورکجه آذربایجان" آپاریب کیمى "آذربایجانلى"

 .ائدردیلر نطق دیللرینده آنا اؤز دا خالقالر باشقا گلن دان ایران

 مصطفى جمیل، یعقوب پاشا، خلیل" نشخصیتلریند تانینمیش الرینچیاتحاد فعالیتلریله سعید میرزا

 طرابزونا ، چونوا مکلگ آذربایجانا دان ستانبولیا نفر 39 توپالم ایله لیغىیباشچ "عمرناجى نجیب،

 ائالت یاشایان هبایزیدد دوغو اونجه اولمادان داخیل آذربایجانا پاشا خلیل. گئتدیلر ارضروما دا اورادان

 نهایت. گئتدیلر وانا ایسه قاالنالر. گئتدى طرفلره او چونوا قازانماق ینىامکداشلیقالر نینلیدرلرى

 ماحالى سلماس بیرلیکده. قاتیلیدی اتحادچیالرا گئدن آذربایجانا دا پاشا خلیل سونرا نلرد مذاکره

. قارشیالندیالر نطرفیند مجاهیدلر دا دیلمان. (11: 9111ت قوُ) اولدوالرداخیل  دیلمانا مرکزى

 وانا تکرار چونوا کگتیرم فشنگ و سیالح نی ناجى عمر ،گؤره اولماسینا آز سیالحین دا سلماس

 آزادلیق و استبداد سونالرى فوریه 9191 سونرا قالدیقدان دا سلماس گون ایکى الریاتحادچ. گؤندردیلر

 وردونوا ننترتیبله اتحادچیالردان و سى، سلماسیاهال خوى. ائتدیلر حرکت سارى خویا اوالن حدودو

 حربى لهمجاهیدلر ییغیالن خویا اؤنجه ایلک لرى سرکرده اوردونون بو. قارشیالدی صمیمیتله چوخ

 ساواش آغیر آراسیندا الریچاستبداد لرلهیچ مشروطه سونرا گؤن نئچه بیر. اولدوالر مشغول همشقلر

. گلدیلر غالیب لریچ مشروطه تنهای و قاتیلدى ساواشا بو بیرلیکده الالریآتل ایسه سىیوال باشقاال. باشالدى

 .اولدو شهید یاشیندا 19 سلماسى سعید میرزا گنج کى تأسف

 حاقیندا اونون. رودووب ماتمه ریند چگنینىوا استانبول ـ تبریز ـ باکى شهادتى نین سلماسی سعید

 حىفت ون ستانبولیا نطرفیند الریاتحادچ. (113: 9311زاده  ملک) یازیلدى یازى و شعر اونالرجا

 کیمى ىگبیلیندی و ائتدى تحریک هگائتم ضبط تهرانی ده نىیلریچ مشروطه ایران (931: 9111آقشین )

 آذربایجان ضبطى ستانبولیا نطرفیند یلریچ مشروطه عثمانلى. ائدیلدى ضبط تهران سونرا آى نئچه

 .دووناول عکس دا مطبوعاتیندا

 ابراهیم قارداشى و پاشا آیدین قارصلى عضوو بیر شقابا چالیشان دا آذربایجان نین جمعیتى ترقى و اتحاد

 خوى آیى فوریه 9191. ائدیردیلر فعالیت لرینده منطقه سلماس و خوى قارداش ایکى بو. ایدى پاشا

 بلدیه قارص سونرا داها پاشا ابراهیم. (31: 9361اردوبادی ) ائتمیشلر راکیاشت ایله آتلى یوز ساواشیندا

 .یرالراییاش دا ستانبولیا و آنکاراایندی  سی لهعای اونون. وداول رئیسی

 فعالیتلر سیاسى آپاردیغى اوغروندا آذربایجان نین جمعیتى ترقىو  اتحاد

. ردىگؤند تبریزه اوالراق سىیوال آذربایجان نى الدوله عین شاه، یینجهمهگا باش لتهؤد مرکزى تبریز،

 مجبور العملهعکس دا الرىیاتحادچ ندجمله او رىانسانال حّر تامام جنایتلر تؤرتدیگى تبریزده اونون

 اونا مکتوبدا تاریخلى( 9191 سپتامبر 3) 9316 شعبان 6 ىگردیگؤند یهالدوله عین جمعیت بو. ائتدى

 سونوندا مکتوبون.  میشدیرایسته سینىگئچمه واز نسیند محاصره تبریزین و بیلدیرمیش اعتراضالرینى

 :یریازیلمیشد شعر جىیچارپ بو
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 افناسینا تینمیلّ راغیب اولما ستمگر اى

 واسیناعدا لر بیگانه گیلن گئت ناپادشاهس

 اللرین باتیرما اولماز مباح قانى مانمسلُ

 فتواسینا محتکیر شاهیم مغرور چوخ اولما

 عوض وئردین عجب شهره چکن نازین ایل اوتوز

 صحراسینا بال دؤندردین تبریزى ىخطه

 رحذ قانیندان وممظل گیلن تئا سانما سهل

 دریاسینا قان ده سن نواولورس غرق گؤندن او قورخ

 نگون اقبالین اولسون هم سنین کیم ریواختد او واخت

 اعالسینا ی هذیرو بیر چیخماسان ظولمون چونکو

 ائدین سعى سیز ائدک درک شهادت فیض اگر بیز

 اجراسینا نین مشروطه ائوالدیمیز بیزیم اى

 یزید آل لینهقت مجاهید فتوا وئردیلر

 مؤالسینا اؤز سههرکیم ائدر تقلید ریرسمد

 ساییالن مرکزى استبداد تبریزده سفیرى عثمانلى سونرا قبولوندان مشروطیتین اوالراق رسمى داعثمانلى

 بو او. گؤروشور الریالیباشچ انجمنى اسالمیه دوران قارشیسیندا انقالب اورادا گئدیب سینه محله چى وهد

 .(61: 1131ویجویه ) ییر ایسته دورماماالرینى سیندایقارش مشروطه دنجمنان او گؤروشده

 و لیسینگیا وضعیتى آغیر بو ده-9191 سپتامبر 13 انجمنى سعادت ائدینجه واماد سى محاصره تبریزین

. (119: 9316معاصر ) بیلدیردىراحاتسیزلیغینی  اؤز کربیلدیره( افکار عمومیسینه) اویونا اموق آوروپا

 تبریزده و اورمیه. ائتدیلر اشغال آذربایجانى و تبریز نهایت ائدیب بهانه سینى محاصره تبریزین سالررو

 ریالعثمانل. (911: ؛ امیرخیزی111: 9311کاویانپور ) سیغیندیالر کونسولوسالرینا عثمانلى لریچ مشروطه

