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ريآذربايجان  زاده مد امين رسولحم، ين ميللي اؤنده

و تكجه تورك ائللرينده دئييل، بوتون ايسالمح ميللي ايستيقالل ذربايجانآ ركاتي نين
ايداره سي اوالن آذربايجان دئموكراتيك رئسپوبليكاسي-ولصعالمينده ايلك رئسپوبليكا او

و كئشمكئشلي حاديثه لرله دولو  نين تمل داشيني قوران، سونراالر عؤمور يولو، حياتي زنگين
م، بير داستانا چئوريلن مد امين آخوند حاجي مولال علي اكبرحخالقيميزين اؤلومسوز ليدئري

. ده باكي نين نووخاني كندينده آنادان اولموشدور-31جو ايل يانوارين-1884اوغلو رسولزاده 
آتاسي دين خاديمي اولسا دا، حياتا آچيق گؤزله باخميش، مكتب ياشينا چاتميش اوغلونو

اونون، اوغلونو مشهور. لملري اؤيرنمه يه يؤنلتميشديرعيت درسلريني يوخ، دونيوعشري
س "موسلمان- روس"مودير اولدوغو ايكينجي) 1942-1846(قنيزادنين.م.پئداقوق

بوراني. مكتبينه قويماسي گله جك موتفككيرين طالعيينده بؤيوك رول اويناميشدير
م ي مكتبينده، روس ديلينده داوام رسولزاده اؤز تحصيليني باكي تئخنيك.ا.بيتيرديكدن سونرا

ف. ائتديرميشدير تعااونون اينقيالبي . ادوف ائديرصليتي نين ايلك ايللري ده محض بو دؤوره
م-1902  موسلمان گنجليك تشكيالتيني"رسولزاده.ا.جي ايلده اون يئددي ياشيندا اوالن

ن" آذربايجان تورك كولتور درگيسي"( ياراتميشدير ).49.صجو ايل،-1989، 269، آنكارا
اوعصجي-20بو ايداره سينه قارشي گيزلي موباريزه-ولصرده آذربايجاندا روس موستملكه

. آپاران ايلك سياسي تشكيالت ايدي
 آدي ايله گيزلي فاليت" موساوات جمعيتي" موسلمان دئموكراتيك" بير آز سونرا

و بورادا باشالنميش مشروطه اينقيالبينا گؤسترن بو تشكيالتين بير قولو دا ايراند ا قورولموش
رسولزاده ادبي ياراديجيليغا دا بو ايللرده.ا.م. ايستيقامت وئريجي رهبر قوووه يه چئوريلميشدير

ن-1903( قزئتينده" شرقي روس" آدلي ايلك" موخممس"باشالميش،  )20جو ايل
 موساوات" موسلمان دئموكراتيك"دا جو ايلين آخيرالرين-1904. چاپ اولونموشدور

راس نين"جمعيتي  موسلمان" نين باكي كوميته سي نين نزدينده-پ.ف.د.س.اسيندا
سنحبو تشكيالتين بانيلري مير. ياراديلميشدير" همت تشكيالتي"دئموكرات-سوسيال
م)1907-1882(مؤوسوموو م) 1931-1875(سن حاجينسكيحمدح، مد امينحو

( رسولزاده اولموشالر ."Бاкински рاбوчи"ن ). جو ايل-1923 مارت،60،18 قزئتي،
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نع.م س.زيزبيوو، داا.م.نريمانوو، و باشقا گؤركملي اينقيالبچيالر بو-1905فندييئو جي ايلدن
-1904( آدلي قزئتي ده نشر ائديلميش،" همت"تشكيالتين. تشكيالتين عوضوو ايديلر

ماس، قزئتين)ه نؤمر6لر، جامي جي ايل-1905 رسولزاده.ا.اس ناشيرلريندن بيري ده
.الكين هله ليك اونون بير نؤمره سي ده تاپيلماميشدير. اولموشدور

" تكامول"جي ايلين دئكابريندان-1906 بوندان سونرا قزئت اؤز نشريني دايانديرير،
قهمين ايللرده باكي نئفت مدنلر. آدي ايله چيخير و آذربايجانين االرينا آنا ديليندهضينده

و اينتيباهنامه لرين گؤندريلمه سي بيالواسي مطاينقيالبي قزئت رسولزاده نين آدي ايله.ا.ه
- بيبيصفرعلي يوودا اينقيالبچي فهله خانالر-29جي ايل سئنتيابرين-1907. باغليدير

پهئيبتده دفن گونو، اونون قبري اوستونده كئچيريلن بؤ ،هجاپاريدز.يوك ييغينجاقدا
مافندييئو،ا.م.س اونو دا قئيد. رسولزاده ده آلوولو نيطق سؤيله ميشدير.ا.ستالين ايله بيرليكده

م جي ايلين-1907ريميزين اوللريندن باشالياراقعصرسولزاده.ا.ائتمك الزيمدير كي،
ف چوعآخيرالرينا قدر باكيدا اينقيالبي و ياخين دوست اليت گؤسترن ايستالينله خ صميمي

م-1905هله. اولموشدور ستاليني، فهله لريايدنلرينده وارليالرعجي ايلده باالخاني نئفت
اؤزونو حاديثه يئرينه. يله دعوت ائتديگي اوچون، نئفت قويوسونا آتماق ايسته ميشلرعطت

م ن باييل ستالينياياو،. ستاليني اؤلومدن خيالص ائتميشديرايرسولزاده.ا.چاتديران
جو-1954. حبسخاناسيندان گيزلي صورتده قاچيريلماسي نين دا تشكيالتچيسي اولموشدور

م" دونيا"ايلده، ايستانبولدا چيخان "ستالين ايله اينقيالباي"رسولزاده نين.ا. قزئتي
ده. مقاله سيني چاپ ائتديرميشدير-آدلي سيلسيله خاطيره او، همين يازيدا دا بو باره

( ؤحبت آچيرص رسولزاده نين همين دؤورده.ا.م). جو ايل-1954 ماي23 قزئتي،" دونيا".
، همچي نين احمدبي"اتض فيو"رئداكتور اولدوغو) 1941-1864(ينزاده نينحس علي بي
 قزئتلرينده" ترققي"و" ايرشاد"رئداكتورلوغو ايله چيخان) 1939-1869(آغايئوين

و شعرلري چاپ اولونموشدورعوضموختليف مو او. الردا مقاله لري " ايرشاد"معين مدت
جي ايلده چاپدان چيخميش گله جگين-1907. قزئتي نين مووققتي رئداكتورو دا اولموشدور

و روس- تورك") 1948-1885(كاري اوزئيير حاجيبيووونتبؤيوك بس تورك لوغتي-روس
م" آ. اولموشدوررسولزاده.ا. كيتابي نين ناشيري  فهله"بليومون.يئنه ده همين ايلده او،
 كيتابيني آذربايجان") خالق نوماينده ليگي حاقيندا(ينفينه هانسي آزادليق الزيمديرص

ت ورديلينه  قزئتي رئداكسيياسي آديندان اوروجوو قارداشالري نين" تكامول"جومه ائديب
د.ه سينده چاپ ائتديرميشديرعبطم ؤورلرده بولشئويكلرين روسييا ايمپئريياسي نين همين
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و يالنيز ينفي ضيديتلري آرادان قالديرماق اوغروندا موباريزهصسرحدلريني ساخالماقال
محآپارديقالريني  ر.ا.يسس ائله ين او،. نين سيراالريندان اوزاقالشدي-پ.ف.د.س.رسولزاده

ركاتي نين تملحميللي ايستيقالل ايداره سينه قارشي آذربايجان-ولصروس موستملكه او
م-5جي ايل دئكابرين-1908. داشيني قورماغا باشالدي   قارانليقدا"مد امينينحده

و ايستيقالل. پيئسي تاماشايا قويولدو"ايشيقالر ركاتيحپيئسين آنا خطيني ميللي اويانيش
 شوعاعري"جانا موختاريت آذرباي"او، اؤزونون بو اثري ايله. نين تبليغي تشكيل ائديردي

و روس چاريزم او يداره سي ايستيبداديني ييخماغاا-ولصفيكريني يايماغا باشالميش
ركاتي ايله تام باغلي اوالن ايلكحايستيقالل-اونون بو پيئسي آذربايجاندا ميللي. چاغيريردي
م. درام اثريدير بال"رسولزاده نين همين ايلده يازديغي.ا.بو اثردن باشقا  آدلي" ناگهان

م-1908. پيئسي ده واردير او.ا.جي ايلين آخيريندا ايداره سي طرفيندن-ولصرسولزاده چار
اونون حبس اولونماسي تهلوكه سي ايله عالقه دار اوالراق باكيني ترك ائده رك ايرانا يوال 

او. دوشور ا-ولصاو، ايراندا شاهليق ينقيالبي نين ايداره سينه قارشي باشالنميش مشروطه
و.ا.م. اس رهبرلريندن بيري اولوراس رسولزاده تبريزده خالقيميزين ميللي قهرماني ستتارخانال

و كندلريني گزير، اؤز دوغما. داشالري ايله گؤروشورحاونون سيال جنوبي آذربايجانين شهر
االر بو موشاهيده لر سونر. خالقي نين آجيناجاقلي وضعيتيني ياخيندان موشاهيده ائدير

مد امين رسولزاده آوروپا تحصيليحم. رسولزاده نين ادبي ياراديجيليغيندا تاثيرسيز قالمير.ا.م
تحسيد(گؤرموش بير قروپ ايران ضياليسي  قولو خان نواب، سوليمانينحسزاده،يقسن

ماميرز رح، سيد وضمد  جو ايلين سئنتيابر آييندا ايران دئموكرات-1910ايله بيرليكده.)..ا
نو"اس اورقاني اوالناسييانينتاو، بو پار. اسيني قويوراسپارتيياسي نين  ينين قزئت" ايران

م. باش رئداكتورو اولور و پوبليسيست.ا.همين قزئتلرده رسولزاده نين چوخلو مقاله لري، شعر
 نين او، اؤز قلمي ايله ايراندا آوروپا تيپلي ژورناليست صنعتي. يازيالري چاپ اولونموشدور

تحسونراالر سيد. اسيني قويموشدوراس م)1969-1878(زادهيقسن رسولزاده نين.ا.،
 مودئرن آوروپا قزئت فورماسيني ايلك":ر ائتديگي نئكرولوقدا يازاجاقحصخاطيره سينه 

م جي ايل،-1955 ژورنالي، تئهران،"نخس"("رسولزاده اولموشدور.ا.دفعه ايرانا گتيرن
بونونال عالقه. يياسي تشكيل ائديلديت پار"تداليييونعا"عاندا همين ايل مورتجاير).4ن

م  آدلي" فرقه اعتداليون تنقيد"جو ايلده فارس ديلينده-1910رسولزاده تئهراندا.ا.دار
سعادت"جي ايلده ايسه اردبيلده مؤليفين فارسجا-1911. كيتابيني چاپ ائتديرميشدير

ك" بشر ركاتدان قورخوياحكومتي ايرانداكي اينقيالبيحچار. يتابي نشر اولونموشدور آدلي
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ماسرك اونون دوشه دن خاريج اولونماسي رسولزادني اؤلكه.ا.اس رهبرلريندن بيري اوالن
ت.ا.م. ايداره سيندن طلب ائله ييرولصحاقيندا شاهليق او قيبلردن ياخا قورتارماقعرسولزاده
علي بي حسين يئرليلريهمه او، توركييه نين پايتختيندا. راجيعت ائديراوچون ايستامبوال مو

آو احمدبي آغايئوله گؤروشموش، يوسيفزاده آلپ)1935-1876(چورا اوغلوقبي ، ضيا گؤك
 گنج توركلر"رسولزاده.ا.م.و باشقا گؤركملي عاليملرله ياخينليق ائتميشدير) 1876-1924(
م" و اونون" تورك اوجاغي"يش، تشكيالتينا رغبت بسله اساس جمعيتينده چاليشميش

 ژورنالي نين" تورك يوردو"جي ايلين نويابر آييندان نشره باشاليان-1911اورقاني اوالن،
سي. ال يازانالريندان بيري اولموشدورعف اونون بو ژورنالين صحيفه لرينده بير نئچه مقاله

ن-1911("ايران توركلري"بونالردان. چاپ اولونموشدور سي)4جي ايل، مقاله
يف تورك اوخوجوالرينا جنوبي آذربايجانينلهمين مقاله ده مؤل. خوصوصيله ماراق دوغورور

و يازير و اهاليسي حاقيندا اطرافلي معلومات وئرير  آذربايجانين": عومومي جوغرافيياسي
و باكي وياليتلري ليگينده اوالن بيرع قافقازييادا واقع روسييا تاب قيسمي ده ايروان، گنجه

 ). 108.سه("تشكيل ائدييور 
م و اتدا، همچنين مشهور توركعبوطو واخت توركييه ده چاپ اولونموش كيتابالردا

نيالائنسيكلوپئديستي شمس  اي نين بيرينجي جيلدينده"عالم قاموس"دين سامي
 مفهومو آلتيندا آنجاق آراز چاييندان"ذربايجانآ")67.صجو ايل،-1889يستامبول،ا(

 جي ايل-1918رسولزاده، خئيلي سونرا،.ا.م. جنوبدا يئرلشن اراضي نظرده توتولوردو
": قزئتينده ده بو مثله يه توخونور" آذربايجان"ده باكيدا چاپ اولونان-13اوكتيابرين

."ذربايجان حاقيندا معلوماتالر چوخ آزديرآاايسالم مركزي ايستامبولدا قافقازييا، خوصوص
م اف.ا.ايستامبولدا اوالركن اني نينغرسولزاده گؤركملي ايسالم موتفككيري شئيخ جمالددين

سي") 1836-1897( سي"(ني" وحدت جينسييه فلسفه )ني" ميللي بيرليك فلسفه
م  آجي بير"شتيندن آلينميشيعفارسجادان توركجه يه ترجومه ائدير، اؤز دوغما خالقي نين

جو ايلده-1913). جي ايلده باكيدا نشر ائديلير-1912بو اثر( اثريني يازير"حيات
م- ايلليگي ايله عالقه دار عفو300رومانووالر سالله سي نين  رسولزاده وطنه.ا.عوموميدن سونرا

ين اوكتيابريندا كئچميش جي ايل-1911او، هله ايستامبولدان اونون گؤستريشي ايله. قاييدير
ت نقهمتچيلر ميقي وحيئو، كا باسعمد امين رسولزاده اسياسزاده طرفيندنيمظقولو
و تئزليكله اونون" موسلمان دئموكراتيك موساوات پارتيياسي"قويوالن   نا داخيل اولموش

قو" موساوات". مد امين رسولزادهحم(رهبرينه چئوريلميشدير ، پارتيياسي نين "رولوشو
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ن"آذربايجان م).18-12.صجي ايل،-1966،)167(15، آنكارا، رسولزاده.ا.بو ايللرده
ف-ادبي و توركچولر". اليتيني ده داوام ائتديريرعپوبليسيستيك  مقاله" يئني ليسانچيالر

ب - ديل"كايه سيني،ح آدلي كيچيك" بير خان" ائدنحثسيني، تبريز حياتيندان
ده. ژورناليندا چاپ ائتديرير" شالله" يازيسيني"ي بير عملديرعيجتيماا سونونجو مقاله

ان موهوم پروبلئم او، آذربايجان ديليني گؤز ببگي كيمي قوروماغي خالقي نين قارشيسيندا 
.كيمي قالديرير

م پا" آنا"وركي نينگ. بوندان باشقا، او پرولتار اديبي رچاني آذربايجان اثريندن بير
بو ترچومه نين او ايللرده آذربايجان ادبياتينا معين تاثيريني. ديلينه چئويريب چاپ ائتديرير

و ژورناليست-16جو ايل سئنتيابرين-1914. ده اينكار ائتمك اولماز علي دا شاعير، يازيچي
-ن ادبيرئداكتورلوغو ايله آيدا ايكي دفعه نشر ائديل) 1938-1882(باس مزنبينع

و سياسي ژورنال اوالن ن" ديريليگين"ايجتيماي، ايقتيصادي، تاريخي سيو بيرينجي مره
ائ آدلي باش مقاله سي ژورنالين ايد" ديريليك ندير؟"رسولزاده نين.ا.م. چاپدان چيخدي

و خالقيميزي ميللي اويانيشا چاغيريردي او، بو ژورنالين. ايستيقامتيني معينلشديريردي
" باشليغي آلتينداكي باش مقاله لرده" ميللي ديريليك"حيفه لرينده چاپ ائتديرديگيص

سيغآذربايجان يفليسده، روستجي ايلده-1927سينووح داووداميرز. ني ياييردي"ايه
و بو گون" موساوات"ديلينده چاپ اولونموش   آدلي كيتابيندا" پارتيياسي كئچميشده

گ  رسولزاده اوچون قافقازين تركيبينده آذربايجانين"جي ايله قدر-1917ويا يازير كي،
آذربايجان آدي آلتيندا او واخت آنجاق ايران آذربايجاني. اسي يوخ ايديعموجود اولماسي اد
م. البتته، بو يانليش فيكيردير. باشا دوشولوردو رسولزاده هله.ا.يوخاريدا گؤسترديگيميز كيمي،

 ايران" ژورناليندا چاپ ائتديرديگي" تورك يوردو"ه ايستامبولدا جي ايلد-1911
دا. مقاله سينده آذربايجانين قافقازين تركيبينده اولماسيني قئيد ائتميشدير"توركلري بونو

م دن قاباق معاريفچي ضياليالريميزدا آذربايجانليليق رسولزاده.ا.گؤسترمك الزميدير كي، هله
آنجاق بونو تام شكيلده سيياست مئيدانينا. يندا اولسا دا، وار ايديايه سي ريشه حالغ
آ-1915رسولزاده.ا.م. رسولزاده گتيردي.ا.م  قزئتيني" آچيق سؤز"وستوندانگجي ايلين

فندهينشر ائدير كي، بو دا اصل  پارتيياسي نين اورقاني" موساوات"اليت گؤسترنع گيزلين
.ايدي

