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ÖZET: Celil YAKUPZADE, “Dr. Cevat Heyet ve Dr. Zehtabi’nin 

Azerbaycan Etnogenezine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı İnceleme”, 
Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 

19(1), 2020, ss. 19-55. 

Bu makalede, Prof.Dr. Cevat Heyet ve Prof.Dr. M.T. Zehtabi'nin çalışmaları 

ve bu çalışmaların siyasal etksi göz önünde bulundurularak her iki Türkoloğun 
tarih ve özellikle Azerbaycan etnogenezi alanındaki çalışmaları 

karşılaştırılarak ele alınmıştır. 

Dr. Heyet'in edebî ve dilbilimsel çalışmaları tarih alanında gerçekleştirdikleri 

çalışmaların önplanda olmamasına yol açmışken, Dr. Zehtabi’nin dilçi ve 
edebî kişiliği tarihçi kişiliğinin gerisinde kalmıştır. Dr. Heyet ve Dr. 

Zehtabi’nin Azerbaycan etnogenezine ilişkin görüşlerini önemli kılan, İran’ın 

resmî tarih tezinin dışında özgün bir paradigma sunmalarıdır. Dr. Heyet ve Dr. 

Zehtabi'den önce Azerbaycan tarihine ilişkin kaleme alınan tarih kitapları ve 
makalelerı İran resmî tarih konsepti içinde olmuşlar. Hatta Rahim Reisnia gibi 

opozisyonal bir tarihçi üç ciltlik kitabını resmî öğretini koruyarak marksist 

yaklaşımla ele almıştır. Yine çağdaş tarih araştırmalarında aktif rol alan Samet 

Serdarnia da resmî paradigmadan kurtulamamıştır. Dr. Heyet ve Dr. Zehtabi 
İran resmî tarih tezi konsepti dışına çıkarak özgün bir yaklaşım sunmakla 

birlikte Azerbaycan tarihi araştırmaları alanında özgün araştırma metodu 

oluşturmuşlar. 

Açar Sözcükler: Cevat Heyet, Mehmet Taki Zehtabi, Azerbaycan, Türk, 
Etnogenez, İran. 
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خاستگاه اتنیکی مردم آذربایجان از دیدگاه دکتر جواد هیئت و دکتر " ،زادهجلیل یعقوب چکیده:

، 2020/  1399، 19(1) ، دوره دوم، شمارهارلیق: فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی، و"محمدتقی زهتابی

 .19-55 صص.

 های پژوهشی پروفسور دکتر جواد هیئت و پروفسور دکتر محمدتقی زهتابی و تأثیراتدر این مقاله، فعالیت

ای مورد بررسی قرار گرفته سیاسی آنها به ویژه در زمینه خاستگاه اتنیکی مردم آذربایجان به صورت مقایسه

 است.

تاریخ  یشناسی دکتر هیئت موجب گردیده که تحقیقات او در زمینهو زبان های ادبیفعالیتهمانطوری که 

نین در پِس شخصیت تاریخی او قرار شناسی و ادبی دکتر زهتابیچندان در معرض دید قرار نگیرد، بُعد زبان

را  های دکتر هیئت و دکتر زهتابی در خصوص خاستگاه اتنیکی مردم آذربایجاناست. آنچه که دیدگاه گرفته

ای خارج از تز رسمی تاریخ ایران ارائه سازد، این است که هر دو تورکولوژیست پاردیگمای ویژهپر اهمیت می

ها و مقاالت تاریخی در چارچوب تز رسمی پیش از دکتر هیئت و دکتر زهتابی، تقریباً تمامی کتاباند. کرده

جلدی خود را با حفظ آموزهنیا کتاب سهرئیسنگار دگراندیشی چون رحیم ایران نوشته شده بود. حتی تاریخ

ی نویس دورهنیا تاریخی تحریر درآورده و صمد سرداریهای رسمی و بر اساس دیدگاه مارکسیستی به رشته

در حالیکه دکتر هیئت و دکتر زهتابی با معاصر نیز موفق به رهایی از پارادیگمای رسمی نشده است. 

ای پژوهی آذربایجان متد ویژهی تاریختز رسمی تاریخ ایران، در زمینهرویکردی منحصربفرد و با شکستن 

 ارائه نمودند.  

 .جواد هیئت، محمدتقی زهتابی، آذربایجان، ترک، خاستگاه اتنیکی، ایران ها:کلیدواژه

 

  گیریش

نین یداکی تورکلرین و اؤزللیکله ده گونئی آذربایجان تورکلرسونراسی دؤنم، ایران)انقالب( وریم ئد

سینده اؤنملی بیر دؤنمی اولوشدورماقدادیر. کیملیکلشمه دؤنمی اوالراق حیاتیندا و کیملیک مجادله

جگیمیز بو دؤنم پروفسور دوکتور جواد هیئت ایله پروفسور دوکتور محمدتقی زهتابیتانیمالیابیله

لک ایللرینده خالق ورمین ایئدسی و وریم اؤنجهئدنین آدی و چالیشماالری ایله اؤزدشلشمیشدیر. 

یایغین کیملیکسه ده، آیدینالر آراسیندا قوزئی آذربایجان و مارکسیست « تورکلوک»آراسیندا 

وریم ئدکیملیگی داها اؤن پالندا اولموشدور. « آذری»و « آذربایجانلی»ادبیاتین ائتکیسی آلتیندا 

نین ت و دوکتور زهتاییسونراسیندا مارکسیست آیدینالرین باسدیریلماسیندان سونرا دوکتور هیئ

سیاستدن اوزاق دیل و ادبیات آالنیندا گرچکلشدیردیکلری چالیشماالری ایله تورک کیملیگی داها 

وریمی ایله بیرلیکده بو ایکی دوشونورون )متفکیرین( ئد 1979اؤن پالنا چیخدی. اصلینده 

ینی ادعا ائتسک، وریمی ده یاشاندیغئددا بیر کیملیک سینده آذربایجانچالیشماالری سایه

 یانیلمامیش اوالجاغیق.