 عثمانلى سونرا واخت نئچه بیر. (16: آقااوغلو) بیلدیردیلر اعتراضالرینى اؤز عمللرینه روسالرین ایسه

 پارکى اتابک دا تهران. گئتدیلر تهرانا ائدیب ترک کونسولوسو رخانقبا و ستارخان سیغینان کونسولوسونا

 سعادت و الریاتحادچ رهؤوفاتینا گ اونون. ائدیر وفات سونرا آى نئچه بیر و یاراالنیر ستارخان سینده حادثه

 بو ئچیریلنگ یدیندهسجم «والده» ون ستانبولیا. ئچیریرگ مىمراسی یاس بیر دا ستانبولیا انجمنى

 ستانبولیا دا اعالنى رسمى ننی مراسیمی یاس. قاتیلدى آدام چوخ بیر ارکانیندان دؤلت عثمانلى مراسیمه

 مملکتى آذربایجانلى یوزلرجه ائدینجه واماد اشغالى روسالرین. (191: امیرخیزی) یایینالندى لرینده قزئته

 طالعلرى الرینیآذربایجانل بو. (911: 9363بروان ) سیغیندى یاعثمانلى یولویال سلماس بائدی ترک

 دونیا بیرینجى ده قیسمى بیر. اولدوالر شهید قاتیلیب ساواشالرینا بالکان قیسمى بیر. اولدو فرقلى

 سیاسى یئنى دااورا گئدیب آوروپایا قاالنى و اولدوالر شهید ساواشیندا "قاال چاناق" قاتیلیبساواشینا 

ی ایله الریاشغالچ روس گلیب آذربایجانا تکرار الرالیعثمانل ده سى نئچه بیر و باشالدیالر آختارماغا یول

 .اولدوالر مشغول آپارماغا مبارزه
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 فعالیتلر مدنی آپاردیغى غرونداوا آذربایجان نین جمعیتى ترقىو  اتحاد

 خالقین یولویال صنعت ده جهتى باشقا نین الرییاردیم انقالبینا مشروطه آذربایجان الرینیعثمانل

 تهرانا و آذربایجان ننی الریپقرو اترئت بیری، نبو ایشلرد. اولموشدور قازاندیرماق ماراغینى مشروطه

 اکتیو داها الردانیعثمانل الرپقرو چیصنعت گلن ند تیفلیس و باکى یگرچ. ایدى سىمهیلگؤندر

 آلدانمیش»و «چوجوق واللىاز» ین"کمال نامیق" الریعثمانل آما ، (11: 9311رسولزاده ) گؤرونوردو

 وطن"نمایشى مشهور ین کمال نامیق. اولدوالر موفق قویماغا نمایشه مکرر پئیسلرینى آدلى «آداخلى

: 1. آذین پور، ج) قویولموشدو نمایشه اترالردائت اوالن انیندابخیا زار الله دا تهران ده "سیلیستره یاخود

 ترجمه طرفیندن تبریزى ملکزاده. حداها سونرا حسن خان ارفع آدینی آالن  ئیسلرپ بو. (19

  (:196: کسروی) ایدى دیلینده خالقین ده شعرلرى ین کمال نامیق .ئدیلمیشدیرا

 وطندیر اقبالِ افکاریمیز ،آمالیمیز

 وطندیر خاکِ بیزیم قلعه هسرحدیمیز

 کفندیر قانلى گؤرونن یکسر گونو عوااد

 بیز قآالری نامیبن وئر جان قریالیایرانل

 بیز قآالری کام هامى شهادتله واداعدا

 .یازیلمیشدیر الریقیایرانل یئرینه قالرییعثمانل شعرلرده بو کیمى گؤروندویو

 واماد دا اترالرالئت قویوالن نمایشه دا ستانبولیا یاردیمالرى انقالبینا مشروطه آذربایجان الرینیعثمانل

 بو. ائدیردى یاردیم انقالبینا مشروطه آذربایجان ایلهی شعرلر اؤز ده شاعیر ىآدل "اشرف". 3ائتدى

 جمعیتى ترقىو  اتحاد و انجمنى سعادت کامپانیاالر بو سیز شبهه. اولدو چاپ دا ستانبولیا مجموعه

 .اولموشدور برپا طرفیندن

 سونوج

 تورکچولوک دهمنطقه ستى،سیا کتیوآ دا آذربایجان باشالنان دن-9191 نین جمعیتى ترقىو  اتحاد

 اورتایا کیملیگى تورک گرچک ین آذربایجان سینده نتیجه آرتیش بو. اولدور سبب آرتیشینا رونونوتفک

 داخیل آذربایجانا دؤلتى عثمانلى یؤنتیمینده الرینیاتحادچساواشیندا  نیاود بیرینجى. قویولموشدور

 سیاسى آذربایجانچاغداش . اولدو فایدالى اوچون نالراو تجروبه گلن اله انقالبیندا مشروطه سفر بو. اولدو

 الرینیاسالمچ اتحادِ. چیخدی اورتایا تفکورو اسالم اتحادِ تورکچو دئییلن آز چوخ آدى تابلوسوندا

 سینىیسمپات الرینیآذربایجانل رقد ه-9111. آچیلدى مکتبلر و لر قزئته تورکجه دا آذربایجان چاباالریال

 سینىائتمه واماد اونون و ائدیب قبول اولدغونومحورلی  تورک ین آذربایجان طرزى دوشونجه بو قازانان

                                                           
چ ییه قدر ه العاده شیمدی مسامره فوق سی طرفیندن سی ایله عثمانلی درام قومپانیه آذربایجان قومپانیه :دیر اعالن متنی بئله 3

اسناد روابط ایران و ) شهیر صفا بیک عصمت فخری بیک ممثل ایران انقالب کبیریکی بیر طرزده دیک بیر صورتده یئن رولمهؤگ

 (.311. ، ص1. عثمانی ج
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 رسماً اورتایا نینسیستمى فارس پهلوى، گئدیب آرادان ینن لتیؤد قاجار تورک ده-9111.  ییردىایسته

 لره همقال سونراکى آنالیزینىآیرینتیلی  وننموضوع بو. قالدیریلدى اورتادان طرزى تفکور بو گلیشیله

 ■ راخیریقوب

 :قایناقالر

 .جی باسقی، تهران-1، دومانلی تبریز(. 9361)اردوبادی، محمد سعید 

 .، آگاه یایینالری، تهرانقیام آذربایجان و ستارخان(. 9311)امیرخیزی، اسماعیل 

 .، اورمیهاورمیه در گذر زمان(. 9311)انزلی، حسن 

محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نی یایینالری،  احمد گل: ، ترجمهالبایران بین دو انق(. 9311)آبراهامیان، یرواند 
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 لهیای قلم اؤزی راتیخاط نی منصورخان ملکی لخانیای قشقا