و زور گوجونه كيچيكحسيال. ده فئورال بورژوا اينقيالبي باش وئرديجي ايل-1917
خالقالرين تورپاقالريني ايشغال ائديب، دونيانين آلتيدا بير حيصه سينه چئوريلميش بؤيوك
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 اسن آزادليق مئهي موستملكه حاليندا اينله مكده…روسييا ايمپئريياسي داغيلماغا اوز قويدو
همين ايلين. يل دؤولتلريني ياراتماق آرزوسو باش قالديرميشدياوالن خالقالردا اؤز موستق

ف " آچيق سؤز" پارتيياسي نين اورقاني" موساوات"اليته باشالميشعمارتيندا آچيق
وريت ندير، تشكيالتحايه ميز، آماليميز معلوم اولمايان،غ شيمدييه قدر": قزئتي يازيردي

و عومومي ميلتيميز و سياسي پروقراميميز بولونمايان، ندير بيلمه ين ه دستور اوالجاق ميللي
بولونسا دا ميندن بيريميزين بئله خبري اولمايان بيز موسلمانالر مودهيش اينقيالب توفانالري

ايچريسينده كومپاسسيز اورتادا قالديغيميزدان هارا گئديب چيرپينماغا، هانسي طرفه 
د "( بوغازا گلميشلر-يوانه لر دستسي كيمي بوغازوورنوخماغي بيلمه ييب، جمعيتلريميز ده

ن" قزئتي"آچيق سؤز  همين ايلده گنجه ده نصيببي يوسيف). جي ايل-1917، 431،
) لييئو.م–فئدئراليست(دم مركزيتع تورك"رهبرليگي آلتيندا) 1920-1881(بيلي نين

ف خا. اليته باشالديعپارتيياسي لقي تانيش ائتمك اوچون گنجه نين پارتييا اؤز پروقرامي ايله
 ياشاسين"گبو ميتين. كئچيرديگباس مسجيدي نين حيطينده بؤيوك ميتينعشاه 

دمع ياشاسين تورك"،" ياشاسين آذربايجان موختاريتي"،"دئموكراتيك رئسپوبليكا
 آپرئل،8،12نو قزئتي،" باكو"( شوعارالري آلتيندا كئچيريلميشدير"مركزيت پارتيياسي

).جي ايل-1917
. جي ايلين آپرئلينده باكيدا قافقاز موسلمانالري نين قورولتايي چاغيريلدي-1917
م رسولزاده نين تكليفي ايله روسيياني فئدئراتيو شكيلده تشكيل ائتمك حاقيندا.ا.قورولتاي

سيغ آذربايجان"بو قورولوتايدا. قرار چيخاردي سسئم"ايه .ي يئنيدن اورتاليغا آتيلديله
-1840(يئوين اهللا پرور آذربايجان وارليالريندان شمسي اسدو همين ايلين ماييندا معاريف

موسكوا موسلمان خئيريييه جمعيتينه باغيشالديغي عظمتلي بينادا روسييا) 1913
ماق رسولزاده روسيياني فئدئراتيو شكيلده قور.ا.م. موسلمانالري نين قورولتايي آچيلدي
م. حاقيندا معروضه ايله چيخيش ائتدي "رسولزاده نين.ا.قورولتاي سس چوخلوغو ايله

و آذربايجانقتاتارليغي، توركوستان، قازا-تورك داغيستان كيمي بير-يستان، باشقيرديستان
 باره"نئچه موختاريتلردن عيبارت اوالجاق گله جك روسيياني فئدئراتيو شكيلده قورماق 

سيع جما"او، همين دؤورده اؤزونون. يفيني قبول ائتديسينده تكل  بيزه"و"ت ايداره
رسولزاده نين موسكوا.ا.م. كيتابالريني چاپ ائتديرميشدير" فايداليدير؟ حكومتهانسي

 شكلي"موسلمان قورولوتاييندا ائتديگي معروضه احمد ساليكووون چيخيشي ايله بيرليكده 
همين آيدا. آدي آلتيندا همين دؤورده چاپ اولونموشدور"باخيش ايداره حاقيندا ايكي
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ژورنالين. ژورنالي چاپ اولوندو" قارداش كؤمگي"رسولزاده نين رئداكتورلوغو ايله.ا.م
"جي ايل اييونون ايكينجي ياريسيندا-1917. تأسوف كي، بيرجه نؤمره سي چيخدي

"دم مركزيت پارتيياسيع تورك" ايله"پارتيياسي موسلمان دئموكراتيك موساوات
يه"دم مركزيت پارتيياسي موساواتع تورك"بيرلشيب،  آدي آلتيندا چيخيش ائتمه
ن" آچيق سؤز"( باشالدي اونون شعبه لري ). جي ايل-1917 اييون،18، 501 قزئتي،

ق و حتّضنينكي آذربايجانين بوتون وروپول شهرلرينده، روسييانين هشترخان، ستاياالريندا
و ائرمنيستانين پايتاختالريندا، توركوستانين مركزي داشكندده، اوكاريانانين،  گورجوستانين

و توركييه نين جنوبي آذربايجانين مركزي تبريزده، ايرانين گيالن وياليتي نين مركزي رشتده
ماغا چاليشانالرا او، بورژوا خاديمي كيمي اونو دامال. پايتاختي ايستامبولدا تشكيل اولوندو

جاواب اوالراق يازيردي كي، من كاسيبچيليغين اوزوندن عالي تحصيل ده آال بيلمه ميشم، اؤز 
و  و بو گون اؤزونو بولشئويك كيمي قلمه وئرنغپولو ايله روسييادا ربي آوروپادا تحصيل آليب

ن" آچيق سؤز"( سيزلري نه آدالنديرماق اوالر  ). جي ايل-1917وستگآ24، 549 قزئتي
" هامان""زاده-ر.م"،"زاده- مار"،" مار" دا قئيد ائتمك الزيمدير كي، اونونوبون
س" سوسياليست"، كيمي گيزلي ايمضاالرال خئيلي مقاله لري موختليف دؤورو.و
ه-31دان-26جي ايل اوكتايابرين-1917. اتين صحيفه لرينده چاپ اولونموشدورعبوطمت
دمع تورك" ايشتيراكي ايله باكيدا طنطنه لي صورتده كئچيريلن نين نوماينده 500قدر

م" موساوات"مركزيت پارتيياسي مد امين رسولزاده مركزيح ين بيرينجي قورولوتاييندا
و آذربايجانين بوتون. دري سئچيلميشديرصكوميته نين  بو قورولتايدان سونرا باكيدا

ركاتيح شعاري آلتيندا خالقيميزين ميللي" ريتايجانا موختا آذرب"االرينداضق
.باشالنميشدير

. ركاتي كيمي داخيل اولموشدورح همين دؤور خالقيميزين تاريخينه ميللي آذربايجان
م-1917 و توركوستاندان.ا.جي ايلين پاييزيندا رسولزاده روسييا پارالمئنتينه آذربايجان
دا زاقافقازييا سئيمي داخيلي-26جي ايل مايين-1918.يرت وكيلي سئچيلميشدلميل

ده سئيمين-27همين آيين. فراكسيياالرين چكيشمه لري نتيجه سينده لغو اولوندو
موسلمان فراكسيياسينا داخيل اوالن موختليف پارتيياالرين عضولريندن عيبارت اوالن 

م. آذربايجان ميللي شوراسي ياراندي دريصرسولزاده ميللي شورانين.ا.سس چوخلوغو ايله
و قزئتلري ده بوتون اؤلكه-28جي ايل مايين-1918. سئچيلدي لرين راديو ستانسيياالري

ا بو او دئمك ايدي كي،. الن اولونماسيني دونيايا يايديالرعآذربايجان ايستيقالليتي نين
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 چاتديرير، اونون دا خالقيميز اؤز وارليغيني، بير خالق كيمي موجودلوغونو بوتون بشريته
رافيك سرحدلري داخيلينده آزادگدونيادا موستقيل صورتده ياشايان خالقالر كيمي اؤز ائتنو

فتطبي. وقوقو وارحياشاماغا  ) 1920-1875(خان ايسگندر اوغلو خويسكي نين حعلي رف
لي. كومتي تشكيل اولوندوحباشچيليغي ايله آذربايجان دئموكراتيك رئسپوبليكاسي كله، بئله

ديللي خالقالر آراسيندا، همچنين، بوتون ايسالم عالمينده كي تورك آذربايجان خالقي نين
ا ده آذربايجان-17اييونون. ايداره سينه قدم قويدو-ولصايلك دفعه اوالراق رئسپوبليكا
م ه دونيا موحاريب": رسولزاده اؤز آلوولو نيطقينده دئييردي.ا.ميللي شوراسي نين ايجالسيندا

و حيات سيياستينه ايلك قدم و روسييا اينقيالبي نين تاثيري ايله يئني دوغولموش سي
اغباسميش اوالن آذربايجان  بو يئني تورك. اته اولونماز موهوم دقيقه لر كئچيريرحايه سي

و بولوغ بولوب دا ميل حيات اوالراق گيره بيله-تلر زومره سينه وسايللنوزاد سيياستي ريشه
حيات ائده جكدير؟ ايشته بوتون مر حاليندا تركا سيسقا جوجوق كيمي سودجك، يوخسا

ايشته بير زامان كي، موقددرات ميلليليگي اللرينه آالنالر! لري ايشغال ائدن بير مثلهنذه
اوچون آذربايجان نوزاديني تلف ائتديرمه مك كيمي موشكول، فقط موشكوللوگو ايله برابر 

و مسئولي ن" آذربايجان"("ت ترتيب ائدييور شرفلي بير وظيفه جي-41،1918 قزئتي،
).ايل

م رسولزاده اؤزونون بو آلوولو نيطقينده هله بيرينجي دونيا موحاريبه.ا.گؤردويوموز كيمي،
و سونراالر ايسه" ديريليك"سي عرفه سينده  -1917 ژورنالي صحيفه لرينده قالديرديغي

كيدا كئچيريلن قافقاز موسلمانالري نين قورولتاييندا يئنيدن اورتاليغا جي ايلين آپرئلينده با
سيغ آذربايجان"آتيالن  اونو دا قئيد ائدك كي، تأسوف كي، بير. ندن صؤحبت آچير"ايه

ي-28جي ايل مايين-1918سيرا گؤركملي اينقيالبچيالرين اثرلرينده  نيئنه كيمي،
ا ونانا قدر، بو تورپاغين آذربايجان آدالنديريلماسي باره ده، بو الن اولعآذربايجان ايستيقالليتي

نياساونالر. خالقين آذربايجان خالقي اولدوغو باره ده بير كلمه ده يوخدور اس بير مثله
ديتلريضينفيصاونالر يالنيز. اونوتموشالر كي، روس خالقي موستملكه خالق دئييلدي

آ و حتّ. پاريرديالرآرادان قالديرماق اوغروندا موباريزه  اؤلكهيآما آذربايجان موستملكه ايدي
ده ايسه آنجاق ميللي موستملكه اوالن بير اؤلكه.ه لردن سيلينميشديطنين آدي بئله خري

آذربايجان خالقي قارشيسيندا آنجاق موستملكه. ركاتيندان صؤحبت گئده بيلرديحآزادليق 
بو چتين وظيفه. ياراتماق مثله سي دايانيرديدن آزاد اولوب، اؤز موستقيل ميللي دؤولتيني 

م الزادهرسو.ا.ني زرلرينهؤ نين رهبرليگي آلتيندا قاباقجيل آذربايجان ضياليالري او دؤورده اؤز
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لي-7جي ايل دئكابرين-1918. گؤتوردولر ده آذربايجان پارالمئنتي نين طنطنه
م ك": رسولزاده دئميشدير.ا.آچيليشيندا ني بيز او زامان –ي، بيزيم اوچون ان ياخشي مثله

و سول طرفدن آمانسيز"تياريت آذربايجان موخ"  ني مودافيعه ائديرديك، بيز اوندا ساغ
.تنقيده معروض قالميشديق

ش ري ايله سيز موسلمانالريعاساغدان بيزه دئييرديلر كي، آذربايجانليليق
اسينياس سيز ايسالمين– آلاله ييخسين–اقال پارچاالييرسينيز، توركچولوك بايراغي قالديرم

سولدان ايسه بيزي مذمت ائديديلر كي، آذربايجان موختاريتيني طلب ائده. سارسيديرسينيز
 پارتيياسي بيرينجي اوالراق" موساوات". رك بيز واحيد دئموكراتيك جبهه ني ياريريق

بئله ليكله، موسلمان. شديرآذربايجانين موستقيلليگي بايراغيني يوكسه يه قالديرمي
ش. پارتيياالري آراسيندا آذربايجان ايدئياسيندا فيكير آيريليغي يوخدور ورونداعخالقين

("! بير دفعه يوكسلن بايراق بير داها ائنمز…آذربايجان ايدئياسي آرتيق مؤحكملنميشدير
نو) روسجا(" آذربايجان" ي دؤولت اونيوئرسيتئتي باك). جي ايل-1918 دئكابر5،13قزئتي،

م بو مثله اطرافيندا او، بير نئچه دفعه. رسولزاده نين آدي ايله باغليدير.ا.نين يارانماسي دا
و اونيوئرسيتئتين آچيلماسيني قطعي طلب  آذربايجان پارالمئنتينده چيخيش ائتميش

و. ائتميشدير جي-1922 رازومووسكي.ي.اونيوئرسيتئتين ايلك رئكتورو اولموش پروفئسسور
 آدلي"اسي نين قويولماسياس باكي شهرينده اونيوئرسيتئتين"ايلده چاپ ائتديرديگي

رسولزاده نين سايه سينده، اونون گوجو، معاريفچيليك.ا.م": خاطيره اوچئركينده يازير
و گيزلي دوشمنلري" موساوات"كؤمگي ايله   پارتيياسيندا اونيوئرسيتئتين آچيق

 اولماغا مجبور اولموشالر، بيز اؤز طرفيميزده آرتيق ايكي پارتيياياع قرارينا تابپارتييانين
ت" موساوات"ماليك ايديك، "مين ائديردياو سوسياليستلر، بو دا پارالمئنتده چوخلوغو

ن( جي ايلين مارت-1920). جي ايل-2،1922باكي دؤولت اونيوئرسيتئتي نين خبرلري،
جي ايل اوچون آذربايجان-1920"س ديلينده چاپدان چيخميش، آييندا باكيدا رو

م"نوانيع-رئسپوبليكاسي نين تقويم فيلولوگييا- تاريخي"رسولزاده.ا. ندا اوخويوروق كي،
آذربايجان ايستيقاللي نين. ندن درس دئميشدير" عثمانلي ادبياتي تاريخي"فاكولته سينده 

و-1919راق دؤنومو ايله عالقه دار اوال ايل جو ايلده باكيدا بيرجه نؤمره سي چاپ اولونموش
م" ايستيقالل"الكين گئنيش اوخوجو كوتله سينه چاتديريلماميش  رسولزاده.ا. ژورناليندا

. آدلي اثري چاپ اولونموشدور" آذربايجان رئسپوبليكاسي"نين 
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م-1920  اونون. زاده الهيجدا حبسه آلينديرسول.ا.جي ايلده آپرئل حاديثه لريندن سونرا
)هينديكي اورجونيكيدزا(توتولماسي خبري همين ايلين نويابرين اوللرينده والديقافقاز 

12ستالين هئچ كسه خبر وئرمه دن باكييا گله رك،اي. ستالينه چاتديريلديايشهرينده اوالن
وجي- ر. اوردونون خوصوصي شعبه سي نين ريسي اي ميلتلر-ر.س.ف.س.پانكراتووا

و اؤزو شخص ماكوميسسارليغي آديندان گؤستريش وئردي رسولزادني آزاد.ا. حبسخانايا گئديب
جي ايلده اونو اؤلومدن قورتاران كئچميش اينقيالبچي دوستو-1905ستالينايبونونال. ائتدي
م. رسولزاده نين قارشيسيندا اؤز تاريخي ويجدان بورجونو يئرينه يئتيردي.ا.م نيه رسولزاد.ا.او،

ر و م.س.ف.س.اؤزو ايله بيرليكده موسكوايا آپاردي اتعبوطر ميلتلر كوميسسارليغيندا
ر.ا.م. مووككيلي وظيفه سينه تعيين ائتدي عر ميلتلر كوميسسارليغينا تاب.س.ف.س.رسولزاده

اينستيتوتوندا دا فارس ديلينده درس) كئچميش الزارئو(اوالن موسكوا شرقشوناسليق
"Yjdsq djcnjr"اين ميلتلر كوميسسارليغي نين اورقاني اوالن-ر.س.ف.س.ر.ردئميشدي

ده-2جي نؤمره سينده خبر وئريلير كي،-1جي ايل-1922ژورنالي نين جي نؤمره
ك"رسولزاده نين.ا.م  كيزممزد. آدلي مقاله سي چاپ اولوناجاق"نيستلريوم قديم ايرانين
بح محثركاتيندان م. قاله چاپ اولونماميشدير ائدن بو رسولزاده نين مهاجيرته گئتمه.ا.بونو

رسولزاده نين خاريجه گئتمه سي نين دوزگون تفصيالتي.ا.م. سي ايله ايضاح ائتمك اوالر
شوناسي، توركييه ده وفات ائتميش اونون وفاتي موناسيبتي ايله مشهور آذربايجان ادبيات

: او يازير. اطيره يازيسيندا اؤز عكسيني تاپميشديرخ) 1976-1898(لوهاب يوردسئورينابدع
لريندن بيريث پارتيياسي نين گيزلي مركزي كوميته سي نين ان موهوم تشببو" موساوات"
اولجه بير يولداش واسيطه سيله، سونرا ايسه. ني موسكودان قاچيرماق اولموشدوره رسولزاد.ا.م

ر و باكي عسگري تشكيالتي) 1937-1897(وو بي وكيليمحسابيق پارالمئنت عضوو، مرحوم
ر بير قدر پول) 1926-1898(نيه زادسنحيسي، شهيد يولداشيميز دوكتور داداشئنين

م يهحم. رسولزاده ايله تماسدا اولموشالر.ا.ايله موسكويا گؤندرمك صورتيله مد امين رسولزاده
اونون اورادان. گئتسينتدقيقات آدي ايله لئنينقرادا-تكليف اولونموشدور كي، علمي