نین دیگر بیر قیسمی تاریخ آالنیندا گرچکلشدیردیکلری بو ایکی تورکولوقون چالیشماالری

ین ادبی و بیلیمسل چالیشماالر تاریخ آالنیندا گرچکلشدیردیکلری چالیشماالردیر. دوکتور هیئت

نین دیلچی و ادبی شخصیتی وکتور زهتابیچالیشماالرین اؤن پالندا اولماماسینا یول آچمیشکن، د
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نین آذربایجان نین گئریسینده قالمیشدیر. دوکتور هیئت و دوکتور زهتابیتاریخچی شخصیتی

نین ( ایلیشکین گؤروشلرینی اؤنملی قیالن ایران رسمی تاریخ تئزیاتنوگئنئزینه )اتنیک کؤکن

ایران رسمی تاریخ تئز آریان )آریایی(   دیر.دیشیندا اؤزگون )اوریژینال( بیر پارادیگما سونماالری

دا یئرلشن و یاشایان سینده ایرانا یئرلشدیگی، بوگونکو ایرانعیرقینا منسوب خالقالرین میالد اؤنجه

خالقالرین بوگونکو دیلسل و اتنیک منسوبیتینه باخماقسیزین آریان خالقالرین داوامچیسی اولدوغو 

دگیشیمه اوغرادیغی ادعاسینا نین ائتکیسی آلتیندا دیللری من اوالن خالقالرینکؤچو زامانال 

 دایانماقدادیر.

دن اؤنجه آذربایجان تاریخینه ایلیشکین قلمه آلینان تاریخ کیتابالر و دوکتور هیئت و دوکتور زهتابی

نیا کیمی اوپوزیسیونال لر ایران رسمی تاریخ کونسپتی ایچینده اولموشالر. حتی رحیم رئیسمقاله

ارشی گؤروشلو( بیر تاریخچی اوچ جیلدلیک کیتابینی رسمی اؤیرتینی قورویاراق مارکسیست )ق

درگیسینده تاریخ آراشدیرماالری ایله آکتیو رول آالن صمد وارلیق یاخالشیمال اله آلمیشدیر. 

ی زهتابی ایران رسممیشدیر. دوکتور هیئت و دوکتور نیا دا رسمی پارادیگمادان قورتوالبیلمهسرداری

تاریخ تئزی کونسپتی دیشینا چیخاراق اؤزگون بیر یاخالشیم سونماقال بیرلیکده آذربایجان تاریخی 

آراشدیرماالری آالنیندا اؤزگون آراشدیرما متودو اولوشدورموشالر. سون زامانالردا یاییمالنان بیر 

 یر.دنئچه گنج یازارین یاییمالدیقالری کیتابالرین بو متودال گلیشدیگی گؤرولمکده

ییلدیرلر و گنل تورکولوژی ئدبونونال بیرلیکده هم دوکتور هیئت و هم دوکتور زهتابی تاریخچی 

دا موجود پارادیگماالرین داوامچیسی اوالراق آذربایجان تاریخینه ده چالیشماالری ایچینده آذربایجان

و آالندا قورامجی توخونموشالر. دوالییسی ایله سؤز قونوسو دوشونور و تورکولوقالرین هئچ بیری ب

لی ییلدیرلر. دوکتور هیئت، زکی ولیدی توغان و بعضی تورکیهده)تئوریسین( و یئنیلیکچی 

 
 ت و دوکتور محمدتقی زهتابیدوکتور جواد هیئ
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تاریخچیلرین گلیشدیردیکلری عمومی تورک تاریخ کونسپتی ایچریسینده آذربایجان تاریخ و 

تلر بیرلیگی و اتنوگئنئزینی اله آلمیش، دوکتور زهتابی ایسه ایللرجه سورگون اوالراق یاشادیغی سوو

دا گلیشن گؤروشلری اؤرنک آلمیشدیر. بونونال بیرلیکده هر داها سونراالری باغیمسیز آذربایجان

لی و قوزئی آذربایجانلی ایکی تورکولوقون دا موجود پارادیگمایی آذربایجانا تطبیق ائدرکن، تورکیه

قالری اوچون یئنی سؤزلریتاریخچیلرین قارشیالشمادیقالری سوروالری جوابالماق زوروندا قالدی

 ییک.لینین اولدوغونون آلتینی دا چیزمه

نین دیگر بیر اؤنملی بویوتو سؤز قونوسو نین تاریخ چالیشماالریدوکتور هیئت و دوکتور زهتابی

نین جیدّی فرقلیدوشونور و تورکولوقالرین آذربایجان اتنوگئنئزی و تاریخینه ایلیشکین گؤروشلری

جگیمیز قدر جیدّی و دریندیر. لیکلر ایکی فرقلی پارادیگما سایابیلهدیر. بو فرقلیسیلیکلر ایچرمه

دا تاریخ چالیشماالریندا بو ایکی تورکولوقون چالیشماالری تمل آلیناراق گونوموزده گونئی آذربایجان

ریجا لریک. آیادبیجگیمیز ایکی فرقلی مکتبین اورتایا چیخدیغینی ادعا اؤزجو و سنتزجی سایابیله

یه لیکلر تاریخ یازیمی آالنینا سینیرلی قالمامیش و سیاسی صحنهایکی پارادیگما آراسینداکی فرقلی

لیگی و کولتورل نیتهلیک )ماهیت( داشییان آذربایجان تورک ملیتچیداشینمیشدیر. سیاسی نیته

تاریخ و اتنوگئنئز سؤیلملری سؤیلمسل قرقلی لیکلرینی بو ایکی تورکولوقون  2لیکلی ایران تورکلویو