 وزی اوچ ده عدد نئچه ریب وی ارپاقلی وزی یکیا و وزی ریب

ابعادیندا اوالن  ٢٢x١١ توپالم اوزره اولماق دفتری ارپاقلی

نین  بو دفترلرین کیمی. دفترده فارسجا اوالراق یازیلمیشدیر

کیمی یالنیز بیر نئچه  ،نیلسه ده ایشله لری تماماً صحیفه بوتون

 ١٧٩١فوریه . دیر زیسینی ایچرمکدهرات یایلیک خاط صحیفه

تاریخینده یازیلمیش بیر دفتر دیشیندا دیگرلری اصلینده 

 ملکرات صاحیبی یتاریخیندن، خاط ١٧٩١مارت 

تاریخینه قدر  ٢١١٢جوالی ین اؤلوموندن اؤنجه  منصورخان

شقای تورکو اخاطرات اؤزلری ق. اوالن بیر زاماندا یازیلمیشدیر

اریخچی کاوه بیات ایله منصور ناصری اوالن ایکی آکادمیسین ت

 ١٧١ابعادیندا اوالن  ٢١x١٢نین چاباالری ایله  طیبی

 .لیک بیر کیتاب شکلینده یاییمالنمیشدیر صحیفه

اونون . دیر راتینی ایچرمکدهینین اؤنملی بیر بؤلومو، اونون شخصی خاط ین یازیالری منصورخان ملک

ئچیرمیش گلی صادیق بیر آنالتیجی اوالراق قید ائدیب یازییا نین چاغداش تاریخی ایله ایلگی قشقای ائلی

. ین سون دؤنم تاریخی آچیسیندان چوخ اؤنملیدیر شقای تاریخی و اؤزللیکله ایرانااولدوغو اوالیالر، ق

                                                           
آلیناراق ( ١3١-١3١. ، صص(٢١١١مارت ) ١، سایی ١٢جیلد )ندن گیسیمودرن تورکلوک آراشتیرماالری دربو یازی    

  " http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/makale.php?id=731 " :نین اصلینه باخماق اوچون یازی. کؤچورولموشدور
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شاهید   منصورخان یازیالریندا رضا شاه پهلوی دؤنمینده ملکتاریخه اوالن ایلگی و سئوگیسی اوزوندن، 

شقای اائتکین رول اوینامیش اولدوغو اوالیالری دئییل، ایکینجی دونیا ساواشی اثناسیندا، قاولدوغو و یا 

نین مقدراتینی  شقای ائلیاایللیک بیر زامان دیلیمینده ق ١3 یاخالشیقروپادا قالدیغی آوائلیندن اوزاق، 

اونون . گیلره ده یئر وئرمیشدیرغلیندا توتدوغو اؤنملی بیلعادیگی و  ین باشقا اوالیالرال ایلگیلی درله هائتکیل

سینده  هویشقایالرین تاریخی آراشدیرماالری و اؤزللیکله تورک تاریخی آراشدیرماالری چرچایازیالری ق

لرینده آیرینتیلی بیر شکیلده  آیریجا اونون قیشلیق و یایلیق بؤلگه. اؤنملی بیر تاریخی بلگه و راپوردور

الری، تورک جشقای خالق اینانایازیالریندا یانسیتدیغی ق یله بعضاًلری ا آنالتدیغی اوو و اووچولوق صحنه

 .مک اوچون اؤنملی بیر قونودور هل کولتورو آراشدیرماالری باغالمیندا اینجه

باشلی بویالرین اورتایا چیخماسی ایله ایلگیلی وئریلن  شقای ائلی و بللیاراتین بیرینجی بؤلومو، قیخاط

 آتاسیین  منصورخان ملکنین اداری تشکیالتی و  شقای ایلخانلیغیان قه باشالییر؛ آردیندالبیلگیلر

شقای اآیریجا ق. کی نفوذ و ملکیتی اله آلینیر نین فارس ایالتی سینیرالری ایچینده الدوله ایلخان صولت

سوالرال -لری ایله بو ایکی بؤلگه آراسینداکی یئر نین کؤچ مسیری، قیشالق و یایالق بؤلگه ایلخانلیغی

راتین ایکینجی بؤلومونده بیرینجی دونیا ساواشی ایله یخاط( ١3-٩٧.ص. )گیلی اؤنملی بیلگیلر وئریلیرایل

، (٩٧-١٢٧.ص)دیگی پولیتیکاالر اله آلینیرکن  شقایالرین ایزلهابو اثنادا اورتایا چیخان اوالیالر و ق

-٢٢3.ص. )ن سؤز ائدیلیرکی اوالیالردا راتین اوچونچو بؤلومونده ایسه پهلوی حکومتی دؤنمیندهیخاط

الدوله ایله  سی و ایلخان صولت شقای ائلینه گلمهاین ق بو بؤلوم سون قاجار پادشاهی احمد شاه(. ١٢٧

ان اوالیالرال باشالر؛ تلره گئچیشینی آنال سی و اؤزللیکله حاکمیتین قاجارالردان پهلوی گؤروشمه

شقایالرین اسی، ق دیلمهنین تهرانا گئدیب حبس ائ الدوله آردیندان ایلخان صولت

کی عصیانالرین باشالییب مرکزی دولت ایله  سینده سیالحسیزالشدیریلماسی و قاشقای بؤلگه

راتین دؤردونجو بؤلومونده، ایلخان یخاط  .چاتیشماسی کیمی اوالیالرین آیرینتیلی آنالتیمی دوام ائدر

ایکینجی دونیا ساواشی ایللری ایله  .(٢٢3-33٩.ص)یلیر تروپادا قالدیغی ایللر آنالآوین  منصورخان ملک

روپا ایللری اینگیلتره، سوئد، فرانسا، لهیستان، آلمان و آوین  منصورخان ملکگلن راست عینی دؤنمه 

ین  منصورخان ملکنی ترک ائتمک زوروندا قاالن ایلخان  لکهؤده ا-١٧3١بو بؤلومده . ده گئچر تورکیه

داشی محمد حسین خانا ریه گئدن قا سی اینگیلتره جهایله بیر ایل اؤنآماجی ( تحصیل)یتیم گا

 مهیتیگا کیللیای کیا بؤلومونده لیک اکینچی ندهیس هتیورسیونا «ریدینگ»نین ده  قاتیلماسی؛ ایکیسی

 ملک ؛یلر گئتمه ایفرانسا و سوئد نهیگیللیا ریب لهیاآماجی  رنمکیاؤ زجایفرانس ؛یلر هرمیتیب بییباشال