ميسر يارديمي) 1949-1875( بيگييئويناهللاريجريرحمتليك تاتار معاريفچيلريندن موس
و قاييق ت اوزريندن اوزه)خليج(ال فين كؤرفزي ايله مينارك فينالندييايا قاچيريلماسي
ن" آذربايجان"( ائديلميشدير  س). جي ايل-3،1955 ژورنالي، آنكارا، ده-ي.ر.س.سونراالر

هئچ شوبهه. باش وئرميش فاجيعه لي حاديثه لر گؤستردي كي، بو، يئگانه دوزگون يول ايدي
م م. جي ايلدن سونرا ساغ قالماياجاقدي-1925رسولزاده.ا.سيز، رسولزاده نين.ا.بئله ليكله،
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م-1928. مهاجيرت دؤورو باشالنير ان آذربايج"رسولزاده نين.ا.جي ايلده ايستامبولدا
و اينديكي وضعيتي ،"ريميزين سياووشوعص"،"رئسپوبليكاسي نين كئچميشي، تشككولو

و گنجليك" جو ايلدن اونون-1923. كيتابالري چاپ ائديلير" ايستيقالل مفكوره سي
-1928رسولزاده.ا.م. ژورنالي نشره باشاليير" يئني قافقازييا"رئداكتورلوغو ايله ايستامبولدا 

و دئموكراتييانين گله جگي"ي ايلده ايستامبولداج ،" اينقيالبچي سوسياليزمين ايفالسي
و بولشئويزم" همين. كيمي اثرلريني چاپ ائتديرميشدير"يا توركلريز قافقا"و" ميلت

" اودلو يورد"، سونرا ايسه)1931-1928(" آذري توركو"ايلده اونون رئداكتورلوغو ايله 
و هفته ليك) 1929-1930( قزئتي ده نشر) 1931-1929(" بيلديريش"ژورنالالري

م-1930. ائديلمكده ايدي و"رسولزاده نين پاريسده فرانسيز ديلينده.ا.جو ايلده  آذربايجان
"تورانيزم قافقاز پروبلئمي ايله عالقه دار اوالراق پان"و روس ديلينده"ايستيقالليتي

م-1931. ري چاپ اولوندوكيتابال  رسولزاده نين مهاجيرت دؤورو آوروپا اؤلكه.ا.جي ايلدن
" ايستيقالل"اونون رئداكتورلوغو ايله بئرلينده آيدا اوچ دفعه نشر ائديلن. لرينده داوام ائدير

و) 1932-1934( .ژورنالي چاپ ائديليردي) 1938-1934(" قورتولوش"قزئتي
ا-1933 مجو  آذربايجان رئسپوبليكاسي"نين بئرلينده چاپ اولونانه رسولزاد.ا.يلده

رسولزاده هم ده گؤركملي.ا.م. آدلي كيتابي دا بؤيوك ماراق دوغورور"حاقيندا بعضي قئيدلر
" چاغداش آذربايجان ادبياتي"جي ايلده بئرلينده-1936شوناس ايدي، اونون ادبيات

بئ-1938. ديرمقاله سي چاپ ائديلميش  آذربايجان"لينده آلمان ديليندهرجي ايلده
ريتح آذربايجانين"جو ايلده ورشودا پولياك ديلينده چيخميش-1939و"پروبلئمي
جي ايلدن پولشا-1938او،. كيتابالري نين آدالريني چكمه مك اولماز"ساواشي 

. نييادا ياشاميشديراي ايلدن رومج-1940چي ايشله ميش، سونراالر، ؤكومتينده مصلحتح
تورك ائنسيكلوپئديياسي نين- ايسالم"جو ايلده ايستامبولدا نشر اولونموش-1943اونون

سي"جي جيلدينده-1" جي-1947. آدلي مقاله سي ائديلميشدير" آذربايجان لهجه
م " كولتور كلنكلري آذربايجانين"جو ايلده-1949رسولزادنين.ا.ايلدن آنكارايا كؤچن

جي-1950(" چاغداش آذربايجان ادبياتي"اونون. آدلي كيتابي ايشيق اوزو گؤرموشدور
كيتابالري همين ايللرده) جي ايل-1951(" چاغداش آذربايجان تاريخي"و) ايل
"جي ايلده آنكارادا-1951او،. دار ايشله ديگيني گؤسترير نين محصوله رسولزاد.ا.م
 آدلي سانباللي مونوقرافيياسيني چاپ ائتديرمكله دونيا نيظامي"ذربايجان شاعيري نيظاميآ

.شوناسليغينا بير چوخ يئنيليكلر گتيرميشدير
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م  " اوكراينا"دا اينگيليس ديلينده نشر اولونان رسولزاده نين نيويورك.ا.همين ايلده
ني-3جي ايل-1951توپلوسونون  آذربايجان"جي جيلدينده-7ن جو نؤمره سي

" اينگيليس ديلينده نشر اولوناندهلندن. مقاله سي چاپ ائديلميشدير"رئسپوبليكاسي
و" موساوات" ندا"بريتانييا ائنسيكلوپئديياسي  پارتيياسي نين يارانماسي تاريخي

ده"يدعاآذربايجان دئموكراتيك رئسپوبليكاسي نين تشككولونه  اونون قلميندن مقاله
"ايكينجي دونيا موحاريبه سيندن سونرا توركييه ده نشر ائديلمكده اوالن. چيخميشدير

معا ندا آذربايجانا"تورك ائنسيكلوپئديياسي رسولزاده طرفيندن.ا.يد مقاله لرين بير چوخو
ديلي قورومو تورك"و" تورك تاريخ قورومو"آنكارادا ياشاديغي دؤورده او،. يازيلميشدير

 آذربايجان"جي ايلدن آنكارادا نشر اولونان-1952. ايله ياخيندان امكداشليق ائتميشدير"
و ادبياتي حاقيندا بير"  مقاله سيني ده بورا عالوه سلسله ژورناليندا خالقيميزين تاريخي

م حاآرسولزاده نين حيرت.ا.ائتسك، آيقميز ياراديجيليغي او،. دينالشارقيندا تصور داها دا
و) 1938-1932(" قافقاز"ايكينجي دونيا موحاريبه سينه قدر پاريسده روسجا نشر اولونان 

ژورنالالريندا اؤز مقاله لري ايله) 1939-1928(" پرومئتئي"فرانسيزجا بوراخيالن
و گيزلي ايمضاالردا-1920اونون. چيخيش ائتميشدير ن جي ايلدن سونرا ايشلتديگي آچيق

 ...و" رسولزاده.ا.م"،"مد امينحم"،" يالواج اوغلو"،"زاده مد امين رسولحم"
 فاكولته سي نين كلينيكاسيندا شكر خسته طيبآنكارا اونيوئرسيتئتي نين. قئيد ائتمك اوالر
م دا گئجه ساعات اون بيره اون دقيقه-6جي ايل مارتين-1955مد امينحليگيندن ياتان

. دئيه رك ابديته قوووشدو"… آذربايجان… آذربايجان… آذربايجان"قالميش اوچ دفعه 
 دقيقه ده سابق آذربايجان ميللي شوراسي نين45-22ده ساعات-7آنكارا راديوسو مارتين

مص .زاده نين وفات ائتديگيني تأسوفله بيلديردي رسول.ا.دري
و. دفن ائديليباو، آنكارا اسري قبيرستانليغيندا وفاتي موناسيبتيله توركييه ده، ايراندا

س. لرينده خيلي نئكرولوق چاپ اولونوب ربي آوروپا اؤلكهغ يزادهقت.ا.بونالردان ان ماراقليسي
 دونيايا گلميش،ه اوردوباددان اوالن، اؤزو تبريزدياصل. نين چاپ ائتديرديگي نئكرولوقدور

اس رهبرلريندن بيري حساباس مشروطه اينقيالبي نين رسولزاده ايله بيرليكده ايران.ا.م
ا و اؤز دوغما خالقينا ياد بير-ولصائديلن، سونراالر پهلوي ايداره سي نين طرفدارينا چئوريلن

و عاليمي ساييال سنح سيدنآدام اوالن، ايرانين ان گؤركملي دؤولت خاديمي، ديپلوماتي
 رسولزاده، بوتون عؤمروم بويونجا، شرق": ژورناليندا يازيردي" سخن"زادهيقت

دونياسيندا تايينا راستالشماديغيم، موباليغه سيز سؤيله يه بيله جگيم فؤوقالده نادير
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و ساغالم منطيق صاحيبي، تميحم. اينسانالردان بيري ايدي زمد امين بي تربييه لي، قوووتلي
و يولونا درين بير ايمان بسله ين قلبي، دوغرو سؤزلو، متانتلي، تام معناسييال دوروست، في كير

و اؤرنك بير اينساندي و هله بيزيم طرفلرده راست. فداكار، موجاهيد بئله لرينه زمانميزده
ن"نخس"("گلمك مومكون دئييلدير  جي-1978). جي ايل-4،1955 ژورنالي، تهران،

م-: ايل سونرا23 اؤلوموندن يلده،ا ني.ا. آنكارادا هم"(" ميللي تسانود"ن رسولزاده  ميللي
جي ايلده دونيانين ان قديم-1985. آدلي كيتابي نشر اولوندو)"ليكيار

مآاونيوئرسيتئتلريندن بيري اوالن   قافقاز پروبلئمي ايله عالقه دار"رسولزاده نين.ا.كسفورددا
، روس ديلينده ايكينجي آدلي كيتابي اينگيليس ديلينده اؤن سؤزله" تورانيزم پاناوالراق

و"ريميزين سياووشوعص"جو ايلده-1989رسولزاده نين.ا.م. دفعه چاپ ائديلميشدير
و اينديكي"جي ايلده ايسه-1990  آذربايجان رئسپوبليكاسي نين كئچميشي، تشككولو
. آدلي كيتابالري آنكارادا يئنيدن ايشيق اوزو گؤرموشدور"وضعيتي
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؟يديرليك ند ر

" كي، صحيفه لر دولوسو يازي يازديرا بيلر، فقط بيز موضوع ديريليك، ايشته بير
حاضيردا ديريليك اوچون اولوناني آنالديغيميز كيمي آنالتماق اوچون حال"ديريليك

و ديريليك نامين ي ايجرا اولونان شتتاتالردان داها بليغ بير بيان اوالماز ظنينداحربلردن .يزه
تل دونيانين متمدن مي حالرال موسللحمين اوچون جهنمي سيالالتلري اؤز ديريليكلريني

جايب بير تلقي كي، ايستديكلري كيميعنه. يرلربيريلري نين اوستونه هجوم ائد اولوب، بيري
.لرديريليك اوچون اؤلور. يرلرديريله بيلمك اوچون اؤلومو قبول ائد

م! ديريليك اوچون اؤلمك و اونا بو قدر اهميت عزيزآوروپا ديريليگي بو درجه ده  توتور
. ايسالمدا يالقيز اولماق اوچون ديريليرلر بوكي شرقده، علي الخصوص، شرقي حال.يروئر

و ديريليك. باشقاالريندا مقصد ديريليك ايسه، بيزيم مقصديميز اؤلومدور ايشته ديريليگي
و  . ديريليگين مقصديني تشكيل ائديرآنالدا بيلمكفيكريني آوروپاليالر كيمي آنالييب

گرك. قوتلي اولماقاو روحابدن. آوروپاليالرجا ديريليك محض قوتلي اولماقدان عيبارتدير
و گرك بير ميل  قوتلي اولمايينجا دونيادا ياشايا بيلمك نعمتيندناو بدنعلماتلبير اينسان

دا ياشاماغي بئله فدا ائده بيله جك قدر، رشيد اوالن ياشايا بيلمك اوچون ايجابين. دور محروم
.تلردير كي، دونيادا ديريليك حاقي قازانيرالرلميل

و موبارعه موداف ينفس خزه سيحيات اينسان. بوتون موجوداتدا قويولموشدورذاتا صيصه
و اؤز ديريليكلريني موحافيظه اوچحدئييل،  ون وار قووه يوانالر دخي اؤز نفسلريني مودافيعه

.لري ايله چاليشير، چارپيشيرالر
و مذهب دوشمني عوموميلري اوالن طبيعتله موباريزه ائتمكل اينسانالر بيالفرق ميل ت

مران ايشته بشريتين طبيعتلهعگؤردويوموز مدنيت ايچينده بولوندوغوموز. مجبوريتينده ديرلر
ميهر هان. نيمتلرديرغائتديگي داعواالردان آلديغي  لت كي، طبيعته قارشي ايجرا اولونانلكي

و داها قوووتليدير، او مي نيمتدن ده داهاغلت طبيعتدن آلينانلموحاريبه ده داها باجاريقلي
هله يالقيز بونونال قالماييب دونيانين نعمتلريني تقسيم ائدركن، ديري. ياده ايستيفاده ائديرز
ايشته بو خوصوص، عومومي ديريليگيندن. رالرياده پاي چيخاريزلتلر اؤزلرينه هر كسدنلمي
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باشقا اينسانالر آراسيندا بير ده خصوصي بير ديريليك وجودا گتيرير كي، بو خصوصي
و ترقي اولماديقجالمي. ديريليكلرين ان موتكامل بير شكلي ميللي ديريليكلردير لتلر قوتلي

نيمتلردن حيصهغ آلينان له آنالماديقجا، طبيعتدنايو مادديسي حقيقيديريليك معناي
مي ايشته بو قوت. اليموت دوشر لرينه آنجاق بير قوت لتلر كارگاهيلاليموته قناعت ائدن

م. بشريتده ان سوفال خيدمتلر ايفا ائدن فصيل عمله لردير çornı"دنلرينده چاليشانعنفت
raboçilər"كيمي .

مي. اوالن بير يئكوندورلصاحلتلرين زحمتلريندنلمي بشريت منجه، مدنيت لت اؤزلهر
ي و اؤز ايستيقاللي سايه سينده، ني اؤز ديريليگي ايله اؤزونه خصوصي، خصوصيعايقتيدار

و ياخود اؤلگونلاولدوغو قدر ده قيمتلي بعضي شئيلر عالوه ائدير كي، بير مي لتين اؤلمه سي
نيين ده بؤيوك بير فيكيرلرله ياشاماسي يالقيز اؤزونون بدبختليگي دئييل، بشريت  نقصاني

يوخاريدا باشقاالري ديريليك اوچون اؤلدوكلري حالدا، بيزيم اؤلمك اوچون. تشكيل ائدير
ب ب. ائتميش ايديكحثديريلديگيميزدن : ائده ليمعودت حثهايندي تكرار بو

ي و ايسالم ميلع بيز، تلري دينيميزين ساغالم امرلريندن چوخلني ايسالم عالمي
ريب بير نظرله باخماغا باشالديغيميز زاماندان بريغاقالشاراق دونيا ديريليگينه اوز

ووخه باشقاالريندان روز و اونالرداكي ترقي و دستگيري اولدوق، بونوعاري مرانين اسير
بئش گون دونيادان اؤترو. ديمزابيزجه، دونيانين ديريليگي بير مانقير. اعتيراف ائتمه ليگيز

ماينسان چاليش چونكي بو ديريليك موققتيدير،. قول بير ايش گؤرموش اولورعماسا داها
دوغرودان دا ايسالم عالمي ايله آوروپا عالمي نين. بوراسي دا بير كاروانسارادان عيبارتدير

آبادليغي مقايسه ائديلرسه، بيرينجيسي نين خارابا بير كاروانسارادان عيبارت اولدوغو همن 
.آنالشيالر
 دوشونمه ليدير كي، بو گون دونيانين ان مؤحكم سنگرلريني خاك ايله يئكسان فقط

 ائدن توپالرين مقابيلينده كهنه كاروانساراالرين حالي نه اوالر؟
ب بونالر اؤلومو. ائتميه ليمحث بو كيمي كاروانساراالرين اينساني ياشادا بيله جگيندن

. دا كافي گلمزرازونيازينا لبيلهحضورقين عابدارچشم ايله گؤزله ين بيرهچ
 بئله دونيايا بير قلم چكيب ده بوتون ديريليگي آخيرت ديريليگيندن عيبارت بيلمگي، بير

خ و. ديرطاامري دين بيلمك سليم دوشونولرسه بؤيوك بير چونكي بونون نتيجه سي مادي
" الدنيا مزرعه اآلخرت". معنوي بير فالكتدير كي، دونياني دا، آخيرتي ده برباد ائده بيلر



 محمد امين رسول زاده2 دفتر شماره-سلسله مباحث تئوريك

18

روعلماديريليك ايسه. بونا دا آنجاق ديريلر يارار.ه ني آباد ائتمك الزيمديرعمزر  جسماوحا،
و ديريليگي سئومكدن عيبارتدير .قوتلي اولماقدان

ريب گلسه ده دئمك ايسته ييرم كي، ديريليك دونياني سئومكدنغ نظره بير آز
خ. عيبارتدير .ليكدير ايسه دونياپرستياصمعناي

. ديريليكلرين ان قيمتليسي ده ميللي ديريليكدير
 ديريليك ندير؟
و و اؤز: وفيلر نه دئييرلرسه دئسينلرص فيلوسوفالر وحديريليك دونياني سئومكدن قوق

.ناموسونو موحافيظه ائده بيله جك قدر قوتلي اولماقدان عيبارتدير
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 يليكميللي دير

ميلتپرورانه سينه شوبهه ائتمه سئوديگيم، ناموسو: فيكريمي ايندي بوردا آچاجاغامبو
سغديگيم روفقادان بيريسي،  :ال وئرميشديؤايت صميمي اوالراق بير گون منه بئله بير

، لري نتيجه سيندهطتلرين تسلل ايجرا ائدن متمدن ميلطرينه تسله لتلري اوزل ايسالم مي
ن ي بشريت پرورليكل اوالن پارالق نتيجه ني گؤردويوموز حالدا، ميلليتحاصنظريندن قطه
تلري نين مستقيل قالماالريني آرزو ائتمكدن نه كيمي بيرل عناد ائديب ده ايسالم ميلانامين

 فايدا گؤزلويوروز؟
و مدنيت ، بو فايداني بيز دئييل، بشريت  دخي بكليرتبشري من بو سواال جاواب اوالراق