 رک آرگومانالشدیرماقدادیرالر.گؤروشلرینه مراجعت ائده

نین چالیشماالری و سیاسی ائتکیسینی گؤز اؤنونه آالراق بو مقاله، دوکتور هیئت و دوکتور زهتابی

هر ایکی تورکولوقون تاریخ و اؤزللیکله آذربایجان اتنوگئنئزی آالنینداکی چالیشماالرینی اله 

نین موجود پارادیگماالر ر. ادعامیز بو ایکی تورکولوقون ساووندوغو تاریخ پارادیگماالریآلماقدادی

دا یئنیلیک نین حاکیم اولدوغو ایران، آریان عیرقینا دایالی رسمی تارخ تئزیاولماسینا رغماً

گتیردیگی و بو پارادیگماالرین عینی زاماندا هر ایکی دوشونورون اگیتیم آلدیغی و فعالیت 

دیر. بو ادعامیزی آنالشیلیر قیلماق نین ائتکیسی آلتیندا گلیشدیگی یؤنوندهستردیگی چئورهگؤ

دا گلیشن اتنوگئنئز پارادیگماالرا اؤزت ده اولسا اوچون اتنوگئنئز قاورامی و قوزئی آذربایجان

 ییک.توخونمامیزی گرکلی حسّ ائتمکده
 

 قاورام اوالراق اتنوگئنئز

لریندن اولوشان و بیرلیکده اتنوسالرین اورتایا چیخیشی آنالمینا گلن کلمه« گئنئز»و « اتنو»

طرفیندن اتنیک کیملیکلرین دگیشیم و  3قاورامی ایلک دفعه ویلیام استورتئوانت« اتنوگئنئز»

(. اتنوگئنئز دیسیپلینلر آراسی 90: 1996دیلمیشدیر )آلبرس، مک اوچون ایشلهلهدؤنوشومونو اینجه

                                                             
 بعضا تورک ائللری اوالراق دا ایفاده ائدیلیر. 2 

 3 m SturtevantWillia 
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النی اوالراق آرکئولوژی، اتنولوژی، دیلچیلیک، آنتروپولوژی و دیگر بیلیم قولالریندا بیر آراشدیرما آ

 دیلمیشدیر.مک اوزره ایشلهلهبیلگیلری اتنوسالرین اورتایا چیخماسینی اینجهتیلن اوره

جی اوالراق لشمه سورهکیلریندن فرقلیاتنوگئنئزی بیر قروپ انسانین اؤته 4فیلیپ ل. کوهل

. پاتریسیا سی. آلبرس اتنوگئنئزی دیگر اتنیک (241: 2005/ 1384کوهل، دیر )کدهدگرلندیرم

نین اولوشدوغو سورکلی کیملیکلرله ائتکیلشیم ایچینده بللی بیر قروپون کولتورل و اتنیک کیملیگی

ایسه « بؤیوک سوویت آنسیکلوپدیسی(. »90: 1996بیر سورچ اوالراق تانیمالماقدادیر )آلبرس، 

نین اولوشومونو آنالتان زی تاریخی سورچ و دگیشیم ایچینده انسان توپلولوقالریاتنوگئنئ

 (.168: 2006مارکسیست بیر اؤیرتی اوالراق تانیمالر )سلیمانلی، 

یول آچمیشدیر.  ایکی فاکتور اتنوگئنئز چالیشماالرین یایغینالشماسینا سوویتلر بیرلیگی دؤنمینده

ین مارکسیست گؤروشلری ایدی. میکاییل پوکرووسکی روس ن5ایلک فاکتور میکاییل پوکرووسکی

نین قلمه آلینماسی گرکدیگینی تاریخی یئرینه روسیادا یاشایان اتنیک توپلولوقالرین تاریخی

دوشونوردو. دوالییسی ایله توپراغا اتنیکلیکدن داها چوخ اؤنم عطف ائتمکده ایدی. ایکینجی فاکتور 

میک )اقتصادی( شرطلر و قونومار کیملیگین اسی( ایدی. )نظریهین دیلچیلیک قورامی 6نیکوالی مار

سینده ایدی. دوالییسی نین دگیشیم و دؤنوشومونه باغلی اولدوغو دوشونجهتیم )تولید( طرزلریاوره

نین دؤنوشومو سونوجوندا دگیشیمه اوغرابیلردی. مارا تیم طرزلریایله بیر توپلولوغون دیلی اوره

و انتگراسیونو  سیلشمهی خالقال یئنی گلمیش کؤچمن )مهاجیر( خالقالرین بیرگؤره، میلّتلر یئرل

)اویوم ساغالماسی( سونوجوندا اولوشماقدادیر. دوالییسی ایله ایلک دیل، آنایورد و ایلک خالق سؤز 

 (.12: 2013ییلماز، قونوسو بئله اوالبیلمز )

لره آیریالراق مار بیر دیلین فرقلی شیوه سینده ایدی.مار، بیر دیلین چوخ منشألی اولدوغو دوشونجه

کی دیللری اولوشدوردوغونا اینانان دوشونورلرین عکسینه، زامان ایچریسینده گلیشیب گونوموزده

لرین سنتز و انتگراسیونو جین یاشاندیغینی ساوونماقدا و فرقلی شیوه و لهجهترس بیر سوره

 (.5: 1998ه ایدی )آبراهامیان، سونوجوندا دیللرین میدانا گلدیگینی ادعا ائتمکد

ین مارّیسم سی()نظریه ورامیقسوویت اتنولوژی چالیشماالریندا اتنوگئنئز  جو ایللردن اعتبارا-30

 قاوالراعنصور یشیلمز بیر گد هی زامان ایچریسیندگلیالشیم اتنیکخور. بو یاداوتورموش هیئرین

یرماالرال تانیمالنابیلیر دبیلیمسل آراشیلو کولتورل آرکئولوژیک چالیشماالر و دده رلندیرمکگد

ورولموشسا دا، ق هی اوزریننین ردّین گؤروشلریالشیم مارّ خیدی. بو یاه اسیندهاولدوغو دوشونج