 نی خان نیحس محمد ؛یباشالماس مهیتیگا بیقازان بؤلومونو خیتاری س تهیورسیونا کسفوردآ نی منصورخان

 ؛یباشالماس مهیتگا ده نیبرل زاماندای نیع بیگئد یاایآلمان اوچونی سیتداوی غیزلیراحاتس آسم سهیا

 اوالن سوچلو اؤلومونده نین الدوله صولت لخانیای الرآتا لهیای باشالماس نین یساواش ایدونی نجیکیا

 ریبی سیانلی آلمان اوچونی اولدوقالری شرقا نهیحکومتی پهلوی گیردیگت نایباش اونون و زیلینگیا

 متفق ؛یآلماالر میتیگای عسکر بیریگ اوردوسونا آلمان لهیای سییدوال وی ماالریقو ایاورتا شیداوران

ی س رمهیگ ساواشای شقار دولتهی مرکز دا نیالریقاشقا وی س لمهیائد اشغال نی رانیا ندنیطرف دولتلر
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ی قاشقا  .دورولموشدور ندهیاوزر قونوالری میکی لر مه هستیا دؤنمک رانایا ن ندیاوزر هیتورک سونوجوندا

 ،یسورجی لر گؤروشمه لهیای مقامالری رسم نین یدولت هیتورک وی اولماالر ده هیتورک نین یقارداشالر

ی قارش تورکلره شید نین هیتورک برابر کلهائتم لیتشکی نیریب ندنیبؤلوملری اؤنمل ان نیراتیخاط

 دا ندانیسیآچی س هگؤسترمی نیگیاؤزلل نین  سییشکیلیای قاشقا-هیتورک ندایباغالم کایتیپولی گید زلهیا

 گوزون ای و نییای ندهیدؤنمی غیجمهورباشقانل نونونونیا عصمت ده،-١٧١3 گؤروشمه بو. ریدیاؤنمل

 شید اوغلو، ساراچ شکرو باشباخان ندایرستوران «چیارپک» آنکارادا نوگو بازار دوغرو نایسونالر( پاییزین)

 جمالی سیائلچ وکیؤب رانیا نین هیتورک لهیای باخانالر باشقا و اوغلو یمنج منه مانعنی باخانی رلشیا

 رانیا سونرا ندنیشلریا فاتیتشر گرگن دایتوپالنتی رسم بو. ریگرچکلش لهیای میلیقات نی یتارا حسنو

 نین هیتورک قونودا بو .ریلیشیدان ندایحاق الریریسالدی گید دوزنلهی قارش نهیلیای قاشقا وردوسونونا دولت

 بیتعق دورومونو نیتورکلری رانداکیا نین یدولت هیتورکی تلریتثب بو حسنو جمالی سیچلائ وکیؤب رانیا

 دا تهران} نهیاوزری س لمهیائد اشغال{ ندنیطرف دولتلر قیمتف} نی رانیا": ریدیاؤنمل ندانیسیآچ ائتمه

ی دولت رانیا. رلیگئتد هیگونئ چاراقاق زیآنان و خان خسرو ناصرخان،ی عنی ز،ین لهیعا{ قاالن اوالراق نیهر

ی بخت شاهی عنی چدایغباشالن. یگؤندرد فارسا و اصفهان اوالن زین بؤلگه نیزیس بییرالیحاض اوردو ریب

 شمادایچات لکیا. یخدیچ ایاورتا شماالریچات کیچیک ندایسآرا طرفی کیا قدر نه هلیر گؤنده هی بؤلگه

 آرا بو  .یباشالد شساوا ریب ریآغ ندایآراس طرفی کیا اوچون ویدوشدو الحیس نئچه ریب نهیال نیالریشقااق

ی تنلریب اولوب بوتون ده من. یلدیسئچ اوالراقی میحاک فارس ده الملک قوام زینیدوشمنی اسک نیزیس

 و اولدوغونو تورک نیالریقاشقا ارانیا زیب" اوغلو ساراچ شکرو باشباخان رادایس بو ".میردیلدیب ایآنکارا

ی نیس فادهیا ".کید لهیسؤی نیگیگرکدی لر مه هوئرمیذین ا نهیس لمهیائد وخی نیتورکلر لهیای سییدوال

: ریدیاؤنمل ده لر هفادیا بوی گید لهیسؤ ندایدوام نین یسؤزلر ین تارای حسنو جمالی ائلچ وکیؤب. رید هشلیا

ی نیائلی قاشقا ندایآراسی سؤزلر شاهقوناقلیقدا  ریبی گیلدیائد دعوت نیلریائلچ وکیؤب ندنیطرف شاه"

 غایساغل سونرا آز ریب. یباخد منه سونرا وی دئد اولدوغونو شیگؤندرم اوردو ریب اوچون ائتمک وخی

 نهیدولت هیتورک دایی اوال بو. مید چمهیا غایساغل بیریقالد قدح منی کی لدیچیای قدحلری چکیا

 دولت ئردهی هئچ آما. یباشالد ساواشی قارش زهینیائل و زینیقارداشالر نیزیس لهیای سییدوال. میردیلدیب

 نهیس لمهیائد وخی تماما نین یائلی قاشقا وچونک ،یدیای جیگئچ دوروم بو آنجاق. یردیلمیب گئدهی ل هریا

ی س هگؤندرم اوردو نهیس بؤلگهی قاشقا. یدیای دولت زیلینگیا ائدن شغالای رانیا مسئله. یشدیلمیوئر قرار

 بو. کیردیلیب زیب اولدوغونو زلریلینگیا گرچکده دا اولسای دولت رانیا و شاه نن هاوستلی نیس هرمیؤنلندی و

 اوغلو ساراچ شکرو باشباخان بورادا ".یوئرد قرار هگگؤروشم قونودا بو زلرلهیلینگیا آنکارادا زینیدولت سببله

 الرالیقاشقا نا،یشاه رانیا زیب" بییباشال شماغایدان اوغلو یمنج منه انعمنی باخانی شلریا شید لهیا

 دوراو رانایا اوچون اولماق انگل نهیس اؤلدورولمه تورکون نلرجهیمی داک رانیا ز،یائدرسن دوام ساواشماغا

 بونو وی نیگیلدیوئر قرار بئله ،ینیغیاولماد االنی بونون  و ؛یزیمیقاالجاغ زوروندا گؤندرمک