و . وبوتال قانع اوالجاغيني بيان ائتميش ايديثدئيه جاواب وئرينجه، موصاحيبيم يالقيز دليل
م . اولونان بياناتيم ايسه بير وجهياتي ايدياادصمممنيم اونالرجا
مل هر ميل ، كئچيرديگي تاريخ، منسوب اولدوغو عيرق نتيجه سي اوالراق وقعتين ياشاديغي

 اونداكي بو خوصوصيتلر عالم. خاصيتلري واردير كي، او خاصيتلر اونالرا مخصوصدوربعضي
و ايختيراعالر وجوده گتيرير كي، اونالرين اصيلليكلري مدنيتده خوصوصي بير تاقيم ايبداع

د العادهمودققيقلر نظرينده فوق تين بيرلديقت اولونموشسا هر ميل. ير شئيلرديره قيمتلره
ه، فرانسيزالر ظرافتده، اينگيليسلر صنعتدآلمانالر. لدوغو گؤرولموشدورشئيده ماهير او

ي تشكيالتدا، ايتاليانالر موسيقيده، باشقاالري دا سايرعگميچيليكده، بئلچيكاليالر ايجتيما
مي. خوصوصالردا شهرت تاپميشالردي سالهر ي لتين اؤزونه مخصوص بير مدنيتي واردير حه

ا بو.ت گؤستره بيلميرلئله ديگي مهارتي ديگر بير ميلكي، اورادا اونون ايبراز بونالرين
آي بير چوخ اصل بشريتخوصوصيتلريندن ايسه مدنيت و گوناگون و دوهايا ثار شئيلره صنعت

ا مي. ولورماليك تژرمنلتي،لآلمان و اؤز مدنيتا عيرقي اؤزونون ايستيقالليني مين ائلمه سه
ايخصيصه  گوتنبرگ، فاوست، گوته،هدي بشريت شوپئنهاور، فيخت سيني موحافيظه ائتمه سه

و قوميت ايچينده مون.و لوتر كيمي دوهاالري دا گؤرميه جك ايدي لحفرانسا ديگر بير عيرق
ااولوب دا اؤز منليگيني ايتيرس كومتحرينهه رين فيكيرلري اوزعصجو-19يدي، بشريته

و ولترلري ده هوگوو، مونتئسكيو، ويكتور ائدن او فيكير قهرمانالريني ژان ژاك روسو، ديدر
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كي. ايب ائده جكديغ  قوتلردن خبرسيز قالسا، خداداديايتالييا ميلليتيني آنالماسا، اؤزونده
رابيدن كئچيلسه ايدي، ايندي نه دونيانين بير ميلليت طرفيندن يوغرولوب هضمايني باشق

يبيرر  دعامه . كيمي هئيكلتراشالرژه ميكئالنظرافتيني تشكيل ائدن هئيكللر واردي نه
دا. ريك نه اوزاقالرا گئدي بير كره تصور ائدينيز كي، روسييانين ايستيقاللي اولماسا، روسجا

بو: لت طرفيندن، مثاللمحكوم، مغلوب بير ليسان اولسا، باشقا بير مي روسيياني مادي، معنوي
ن و ميفوذقدر تاثير اائديلس) آسيميله(يلثتمالن كاملتي طرفيندل آلتينا آلميش آلمان يدي،ه

و سايره يه  عجبا، بيز پوشكين، لئرمونتوو، دوستويئوسكي، تولستوي، شالياپين، مئچنيكوو
!مي ايديك؟ معلوم كي، يوخ ماليك اوالجاق

م  له ايله عالقه دار اوالن آيريسئ ميلتلرين عمومي شخصيتلريندن كئچندن سونرا بو
يآيري فردلري آلساق تمئ، و ايبداعي فرقيني) آسسيميالسييا(يلثنه ايله ايستيقاللين مدني

ستاتيستيك توتولسا، گؤروله جك كي، دايما موقته ديرايم كي، اگر بيررظن ائدي. گؤره جگيز
و عالقه لريني داها  و معنوي رابطه يادهزصنعتكارالر منسوب اولدوغو ميلليتله، مادي

، ياخشي بير روس موحريري اولوب دا اؤز حياتيني مثال. ان چيخيرساخالميش اوالنالر آراسيند
 سي نين ترجوماني اوال عموميكمالينجا تصوير ائتمك بير روس قلبي نين، روس ويجدان
بونون.س ائده بيلمك الزيمديرحبيلمك اوچون روسالر كيمي دوشونمك، اونالر كيمي
و روسالري او بوكي، حال. لدوقجا بيلمك گركديراوچون ده روس اولماق، روس ياشاماق

يل اولونموش بير ارمني ديغاسي، ياخودثروسالشميش بير موسلمان باالسي، يا تم
ي نه بؤيله بير روسئدؤندريلميش بير يهودي اوالدي نه قدر اؤزلوگوندن اوزاقالشميش اولسا دا

چ: اوال بيلمز و مفيد بير روس موحريري .يخمازاوال بيلمگينجه ده اوندان ياخشي
او محيطده. قيم قاالر، بوندان ايسه ياشاديغي محيط ضرر چكرعقوتلري اونداكي ايبداعي

و بير قوميته سرايت ائدر دئمك. بو كيميلر چوخ ايسه اقامت بير نفره دئييل، بير ميلليت
و قيمتيذسينه داخيل اوالن بير فردين بشريت عايله بشريت بير چوخ. كسيلرااتي، اهميت

.ذكاالردان محروم قاالر
تمث اؤزلوگوندن چيخاريليب دا باشقا بير ميلليته تم يل ائدنثيل ائتديريلن شخص
 منسوب اوالن موحيطه ده بؤيوك ندنيموحيطه بؤيوك بير فايدا وئره بيلمه ديگي كيمي، اصل

ي و تربييه سيله اؤزونكولردن اوزاقال. تيره بيلمزئبير فايدا . شميش اوالرچونكي آلديغي حال
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سقعيوبم"ه از اينجا مانده از آنجا راند"دئمك كي،. دا اونالري آنالمازبواونالر بونو، يطو
.بير شي وجودا گلر

 بيزيم محيطيميزده كي روسجا اوخوموشالريميزي تدقيق ائتسك، گؤره جگيز كي، عالي
آزديپلوم آلميش، بؤيوك تحصيل گؤرموشلريميز آراسيندا آنجاق چوخ ايقتيدارلي- او قيسمي
و اؤز-و منسوب اولدوغو موحيطين ايشلريله عالقه داردير كي، آز چوخ توركجه ساوادي وار

 روسجا ايله بؤيويوب ده اؤزلريندن خبري اولمايانالر ايسهاصرف. ميلليتي نين نه اولدوغونو بيلير
بو. يدديرلر احتيياجالرينا قارشي القئن منسوب اولدوقالري موحيطيااكثر و مرهثبو القئيد

قيم فردلره ماليك اوالن هئيتلر هر نه قدر فالعبؤيله. سيزليك البته كي، بؤيوك بير اقامتدير
آتطقا. اولساالر دا فايدا وئرمزلر، مدني اقامته محكومدورالر ير دا فالدير، ائششك قدر داواملي،

و تناسولدن محرومدورعفقط. قدر قوووتليدير . حياتيني هميشه باشقاالرينا مديوندور.قيمدير
و. اونون موولليدي اولماق گرك. حياتين هامبالي اولماق كافي دئييلدير قاتيرداكي قوووت

و تربييه ائديلمه سي غئيري. داوام مووققتيدير بوكي آتداكي قوت، حال. مومكوندور آرتيريليب
و توار يات بيرر قوتحيذعملرينه تاببوتون حؤكثون ائششكده كي داوام قانوني تكامول

.منبعلريدير
ميطتين گليب تسلل كناردان بير ميل  باالجملهلته قاليب گلمه سي، اونونل طريقيله ديگر

قاثشخصيتلريني محو ائده رك اؤزونه تم يل ائتمك كيميصاحيرطيل ائتمه سي ده عئينيله
 امرده نظره بعضي پارالق نتيجه لر دايابتيل طريقيله تمدن ائتمك هر نه قدرثتم. بير شئيدير

وي ده كي، اصل بشريتگؤسترسه ده، حقيقتده هئيت و اونالري دوغماق  قوه لري كورالماقدان
. سيندن محروم ائتمكدن باشقا بير شئي دئييلديرخصيصهآرتيرماق

ف ون ائتمك اوچ" خيالص"كتلي گونلردنال بو گون ايراني كئچيرمكده اولدوغو بو ان
ولالينده كي ايستيقالل كؤلگه سيندن ده محروم ائديب، باشقا موترققي بير ميل تين ايداره

يلي آلتينا وئرسنيز احتيمال كي، انزلي بير نئچه ايلين ظرفينده باكييا مئيدان اوخوياجاقثتم
ني. يدن هئچ ده گئري قالمازيو بندر بو شهر ده بمب.ره قدر ترققي ائد ن فقط بو سري ترققي

س نهعمقابيلينده امين اولونوز كي، ايران بير داها نه فردوسي يئتيرر، نه .ظافيحدي،
تهتلره خصوصيتلري نين موحافيظل ميللي ايستيقالل، علي الخصوص، ميل مينا سيني

ي ائدن ايستيقالل دايما بشريت سا و اصلحه  بير تاقيم ايبداعالر، ايختيراعالريمدنيتده يئني
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و ايختيراعالرين مجموعيندنع دئديگيميز شئي ده بو بداتبشريي دير كي، مدنيتنويدينده ت
.يئكوندورعيبارت بير
ميزجه ايرانليالردان دا، عوثمانليالردان مادي ترقياتنقطه نظريندنيياليالر بيرز بيز قافقا
كصم. دا ايره ليدگيز عالمده ايختيراعاتبونونال بئله دفتري. ستان دا بؤيلهوا، هندذرليلرده

بوكي، ايرانين هئچ اولماسا حال. يجه ده اولسا دا نه بير ايسميميز وار، نه ده بير رسميميزاجز
 خاني، توركييه نين ده ايسمي آوروپا محمودناميله بير سيتاره كشف ائدن" محمدييهم"

و ضبط اولونان مونير پاشا كيمي موختثتقديره قاموسالريندا بير ليساني  بير دوكتوروعربت
اميد كيمي بؤيوك شاعيرلره ماليكيتي اوچون ده توركييهحقحلابدعتوفيق فيكرت،. واردير

.ميلليسينه بورجلودور اؤز ايستيقالل
قطهنتبشري رك قرار توتماسي مدنيت لتلره بؤلونهل هئچ شوبهه يوخدور كي، دونيانين مي

زاي  و اونالرداكي عدم يگين تلرده كي منللميل. دديرئنظريندن بير اتيذايستيقاللي
ل اولماسي بو زايدلري هئچ شوبهه يوخحخاصيتلرين باشقاالري نين خاصيتلري ايچينده مون

 نين قيمتي آزالماق علمي ناقيضلرين عددي چوخالديقجا، معاديله. كي، مبدل بير ناقيض ائدير
.جبر قايداالرينداندير

سيني تشكيل ائدن بو باياغيني يوخاريدا ذكر اولونان دوستانا بير صحبتين خاتيمه
: ائتميش ايديمصرفيقيمه قارشي آشاغيداكي وجهله تلخي

 گئج ترقياجا محروم قالماقدانسا، مادت ترقي ائديب معنوياتا عجله بير صورتده مادت
مي. جا موستقيل قالماغي تجريه ائديرم ائديب، معنويات  ده لتين ده، بشريتينلچونكي
. فايداسي بوندادير

ل يل اوچون دئييل، اؤز منليگيني موحافيظه اوچون چاليشان ميلث باشقاالريني تم
و فايدالي بؤيوك بيرتبشريي تپرستليك مدنيت و تصديق اولونمالي ضروري  نامينه تقدير

.فيكيردير
او ميلت و ميللي ديريليگين نه اولدوغونو ياخشيجا بيلمك نهلچون اولجه ميلپرستليگين تين

و اونو اؤيرنمك اوچون نه كيمي واسيطه لره روجو  ائتمك الزيم اولدوغونوعاولدوغونو اؤيرنمك
.آنالماق گركدير
. كلمه سي نين معناسي چوخ يانليش بير صورتده تلقي ائديلمكده دير"لتلمي" بيزده

و مدني مملكت تل نه قدر عالي تحصيل گؤرموش، مدني حيات ادوفصر گؤرموش آدامالريميزا
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 دئيه جاواب—" موسلمانام": لتدنسينيز، دئيه وئره جگينيز سوااللائدرسينيز كي، هانسي مي
بوكي، همن آدام اؤزو بير نفر حال.و بو جاوابين هئچ ده ناموافيق اولدوغونو دوشونمز. وئرير

tı"روسا  iz kakoy natsii "-دئيه وئرديگي سواال "xristianin "،جاوابيني آلسا 
و جاواب وئرن شخصين جهلينه دليل توتار " بيزده ندهياصل. مذكور جاوابي اولدوقجا گولونج

" امت"بلكه ده قديمده. آيريلماميشدير كلمه لري نين فرقي"لتلمي" سيله كلمه"امت
و جنسيت جام"لتلمي"ايله "لتلمي"رانه سيني آنديع آراسيندا فرق اولماييب، قوميت

و هم دينليك جام كلمه سي هم و" امت"لم اوالنعه سينهعكيش  كلمه سيله قاريشميش
 معناسينا آالجاق nasyonي"لتلمي". تعبيري مشهور اولموشدور" يسالما ميلت"

 داشليقالري"بو، دينداشليقدان عالوه بير چوخ. دينليگي بيلديرمز اولورساق، بو هئچ ده هم
لتلمي"معاصيري ايله معناي. ديل بيرليگيني الزيم گتيرربالخصه اولدوغو كيمي،ع جامدا"
جاصاحبيرليگيندن كلمه سي ايشته بو ديل" فقط باشليجا ديل. يتي ايفاده ائديرمعيل اوالن

.لت مفهومو باشقا خصوصالرا دا شاميلديرلبيرليگيندن عيبارت اولماقال برابر مي
 اينسانالرين اخالق": كلمه سيني بو صورتله تعريف ائدرلر"تل ميل"سالري آوروپا قامو

اته اسالري اوزاس لتلمي. دئييلير"تل ميل"ادالري نين بؤيوك بير شكلينهحرينه قورولموش
م د، بير ديريليك كئچيرمهتحداخيلينده اوالن مختليف هئيتلرين بيربيرلريله برابر ياشاماسينا

ه يه داخيل اوالن بعضي هئيتلرين ديگرينهعه لري شرط اولدوغو كيمي، او جاملريني آرزو ائتم
دهطتسل كي"لتلمي"تاريخييهط شراي. مديريزال ائتمه مه سي  ين دؤولت شكلينده

و ادبي شكيلد ، مثال. وري هر حالدا مومكوندورظهوكيه موجوديتينه مانع اولسا دا، مدني
ق واحيدهه اولونموش ايتالييا هئچ بير زامان ميلتطعق-هعطاجنبيلر طرفيندن پارچاالنميش

اولماقدان قالماديغي كيمي، اينديكي حالدا اوچ دؤولت آراسيندا بؤلونموش اوالن لئهلري 
دور كي، بيرليگي درك ائلمك اؤزلوگوندن معلوم-اؤز. لت سايماق اوالرلكمالي جسارتله بير مي

و دها اينسانالرين تدريجو اونو آرزو ائلمك تاريخي بير زمينده و ميلليتدن  قوميتدن ميلليت
."يل اولورصاحلت درجه سينه چيخماالري ايلهلمي

و ميل ت سؤزلري نين فرقيني ايسه قاموسالر بؤيلهل بورادا ايشله نيلن قوميت، ميلليت
و ديل بيرليگي؛" قوميت": تعيين ائديرلر و مدنيت" ميلليت" يالنيز نسل وبي- ديل "رليگي

و ميللي ديريليگي درك ائتمكلههد"لتلمي بابادان-ني بير آتاعي.يل اوالرصاح مدنيت
و يا قوم و بير ديلده دانيشان كيچيك بير طايفا ا،ايئتيشمه : الق اولونارط قوميت سؤزو
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ب با ائدركن بير قومدحثشاهسئون كيمي شاهسئوندن آرتيق شاهسئون ميلليتي. اولونارحثن
جم. يلمزدئي و طايفالر  اولوب بير ديل ايله برابر معين بير مدنيتهعبير چوخ بو كيمي قوميت

ب تاتار،-شمالي تورك. ائتمك اوالرحثماليك اوالن آذربايجانليالردان بير ميلليت كيمي
و  جمغكريم، توركوستان، آذربايجان و ميلليتلرين بير نئچهعرب توركلري عوثمانليالري

. كلمه سي وئريلير"تل ميل"ييته ايسهعايز اوالن جامحه بؤيوك شكلين
ميژرسالويان،ا ايشته بو صورتله لتلرينه مقابيل وضع اولونا بيله جك كلمه تورك،لرمن

و عرب كلمه لري اوال بيلر و ياخود ايسالم كلمه سي دئييل، بونالر آنجاق. فارس مسلمان
مالايس .قابيل قويوال بيلرلرويتله خريستيانليق كلمه لرينه

ا"تل ميل"و" ميلليت" لص سؤزلري نين قلبي بو صورتله تعريف اولوندوقدان سونرا
و ياخود ميل و اونون مفهوملميلليت بصنعونو وجودا گتيرن تي . ائده ليمحثرلردن

و ياخود ميل و اخالق بيرليگي،ل ميللي مدنيت و يخيتارعنعنه ت، ديل بيرليگي، عادت
. بيرليكلري نين مجموعوندان موتشككيل بير محصولدور دينينهايت اعتيقادات
بيريندن آييريب آراالريندا بير نيسبت تعيين-ايز اولدوغو اجزاالريني بيريحتينل اگر ميل

مي. ديل بيرليگي اولدوغونو رعنا گؤرورلرهشتاد ائده جك اولورالرسا، يوزده اقلال لتينلديل
و باطينيدير. حيصه سيديربؤيوك بيريندن آييران ان بؤيوك-لتلري بيريلمي. اونون ظاهيري

تاريخي نين ده بؤيوك مدخليتي عنعنهت تشكيليندهلميل. عالمت، ايشته بو ديل دامغاسيدير
ب. واردير ميعضافقط اتل بو عنعنه  حال. ادينا رخنه يئتيره جك بير شكيلده ده اوال بيلرحلتين