                                                             
 4 Philip L. Kohl 
 5 Mikail Pokrovski 
 6 Nikolay Marr 
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 بیلمزهی اینکار ائدیلگدّی ائتکیسی اولدوغو گرچیج هسیندهالشیمین گلیشمخونسو یاقاونون سؤز 

ین اورتایا گلیاتنیکین ائتکیسی آلتیندا ری مارّ یرماجیالد(. سوویت آراش12: 2013)ییلماز، 

، هیدیلر. اونالرا گؤره اسیندهزامان اولدوغو دوشونجائشایله  سیهماسینی دیلین میدانا گلمخچی

یر. سوویت دیاشانمیش هسیندهگلم امیدان هین دگلیاتنیکچ هبنزر بیر سور هجینهدیلین اولوشوم سور

 یدیلر: ده اائتمک دبیریندن آییر-جی بیرهلی سورقایکی فر هیرماجیالری اتنوگئنئزددآراش

و اینتگراسیونو  هبیرلشمعنصورالرین لی اتنیک قآراالریندا بیولوژیک باغالرین بولوندوغو فر -

 سیلشمهین بیر«وندالرقبور»و  «وتالرقوست»، «فرانکالر»، «الالرق»ین اولوشومو. قالخسونوجوندا بیر 

  کیمی،نین اولوشومو یقالخسونوجوندا فرانسا 

 گلنن دلرهلکؤا و قاره فرقلیاتیلیمی، بیر باشا قین لرؤچمنک سیندهگلمها میدانگئنئزین اتنو -

  .کیمیرودوغو دینی اولوشخالقمریکا ین آلرؤچمنک

ک یچیدیر. کمکدها گلمیدانن سوونوجوندا جیسورهالر اوزون بیر قتوپلولو اتنیک، گؤره هرتیییبو اؤ

ک بویالرین یچیکقوومالر دا  کیمیسی هگلم امیدانچایالرین سونوجوندا  سیلشمهبیررین القایرما

سی سونوجوندا دا هسالرین بؤلونماتنو. آیریجا، سوپر لردیرمکدها گلمیدانسونوجوندا  سیلشمهبیر

-)اجتماعیمیک قونوا-سون سوسیواتنون یاشانماسی سوپر جیسورهبیلیر. بو ها گلمیدانسالر اتنو

 ایله اوالیالرا باغلیدیر. دوالییسیی سیاس و حرکتلیلیگه، سی()سویه گلیشیم دوزئییاقتصادی( 

، ف)آغای کبلیریدهائ دن آییردبیرین-بیر جیسورهایکی  هاوزر قآیریشما اولما و هبیرلشم دهگئنئزاتنو

2006 :171-172  .) 

الرین دیلسل قتوپلولو اتنیک فرقلی، ییلئدکؤکنه صاحیب بیر  هجدهس سااتنو، بیر گؤره هرتیییبو اؤ

بیلیمسل دیل و. بو اینتگراسیون آرکئولوژیک لرا گمیدانآنتروپولوژیک اینتگراسیونو سونوجوندا  و

گئنئز چالیشماالریندا اتنوماجیالری آراشدیرسوویتلر بیرلیگی ن دوزایالبیلر. بو آراشدیرچالیشماالرال 

 .  لریدیا مکدهرئو قماالرا آغیرلیآراشدیریاپیالن  وزرینهاکؤکن  اتنیک وبیلیمسل چالیشماالر دیل

 اتنیک رکدهایشلهی لری بیلگیتاریخ ویاپیالن چالیشماالر آرکئولوژیک  اوزرینهکؤکن  اتنیک

سوویتلر  اوالراق)تئوریک( ورامسال ق یاخالشیمیدی. بو ماقدااریلماسینی آماچالخآغاجین چی

 سوویتلر بیرلیگییدی. دهی ایلیشکی ایچینخسی ایله یسیغیک آللاتنیکنین بیلیم آدامالری بیرلیگی

 اتنیک. بورادا اؤنملی اوالن لریدیدهگؤرمک اوالراقالیجی بیر فنومن ق وی ابدی گلیاتنیکآدامالری 

)چردک / هسته( ک دبیر انسانی چکیرعنصورون  اتنیک، یاخالشیم. بو سی ایدیبلیرلنمهکؤکنین 

بیلیم آدامالرینجا،  سویتلر بیرلیگییدی. ماقداالجوابسوروسونو  گلدیگی امیدانزامان  هن اوالراق

بو سورونون کسین جوابی  ایله یلماسیآراشدیرین لرهن گلینن بلگدگؤرمز وازیالر قآرکئولوژیک 

دورومو  دن موجووچواچاتماق  ه(. کؤکن247-246: 2005/ 1384یر )کوهل، قداجاخاورتایا چی
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یه تثبیت ائتمهکؤکنی  اتنیککی دهگئچمیشحرکتله  دهیؤنعکس  دنقطهنبو  قیشیلمز وارسایاراگد

 (.  103: 2000چالیشمیشالر )روی، 

بیلیمسل رک دیلهنهاسینلسیندن( )نظریهورامیندان قین دیلچیلیک ستالینا، یاخالشیمایکینجی 

ین لرقبیله»آیدیندیر:  و طبسی خ، فورمول چوگؤره هستالینایدی. ماقدادایان)تاپینتیالرا( والرا غبول

نین یلرالرین دیلاطایف وبوی  و ماقدادیلی اولوش اطایف وسونوجوندا بوی  سیلشمهبیرنین یلردیل

 (. 177: 2006، ف)آغای «دیرماقداین دیلی اولوشملّت هسونوجوندا ایس سیلشمهبیر

چالیشساالر  یههوندا سیلموپلومسوویتلر بیرلیگی تی ستالینا لرتلؤد گلنا اقتدارستالین سونراسیندا ا