 باشباخان. یشلتدیای نیس فادهیا ".کید لهیسؤی نیکلریلدیاوالب نیام زدنیمیرجگیگرچکلشد

 سوروملولوغو وی غیلیارلیدوی قارش تورکلره شید نین یدولت هیتورکی لر فادهیا اوغلونون ساراچ
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 قورولونا باخانالر ونقونو بو غوواولد خبردار ده نونونونیا عصمتی جمهورباشقان" :ریدیاؤنمل ندانیسیآچ

ی قاشقا اوندان وا گئچیب تماس ایدوغرو دوغرودان لهیا لیچرچی باشباخان زیلینگیا سونرا قدانیشدیدان

ی قوالماسیوای  باسق نهیاوزری دولت رانیا خصوصوندای ساواشماالر اونالرال بیگؤندر اوردو نهیس بؤلگه

 دا رانیا ده کلهیاؤزلل. کیائد طلبی نیس هوئرم امر( لرینه فرمانده) وتانالریناقوم زیلینگیای داک رانیا اوچون

 اوردوسونونی شالغیق «آباده» اولدوغووتانی قوم ندایساواش ایدونی نجیریب و نن هاوستلی اتیعمل بو

. س نرالژ توتان نیک ریب اؤزلی قارش الرایقاشقا لهیا یسببی س لمهیائددارماداغین  ندنیطرف الریقاشقا

ی باشباخان زیلینگیا شخصا زیمیائلچ وکیؤبی ک اد نوندول میزیب کدهیرلیب بونونال. کیائتد سؤز دن-زرفرا

 ده زیب. میش سؤیلهی زیم گؤسترمه ولوی چؤزوم ریب میزیب ده لیچرچ. گؤروشموش ندانیاخی لهیا لیچرچ

 اوردوسونای ک هردیصیم نین یدولت زیلینگیا انیاولمای گیدوشمنلی شخص الرالیقاشقای شیا بو

 ایقونو بو وتانالرینقوم باشقای داک رانیا و رزفرا. س بیائد قبول بونو ده لیچرچ. کیاؤنردی نیبوراخماالر

 ایاوردوی ک هردیصیم ده چؤزومونو نین یس مسئلهی قاشقا وی نیجگ هوئر امر اوچونی شماماالریقار

 الهی نیتیمیحاکی التیا فارس سونوجوندا االرشمیدان و لر گؤروشمه بو ".ید سؤیلهی نیبوراخاجاغ

 ر؛ینیآل ودن هگؤری بخت شاهوتان قوم باش لهیا المک قوام اوالنی دوشمنی اسک نیالریقاشقا و شیرمیئچگ

 اؤز اوردوالر شیلمیگؤندر فارسا ندنیلر بؤلگه باشقا نی رانیا و تهران اصفهان، کرمان، خوزستان،

. ریگرچکلشی ساغالنماس نیشیبار و رفاه هدنیس بؤلگهی قاشقا لهیای سییدوال و ر؛یلیچکی گئر نهیمرکزلر

ی نداکیآراس زلریلینگیا و دولتی مرکز الرالیقاشقا ندهیتیتثب بو اوغلونون ساراچ شکرو باشباخان

 هیدئ دورورسونوزلاؤ دن هنی الریقاشقا زلرهیلینگیا زیب": ریلیآنالشی اخشی داهای سبب نیقالریآنالشمازل

-هیتورک اونالرا ده زیب. نلریگلس هی هیتورک بیائد ترک میسال ساغی رانیا اونالر نیوئریذین ا. وقسوروشد

نین  داکی مولک و اوتالقالری ایران. کیر وئره ئری قدر نایرالرینیس هیسور ندانیرالرینیس رانیا

 گؤز نایمال( نیالریشقااق) نیاونالری منصوبالر اوردو نی رانیا. ریک ده وئره قارشیلیغینی تورکیه

 بیآلی نیجانالر نیبوراخ ن،یقالس نایمنصوبالر اوردوی مالالر. اؤلدورورلری اونالر اوچونی دوقالریقو

 و لریائدجکد لقبو مجبورا. لریدئدی نیکلریائتد قبول بونو زلریلینگیا. نلریگلس هی هیتورک دان رانیا

ی سیاری آز ان ده هم الریقورتوالجاقد ندنیال نیالریقاشقا هم چونکو. الریاوچاجاقد هاواالرا دنجنیسئو

 سونرایقالردان شیدان بو ".لریجکد هریئچگ اله نهیس موفتهی نینفتی گونئاوالن  ندایورپاغتی قاشقا

 وی نیلر گلمه هی هیرکوت نیالریقاشقا تکرار اوالراق وگؤروش و وتیاؤی شخص اوغلو ساراچ شکرو باشباخان

 . سورری رلیای نیلر لمهیب گؤره ندانیاخی نین بؤلگه جک هلیائد دئور اونالرا نایرداشالراقی قاشقای حت

. ائدر لیتشکی طرز اشامی وی اتیادب ،یخیتار نین یائلی قاشقا قونوسونوی سونراک بوندان نین یتوپالنت

 نهیاوزر شعرلر هجتورک...": ریدیاؤنملی تلریتثب بو نی نصورخانم ملک اولونجا قونوسو سؤز اتیادب

 میغیرالدیخاط ندنیرلرگید و گبی عل وسفی ون،أذم رزایم( یرلریشاعی شقااق)ده  من، یلدیشیدان

 بونون ده من. اوخودو شعر ریب هجتورک دا اوغلو ساراچ شکرو باشباخان. اوخودوم اوچون اونالری شعرلر

 نهیشعر نین یدسع نیشعری غیازدی اونون و اولدوغونو زیمیریشاع ریبی آدلی سعد دا رانیا ندهیلیتحل

 و اولدوغونوی ریشاع فارس ریب نین یسعد دا اوغلو ساراچ شکرو باشباخان. میائتد فادهیای نیگید هبنز چوخ
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. یدئد اولدوغونو گبی عل وسفی لهیا ونأذم رزایم نیزیمیریشاع میزیب ،ینیغیاولماد زیمیریشاع میزیب

 لنیوئر قونوسوندا لید شانیدان دایتوپالنت یرسم بو ندایراتیخاط نی منصورخان ملک ".گولدو هرکس بونا

 محمد و من. قیردیشیدان هجتورک ردق سونونا ندانیباش دایتوپالنت بو زیب البته": ریدیاؤنمل ده لریلگیب

ی اخشی دهی نیس هجتورک هیتورک. اولدوق ده هیتورکی آ زیسگگ -یدئدییاخالشیق  خان نیحس

 زیمیگید لمهیب بعضا. قیزورالنماد ندهیریب هئچ زدایمیشماالریاند لهیای لر هیاو قورولو دولت. قیردیشیدان

 دایتوپالنت ".اولوردو ریلیآنالش اوچون میزیب لدهیشک بو و کیستردیا قالمایآچ اولدوغوندا سؤزجوک ریب