و مؤحكم حساب يئنفقط دين جهتي. ايله دينده بو جهت اوالمازبوكي ديل ه ديل قدر متين
و تكامول ائديرسه ده،. چونكي ديل دايميدير، باقيدير. اولونا بيلمز ااسترققي وئاسلي بير تيالف

ميحاال. تغييره اوغراياماز ااتذ. دور لتلر موجودل كي، تاريخده بير چوخ دينلر دييشميش اوالن
و. لت يوخدور كي، دينين كرراتال دييشميش اولماسينلهئچ بير مي ريندهه دات اوزعااخالق
مينقطه اده تاثيريعلاكي فوق ديل ايله. لتده بؤيوك ايشتيراكي وارديرلنظريندن دينين ده

ي يل اولوب، آراالريندا ميللصاحقوميتلري داها تئز لتلرين معريفتلبرابر دينده ده بير اوالن مي
.ويجدان داها اول اينكيشاف ائدير

لتلرين حياتي دا آنجاق بو ميللي ويجدانين اينكيشافي سايه سينده مومكون اولوب،ل مي
آآنجاق بو ويجدانين تاثيريله دير كي، ميللي ايد آميللي ايد. يل اولورصاحله ولوحصلينه

تلايلدير كي، مي . بيلرلرمين ائدهالتلر اؤزلرينه شانلي، شرفلي بير ديريليك
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 سايره يئرلرين موسلمانالري كيمي، بيز روسييا موسلمانالري ميلليتدن اول دين جهتينه
پرورانه ميزده دين نامينه ديريليك گؤسترمك ايسته ترققي ركاتحبوتون. اهميت وئرديك

 اوپئراالر توركجه تئاترالر،. توركجه قزئته چيخارديق آدينا موسلمان قزئته سي دئديك. ديك
و موسلمان اوپئراسي دئديكعدوزلتديك  مكتب آچديق روس. نوانالريني موسلمان تئاتروسو

.موسلمان مكتبي ناميني وئرديك
ي بوكي ائله حال. كلمه سيندن عيبارت اولدو" موسلمان"نهئ جمعيتلريميزين صيفتلري

و تورك  . ني ديريلتمك اوچون ايديسيمدنيت آثاريديكلريميزين هاميسي توركجه اولوب
موسلمانليغين ايبتيداي تاثيريندن گله رك بيز اؤزوموزو موسلمان آدالنديرديغيميزدان اصيل

 آدينا" موسلمان"توركلويه اهميت وئرمه ميش، همان نوانيني تشكيل ائدنعميلليتيميزين 
"، باشقاالري بيزهقهله بو قناعتله ده قالماميشي. هله ده ائتمكدگيز. قناعت ائلميش ايديك

بو تاماميله اوندان گلميش. دئميشلر، اونا دا اعتيراض ائتمه ميشيك"ييانش پئر"و"تاتار
و. كي، بيز اؤزوموزو نئجه كي الزيمدير تانيماميشيق اؤزوموزو عملليجه تانيميش اولسايديق

كماينبغي اسالر اوزرينه قورولماسي الزيم اوالجاغينياسميللي ديريليگين نه كيمي 
" خريستيانسكايا اوپئرا" دئميه جك، بونون" موسلمان اوپئراسي"بيلسئيديك، البتته كي، 

سي نين اوپئرا اؤيله ده تورك صحنه. قدر گولونج بير شئي اولدوغونو درك ائده جك ايديك
ينا اداتع"سكيا" ائدركنذار اتخاعمست آرتيستي اولماقال ايفتيخار ائتديگيميز حالدا، نام

اؤيله. احتيياج گؤسترمه ييب آغدامسكي، سارابسكي عوضينه آغداملي، سرابلي دئيه جگديك
و باش فاجيعه"سي تورك صحنه" دئييل"سي موسلمان صحنه"ده   دئيه جك

ونفقط بو كيمي خوصوصالر ميللي روح. اوينايانيميز عربلينسكي دئييل، عربلي اوالجاقدي
و ميللي ايمانين اسلي بير صورتده اينكيشااس وله گلمهحصف ائتمه سي ايله، ميللي ويجدان

ب و ايمانين نه صورتله- اؤزالطبعسي نتيجه سينده اؤزوندن دوزله جگيندن بؤيله بير ويجدان
بصاح . اولونماليديرحثيل اوالجاغيندان دا

 يه ود ميللي ويجدان ايله ايمانين نه صورتله هاسيل اوالجاغيندان بحثي بو نؤمره
.ائلميشديك

و آرزونون موجوديتيندن و ياخود ميللي ايمان ميللي ديريليكده كي عمل  ميللي ويجدان
و بيانيندانحو اونون صورتي مي.يل اولورصاحس  بير شخصين اؤزونهيلت دئييل، حتّلهر
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و آرزو دخي دئمك اوالر. گؤره بير عملي واردير " فيرنگجه سي بونون. بونا باشقا تعبيرله ميل
آيدا . دئيه ترجومه ائدنلر ده واردير" مفكوره"عوثمانليجادا سون زامانالردا بونو. گلير"له

و مسعملي بالطبع هر شخصين آرزو و . له كي ايله موتناسيب اولورئ اؤزونون ايقتيدار
تشكيل عمل بير، بير معليمين مكتب موديرليگينه نايل اولماق ايستمه سي اونون اوچونمثال
آبير موحريرين قزئته صاحيبي اولماغي آرزو ائلمه سي اونون ايد. ائدير اؤيله ده بير. ليديره

دئمك كي، بير. چوبانين بؤيوك بير سورو صاحيبي اولماق ديله مه سي اونون مفكوره سيدير
و باجاريغي دايره سينده منتها نه يه ماليك اولماق ايسترسه،  او شئي اونون شخص اؤز ايقتيدار

.اونسوز ياشاماق ناقابيلدير. سيز كيمسه يوخدورعمل. يديرعمل
فعفعمل سيز ياشايا بيلمه ديكلريلعمشخصلر. اليت ده ترققييه موجب اولورعاليته،
دهلكيمي، ميل مي. سيز ياشايا بيلمزلرلعمتلر  ده موجود اوالن حاكيم بيرالتين عموملايشته

.دان ايله ايماني توليد ائديرلرسلر ميللي ويجح گيزليادا بسلنو آرزو يولونعمل
و ميللي ويجدان نه صورتله ظاهير اولور؟ظه كيملر عمل الري فقط بو ميللي ورا چيخارير

:بونو آنليياليم
ن عمله فرقادعمل سيز اولماديغيني ادعا ائتديك، فقط عمل يوخاريدا كيمسه نين

لرعمشخصي. واردير و استحصالي چتينده اولسا، بؤيوك اوال بيلمزل يني. هر نه قدر موشكول
و ميللي  و او ميللي ويجدانين طلب ائله ديگي ده اولمازعملاونا بؤيوك ، بير مثال. دئييلمز

و بو چتين مقصده نايل اولسا بئله، بو عمله بؤيوكلوكاينعملهامبال ميلليونئر اولماق  دوشر
قط بير فرد اؤز موحيطي نين فايداسيني دوشونه رك شخصي اوچون دئييل،ف. نامي وئريلمز

و ياخود ميل  دئمك اوالر، بو كيمي عمل بسلرسه، بونا بؤيوك عملتي اوچون بيرلقومي
.پرورلر، ياخود مفكوره چي ايسمي وئريلرعمل آدامالرا دا بؤيوك

ژان ژاك روسو، ناپولئون؛ آلمانالردا، روسالردا بؤيوك پيوتر، لومونوسوو، فيرنگلرده مثال
م ليوتئر، بيسمارك؛ عثمان مدحليالردا سولطان ت پاشا؛ ايرانليالردا نادير شاه ايلهحمد فاتح،

.پرورلردنديرعمل مان خان بو كيمي بؤيوكحرالبدعاندا اميرغفيردووسي؛ اف
اونالر. ده آز دئييلديرلر بسله ينلر اول نظرده گؤرولدويو كيمي او قدر عمل بؤيوك ميللي

و وارديرالر و گؤردوكلري ايشلرين اندازه. هر زاماندا اولموشالر يالنيز شهرتلري، ايقتيدارالري
ز شخصي مقصدي خاريجينده موحيطي نين احتيياجي ايله مشغول، اونون اؤز. سينه گؤره دير

اواعملادتي نامينعس و ائدنلر همن بؤيوك كيمي خيدمت عملي اؤز شخصي عمل لره بسله ين
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مي. پرورلردنديرلر عمل ملبير تلدود، يا مفقود اوالرسا، او، ميلحلت آراسيندا بو كيميلر
و باشقاالري نين زيردستي اولوب، آياقالري آلتيندا و ساغالم بير ووجود اوزو گؤرمز موستقيل

دهلچونكي، شخصلره مومكون اولماديغي كيمي، ميل. ازيلر، گئدر يعملتلره اشاماق قابيل سيز
آليعمليپرورلر بو بؤيوك عمل فقط بؤيوك. دئييلدير ؟رالر هارادان

. اصيل آراسيندا ياشاديقالري محيطين اؤزوندن
ول بير محيط، داها واضح بير تعبيرله، بير مي لت افرادي نين اوركلرينده ميلليتلري

و صورت وئرمكدن اؤزلري فقط بو آرزوال. محيطلري حاقيندا بعضي آرزوالر واردير را بير شكيل
 بسليرلر، فقط بو بسله ديكلري نين ندن عيبارت اولدوغونو عملمشترك بير. عاجيزديرلر

آراالريندان بير ايقتيدارليسي چيخيب دا بو هر كسين مبهم بير صورتده. تعيين ائده بيلميرار
كيح و صورته قويونجا، باخيرسان ، بير چوخالري اؤزلريس ائتديكلريني معين بير شكيل

پرور طرفيندن تعيين اولونانين عملس ائتديكلري شئيين مذكورحنين ده مبهم بير صورتده
و ياخود ديله گتيرمك عمل دئمك كي،. عئيني اولدوغونو گؤرويورالر پرور بيريسي نين قلمه
ي صورتيله تصوير ائتديگي بو  ي ايستيقبال بير لوحه ونون ايسته هر كس اؤز. خيالديرآيينه

درعديگيني او آينادا ان و فيحكاس ائتميش بولويور كيرده اولدوغونو اظهار ال اؤزونون دخي او
.ائدير

اعمل آيري- آيري و تعيين اولونان، باشقا تعبيرله، زار اولونانحپرورلر طرفيندن تصوير
اح الييعملالرميللي  دهصه سي خالقين و آرزو ائتديگيلهحل دوشونوب  توافوق ائديرسه،س
و بوللو طرفدارالر قازانارع سريعملمذكور يوخسا. بير صورتده خالق آراسيندا اينتيشار ائدر
.دود بير دايره ده اينتيشار تاپيب نهايت، نيسيان بوجاغينا آتيليب قاالرحم

ا، فرانسا اينقيالب مثال بيولصكبيريندن اول موجود اوالن زار حياتدان آوروپا خالقي
و  و فلسفه لر كؤشه ميش هر كس عقل لريناولموش  او واختا قدر حاكيمي اوالن نظريه

ت ديگر بير طرزحياتعجما. حالين بؤيله ليكله داوام ائده بيلميه جگيني دوشونموش ايدي
اؤزلوگونده ده احوالين نه يولال دييشمه سي الزيم گله جگيني موبهم-و هر كس اؤزو. ارديآر

موجود. ور ائتديظهنقادي ايلهس ائتمكده ايدي كي، روسو او مودهيش قلمحبير صورتده 
ي نين اندازه سيني عملاوالن طرزحياتي باشدان آياغا تنقيد ائده رك، تازه بير حيات 

هم. گؤستردي  روسونون يازديقالريني آلقيشالدي، هر يئرده فيلوسوف اؤزونهنبوتون آوروپا
و غليانه گتيردي كي، خالق"ولوق روس". آتشلي طرفدارالر تاپدي  خالقي ائله بير هيجان
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اسالرين مودافيعه سي اوچون جانيني فدايا حاضير اولوب،اساونون وضع ائيله ميش اولدوغو
بيعمل .نتها قاالنالر بئله تؤكولدوا اوغروندا

و اندازه دن چيخميش بي و سوي پاپاليق حد الريندان ايستعمال-پايان جينايتكارليقالري
تظهبيزار اوالن خريستيانليق عالمي ليوتئرين  سيس ائدن پروتئستانتليغي دخي اؤيلهاورو ايله

و صميميتله قارشيالديحبير  چونكي ليوتئر موحيطي نين موبهم بير صورتده. رارت
.و معين بير شكله قويا بيلميشديدوشوندوكلريني تدوين ائلميش

و نابود اولوب گئتميشديلتي بير زامانل بولقار مي هر كس بير داها بولقار دئيه. محو
نالمي  زمانه سي نين ان موتفككير بير سيماسينييحتّ. ميد ايديالت وجودا گله جگيندن

فقط سونرا. دئميشدي"تل بير ميلض مونقري"تشكيل ائدن وولتئر بئله بولقارالر حاقيندا
با" پرورلريعمل بولقار بؤيوك  و بولقارالرين تعبير ائده بيلمه. هور ائتديلرظ"ياييالروازووالر

بؤيوك بولقار تاريخي يازيليب بورادا. ريني قلمه گتيريب اونالري شعرلنديرديلرالعملديكلري 
و اونالردا روححبولقارالرين ان نازيك  لر حادثهميللي اويادان سياتالرينا تاثير ائدن

لت ديريلدي، اؤزونولمي"ض مونقري". گلديعمال" وار" دان بير" يوخ".ديجانالنديريل
ت. يونانيستان دا بؤيله اولدو. آوروپايا تانيتدي  جمعيتي" ETR"سيس ائدنااگر واختيله

جملميل  ائديب ده توركلري وطندن قووماغا موفق اولدو ايسه، محض او اؤزعتيني باشينا
و ايمانيني دوغرو بير صورتده لتيليم ليل ائده رك، خالقين مبهم بير صورتده،حت نين ويجدان

و تعبير ائده بيلمك سايه سينده اولدوا حقيقتعملالريدويدوغو ميللي  .يله درك
 ايشته بو خاريقه لر ايجاد ائده بيلن بؤيوك عمللرين موولليدي اوالن ميللي ويجداني درك

و تف هرو ميللي ايمانين ايقتيضا ائله ديگي بؤيوك عمللري كشف سير ائده بيلمك اوچون
و ياخود مي لتي اؤيرنمك، اونون مازيسيني بوتون تفصيالتي ايلهلشئيدن اول مذكور موحيطي
لتين معنوي مؤوجوديتيندن عيبارت اوالن ديلينيلتدقيق ائتمك الزيم گلديگي كيمي، بير مي

بولده تدقيق ائلمك، مي  بوتونينموهبت زمانلتين يوزده دوخسان ركنوني تشكيل ائدن
و سونرا دا او ايستيقبال اوچون بير چوخ گرانبها ماده لر ساخالميش اوالن دقاييقيني آراماق

.لته آنالتماليديرلمازيني، او خاريقه لر يارادا بيلن آنا ديلي ايله مي
ت سيسا بؤيله ميللي بير درس نتيجه سينده ده هئچ شوبهه يوخدور كي، ميللي ويجدان

و ميللي بير عمل تؤوليد ائدرائدر، او دخي . بؤيوك
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 كئچن مقاله ميزده بؤيوك ميللي عملين نه كيمي بير قوووته ماليك اولدوغو ايله، اونون
و نه صورتله يصاحماهيتيندن موئيل اوال بيله جگيندن بحث ائتميشديك، بو كره عوضنه او
.اوستونده دوراجاغيز
آ ميللي بير ايد ته نه ندن الزيم گؤرولويور؟ بونو ياخشيجا درك ائده بيلمك سيسيالين

و كئچيرمكده اولدوغوموز ميللي حياتيميز ايله اونون تظاهرلرينه  اوچون بير آز كئچيلميش
و اينتيقاد باخيشي ايله باخماليييزحته  نه گؤرويوروز؟. ليل

ت بؤيوك-بؤيوك. اولونويوربير چوخ كيتابالر نشر. سيس اولونويورابيزده بير چوخ جمعيتلر
دئيه وارد اوالن سواال- نه كيمي بير مقصدله ياپييوروز؟فقط بونالري. ياپيالر، بيناالر تيكيلير
"ت اوچون ياپييوروزل ميل"كي، يقينم.و معين بير شكيلده دئييلديرعجاوابيميز چوخ دا سري

جا. جاوابيني وئرمكدن عاجيز دئييليز واب كافيميدير؟ همن فقط بو قدرليك بسيط بير
و معاريف ايله ايشتيغال ائدنلره مي و ميللخئيرات تللتينيزين عملي قيب ائله ديگيعتينيزين
م ايشته ايشلريميزده عومومي بؤيله بير. تل قاالرالرعمقصد ندير؟ دئيه سورولسا، البد جاوابيندا

ي حقيقي و بوتون اولماديغيندان گؤردويوموز ايشلريميزده آرزو اولونارابطه مؤسساتن روح
قوجامان بؤيوك. يوخلوغو هر زامان سيزيليرحبل المتينبيرينه باغاليان- ميزي بيريخيريه

م. بيناسي ياپديراريزجمعيت خيريه بير  سسيسه اولماق اوزره ياپيالن بو بينانينؤآما ميللي بير
يزا گلن ايلك مهنديسي قاباغيم. معماريده ياپيالجاغينا هئچ ده اهميت وئرمريز-هانسي طرزي

آز. دئييريز" آل بيزه بير بينا ياپ"توتوب دا  آز" قوتيك"او دا گؤتورور بير " دن، بير
معماريسيندن قاريشيق بير طرز)ربع(" ماور" بير آزجادا دان، بيلمم ندن،"نسانسور

مد-داشي. كومپازيسييون ياپار عمحداش اوسته قاالر، . ارت وجودا گتيريرش بير بينا، عالي بير
لريميزه بير شادليق گتيرير، فقط بو عظمت، بو بؤيوكلوك البته كي، بيزي فرحلنديرير، قلب

كيصاحلرله بير چوخ خرج ل اوالن تزيينات بيزه توركلوگون، موسلمانليغين كئچميشده
ا و احعظمت هموالصتشاميني آنديرا بيلسيدي، بيزيم ده اؤزوموزه مخصوص معمارليقدا بير ،