 دهدؤنمونوسو قسؤز  حتیمیشالردیر. خراویشیلمز بگد نیپولیتیکاسی ملّتلری گیردیددا، اونون گلیش

. کبیلریهیهینی سؤیلگیریلدیدگلیش قی تمل آلینارالرونوسوندا پولیتیکاالرین، اونون گؤروشق لرتمیلّ

س اتنویریلن درفیندن گلیشطرافی انستیتوسو قاتنوسوویت جی ایللرده -60، اوالراقبونا بیر اؤرنک 

ی تاریخ)عینی/کونکرت( س سوموت اتنو، گؤرهماجیالرینا شدیرسوویتلر بیرلیگی آرااورامیدیر. ق

ی تاریخین توپلومالرین مارکس حتی و ماقداخاورتایا چی اوالراقسونوجو )طبیعی( دوغال شرطلرین 

بیریم عیرقسال س بیر اتنو، گؤرهبیلر. اونالرا هریلدیدگرلن اوالراقن باغیمسیز دنجیسورهگلیشیم 

اولوشان انسانی بیریمدیر. بو آنالمدا  دهکولتور تملین و، دیل تاریخ ق، بللی بیر جوغرافیادا اورتاییلئد

س اتنوآشاماسیندا  ملّتدیر. مکدهائت دهایفانی( )مرحلهی نان داها گلیشمیش بیر آشامادساتنو ملّت

: 1989، فکوزلو وی له)بروم میشدیرگیر هنجیسورههلتلشمئؤدرک هگئچیری گلیشیمینی تاریخ

425-438 .) 

 ق: اورتامیشدیرتانیمالنمعیار ن اوچ وچوس ااتنونده سوویتلر بیرلیگی، گؤره هی7والدیمیر روووینسکی

 سالراتنوتانینان  طرفیندنلت ؤدنین میسیونو گئنئز بیلیمیاتنولتچیلیک. ؤد ون طو قدیل، اورتا

ر وورامدا دیل اؤنملی فاکتق(. بو 58: 2007)روووینسکی،  مکدیعنصورو بلیرلهن بو اوچ وچوا

ی دیلتاریخ دهیشماالری اؤنملی اؤلچولگئنئز چااتنوگرچکلشن  ندهسوویتلر بیرلیگی و ماقداساییل

ی گورکلیلیس سیندهدیلمهایشلهیئرلی دیلین  لرچیتاریخ اتنیکیدی. ماقدابیلیمسل چالیشماالرا دایان

 ایله (. دوالییسی66: 2007یدیالر )روووینسکی، ماقداچالیشختارماغا آ)دلیللر( انیتالر قجک هگؤستر

گلدی. دیل بیلیمسل چالیشماالرا دایالی بیر حاالگئنئز چالیشماالری دیلاتنونده سوویتلر بیرلیگی

 بیلیمسلدیلی تاریخ یدی.ا فورمولومشهور ین ستالینامتودولوژی  هبیلیمسل چالیشماالردا ایس

 بیلیمسلدیل کیمیتوپونیم اتنو ونیم اتنوآدالری،  خصش قچالیشماالر بو فورمولو تمل آالرا

 اسکی هاوزر قیل اولماخربایجان دا داذآ ده ده. گونوموزاوداقالنمیشدیریلماسینا آراشدیرالینتیالرین ق
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پالندا گئنئز چالیشماالریندا اؤنتنواچالیشماالر  بیلیمسلدیل دهینلرهلکؤاسوویتلر بیرلیگی 

 دیر.  ماقداتوتول
  

 ورامالر ق والر یاخالشیم فرقلی دهگئنئزیناتنوآذربایجان 

 دهدؤنمباشالدی. بو  اعتبارا ایللردن جو-30گئنئز چالیشماالری اتنو داآذربایجان اوالراقسل تاریخ

ونوسوندا دا ایلک چالیشماالر قئنئزی گاتنوآذربایجان  بیرلیکده هیلا تئزی تاریخ رسمیگلیشییریلن 

 یاخالشیمونوسوندا ایکی قگئنئزی اتنوآذربایجان  دهدؤنمونوسو ق. سؤز میشدیرخاورتایا چی

ی بیرینجی گیدین باشینی چکدنب. چوبانزاو 9لی هولوفلوو، 8لینئدوبایعزیز قیدی: ماقدابولون

 هسینهیئرلشم داآذربایجانزاماندان  اسکیین تورکلرنین اولوشومونو کیملیگیآذربایجان  یاخالشیم

ائتکین اولدوغو  دهبو سورچ لیگینحرکتلی اتنیککی دهیندؤنملو قوجسل اؤزللیکله و ماقداباغال

نین کیملیک پولیتیکاالری بو لتیؤد هتورکی دهدؤنمونسو ق، سؤز آنجاقیدی. دهسیندوشونجه

لتی ؤد هتورکی دهدؤنمونوسو قسؤز  ور.دورموشددّی سورون اولوشیج هلرینهستکلدی یاخالشیم

 وارمیش خپالنا چینی اؤنکیملیگیپولیتیکاالری دوغرولتوسوندا تورک  هلتلشمؤد-میلّت

روبون قدا بیر  داآذربایجان. میشدیرسی اوالیینا میلّی بیر یوروم گتیرهباشینا گلم لوالرین ایشقوجسل

ین هپولیتیکاسی ایزل اولوشدورما کیملیگیان اولماسی، اؤزگون آذربایج بیحاص هبونا بنزر بیر گؤروش

 (.   16-15: 2013بول ائدیلمزدی )ییلماز، قن وچولت آدامالری اؤدسوویتلر بیرلیگی 

 هیدی. تورکیماقداو یاپغد کؤکنلی اولدوغونا وورانین میخالقآذربایجان  یاخالشیمایکینجی 

سوویتلر ابت قسورکلی ر لرلهگورجو ومنی اسیادا ارقفقا وپولیتیکاالری  هلتلشمؤد-میلّتنین لتیؤد