 ".ریگئد هبرح آتلو کنیم بئش ،ییقاشقا" منصورخان ملک نجهیگل گوجونهی عسکر نیالریقاشقا قونو
 نه ونونیسؤزجو آتلو اوغلونون ساراچ شکرو باشباخان نی منصورخان ملک بورادا. رید هشلیای نیس فادهیا

 نه آتلو اوغلو ساراچ": ریدیاؤنملی تیتثب بو لهیای سییدوال و جوابی گیوئرد نهیاوزر سوروسوی گیگلد آنالما

 اوردونون دا نیالریانجابی وی نیگیگلد نایآنالمی ساواشچ شینمیم آتا آتلونون. سوروشدو هیئد ریگل آنالما

 قصد دانآتلو م،یآنالد اوغلو، ساراچ. دیم سؤیله ینیکلریشلتدیا ونویسؤزجو "cavalry" اوچون بؤلومو بو

 باشباخانا ده من. یلدیآنالشی کلریدئد یسووار ایآتلو نین یتورکلر هیتورک. یدئد ریدیسووار زینیگیائتد

 زیب ده کلهیاؤزلل نین یتورکلر رانیا زیب و واولدوغون سؤزجوک ریب شینمیآل فارسجادان بونون

 بو دؤنوب نایباخان ساواش باشباخان. میرتدیبلی زیمیگیدئدی آتل دا ای آتلو هی یسووار نیالریقاشقا

. موشکسؤزجو ریب غونیاو و گؤزل ده قدر نه بونو، نیآل نوت ،یدئد شالروقورومی نیلید تورک الریقاشقا

 زلریلینگیا نین یقارداشالری قاشقا بؤلومو؛ بو نیراتیخاط ".یه تکرارالدیدئ... یتلآ ،یآتل دفعه نئچه ریب

 .ریار سونا لهیای لر گؤتورولمه هی رهیقاه بیلیریقاچ دان ستانبولیا ندنیطرف

 روزآباددایف النییسای باشکندلر ؛یدؤندوکلر نئجه رانایا نیاونالر سهیا بؤلوموندهی نجیبئش نیراتیخاط

ی میکی لر هگؤروشم لهیای وکلریبؤی قاشقا وی النماالریقارش ندنیطرف نفوسو وغونی نیالریقاشقا

ی قارداشالر گلنلر، نایباش نیائل تجهمدّی قالریقالد اوزاق ندنیائلی قاشقا ندانیآرد ر؛ینیآل اله قونوالر

 راحمدیوبی قونشوالری ک ده بؤلگه و ریلیائد فادهیا لدهیشک ریبی لینتیریآ ندنیلید خسروخان و خان ناصر

 لهیای میآنالت رولون نیائتکی غینادیاو نیاونالر ندایسونالنماس نیغیآنالشمازلی نداکیآراالر نین یلورالر

 (.33٩-١٢٩. ص. )ریار سونا

 نین لکهؤا نین یسیپارت توده ستیکمون انیاشای ینیللریا نیائتک دا-١٧١١ بؤلومو،ی نجیآلت نیراتیخاط

ی س مه هدوزنلی نیحرکتی گونئ بیائد انیعصی قارش بونا نیالریقشقا وی خارتماسیچ الریاوال ندهییقوزئ

 ملک ندایباهار ١٧١١ لهیای راتیخاط اووچولوق و اوو کؤچ، جایریآ دورولور؛ ندهیاوزر قونوالری میک

 اولدوغو ندهیبؤلوملر لکیا نیراتیخاط .(١٢٩-١٩3. ص) ریلیآنالت قونوالری میکی س ائولنمه نی منصورخان

ی قدر اولدوغو مکونومی لیلگیا سوالرال-ئری یک مسیرینده کؤچ منصورخان ملک ده بؤلومده بوی میک

ی شماالریچال ایاتنوقراف ده کلهیاؤزلل لریلگیب بوی گیوئرد نیاؤرنگ ر؛یشیچال وئرمگه لریلگیب لهیا

 رلیصفو و اوالن چرکز تلهیعمومی خالق. کیگئتد دزکوردا کؤچوبسحر ...": ریدیاؤنمل ندانیسیآچ

 کنددن دؤرد بو. ریدیریب کنددن دؤرد شیآلم ئری انای-انی کند، بو اوالن شیلمیریگت ایبورا ندایزامان
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ی سار گؤزو،ی ماو و،یبو اوزون اونون. ودوریویبؤ/کالنتری نیچرکز میابراه و رینیلیب لهیای آد چرگزی ریب

ی نالریقاد چرکز. یبنزرد هی یلسوئد ای و آلمان ریب او .یوارد اوزو آغی مسیزیرمیق وی غییب وی ساچ

 ل،یاص جسور،( چرکزلر) اونالر. لریدزم هبنز هئچ نالرایقاد گرید لهیای وجودالر گؤزل وی ملیآل مکمل

 ریبی اسک چوخ اتانی یسار بو. کیگئتد اتانای یسار سونرا داها... دیرخالقالری قلیوارل وی وفال ،یگوونل

 اتان،ی ندهیلید تورک البته. دوشونورم اولدوغونوی ریب ندنیوکلریؤب تورک اوالنی ساری آد. ریمزارد

 و میگیائتد نیتخم میمن بو. ریندادیآنالمالر گؤمولموش و اؤلموش ای و شیاتمی ای و وموشیاو

. ریشدیآلم ئری ندهیاوزر ولوی آباده-نیریش خسرو ندا،یکناری رماغیا شادکام اتانی یسار بو. گؤروشومدور

 "...ریشدیآلم ئری ندایسیبات فرسنگ وچا نیبوران نیریش خسرو

 لهیا  یپهلو محمدرضا و رنیلشد یلّیمی نفتی داک رانیا نیالریقاشقا بؤلوموندهی نجیدئدی نیراتیخاط

 نین یقارداشالری قاشقا سونوجوندا بونون وی طرفدار مصدق محمد باشباخان رنیگ نهیس مجادله اقتدار

 بو گئچن کادایآمر و روپاآو(. ١٩3-١١3ص) رینیآل اله وقونوسی لر لمهیائد سورگون نایشید لکهؤا

 نیالریتوپالنتی غیلدیقات ای و آدامالر ویگؤروشدو ندا،یراتیخاط منصورخان ملک نده،یللریا سورگون

 قیلخانلیای قاشقا زیالنی یدولتی مرکز رانیا ندهیسورجی للریا سورگون. ریلیوئر ئری دا نایسینتیریآ