اه ده گؤزل، عالي تقليد وال ماليك اولدوغوموزو بيلديرسيدي؛ البته كي، بينانينصشايان بير
مامادي عظمت و حقيقتن ده بو بؤيوك عملينويله تناسيب معنوي بير بؤيوكلوگو ده اوالردي

.محتشم بير آبيده سي كسيلردي
كل معين ميللي عمللر بسله ين مي ونتورالريندا آپارديقالري لتلرين تاجيرلري بئله

و معاريف ايشلريلهحم اسبات دفترلريني اؤز آنا ديللرينده يازيركن بير كره بيزيم خئيريييه
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م م. اسباتينا دا دقت اولونسونحمشغول اوالن جمعيتلريميز اسيباتحبوتون روسجا، هله
اوياندا، مكتوبات) نوردئيه مدافعه اولو بلكه ده بؤيله ليگي تفتيش اوچون الزيمدير،(دفترلري 

.نطقلر دخي چوخ كره روسجا ايراد اولونور. دا روسجادير
تخانا؟ تاپيالرمي اورادا ايسته ديگيميزئفقط ندير او قرا. تخاناميز وارديرئ سنه لردن بري قرا

نعبوطم  لري؟هر اولونان ميللي قزئتلرين مجموعشات؟ وارمي اورادا
ا فت. ريقت ايشي گؤرنه يوبيلئي ياپيعو جما هردن بير بو اديبه، ليحعفقط بو گون ميرزه

منوآخوندو قيد موجود اوالن كيتابخاناالريميزا گئديب، اونا دايرتو تدقيق ائتمك ايسته ين بير
ياه بير قد و ينكي آذربايجان تورك تاريخي ادبياتي ايلهار اولسون، معلومات ييغا بيلرمي؟

ينيا باشقا ميللي بير موسسسه، خصوصي بير محل تاپا بيلرمي كي، شتيغال ائتمك ايسته
و  يتي الده ائتسين؟صاورادان ايسته ديگي

! يوخ
.اناميزدا چوخدان بريدير كي، وارتخاناميزدا، كيتابخئبوكي، قرا حال

.ق، اونون وطنداشالريريقروسييادا ياشي. ريك روسييا مملكتي نين بير جزيني تشكيل ائدي
بو.، ديريليگيميزين بير چوخ احتياجالري وارديركير، مادام كي، بورادا ديريليالطبعب

م وودواحتياجالرين بو واختا قدر ندن عيبارت اولدوغونو  معين بير شكيله گتيره بيلديكمي؟ر
هر. سنه لرينده روسييايا تاريخي بير زامان گلدي1906و 1905 و او زامان هر طبقه

كيمي بسله ديگي شئيلري)الهيدا(ت اؤزونون چوخدان بري دوشونوب ده بير مفكورهللمي
.ان مئيدانا قويدوهام

و بونو ايست نه ايستيه. واقع قارشيسيندا بولوندوق يالنيز بيز بير امر. دئديلره ييريك اونو
تك. جگيميزي، اعتيراف ائده ليم، بيلمه ديك وار ايديسه اونالرين تك فردلريميز-بونو بيلن

دا بيلديكلريني بيزه بيلديرمه يه واخت يوخ ايدي، روسييانين كئچيرميش اولدوغو او مشهور 
ساطمهسنه لرده بيز بير تال و لح دچار اوالن گمييه بنزه ييرديك كي، هارايا گئده جگيني

الماق الزيم هر حالدا بير طرفه اولسا دا سكان ساخ.ينيجاتي نه طرفده گؤردويونو بيلميرد
مي.يگليرد لتلرين گميچيلرينه باخديق،لبيز ده بيزيمله برابر تهلوكه يه توتولموش اوالن ديگر

و اوركلريميز الطبعب. يولوموزو اونالرين گئتديگي سمته دوزلتديك ، اليميز سكاندا تيتره يير
چ .رپينيردييمجهول بير عاقيبت قاباغيندا
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دفسيزليك نه قدر مهلك ايسه، تاريخي ساعاتالرداهاوچون توفانا توتوالن بير گه مي
.دير سيزليك او قدر مهلك لت اوچون ده عمللبولونان بير مي

رشده-محاريبه لر متناسيبتيله حددي. او زاماندان بو واختا قدر آز عؤمور كئچمه ميشدير
بو يئتيشديگيني اثبات ائدن روسييا تكرار بير امر لونورسا، تيتره مز بير اله واقع قارشيسيندا

 برك توتوب دا مقصد طرفه يول آپارسين؟- كي، ميلليت گميميزين سكانيني بركككييمال
. يئري بوراسي سوال

يولون. شناسليغا آشينا اولماييب دا گئده جگيز مانآس منجه گميچيليكده معمول اوالن
مقصديميزي نشان وئرن.قياياياجنمدا بوالي تانيماديغيميزجا الي تيتره مز سكانچيناولدوزونو
.فيني آختارانالر بلكه ده وارديركش. داها كشف ائده بيلمه ديكاولدوزواو پارالق 

دئيه مئيدانا چيخانالر گؤرولمه دي، ياخود گؤرولموشسه فقط، داها بودور كشف اولوندو
.لشديره بيلمه ميشلردير ده گؤردوكلريني عموميت

 هاميميزين اوستونده دوشونمه سي ايندي ايسه نه جوره كشف ائتمك اوالر؟ اولدوزو بو
م !لهسئالزيم اوالن بير

 ندير او خطا؟. بو واختا قدر ائله ديگيميز خطادان، آرتيق آيريلما زاماني گلميشدير
ق و و ميللي ايشلرده آنجاق ظاهيره باخميش اليبي تقليد بيز بو واختا قدر بوتون عمومي

ي بيريسي، مثلن،جيابان. بوندا بير دره جگه قدر موفق ده اولموشوق. ائتمه يه چاليشميشيق
و توركجه بيلمه ييب ده يالنيز ظاهيريميزله حقيميزد  بير فيكير ائدينمكهباكييا گلسه

 اوزره بوراداكي ميللي اولماق:زنيايستسه، اونو آليب بير كره نيكواليئوسكي كوچه ايله كئچيرس
جاهلرينه ز، سونرا كيتاب مغازينيياپيالن عالي عمارتلري گؤستررس الري مكان- آپاريب،

بو. دولدوران بير چوخ اثرلري اونا نشان وئريرسينيز ريب سياح باكيغشوبهه سيز كي،
و عمل مي توركلري نين اولدوقجا متمدين .لت اولدوغونا حكم ائدر، گئدرلپرور بير

 بؤيله ايندي ايسه؟ يوخاريدان بري سؤيله ديكلريميز بئله ديرميده فقط حقيقتن
.قخطاميزي دا بورادا آرعملييي. اولماديغيني اثبات ائدير

و. منجه، بونو باشقا ياندا آراماغا لزوم دا يوخ ديگرلرينجه بيلمم، منجه بو اولدوقجا واضح
.آشكاردير



 محمد امين رسول زاده2 دفتر شماره-سلسله مباحث تئوريك

32

و معنويات هيدا(عمل: يد اولماق اوزره بؤيوك بير بوشلوق وارعاينا بيزده ايشلريميزين روح
جي اولماق مجبوريتينده اوالن بونون مرو.س اولونورحبوشلوغو، بو بوشلوق هر طرفدن)لآ
آياده ايدزات دئمك اوالر كي، هاميدانعبوطم .سيزديرله

م له اولونجا، نظره گلير كي، ابتدايئب لي، مطبوعاتا بير ايدئال، دان باشلعماتعبوطامرده
 فقط بونو نه جور ائتمه لي؟. بير مسلك وئرمه لي
و ادبياتين ماهيتجه- بو خصوصدا آز چوخ دوغرو بير فيكير ائديله بيلمك اوچون مطبوعات

ي اولدوغونو بيلمك الزيم گلمزمي؟نئجه بير شئ
و ادبياتي مح و طين، باشقا بير تعبيرله، ميللتيني مطبوعات كاسعانيتينيثيح حيات

ب نقئائتديرن بير آيينه تصور ائدرسك، شوبهه سيز الريني اصالح اوچونانصله دير، اوندان
.اسي بير واسيطه يه مراجعت اولونماليديراس

جاه معلومدور كي، مغاز الريني دولدوران يازيالر اكثريتله جاوانالريميزين مكان-لرين
ر ايچلرينده بعضي خودپسندلري اولماقال برابر چوخ كره ده صميميت جاوانال. قلميندن چيخير

، قصور اؤزلريندههرسلآرزو اولونان نتيجه ني وئره بيلمير. له قلمه ساريليرالريتنسنحو
لره ماليك اولمايان بؤيوك عمل. نظريندن بوشلوغونداديرطه دئييل، محيطيميزين عمل نق

خعلا يازيچيدان، امين اولونوز كي، فوق و معاصير بير اثر گؤزله مك لر بؤيوك عمل. اديرطاده
جكانصنشرينه خدمت ائده ليم كي، بوتون نق آنجاق. الريميزي آنجاق بو اصالح ائده بيله

.بودور كي، ايشلريميزه بير روح وئره جك، ديريليگيميزه ميللي بير ديريليك بخش ائده جكدير
مح ديگر بير نظره گؤره ده حقيقي اد طين احتياجينا جاوابيبيات آنجاق او ادبياتدير كي،

و حياتي ياراالريني، نئجه كي، الزيمدير، تصوير ائل و ميللتين حياتيني .سينه وئرسين
نظر صحيحدير، ايسته ديگيميز بير ادبياتي ووجودا گتيرمك،طه شوبهه سيز كي، بو نق

و مسلك جريانيحصو ني دوغورا بيلمك اوچون هر شئيدن اول لونو آرزو ائتديگيميز فيكير
.كميللي احتيياجالريميزي اؤيره نيب ده اؤيرتمه لي

و بو  احتيياجالريميز لزومو درجه سينده آنالشيلديمي، سونرا چاره سيني دوشونمك
تاپماق موشكول سي اوال بيله جك بؤيوك عملي اسيندا دا ديريليگيميزين منجياسدوشونجه

.ديربير ايش دئييل
ر هي. كنونو تشكيل ائدن شئي ديلديرو ميلليتين عمده ين هانسيتئديل عادتن هر بير

ديل ميلليتين هاميسيني تشكيل. سينه منسوب اولدوغونو گؤسترن بير لوحه ديره بشر دست
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بير ميلليتي محو ائديب. ائتمه سه ده، يوزده دوخسانيني وجودا گتيرن بؤيوك بير عاميلدير
تمآرادان (يلث گؤتورمك قصدينده اوالن سياسيلرده اصيل بونون اوچوندور كي،
و ان اول بير) سيونسسيميالآ عملياتي اجرا ائدركن ان بيرينجي فيكيرلريني ديله وئرر

س قديم زامانالرداكي اينسانالر داها مبتدي بير.ي ائدرلرعميللتين ديليني ياددان چيخارماغا
ق. حالدا ايديلر حاكيم ميللتلري اؤزلري. اولونوردوعالوهي عاملعوتلي بير اجتمادين داها

و اللري آلتينداكي ميللتلرين اعتيقادينا  كيمي ائتمك اوچون ديني تدبيرلره توسسل ائديرلر
ي اولدوغونو درك ائدن آوروپاليالرعاجتما بوكي، ديلده داها موهوم بير قوت حال. ايليشيرلر

ت.بونون عكسينه حركت ائتديلر بويقضي دينجه هئچ بير و يقين كي، ده بولونماييب
آلريني حاكميت ائلمه ييب، بوتون همتذخوصوصدا شديد تدبيرلر اتخا لديقالري آلتينا

لرين ديللريندن بونو اوچون ده مذكور ميللت. جه محو ائتمه يه قويولدوالر ميللتلري ميلليت
ت ميللي مكتب. باشالندي دضلر .يلي تهديد اولوندوييق ائديلدي، آنا

تنايا آلينميش اولسا، ميللتلر دخي تجديد ائتمك ايستهعا يالنيز بوراسي نظرايندي ايسه
و ميلليت يدير كي، هر شئيدن اولعبيطل ائلمك فيكرينه دوشدوكده،صاحجه منليك ديكده

نق. ديللريندن باشلعمليديرالر هر. نظردن هامان ميللت دئمكديرطه چونكي ديل بير بونا
 بيرنجه اولدوقجا متدي توركلر خاصيت. ياده بيز توركلر اهميت وئرمه ليگيززكسدن 
-لري سايه سينده ايسالميتي قبول ائتديكدن سونرا او قدر اعتقاداتينبو تدي. ميللتديرلر

 اسالم اؤزونهااتذ.دينيييه يه مربوط اولموشالر كي، عادتن توركلوكلريني بئله ايتيرميشلر
قو مين اوالن موختلف ميللتمؤ يليييه اولدوغوناثتمه لردن بير ميللت وجودا گتيره جك قدر

تح بؤيوك بير توركيحتّ. اعتقاد ائدنلر واردير الر بئله بو آخيرلي سيس ائدن عثماناكومتي
"كومتي اولدوغونا قناعت ائتمك ايستمه ييب، كنديلرينهحزامانالرا قدر اؤزلري نين بير تورك 

تم. دئميشلر" كومتيحالم اس و مقاومت خصوصيتيمعديلهثتوركلرده كي بو محويت
عمومي بير توركجگي،. لرين هر طرفينده آنالشيلير توركلري هامان توركلر بولونان اؤلكه

و عربي نفو .ا صاف بير توركجه يه ماليك اولماقدان محروم قيلميشديردان مبرّذ فارسي
و مدنيتيميز ت ميلليت و تماميتيني اساسمين ائده جك اوالن بيرينجياين خصوصيت

و تماميته يابان ياده گيريفتارزي اوالن تاثيراتا هر شئيدهجتعجب دئييلمير كي، استيقالل
و اجنبي ديللرين  اولموشدور؟ بو گون بالتردد دئمك اوالر كي، هئچ بير طرفدن موستقيل
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 ايستانبولدان توتوب كاشغاره كيمي هاميميز، تعبير.وندان آزاد خالص بير توركجه يوخدورذنفو
و داها قا .ريشيق بير ديل ايله يازماقداييزجايز ايسه، پوزوق بير ديل ايله دانيشماقدا

ه بو قاريشيقليقدان قورتاريب دا حقيقي بير ديل استيقاللينا نايل اوال بيلمك اوچون نظري
ايجتيمايييه سي حاقيندا بسلنن-ديلين اهميتي. يه لرين نه قدر مختلف اولدوغو معلومدور

اليه نظري هر. ديره لري ده او قدر مختلفحلرين اختيالفي قدر، اصالح يولونون كيمسه
ي كلمه لري ترد ايله قديم توركجه يه، اويغورجايا موراجعتجشئيدن ال چكيب ده بوتون يابان
ل. ائتمك قدر ايره ليگه گئدير و فارسجا انغتكيمسه عربجه لري توركجه استيقاللي نين

و محلّ. ائديرعالوهار دوشمني غد لرله عوضي شيوه ده موجود لغتاونالرين توركي
و عربي لغت بعضي. اولونماسيني طلب ائدير ، فارسي لري آنجاق لري ده توركجه ده كي

اج. ديالر اصطالح اوچون قبول ائديب سايرلريني تولالماق طرفداري نبي تركيب ضرري يالنيز
توركجه ميز حاقيندا پرورده اولونان بو قدر مختليف نظريه. دان گؤرنلر ده آز دئييلديرو اسلوب

ب-لر ايله اونالرين موافيق اولوب بو.كه ائتميه جگيثيل مباحصتفاالاولماديغيندان بو مقاله ده
و قدرليك ذكريميزب.كفكار ائدريا-هلرله مبادلي خصوصدا بلكه ده باشقا بير واخت محترم قار

م م. له يه مناسبتي اولدوغو اوچوندورسئايسه يالنيز و اكرهذبو خصوصالردا واقع اوالن مناقيشه
بو يولدا كي، فيكير. لرين بوتون تورك عالمينده هر دايم واقع اولدوغو هر كسه معلومدور

نو تشكيلو-چوخ توركلوگون ركن-مبادله لري گؤسترير كي، تورك عالمي نين هر طرفدن آز
م الزحلّله سي نينسئائدن بو ديل بو اؤزو ده بيزده ميللي ديريليك ايله.م گؤرولوراي

فقط بو خصوصدا قطعي قرارا گله بيلمك. دير ديريلمك ايسته ديگيميزه بؤيوك بير دليل
ل اوال حاصآنجاق بو تدقيقلرين نتيجه سيندن. اوچون هله بير چوخ علمي تدقيقاتالر الزيمدير

مه جك علمي مقدماتبيل الر بو مقدمات. لي قبول اوالجاقديرحله نينسئدان سونرادير كي،
م مدتجحاضير اولماديغي احتمال. نه قالخيشماق بير آز عجله اولورليحله نينسئه همان

فيه بونالر حاضير اولونجايا قدر ادبياتيميز ايله مما.ل ائتمزحاصكي، آرزو اولونان نتيجه لري 
مك ايستهليالنيز بونو سؤي.ك تامام دورغون بير حالدا قالسين تكليفيني ده ائتمه ييريديليميز
مسئم كي، مقدماتكييري  قرار وئرمك ممكن له يه قطعي بيرسئله حاضير اولمايانادك

.اولماياجاقدير
بو گونه قدر بيزده بوتون تورك: مقدمات ايسه آشاغيداكي تدبيرلردن عبارت اوال بيلر

ل توركجهصايحتّ. لري نين جمعي، حقيقي بير لغت كيتابي يوخدور يوه لري نين لغتش
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يازيالن لغت كيتابالري. ليدا بئله بير لغت كيتابي يازيلماميشدير اولماق معناسي ايله عثمان
دؤرد ديلدن قاريشيق عثمانلي توركجه سي نين-عثماني دئييلن اينديكي اوچ-آنجاق ليساني

و ناق آوروپا، روس مستشرق. لغتي اولموشدور لر لغتصلري طرفيندن بعضي كامل
م اهميته ماليكيه له ده حاكيم اوالجاق بير درجسئيازيلميشسا دا، بونالردا هله دئدييميز

.دئييلديلر
، بيزده بير چوخ كلمه لر يوخدور دئيه، ريكدن شيكايت ائدي بيز چوخ كره ديلسيزليك
و يا فرانسيزجايا موراجيعت ائديهمن عربجه، فارسجا، ياخ بوكي، قديم حال. ريكود دا روسجا