 یاخالشیم، بو گؤره. اونالرا یؤنتمیشدیر هیهمهستکلدی یاخالشیملت آدامالرینی بو ؤدبیرلیگی 

، بالماییقال قاولوشدورما کیملیگیارشیسیندا اؤزگون بیر آذربایجان ق کیملیگیکی تورک دههتورکی

ی دجکهرئوسون  ده هابتقونوسوندا سورکلی رق یلربیحاصنین اصیل بؤلگه لرلهگورجو وارمنی 

ی بو گیدون باشینی چکفیروقالم باغ و 10سیمومیاگی-(. آرتور زیفلدت14: 2013)ییلماز، 

بویو  تاریخنین، کیملیگیبوگونکو  ینآذربایجان قدایانارا هینلرنیکوالی مارّین گؤروش یاخالشیم

یغینی خدالرین سنتزی سونوجوندا اورتایا چیقتوپلولو اتنیک-دیلسل فرقلییاشایان  داآذربایجان

 (.  16: 2013یدی )ییلماز، ماقداساوون

 وتورکیزم مساواتیزم، پان" دهرگیسیند کولتور ووریم ئدنین کود آدلی بیریسی قادصآ.  ده-1931

نین یجیغین باشالندؤنمیایینالنماسی یئنی بیر  هالقلی بیر مقباشلی "علیهینهچوروک لیبرالیزمین 

                                                             
 8 Aziz Gobaydelin 

 9 Veli Holoflu 
 10 Artur Zifeld’t Simumiagi 
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 وتورکیست ین ساوونجوالری پانیاخالشیمبیرینجی  دهمقالهسو قونوور. سؤز دبرجیسی اولموشخ

 اوالراقیری قآی هادعاالری مارکسیست متودولوژیی وال سوچالنمیشالر اولماقلیبرالیست 

گئنیش چاپا  سیتصفیهی ساوونانالرین یاخالشیمدان سونرا بو -1936. میشدیردیریلدگرلن

 ایچینهین ساوونجوالرینی دا یاخالشیمایکینجی  لرتصفیهن دهگئچم چوخ، جاقآن. میشدیرباشالن

 (.  189: 2013)ییلماز،  دیرمیشلهگئنیش قدر جاقآال

. بو آالندا ایلک میشدیررالنینین اولوشومونا زمین حاضتئزی تاریخ رسمیآذربایجان  لرلهتصفیهبو 

بایجان کومونیست پارتیسی گنل سکرتری آذر وباشالمیش  اؤنجهن بیر آز درلتصفیهچالیشما 

 اوالراقانی قباش ونروبونقو بو چالیشما فوندوخاهلل آالریندان روحقولوئدپارتی ای فیروقفر باعمیرج

 و فلی، پاکوموئدوبایقزیز علی هولوفلو، ودا اولوشان اؤزل کومیسیونا -1936مارت  15. میشدیرآتا

کومیسیونون  دامای 15 فوندوخاهلل آ. روحاتیلمیشالردیرقسیمومیاگی  -آرتور زیفلدت

ور. بو دسونموش هسینهمرکزی کومیستذربایجان کومونیست پارتیسی سالغی  آتارالدیغی یحاض

 دهسینهمرکزی کومیستذربایجان کومونیست پارتیسی آ آییندا  وستقیلین آاینی ع قاسالت

 (.  19: 2013)ییلماز،  میشدیراونایالن

ر سیراسیندا ویوک ترؤبتامامی نین یلرهکومیسیون اوی وامان یاییمالنمادی هیچ بیر ز قاسالتبو 

ن دلرمیسیندی آکالرهورولدو. کومیسیون اوید. آردیندان یئنی بیر کومیسیون اولوشلردام ائدیلدیعا

ن دینلرهاوی ویتیم گؤرموش آکتیگنین یوکسک ا، آذربایجان کومونیست پارتیسیییلئد

آذربایجانا  دهیندؤنملوالر قوجسل واولمادیغینی  خالقین یئرلی تورکلر قسالاتیدی. بو ماقدااولوش

 ینآذربایجان قدایانارا هینلرآالنالر مارعین گؤروشقلمه اسالغی تیدی. ماقداساوون یینلردیکگل

 دهیشمیشلیکگل کونومیکا-سوسیو وینی اولدوغونو عداغیستانلیالرال  ونین ارمنی، گورجو دیلی

 فرقلیکی دهگونوموز ویاشامیش  هلشمفرقلی دهلرسو دیلقونولیکلردن دوالیی سؤز قلیفر گلن امیدان

آراسیندا هیچ بیر باغ  تورکلر ایله یملّتچاغداش آذربایجان  ایله ور. دوالییسیداولوشموش لردیل

 وسی آلتیندا اولسا دا طهنین سلیلردؤلتایران  هیللرجا دیر. آیریجا، آذربایجان یوزماقدابولونما

ایرانی  دهگئنئزیناتنوالر یاشاساالر دا، آذربایجان عنصورایرانی  کیمیتالیشالر  وتاتالر  داآذربایجان

د امبیر باشا ستالین ا اؤزللیکله وی لرسیاسی سئچکین سوویتلر بیرلیگی. میشدیررول اویناما عنصور

 (.  209: 2013دیر )ییلماز، لرمیشلهستئدورامینی ق

 و همیسی فلسفدآکا لربیلیم سوویتلر بیرلیگیدا -1939متن  جاقتئزی اوال ختاری رسمیآذربایجان 

 ایلک جیلدی یاییمالندی.   ده-1941 واونایالندی طرفیندن انستیتوسو  تاریخ

گؤرهی گگنل سکرترلیذربایجان کومونیست پارتیسی آون فیروقفر باعمیرج وسی هین اؤلمستالینا

ین دا نیماالرآراشدیر تاریخیئنی  ون سونرا دسینهائدیلم دامعآردیندان ا ون آلینماسی دوین
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 ده-1954. میشدیرگل همدسی گونهن گئچیریلمدگؤز دهنین تئزی تاریخ رسمیائتکیسی آلتیندا 