 اوچون بونون. اولور مشغول ده لهیای س لمهیائد وخی بیی فلهیضع نین یائلی قاقاش ل،ییدئی نیس لهیعا

 ترومان شیرالنمیحاضی قارش نهیدیتهد سووئت ندنیطرف ترومانی هئری باشقان کایمرآ ده-١٧١٩

 دوروم، بو. قورولوری مرکزلر میرتیاؤ به هکؤچ اولوشدوردوغوی نیتمل نین یرامقپرو دؤردونجو نین ینیکترود

 وی نگ گؤره -نک هگل کولتورو، نین یائلی قاشقای میکی گیلدیرتیبل ندایراتیخاط دا نی منصورخان ملک

ی خانی قاشقا. ریچالننوسو لهیای توتماس اوز اغاولما وخی نین یلیدی قاشقا اوالن جهتورک ده کلهیاؤزلل

ی لیبات لهیای دولتی زمرک واران نایقراری غیقالد سونوچسوز نیشماالریچاتی الحلیس ن،ی منصورخان ملک

 دوغویدو هی تؤره و لهید ده کلهیاؤزلل ،ینیاولماس ندهیفرق نیپالنی ل کهوتهل داها قوردوغو نیلرجگو

ی قاشقا حکومت دا دا رانیا اثنادا بو..." :مومکوندور گؤرمگ ندهیلر فادهیا بو سوروملولوغونو و قیلیارلیدو

 باشقا کدهیرلیب قازماقال کؤکونو نین لهیعا میزیب. یردیوغراشا لهیای س هم فلهیضع وی اولماس وخی نین یائل

 میرتیاؤ به هکؤچی رامقپرو دؤردونجو( ینیکترود ترومان) نیکانیآمر. بولوندوالر ده ملردهیشیریگ

 کولتورونو نین یائلی قاشقا ،یریب ندنیؤنتملری ائتمه وخی یالریقاشقا. قوردوی نیتمل نین مکتبلری

 للریا وزی شیئچمگ. لریردیلیب اوالراقی س مگهیس نیائل( یلخانیا)ی خان الر،یقاشقا. یدرماقیقالد اورتادان

ی ن لکهؤا نین یخان نیائل الرایقاشقا ،یاپدیقالری نیخانالری قارش الرایاوال شیخمیچ ایاورتا ونجایبو

 وی نیس اؤلدورمه ،ینیس گلمهی قارش الرایابانجی دن، گؤزتمه خاریچ ریب هئچ اوچون قوروماق

 لیاص ل،ییدئی آدام نیاقتدار زیمیآتاالر و زیب. کیردیسئوی ائل زیب. یشدیگؤسترمی نیس اؤلدورولمه

 اغاولما وخی یس تؤره نیائل لهیای قورولماس نین مکتبلری میرتیاؤ به هکؤچ. کیدیا اؤزوندن نیائل وی قاشقا

ی رسم و مکتوبالر راپورالر، لر، بلگه دیعا خانا منصور ملک اوالراق بؤلوم عالوه راتا،یخاط "...یباشالد

 (. ١١3-١١3.ص) چاتیر سونا لهیا بؤلومی نجیزیسگگ چرنیای شماالریازی

 (آنکارا)ی عقوبی اهلل یول •
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آوای منجی یایینالری، : قم کؤنول یولون سال تبریزه،، «آراز»رحمان جعفری : کیتاب

١3٧١ 

Kitab: Rahman Caferi “A raz”, Könül olun Sal Tebriz’e, Qum: Avay-i 
Münci Yayınları, 1394 (2015). 

 1...ر النمیشسانکی اولدوزال 

 زان دیلینه دایانمیش،وازلی ـ سؤزلو گئنیش و درین بیر اس

ین  ن آخارلیلیغی، آذربایجاننی رک دیلیوجلو تویاراتیجی، گ

گؤزللیگی ایله ال ـ اله وئردیکده، ایسترـ  نین طبیعتی یاشیل

. ریرلیک جوشارلیلیغی یارادابیلیانساندا شاع رمز هر بی ایسته

. توتماق، یازی ـ پوزو بیلمک ده گرکمیر چون الی قلموبونون ا

ردان بیله، باشی چیخمایان ساوادسیزال ردا جیزماـ قارادانبوراال

ر ید سؤزلر یازان شاعلر، نه پوال«علسگر» زانونه جوشغون ا

رلر، یر، شاعر، موالالل بورادا تکجه میرزه. چیخمیش... رال«حداّد»

دیلی ایله  (ع)سؤزـ سؤیلم، علی  ...رر، اهل قلم یازارالزانالوا

قاری . قلم پهلوانی دئییللر دیل ـ... .«مامراء الکال»دئسک، 

قاتیرچی ناخیرچی، باقّال  ر، چوبان چودار،لر، قوجا باباال ننه

... دمیرچی کپیرچی ناقّال، کتابچی کابابچی، تاباقچی قاباقچی،

 زگویه یاد توزو قونماسین، شهریاروبو گ ،کی یئتر. رآیناسیدیرال ر بیله سؤز اوستاسی، دیلیرادان انسانالس

 .«ر کسیل اولماسینالاوخویان ائشیدنلر،»کی  دئمیشکن، دیل باشقا دیل ایله قاریشماسین، تا

... نیا گؤروشوندن دادون، دبیلیمد جا دا ساواددان دوز،لیک، بو قاینار قازانا بیر باال ستهوایندی ا... هه

داشیدیغی  رـ یازاریهله بیر ده شاع. دادینا اویغون بیر اثر میدانا چیخار قاتیلیرسا، البته کی تام داماق

اونون گئچمیشی، تاریخی، دونو ـ گونو ایله  شونوب، یازدیغی دیله علمی یاناشیرسا،ولیتی دئومس

یریدیر دئمک  سه لو بیریسی سؤز میدانیندا آتزان کیمی، اوُوا «رحمان»اله، لل آاوّ او زامان،... تانیشیرسا

ـ ! نه دئمیشلر؟. یان بیر اولدوزاـ آیا چئوریلیرچئوریلیر، پارال اولور، چایا «آراز»کی چاناغینا سیغمادان ... 