ت و اورئنبورق تاتارالري نين شيوهحاويغورجانين تدقيقي، جيغاتاي لهجه سي نين ليلي، كازان
سي دئييل، ائويميزده آروادالريميز آراسيندا، كندلرده خالق ميانينداكي ديله موراجيعت 

 سؤزونون گؤزلجه" پانيكا"كئچنلرده. يندن بير چوخونو بوالريزائتسك، بو كلمه لرين مقابيللر
علهئبير ترجومه سيني من ائويميزده اوتوروب، عا . كشف ائتديمثناداميزله صؤحبت ائله ديگيم

آز. ايميش" چاخناق"-" پانيكا"مگرسه،  بير كلمه دوردوغو مانوسچوخ-بو قدر قشنگ،
تا قدر همن هيجان، ولوله، تشويش، خلجان، بيلمم نه كيمي حالدا، بيز بو كلمه ني بو واخ

.كلمه لرله ترجومه ائده رك گلميشيك كي، معناني دا ايفاده ائده بيلمه ميشلردير
 ايشته جاوانالريميز اوچون موجود ماراق عئيني زاماندا دا اولدوقجا فايدالي بير مشغله، هر

و ساير خالق ادبياتيناثامzürubكس بولوندوغو يئرده كي لغتلر يد اوالن پارچاالريعاالي
.عئينيلن توپالياجاق اوالرسا، گؤررسينيز كي، همن آرزو اولونان تورك لغتي وجودا گلدي

و عومومي بير توركجه لغتي يازماق دا بالطبع هر شيوه نين لغتي يازيلديقدان سونرا  اورتا
و بؤيله بؤيوك بير لغت وجود  دئيه مشهور"تصفيه لسان"ا گلديكدن سونرا آسان اوالجاق

.مكان داخيلينه گيره بيله جكديراوالن ديل تميزله مك مثله سي ده اي
آز لفونونا دار ين-الردا اوخوماقدا اولوب دا، ميللتلرينه چوخ بير خيدمت ائتمك ايسته

ت خعطجاوانالريميز ايشته بويورسونالر الق آراسينا گيرسينلر،يل زاماني مملكتلرينه گلديكده
خالقين احتيياجالريني اؤيره نيب اونا چاره لر آختارديقالري كيمي ميللي ديليميزين 

.ا دا اونالردان درمان آراسينالراحتيياجالرين
ت. بيلمه ليدير كي، بير ديل سوني بير يولال خلق اولونا بيلمز .ي بير مخلوقدورعبيطديل

و و. موحريرلر اولماييب، خالق اؤزودوراونون خلالقي ايسه ادبا بير شاعير ايله بير اديبين عرب
يا فارس قاموسالريني ورقله ييب ده خوشونا گلديگي بير سؤزو همن مطبوعاتا آتماقال ديل 
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بوكي، خالق حال. ايصالح دئييل، خاراب اوالر، پوزوالر، اينديكي توركجه نين حالينا دوشر
ي وهل ونولوب دا ادبي بير شكيل آلسا، او زامان ادبيات ميلليآراسيندان گؤتورولن لغتلر شر

.ني تورك ميللتلري ده آال بيلرلرآنجاق او زاماندير كي، ادبياتدان گؤزله نيلن فايدا
 ميللي ديلين ديريلديگي اوچون لغتلري ييغماقدان باشقا خالق ادبياتيني توپالماق،

احعت آراسيندا اوالنماج جمئكايه لري، تعفسانه لري وح ائديب، علمي بير صورتده ليل
. بونالر ادبياتي خالقا ياخينالشديرماق اوچون الزيملي شئيلردير. نيف ائتمك ده الزيمديرصت

سلرله دئييل، خالق كوتلهحچونكي معين بير اديبين اؤز بيليگيني داخيل ائديب ده شخصي
و  روس نتيجه سي اوالحسي طرفيندن عمومي بير ويجدان و ميللتين حن بو اثرلرده خالق

نهسيي اصل و و حيصه ماليك اولدوغو و او ميللتين نه كيمي بير روح  همن تظاهور ائتمكده
م و تربييه اولدوغو رعنا بير حتاجكيمي خصوصالري نين .ه گؤرونمكده ديرصورتدايصالح

ا دبياتي ووجودا گتيرمك دخي كهنه اديبلرله ادبياتين تاريخيني يازماق، بير تورك تاريخ
ي نظردنبو  و الزيمدير نقطه  اولدوقجا مفيد

 بو خصوصالري نظره آالراق چوخ ياخشي اوالردي كي، شهريميزده موجود اوالن معاريف
.جمعيتلريندن بو خوصوصالرا اهميت وئريب ده بو جهتلري تشويق ائدن اواليدي

مو. دور اولدوغو معلوم تشويقين نه كيمي واسيطه لره ماليك  ايسه، ثريبونالردان ان
ت ان. مين ائدن مسابيقه لر اوال بيلرابيزجه ماددي بير فايدا فقط بو كيمي ميللي ايشلرده

و ميلليتينه دلي بير عاشيق قدر مربوط اولماقديريبؤيوك سايق . خالقي سئومك
تال ائي ميللتين ايستيق !ي، هارداسان؟مين ائده جك تورك گنجليگاليني
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 آذربايجان داعواسي

 ايل34بوندان. ركاتي نين ان بؤيوك گونودورح ميللي آذربايجان 1918 ماييس 28
ا وعاؤنجه، ميللي شورا طرفيندن آذربايجانين ايستيقاللي الن اولونموشدو؛ بو تاريخده تورك

، ميللي خالق حاكيميتينه داي .انان بير جمهوريت قورولموشدورموسلمان عالمينده، ايلك دفعه
 خانليق حاليندا چارليغين حاكيميتي آلتينا دوشن9آيري،- يوز ايل اؤنجه، آيري

هآذربايجان، بيرينجي دونيا حربي نتيجه سينده چؤكن روسييا ايمپئراتورلوغونون ويران
.لت، بير دؤولت اوالراق قالخديلآلتيندان سياسي بير بوتون، بير مي

ه نين تانينماسي اوز ده بؤيوك دؤولتلر طرفيندن ايستيقاللي-1920) يانوار( اوجاق 12
.تلر آراسي بير مثله حالينا گلديللرينه، آذربايجانين داعواسي مي
جه دونيا ائنسيكلوپئديياالري ايله بيرينجي دونيا حربيندنه آذربايجان جمهوريتي ساد
وطن كيتاب، خريبري دورلو ليسانالردا باسيال  قئيد ائديلمكله قالماييب، عئيني اطلس لردهه

آر-كيچيك، اوزاق-زاماندا بؤيوك يولرينده آذربايجانشياخين ايلگيلي بوتون دؤولتلرين
. واردير) سندلر توپلوسو(يد دوسياالرعاداعواسينا 
ركاتيحبايجان ده دونيايا تقديم اولونان آذر-1918اي" Garte du visite"سياسي

! ايل دئييلدير، البته36جهه نين عؤمرو ساد
، سياسي بير 1918 ماييس28 آذربايجان تورك خالقي نين تاريخي گليشمه سيرينده

.اولقونلوغونون موهوم بير مرحله سيدير
د عالم چاه شمول كولتور و دورلو وغيرلرينه الردا ياشانميش سياسي ايستيقالل
 ياخين دوغو ايسالم بالحصه خاطيره لرينه ماليك بولونان آذربايجانين تاريخي حاكيميت

يا موقددراتي ايلهزسون يوز ايل ايچينده بو گليشمه قافقا. شرطلري داخيلينده گليشميشدير
.ئتميشديراايلگيلي اوالراق معين اؤزلليكلر عرض
اسلي اوچ فيكيراسولوغوندا ائدن دؤورده آذربايجان توپل جمهوريتين قورولماسينا تقدم
بونالردان بيري، ديني دوشونوش گرگينجه، ميلليت فيكرينه. جرياني تبللورائتميش بولونوردو

ا بونا مقابل، يئنه ميلليت آيريليغيني رد ائدن كوسموپوليت. چيليقديداتحخور باخان ايسالمي
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بو. سوسياليزم واردي-بير فيكير جرياني  هر ايكي كوسموپوليت بيري ساغچي، ديگري سولچو
آذربايجان مفهومو اونالري. جريانا آذربايجان چرچيوه سي داخيلينده قالماق چوخ دار گليردي

يا. مين ائتميرديات دا" روسييادا مسلمانليق"اونالر اوچون " روسييادا سوسياليزم" يا
چيليگي مركزي بير ميللي اولمايان بو جريانالرين آراسيندا ميللي آذربايجان ميلليت. واردي
.ده بولونوردوعموق

و كولتور آنالييشيندا توركچو اوالن بو ميلليتچي زومره، سياسي آالندا آذربايجان  تاريخ
و ايستيقالليني حدف توتوردو .موختاريت

و روسييا حاكيميتينده كي توركه آذربايجان تورك اؤز لليگي نين فورمولونو وئرن
 ايداره ائتمه محللي موختاريتلر حاليندا اؤز موقددراتالريني موستقيال-لليائللري اوچون مي

سي" موساوات"طلبيني ايره لي سورن جانلي بوتون قوووتلر آذربايجاندا  خالق فيرقه
.اطرافيندا بيرلشميش بولونورالردي

ف1911 رينه،ه اوزاليتده بولونوب، روسييادا پارتاليان اينقيالبع ايليندن بري گيزلي
" موساوات" ايله بيرلشن" مركزيت فيرقه سي عدم تورك"ده تشككول ائدن 1917

جه آذربايجان تاريخينده دئييل، روسيياه سي سادهرگپارتيياسي نين باكيدا توپالنان ايلك كون
قبول. محكومو بوتون تورك ائللري نين ياخين تاريخينده ده موهوم بير حاديثه اولموشدو

و ائتد تحراصيگي پروقرامدا آذربايجان موختاريتيني جسارت بيت ائدن بو فيرقه، او گوندنثتله
ياز، گورجولرده مئنشئويك، ائرمنيلرده داشناك پارتيياالري كيمي،ماوراي قافقاااعتيبار

داشناك،. يل ائدن اوچونجو بير قوت حالينا گلميشديثحياتيندا آذربايجان توركلوگونو تم
بو اوچ اسمي. لري دوست، دوشمن بوتون ديللرده داستاندي ساوات اسممئنشئويك، مو

گرك دوشمن، گركسه آذربايجاندان عالقه. سئورلربالحصه ريف ائتمه ديگي بولشئويكلرصت
ب اايله ( آذربايجان پاتريوتيزمي نين بير موراديفيدير" موساواتيزم"ئدن دوستالر اوچون حث
.) بيري نين آردينجا گلن-بير

 ايله عئيني"يا موسلمانالري قورولتاييز قافقا" ايلي نين آپرئلينده باكيدا توپالنان 1917
ق ورولتاييندا بو تئزيسي ايلين ماييسيندا بوتون روسييا موسلمانالري نين موسكوادا توپالنان

. فيرقه سينه منسوبدو" موساوات"ائدنلر مودافيعه 
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ا روسييا قوروجوالر مجليسين ناسيندا بو سئچيمده ايشتيراك ائدنثه ياپيالن سئچيم
 فيرقه سي نين بياننامه سينده آذربايجان" موساوات"آذربايجان پارتيياالريندان يالنيز 

ب . ائديليرديحثموختاريتيندن
" موساوات"يا سئيمينده عئيني آذربايجان تئزيسيني يالنيزز ماوراي قافقا1918 سونرا،
س . نامينا اوخونان آچيقالمادا بولونوروز" طرفسيزلر بلوكو"ي ايله فيرقه

اه سئيمين داغيلماسي اوز الن ائدنعرينه، آذربايجان جومهوريتي نين ايستيقالليني
.شورايي ميلليده بوتون پارتيلرين آرتيق ايستيقاللچي اولدوقالريني گؤروروز

نده ايز بوراخان بير رول اوينايان فيكير جريانالري آذربايجان داعواسي نين ياخين تاريخي
م  اين ياخين" داعواميز". بونالردير) داياقالري(سسه لري نين تاريخي مسندلريؤايله

ب و واقعلر اوزحثتاريخيندن ريندهه آچانالرين هر شئيدن اول، بو اوبيئكتيو حاديثه
تا. دورماالري الزيم گلير ماسريخي بؤيله ياپيليرسا داعوا و فيكير سسسهؤاسالرا، فيكيرلره
.لرينه باغالنميش اولور

و يا و اونو پارالمئنت كومتده بولونموشح ميللي بؤيوك بير داعواني شخصلره باغالماق
ايد ائتمك چوخ خطالي بيرعليك مالي كيمي اوالن بير خئيلي منفرد اينسانالرين ورثه

و ايستيقالل شورايي ميلليدن ده،. آنالييشدير پارالمئنتودان دا اؤنجه آذربايجان موختاريت
و بونو ساغدانعضوفيكريني  سولدان گلن بوتون موخاليفته قارشي ساوونان بير- اولما ائتديرن

اؤم و يا ". مال ائتمك ميللي داعوايا ضرردن باشقا بير شي وئرمزهسسسه نين وارليغيني اينكار
م"داعواميزي  باغاليانالر، منسوب اولدوقالري شخصلره دئييل منفريد سسسه لرينهؤ فيكير

الميل  بير جمعيت اولدوغونو بليرتميش اولدوقالري نين بتدائيتين اينكيشاف ائتمه ميش
م" داعواميز". فرقينده اولمايانالردير سسسهؤ اين ياخين تاريخيني، تاريخيميزده كي فيكير

تلريندن تجريد ائده رك ايضاحا قالخيشانالر، و يا بيلميه رك، تاريخي ريف ائدنلرينح بيله رك
.ديره تا اؤزلر

د . يري يوخمودور؟ البته وارديره تاريخده فيكيرلرين اهميتي وار دا شخصلرين هئچ بير
د مه فقط، بو و فيكير سسسه لرينه باغليليقالري نسبتيندهؤير شخصلرين فيكيرلره صداقتلري

و باغليليغين. دير و درجه سي آنجاق، بير شخصي بير شخصيت مرتبه سينه بو صداقت  شكيل
د). چاتديرير(اوالشديرير و اهميت كسب ائدن شخصلر، ايشده، معين فيكيره تاريخده ير

م و . اوالن شخصيتديرسمبلسسسه لرينه باغالنان، اونالراؤجريانالرينا
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 نين باقي قالديغي بير" اوچ كيشي" اي آنالديركن اونو حالي حاضيردا يالنيز" داعواميز"
و بو ياشايانالري او اؤلنلرين سياسي بيريجيك واريثي كيمي) ليكحدوا(ليسته يه باغالماق

 !.. طبيعيبير دوشونجه نين اثري ساييالماز،) ساغالم(گؤرمك ساليم 
و ميللي بير داعوادير ريدا قيد يوخا. داعواميز، آذربايجان داعواسيدير؛ بو، تاريخي

م و جانالرييالؤائتديگيميز كيمي، بو داعوانين تاريخي فيكير و اونالري قانالرييال سسسه لري
ياه بو قهرمانالر، ساد. تقديس ائتميش قهرمانالري واردير و جه ميللي شورا، پارالمئنت

آايچلرينده ميللي ايد. كومته منسوب اوالن شخصلره اينحيصار ائتمزح فه يكرينه، ال، آذربايجان
، بولوندوغو بو تشككوللر ديشيندا، مع االسفائتميش اوالنالرين دا، خيانت" داعواميزا"يني 

 دئديگي سورگون يئرلرينده شهادت جاميني ايچن، خزرين" بوزلو جهنم"شاعيريميزين
ز قانلي سوالريندا آياقالرينا داشالر باغالناراق بوغدوروالن نئچه قوربانالريميز، شهيدلريمي

.واردير
و يا پارالمئنت عضوو اولماق، اينسانا اؤزحجهه ساد و شرف وئرمزه كومت .ل بير امتيياز

ا و اونا دعايااصيل امتيياز، اصيل شرف و صميميتله باغلي قالماقداديرحسن صداقتده .نيت
و زادهليقابزاده لر، ايسالم كومت ديشيندا فريدون كؤچرليلر، پيري مرسلح پارالمئنت

 بيلر، خدادبيليع زاده قاسيم بيلر، رفي باسالر، معليمه وسيله خانيمالر، قاسيمعلر، ميرز 
و ليزاده، آغاعطلردن آغا كريميابضشاعير هوسين جاويد ايله احمد جاوادالر؛ گنج اؤيرنجي

ر ريمحسليم وسنح داداش دوقتورزاده، ابراهيم آخوندزاده،يمحزاده، سالمان  سايرلري زاده
و شهيدلريميز وارديراو نيشاني ذكر كيمي نام آذربايجان. ئديلمه ين داها نئچه قوربانالريميز
دن ضياده قانلي خالق-52ون بير راپوروندا قئيد اولوندوغو كيمي رووقجلالدي با

موزون گنج اوردو. عوصيانالريندا فداكارانه اؤلن مينلرجه ايگيد پارتيزانالريميزي دا اونوتموياليم
ميد قايتاباشيالري، سوليمان پاشا سولكئويچلري، ديلهاس مورادحشهيد كوماندانالري 

و بير چوخ ديگرلريني ده ذيكر .ئده ليماگرايالري، ايبراهيم آغاالري، سليموو حبيب بيلري
فت ايسيم و خاطيره لري هاميميزا عزيز اوالن هحعليلري سن بي،ح خان، نصيب بي،

اص مذبومد پاشا، مدمحر بي، رامرتضي بي، صيب باغير بي، و سايره كيميح بي، يم بي
د و ميللي ايراده يه خيانت ائتميش قارايئولر، قارابيووالر كيمي بدبختالر مع،هكئچميش

.، پارالمئنتودا عضو اولموشالرديراالسف
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خ مالص عومومي بير تمؤه ياپيليركن، آنا فيكير و بونالري يل ائدن شخصثسسسه لريندن
ب  لريني فيكير مئيدانا گتيرن سيم تاريخده ايسيم. ائتمك قاچينيلماز بير ضرورتديرحثلردن

ب. سيخي باغالميش شخصيتلر واردير و نرمال بير شئي اوال طبيعي ائتمك قدرحثبونالردان
ف. بيلمز .!..ستناد ائتمك دئمك دئييلدير، البتتهااليتلري بير تك شخصهعبو بوتون