 تاریخ رسمی کیاؤنجه کیتابسو قونو. سؤز میشدیرآلینقلمه ی تاریخلیک آذربایجان دایکی جیل

کی دهگئنئزیناتنوین آذربایجان تورکلر آنجاقوروموش، ق دهنین ادعاالرینی اؤنملی اؤلچوتئزی

آذربایجان دیلی  کیتابدا. میشدیررولونو داها گئنیشلت دهیشیمینگلی تاریخآذربایجان  و ینییسقاتق

 و سیلشمهبیر لرلهد، ماننا، آلبانالرین تورکام اوالراقو عنصورنین باشلیجا کیملیگیآذربایجان 

الجی غاش دهتئز کیاؤنجه تورکلر ایله ور. دوالییسیدساوونولموش لدیگیگا میدانی سونوجوندا سنتز

نین اولوشومونو ساغالیان باشلیجا گئنئزیاتنو ینآذربایجان دهآلینساالر دا، یئنی تئزقلمه  کیمی

 دهتئزین تاریخ رسمی دوشونجه سنتز. میشدیردیم ائدیلقت اوالراقالردان بیری عنصور اتنیک

 قدر هگونوموز حتی و قدرنین سونونا سوویتلر بیرلیگیک رهلیدهگئنیشل ین رولو داهاتورکلر

 ور.  دسوردورولموش

نین سلیمان علیارلی و فضیا بونیادو اعتبارایللرین اورتاالریندان جی ا-60 اوالراقبونا پارالل 

رول ییجی هبلیرل وباشلیجا  دهگئنئزیناتنوین ین آذربایجانتورکلر دهسینهچالیشماالری سای

تی قارشی سوویتلر بیرلیگیزامانال  ومیش خبیر تئز اورتایا چی قارشی هتئز رسمی دهاوینادیغی یؤنون

 .   میشدیرگل ابیر سیاسی سؤیلم حالین

ین گملّیتچیلی رسمییر غ هتئزل رسمیی دؤنم سوویتلر بیرلیگیسونراسیندا  قباغیمسیزلی

آذربایجان "یازیمی آالنیندا  تاریخ. میشدیرزاناقت ابتی داها شیدّقنین رتئزی تاریخی گیردیدیشگل

ائدیلن بو ایکی  دهایفا ده( شکلین141: 2012، فاراگوزوق) "یتاریخی خالقآذربایجان " و "یتاریخ

. ائلچیلردیرصاحیب هلرگؤروش فرقلیگئنئز آالنیندا دا اتنو کیمیآالنالردا اولدوغو  دیگر لرتئز بیقر

ی دؤنماوندان سونراکی  ،ساییلیرکن دؤنمی تئزین باشات اولدوغو تاریخی خالقی آذربایجان دؤنم گب

نین باشات ی تئزیتاریخاولوشان آذربایجان  دهتملین دوشونجه سنتز دهیندؤنم سوویتلر بیرلیگی

آذربایجان یؤنتیمینی  ضرورتلر، سیاسی بیرلیکدهسایمامیز گرکیر. بونونال  اوالراق دؤنماولدوغو 

. بونون سونوجو میشدیرزورال هیگلیشدیرمه لرین ایلیشکیخداها یا لرلهتدؤلتورک  دیگر و تورکیه

یازیمی آالنیندا دا  تاریخ واتیلمیش قی آالنالرینا گبیرلیایش هآذربایجان تورک دونیاسی ایل اوالراق

 ور.  دپالندا توتموشی داها اؤنتورکلر

زامان  هن داآذربایجاننین یغیگئنئزی تارتیشماالری تورک وارلاتنوآذربایجان  کیمیو یگؤرولدو

 ور: دموجود کونسپتدا ایکی قونو. بو میشدیرالنقسونا اوداقونو چیخدیغیاورتایا 

یلدن ا یوز جی-11 واسیالی اولدوغو قافق -ایرانی هجکؤکننین یخالقآذربایجان  کونسپتبیرینیجی 

جی -11 کونسپتیر. بو ددهسیندوشونجهی لریکدین یوغون گؤجو سونوجوندا تورکلشتورکلرسونرا 

 لرقبیلهنین آلبان اریسیندا بولونان کسیمیخنین یوچایی زنین آرایخالقآذربایجان  قدر ایله یوز

ایران دیللی  هنین ایسآشاغیسیندا بولونان کسیمی والردان خالقاس دیللی قافق منسوب هینگبیرلی
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ؤن ا هیلدا یوز جی-11لوالرین قوجسل، گؤره هکونسپتدیر. بو ماقداوغونو ساووندالردان اولوشخالق

 هدگیشیمالرین دیلینی خالق منسوبلرینه عایلهلی دیل دک بورادا یاشایان چئشیرهگلآسیادان 

اوالن ایشلنمکده دا آذربایجان دهور. گونوموزدی اولوشموشخالقذربایجان لیکله آئلهب واوغراتمیش 

ی یابانجی تورکلر، کونسپتاینانان بو  ایغیندالشینغدا یاییلدن سونرا آذربایجانا یوز جی-11دیلین 

یابانجی  وایران، ارمنی، روس  هی ساوونانالر گنللیکلکونسپتدیر. بو مکدهبول ائتق اوالراق عنصور

 کیمیتوخوندوغوموز  اؤنجه، دهیندؤنم سوویتلر بیرلیگی هدا ایسماجیالردیر. آذربایجانآراشدیر

رار علیقای و دهبت سومباتزاصحعلی هور. اؤزللیکدورولموشق اوزرینه کونسپتتئزی بو  تاریخ رسمی

اس قافقور. دیالری اولموشقاتقاؤنملی  دهسینهیشمگلنین آتورپاتن آیاغی-ین مدکونسپتبو  فی