ی ایکیسی ده سیرلی ـ سئحیرل... «!آدامین یئره باخانی م آخانی،سویون ال»و البته ـ  «مدان آخارالآراز »

دانیشیب، دیندیریب،  شیب، چون یاناشیب، دیللهوٍنیاسینا گیرمک اواونون سئحیرلی د ،کی اولور

 .دادینا دوزونا چؤرک باتیرماق گرکیر ق یاتیرماق،ـ ساوینا قواله سؤزون... ییب دینله

*** 

                                                           
 .نین کیتابا یازدیغی گیریشدن آلینمیشدیر بو یازی اسماعیل هادی 1
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. دئمکدیر الدام تکجه بیریدیر، دنیزدن بیر مو یوخ، دیشا ووردوغو اینجیلردنوکی بو دفتر آرازین ت الینیزده

کرین یف دیلین دورولوغو،. رآینادا دا اونون درینلیکلرینی سئیر ائتمک اوال جیک آما ائله بو تیکه

کنمزلیگی، تصویرلرین وسؤزون ت نین گئنیشلیگی، شعرین اویناقلیغی، نیدرینلیگی، بیلگی آال

دادماق،  الـ دامال ماماق، سؤزلری دامیالنیز یورولماماق، دور. قاماشدیریر هر بیر مصراعدا گؤز... رلیغیچاال

 .گرکیر... شماقرله آیاقالیدوغرو شاع الشماق، شعرین درینلیکلرینهلرله یویـ آددیما شاع آددیم

 .شورودئمک د «!افندی رییاشاسین شاع»شیب  سسله الو سونوندا دا بیزه تکجه شهریار

 اسماعیل هادی •
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Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شعر

 وارلیق

 كیتابي، منلیك اوبامین ائلیمین،

 ،وارلیق سؤزودور مقدس ديلیمین

 گونشي، پارالق اولدوزو،-آي سؤنمز

 .وارلیق كؤزودور اوجاغي، آلیشان

 بیتن، داشیندا تورپاغیندا، وطن

 ،بیتن دؤشونده نینداغي ساواالن

 بیتن، قیشیندا سازاقلي-شاختالي

 .لیقوار ديريازي باهار، شن يوردومون
 گلیر، اوزاقدان ،ركرواندي آشیقلي

 ،گلیر بوالقدان داغیندان ائل آرخي

 گلیر، دوداقدان-ديلدن شیرين سؤزو

 .وارلیق دوزودور دير،دادي ديلیمین
 قارادنیزه، خزردن آرالدان،

 ،تبريزه آنا دانخوراسان قاشقار،

 اوزه،-اوز گلیر اوغولالر آتاالر،

 .لیقوار ديرايزي يولالرين دوالنباج
 يارانمیش، گوندن سحردن، آچیالن

 ،دارانمیش بولوتالردان الچیم-الچیم

 آرانمیش، دانستانیتورك بويدا دونیا

 .وارلیق ديريازي قیزيل آنیت، آلتین
 سئلین، چاغاليان چايالرين، قوووشان
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 ،ائلین قوجامان ياشادان ياراديب،

 تئلین، ساري باش گولو، گؤيچه میصري،

 .وارلیق ديرسازي قوپوزو، كؤكلنمیش
 بولودون، سهند، ين،هیئت نین،نطقي

 قورقودون، دده ماناسین، ارتونقا،

 اومودون، آرزي، ياشايان اوركده

 .وارلیق دوزودور اكیلمیش چیچك-گول
 ،رناخیشدي اينجه ايلمه، قیزيل وارلیق

 ر،ياغیشدي ياغان دوزلره يانیقلي

 ،رباخیشدي نیسگیل ،رحسرتدي ،رهیجراندي

 .وارلیق گؤزودور نینپیناري سئوگي
 وارلیق، ياشیتدي ديلیمله اولوسوم،

 ،وارلیق ائشیتدي يسسین آذربايجان

 وارلیق، آيیتدي اوياديب ياتاني

 .وارلیق ديرتئزي وزوك،ت آنا توركون
 گلن، سوزولوب ايللردن مین نئچه

 ،گلن دوزولوب كیمي مونجوغو گؤي

 گلن، يازيلیب اوركلره ،«آراز»

 ■وارلیق  اؤزودور كیتابیمین آنا
        

 «آراز»رحمان جعفري  •



 شعر

 

 

040 

 

 
 درينلیگیندن گلديم،

 تام اورتاسیندان تاريخین

 كیرلي ايدئولوژيلرين

 .و ده ساپقین باخیش آچیالريندان سییريالراق

 دانرنئجه گؤزوكدوم اوراال

 داغینیق دوشونجه ياپراقالريني يیرتاركن

 وم؟سنه وورولوركن نئجه گؤزوكد

 كؤكسومه ساپاليین میزراغیني

 .سوسار، سوسار دورارام

 يئنیلمیش شهرم ان اوزاغیندان

 .سوسقون، سوسقون باغیرارام

 

 ماناس چاملي •
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 اوردا بیر كؤي وار اوزاقدا

 

 اوردا بیر كؤي وار اوزاقدا

 .او كؤي بیزيم كؤيوموزدور

 سك ده، توزماساق دا گزمه

 .او كؤي بیزيم كؤيوموزدور

 اوردا بیر ائو وار اوزاقدا

 .او ائو بیزيم ائويمیزدير

 ياتماساق دا، قالخماساق دا

 .راو ائو بیزيم ائويمیزدي

 اوردا بیر سس وار اوزاقدا

 .او سس بیزيم سسیمیزدير

 دويماساق دا، تینماساق دا

 .او سس بیزيم سسیمیزدير

 اوردا بیر داغ وار اوزاقدا

 .او داغ بیزيم داغیمیزدير

 سك ده، چیخماساق دا ائنمه

 .او داغ بیزيم داغیمیزدير

 اوردا بیر يول وار اوزاقدا

 .او يول بیزيم يولوموزدور

 سك ده، وارماساق دا دؤنمه

 .او يول بیزيم يولوموزدور
 احمد قدسي تجر •
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İllik/Yıllık Abone Bedeli 

Türkiye:  60 TL 
Azerbaycan:  45 Manat 
İran:   30,000 Tümen 
Başqa Ölkeler: 45 ABD Doları / 
   40 Euro 

 İllik aboneliyiniz 4 sayını qapsayacaqdır. 
 Dergi, yayınlandıqdan sonra en gec 10 iş günü içinde adresinize 

teslim edilecekdir. 
 Adres ya da abonelik bilgilerinizi güncellemek üçün 

“ varliqdergisi@gmail.com” adresine mail atabiler veya +90-538 
281 13 09 No’lu telefonu arayabilersiniz. 

Ad ve Soyadı: ………………………………………………………….  

Adres:  ………………………………………………………….  

Telefon: ……………………. P eşe/Meslek: …………………….  

Meqbuz No: ……………………. Me qbuz Tarixi: …………… …….  

Abone Süresi:  1 il □  2 il □  3 il □ 

Banka Hesap No: 

TL Hesabı (IBAN): TR830006400000142220998444 

Euro Hesabı (IBAN): TR510006400000242310274711 

Dolar Hesabı (IBAN): TR500006400000242220570002 

mailto:varliqdergisi@gmail.com
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