ماس داعواني و معين توماتيك صورتده،ا سسسه لريندن آييراراق،ؤاس فيكير سيستم
هر دؤورده يا رسمي و فاني نوان داشيميش اينسانالرا آنجاق باغالرساق،عهانكي بير صيفت

بوكي،آذربايجان داعواسي حال.اوالن بو فردلرين مئيداندان قالخماسييال داعوا دا بيتميش اولور
اونون شهدا. بئش كيشي نين حياتيله اؤلچوله جك كيچيك بير داعوا دئييلدير-بئله اوچ

م م. سسسه لري وارديرؤقانييال تقديس ائديلميش فيكير آذربايجان. سسسه لر باقيديرؤبو
 بالحصهكومتيني ده دوغوران بو فيكير سيستمي، قيزيل استيال آلتينداحپارالمئنتوسونو دا 

و مهاجرتده ايللردن بري داوام ائدن قوووتلنميش گنج نسلين مقا ومتيله پوالدالشميش
م. فورمولونو بولموشدور موجاديله سايه سينده آيدين و بوؤميللي نشريات سسسه لر طرفيندن

ين ركاتحبؤيله بير. داعوانين ايدئولوژي بوتون صحيفه لري اينجه دن اينجه يه ايشلنميشدير
.ي نين حياتينا منحصر قاال بيلمزبئش فان-موقددراتي، شوبهه سيز كي، اوچ

و حياتييتي، بو بؤيوك  جدي بوتون داعواالر كيمي، آذربايجان داعواسي نين دا قوت
يئني نسيل، اسكي. فيكرين، ايستيقالل ايدئولوژيسي نين نسيلدن نسله كئچمه سينده دير

بوآايد) مودافيه ائتديگي، قورودوغو(نسلين ساووندوغو  و آ ايدلي منيمسر ل اوغرونداه
و شخصيتلريني ايد آچاليشميش باشليجا فيكير قوروجو ليزه ائدرسه بونو، داعوا نامينا، مثبته

.بير حاديثه اوالراق قبول ائتمه ليگيك
ت ممث ياخين تاريخيميزده داعواني حاقيله جهه سسسه لريني اهمال ايله سادؤيل ائدن فيكير
يجان توپلولوگونون گليشمه ميش ابتيداي سويييه ده منفريد شخصلره مال ائتمك، آذربا
ا-1918بوكي، اولدوغونو سؤيله مك اولور، حال الن ائدركن، آذربايجانعده ايستيقالليني

كياساورادا روسييا. ون بير توپلولوقدوغتوركلوگو، سياسي فيكير جريانالرينا ماليك اول ارتينده
اق ميللي دئموكراسي ايدئولوژيسيله سياسي بير فيرقه بوتون تورك توپلولوقالرينا اؤرنك اوالج

.يل ائديرديثواردي كي، توركلوگون فئدئراليست جريانيني تم
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تم" موساوات"او زامانكي شرطلر داخيلده، توركچولوگون، بوث فيرقه سينده يل اولونان
 اسكي روسييادا جرياني، حاديثه لرين گليشمه سييله، توركييه ده آتاتورك جمهوريتي نين،

.ايسه دورلو تورك جومهوريتلري نين قورولماسي ايله حياتييتيني اثبات ائتميشدير
وموز مهاجرت شرطلري داخيلينده، آذربايجان داعواسي نامينه بيرلشمك، ميلليغ بولوندو

م و و يا ياشادان فيكير سيستم ن بونو. سسسه لرينه حؤرمت ائتمكله اولورؤداعواني ياشاتميش
و مرضي سلردن سييريالراق آنا فيكره اؤنم وئرمكحاوچون هر تورلو كيچيك حسابالردان

.الزيمدير
م و و شخصيتلري چوروتمك غيرتييله مئيدانا شخص فيكير ياخين كئچميشي اينكار

و يا بيلميه رك، بؤيوك داعواني كيچيلدنلردير بو خصوصدا هاميميزين. آتيالنالر، بيله رك
.تلي اولماميز ايجاب ائدرقو ديق) سون درجه جيدي(يز چوخ تيت

 فاني اوچ كيشي نين اينحيصارينا آليناجاق قيسير" داعواميز" بونو بيلمه ليگيك كي،
مااو نسيلدن نسله دؤور. بير داعوا دئييلدير ولدؤئديلن فيكير و شخصيتلرينه صاحيب (سسسه

آقانلي گنجلريني قوپماز ايد كلري ايله دليتجروبه لي بؤيو. بير داعوادير) والدا و فيكيره ل
 !..سيخي باغاليان بير داعوا بيرينه سيم- تسانودييله بير
آ دونكو ايد بوه آونكو ايدگليست نسل ايله 36ليست نسلي بير بيرينه باغاليان، بوندانه
ائتديرن) نتيجه وئرمه(ده، ايستيقالل بياننامه سيني اينتاچ-1918 ماييس28ايل اؤنجه،

.ركاتيديرحبؤيوك فيكير 
 ايستر اؤلموش اولسون، ايستر حياتدا بولونسون، ايستر ياشلي اولسون، ايستر گنج اولسون،

م بؤيوك(عزمايستر اسكي مهاجير، ايسترسه يئني مهاجير اولسون بوتون آذربايجانليالرين بو
و گؤستره جكلريساو شرفلري، موقعركاتداكيحه) اهميتلي اس ايدئولوژييه گؤسترديكلري

و . موتناسيبديرخدمتلرييلهصداقت، باغليليق
داورانماقال برابر، معتدل بير) سون درجه جيدي( بوتون مثله، بو خوصوصدا تيتيز
م ، و شخصيتلري تقديرده وطنؤاؤلچويه ماليك اولماق، حاديثه سئورليك ايجابي سسسه

و اينصاف اوالراق، عد . آيريلماماقديرحسيندنالت
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 ركاتينين خاراكتئريحميللي آذربايجان

ركاتي، شرقده كي ميللي قورتولوشح ايدئولوژي منشايي اعتيباريله ميللي آذربايجان
آايد و دئموكراسي جريانالريني كنديغالري ايلهه  نوعوندا)ؤزا(ربده كي كولتور

.1(دير ركاتحبيرلشديرميش بير (
و تورك مملكتي اولماسي اعتيباري ايله قافقا يا آذربايجاني نه دين، نه عيرق،ز موسلومان

ح عالقه سي اولمايان روسييا طرفيندن، آنجاق سيالانه ده كولتور باخيميندان اؤزو ايله قطع
و ايسال و معلوم اولدوغو اوزره، تاريخي عنعنه سي تورك م گوجو ايله توتولموشدور
و دوشمانليغينا دايانان بو دولته هئچ بير زامان ايسينه بيلمه ديگيندن گرك توركچولوك

.يكاسالر تاپميشديرعگركسه ايسالمچيليق ايداره لري بورادا دايما جانلي اين
و ايجتيما ركاتيناحي قوتلرين آچيلماسي سايه سينده، جمعيتع زامانين كئچمه سي

ديز داها گئنيش خالق طبقه لري نين رگياده قوووشماسي نيسبتينده، موسلومان شرقين
ركات آوروپالي بير شكيلحي بير مملكتيندن داها اول آذربايجانداكي ميلليسهرهان

.آلميشدير
 كندي دايره سينده تورك دونياسي نين ان بؤيوك شاعيري فوضولي كيمي اوستاالرا

يهارين باشالريندان اعتيبارعصجو-19ماليك بولونان آذربايجان ادبياتي  معاصيرلشمه
.باشالميشدير

آخوندزاده، عمومي خالق ليسانيندا يازديغي اؤلمز اثرلري حعليفتا بؤيوك مجدديد ميرز
-او، شكيلجه ده يئني اوالن. ايله آذربايجان جمعيتينه يئني بير ايستيقامت وئرميشدير

رين ليبئرال مكتبيندنعصجي-18اثرلرينده-رموسلومان دونياسيندا ايلك پيئس يازان اودو
.ائتميشدير) رواج وئرم(آلينميش تاماميله يئني فيكيرلر ترويج 

ياالرينا آليشاراق، حياته دن باشالياراق، آذربايجان ادبياتي آوروپا ايدحعليفتا ميرز
و تنقيد  .ؤزو ايله گؤرمه يه باشالميشديرگحاديثه لريني تدقيق

و دراماتورقالر حعليفتارز مي دن سونرا ليبئرال مكتبينه منسوب بير شاعيرلر، موحريرلر
و اونا جمعيتچيليك روحونو آشيالماغي يئتيشه رك، خالقي آوروپا مفهوم الرينا آليشديرمايي

ق .ايه ائتميشلرديغاؤزلرينه
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ت1875  ".س اولونموشدورسيا ايلينده باكيدا ايلك دفعه اوالراق آذربايجان قزئته سي
. آديني داشييان بو قزئته روسييا موسلمانالري آراسيندا چيخان ايلك قزئته ايدي"اكينچي
سن بيين بو قزئته سينده داواملي بيرحلي لي نين اويانديريجي فيكيرلري زردابحعفتاميرز

.صورتده مودافيعه اولونوردو
بو اويانديريجي فيكيرلر معين رديجيلالرداآ دن اولكي" اكينچي"لي ايلهحعفتا ميرز

ان سياسي بير مقصدن ايراق اوالراق، مجرد بير شكيلده ترويج اولوندوغو حالدا، ايلك آذربايج
سنحمرحوم. ائديرديخيدمتآرتيق معين سياسي بير مقصده قزئته سينده ايسه او فيكيرلر،

و آور"بي لملريني آلماليديرالر، يوخسا هميشهعوپا آذربايجانليالر معاصير مدنيتي اؤيرنمه لي
.دئييردي"... باشي قاپازلي قاالجاقديرالر

تحعفتا ميرز كومتي، ايلك سياسي قزئته نينحمل ائدن چارحلي نين مجرد يازيالرينا
قدر آذربايجان ايلينه 1905. قاپاندي" اكينچي"و. القئيد قالماديل الريناتمايو

و آذربايجان فيكري چارليغين سيخ سئنزورو آلتيندا قالديجمعيتچيليگي تزيي يالنيز،. قده
مانجورييادا اوغراديغي مغلوبيت نتيجه سينده گلن ايلك روس ايهتيالليندان سونرا آذربايجانين 

و ديگر وقيدلي.ي حياتيندا يئني بير دؤور باشالديعايجتيما ) واختلي(گونده ليك قزئته لر
ت و تئاترو صحنه-ادبيات قول. ندوسيس اولوانشريات سي بوداق آتاراق چيچكلندي؛ موسيقي

م سيطبعاينكيشاف ائتدي؛ لره لر آچيلدي؛ بير چوخ معاريف جمعيتلري، و فيرقه اسي قروپالر
.قورولدو

(تيلهحراصركاتي، بوتونح آياقالري آلتينداكي زميني مؤحكم بوالراق، جمعيت
و ماهيت آلديم) ايدينليقي، صحيحليگي ايمپئراتورلوق داخيلينده جريان. يللي بير شكيل

و ايستيقاللچي جريانالرال هماهنگ اوالراق يوروين بو  ركات بير طرفدن ده،حائدن ليبئرال
تحبوتون روسيياداكي موسلمانالرا مخصوص اولماق اوزره، ميللي مدني  مينيني ايستهااقالرين

بو. ييردي ياش اعتيباري ايله:، باشليجا ايكي جريان گؤزه چارپيرديركاتداحعئيني زاماندا
ينيفلريندنصداها بؤيوك نسله منسوب، روسييادا عالي تحصيل گؤرن اكثريتله اسكي زادگان 

نيزچيخان مونوورلر روس ليبئراليزمي ايله برابر گئتديكلري حالدا، داها  ياده ميللي تربييه
و اينقيالبچي جريانالرينا تمايول گؤرن گنج نسيل روسييا جمعيتچيليگي ني ن راديكال

بولونان روسييا) سئچيلن،فرقلنن(موسلمان علئيه دارليغي ايله موتماييز. گؤستريردي
لري ايمپئراتورلوغونون عمومي سيخينتيسي آلتيندا بولوندوقالريندان روسيياداكي تورك اؤلكه

ف و گرك تشكيالت اليتلري عئيني ايستيقامتده يورويه رك،عنين سياسي گرك ايدئولوژي
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ركاتينداحروسيياداكي بو عومومي موسلمان. حسابي ايله سيخي سيخييا باغلي بولونورالردي
و يا ديگر شكيلده مودير رولونو اويناييردي .آذربايجان جمعيتچيليگي نين نوماينده لري بو

ينداكي اينكيشافين ايكي ايكي تاريخي حاديثه روسييا موسلمانالري نين سياسي حياتالر
ت  نووقورود شهرينده توپالنان موسلمان- ايلينده نيژني 1905: بيت ائديرثموهوم مرحله سيني

 روسييالي گردهبو ايكي كون. گره ايلينده موسكوادا توپالنان كون1917سي ايلههرگكن
). لشميشدير ينيع(موسلومانالرين سياسي ايستكلري شكيللشميشدير

سينووقورود كونق-ني نيژ ، تاكتيك اعتيباري ايله، روس ليبئراليزمي ايله مسله لرين گره
و قوقيحايشيقالنديريلماسي شعاري آلتيندا گئده رك سيياستين ميللي كولتور، مدني

ك. ائديردي) كيفايتلنم(تيفاكماهيتده بير سيرا مطلبلري اي سيموسكوا  ايسه روسييانين نگره
گرك بيرينجي، گركسه. اريتي اوزرينه پارچاالنماسي طلبينده بولوندوميللي اراضي موخت

ك  اولسون، سياسي مقددراتين فورمولونو آذربايجان نماينده لري وئرميشلردير نگرلردهايكينجي
)2. (

ك- نيژني سينووقورود كنگره و او جومله نگرد زامانيندا اكثريت ساده ه دئييل، ماحالالردا
د ك.ا داخيل ليبئرالالردا ايديدن آذربايجان  ايسه ليبئرالالردان اثر بئله نگره سيندهموسكوا
 عاسيمل ايختياللچي روس دئموكراسيسي ايله تشريكيفقط، بونا مقاب. قالماميشدي

ورلوق ايچينده كي بوتوناطاكثريت ايسه ايمپئر. طرفدارالري واردي، بونالر دا آزليقدا قالديالر
رينده سيياستن ميللي بير وارليق حالينا گلمه سينيه تورپاقالري اوزتلرين اؤزلمحكوم ميل
ا .ئدن اينقيالبچي ميلليتچيلر ايديطلب

ك "قطعي رول اويناميش بولونان اينقيالبچي آذربايجان ميلليتچيلري نگره سينده موسكوا
تم"موساوات ) اپرئليند(ندا ايلي نين نيساني1917يل ائديلميش، كي داهاث فيرقه سي ايله

كزباكيدا توپالنان قافقا بو. الن ائتميش ايدياع اؤز پروقراميني نگره سيندهيا موسلمانالري
پروقراما گؤره ساده آذربايجانين دئييل، روسييايا داخيل ديگر تورك ائللري نين ده بيرر

ا .الن اولونموشدوعسياسي تشككول حالينا گلمه لري ضرورتي
ا" موساوات" اناسيندا، بؤيوك نسله رغمث فيرقه سينه چاليشانالر، ايلك روس اينقيالبي

ينا مئيل ائدن گنج نسيل ايچيندنحروسييا جمعيتچيليگي نين ايختياللچي جينا
ان. چيخانالردان عيبارتدي چاريزمه قارشي موجاديله ده ايختياللچي سوسياليزمي، اونالر،

.ردولر اوالراق گؤروتفقماديق اولماسا دا، ان موناسيب بيرص
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و ايستيثمار ائدن روسييايا قارشي بسله ديكلري كينله، اونالر،   مملكتلريني استيال
بي پوزغونچو حركتلري داها ايره لي گئدن ايفراط  دؤزوم(تابي چي فيرقه لرين تاكتيكاسيني

.رديلربولور، داها قواليليقال قبول ائدي داها مقبول) سيز سوز، قوووت
ه ائدن ميللي و ايسالمچيليق تراديسيونالريني موحافيظ  اسريلشميش توركچولوك

ن و آذربايجان ايلهع ايجتيماوعوندنايدئولوژي نين، خالقچي سوسياليست ي بير پروقرامين
يانين روسييادان آيريلماسي معناسيندا آنالشيالن اينقيالبچي بير تاكتيكانينزبوتون قافقا
رت بولونان موساواتچيليق، قيسا بير زاماندا، آذربايجان خالقي آراسيندا گئنيش عيبا يازيلميش

م. بير اعتيباره ماليك اولدو سسسان سئچكيلرينده، ماوراييؤروسييا مجليسي
و اؤزو ايله برابره فيرق" موساوات" باكي عمله شوراسيندايو حتّ،سئيميندهقافقازييا  سي

" موساواتچيليق"ابو آندان اعتيبار. ريت تشكيل ائتميشديرگئدن موستقيل قروپ دايما اكث
.آذربايجان ميلليتچيليگي نين موتراديفي اولموشدور

و ايجتيما ، سياسي ي، بير چوخ تشككوللرع ميللي آذربايجان ادبياتي طرفيندن، ترويج
و فورمولونو  و نهايت سياسي پ" موساوات"طرفيندن مودافيعه روقراميندا فيرقه سي نين

بوالن آذربايجانين ميللي دؤولت حاليندا اؤز موقددراتينا صاحيب بولونماسي فيكري، بوتون 
. ائتميشديرتحققخالقين عومومي ايستگي حالينا گله رك، 

28 ايلي نين 1918ويغونالشديرماآذربايجان شورايي ميلليسي،ا ميللي ايداره يه
ن اماييسيندا آذربايجان جومهوريتي .الن ائيله ميشديرعين ايستيقالليني

-------------------------------------------------------- 
 آدلي اثريندن" آذربايجان"بو مقاله مؤليفين اينگيليسجه اوالراق باسيلماقدا اوالن.1
. ايقتيباس ائديلميشديراعئين

كن.2 فگايلك آرئسده روسييا دوماسي موسلمان توپچوباشي،.م.راكسييونون ريسي
آگايكينجي كن م" موساوات".ف.ت.رئسده ايسه رسولزاده بيلرين.ائ. خالق فيرقه سي ريسي
. قبول ائديلميشديراتقريرلري عئين