. سؤز میشدیرخپالنا چی ی یازیمیندا اؤنتاریخآذربایجان  هیللردا جی-50 ایسهورامی قآلبانیاسی 

 -تورکیهنین اولماسی هیا اوی-آردیندان ناتو واتیلماسی قساواشینا  هرنین کوتورکیه دهدؤنمسو قونو

 هیتورکیه سوویتلر بیرلیگی هیلا یدنیغی گرگینلیک ندیول آچ دهینلرایلیشکی سوویتلر بیرلیگی

ی لرارمنی دهینلرهلکؤمیش، بو دوغرولتودا اورتادوغو اگلرارینا قاشیما د همدارمنی کارتینی گون قارشی

ارمنی  - تورک )آذربایجان(اوالسی  وسینی باشالتمیش هپروژ هیرمدینا یئرلشنیستانسوویت ارم

سوویتلر . سرعتلندیرمیشدیر یآلبانیاسی چالیشماالرین زاقافقن وچومک اهچاتیشماسینی اؤنل

ی غاولوشدورمابیر گئچمیش  قآراسیندا اورتاآذربایجانلی تورکلر  لرلهی ارمنیلرتیجیهیؤن بیرلیگی

آتروپاتن -دادیر. زامانال ملرگؤرموش اوالراقجک تک یول هیهارمنی چاتیشماسینی اؤنل-تورک اوالسی

. بو میشدیرخورامی اورتایا چیقی أیمنش زاقافق-ن ایراندینسنتزنین ورامالریقآلبانیاسی  زاقافق و

 اتنیک ینآذربایجان وؤچمن اولدوغونو ک، ییلئدین تورک نفوسونون یئرلی آذربایجان یاخالشیم

. موشدوروغونو ساوونداولوش دهیندؤنمآلبانیاسی  زاقافق اؤنجه چوخن دونچؤکین تورکلر کیملیگی

 یازار:  بئله دا قونوکیتابیندا بو  "جوغرافیاسی ینین سیاسآلبانیاسی زاقفقا"دووا ممّ دهفری

وشاغیندان قآتاسی آرران وی ه، آلبانالرین افسانلرساوودی وارالر قارق، لریئرلشن اوتی دهاوتی ایالتین"

آلبانیا کونفدراسیونون یئرلی بویالری  اسکین بو بویالری دوزادیرالر. بو ماقداساییل)نسلیندن( 

 (. 17: 1993)ممدووا،  "کسایابیلری

 سوندا یازار:  قونو سیلشمهتورکممدووا آلبانالرین  دهآردیندان، فری

گورجو دیوفیزیت  وسی همونوفیزیت کیلیس یسمی ارمنی گریگوریانقآلبانیا نفوسونون اؤنملی "

بول قن اسالمی وچوسون اولدوغو اخورومالردان یوق یسیاس و یجک دیندهابت ائقر ایله سیهکیلیس

بیر  یکچیاریشمیشالردیر. کق لرلهوران تورکدونلوغو اولوشخچو دهدؤنمسو قونوسؤز  و لرائتمیش

)ممدووا،  "دیرلرمیشیار دهکولتورون ون دین اونالری واریشمیش ق هلروجگور وارمنی  ایسهبؤلوم 

1993 :234-235  .) 
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ونو، یگؤرولدو دهینلرآلبانیا ایالت هیللردا یوز جی-5 و جو-3نین میالدی ممدووا تورک بویالری دهفری

 واسالمین آلبانیا  وتورک دیلی  قدر ایله یوز جی-12، اقنی یازارلشدیگییئر داایران واسیا قافق

ویونلو، قاراقی خالقآلبانیا  گؤرها یدووادیر. ممماقداین اولمادیغینی ساوونغیای اوالراقام ت دهآتروپاتن

بئش آلبان پرنسلیک  هیلدا یوز جی-17 ووروموش قموجودیتینی  قدر هیندؤنمصفوی  وویونلو ققآ

 سیلشمهبیر ایله سیهنین ارمنی کیلیسسیهآلبانیا کیلیس هیلدا یوز جو-19ه جده. ساموشدورورق

ممدووا آذربایجان  دهفری ایله دیر. دوالییسیلرینی یتیرمیشلرکیملیک اتنیکسونوجوندا آلبانالر 

 دیر.  مکدهوغونو دوشونداتماندان اولوشقاوچ  هاوزر اولماقتورک  ولی زاقافقنین ایرانی، کیملیگی

 اسکیورامی ق . آلتایموشدورورق اوزرینهی دّنین رورامیقادعاالرینی آلتای  کونسپتایکینجی 

یرالردا قآلتای داغالری آراسینداکی بوز-اورال هاوزر اولماقا دسی باشهین آرال گؤلو چئورتورکلر

ترس  کونسپتدیر. بو ماقداینی ساوونلریکدؤچ ائتک هلربؤلگه و لریئر دیگر نبورادا والرینی قیاشادی

 کونسپت(. بو 283: 2012غلو، واحالصدیر )حاجیمکدهنین یاشاندیغینی ادعا ائتحرکتیؤچ کبیر 

رول ر باشا بی دهگئنئزیناتنو ینآذربایجان اوالراق عنصوریئرلی بیر  واولمادیغینی  کؤچمنین تورکلر

ن اولوشومونو نیبی دیلیدآذربایجان تورک ا اؤزللیکله کونسپت. بو لردیرمکدهالرینی دوشونقاوینادی

مک آذربایجان هلهبی دیلین اولوشومونو اینجدا وغونو اولدو عنصورییجی هبلیرل دهنجیسورهگئنئز اتنو

، بو آنجاق. لردیردهسیندوشونجهی گجهوغونا گؤتوردزامان اولوش هن و ئجهنین نگئنئزیاتنو

عضیلری دیر. بونالردان بماقدااپساقی لردیلچی وچی تاریخچاپدا ی ساوونانالر گئنیش یاخالشیم

 داآذربایجانالرین دا عنصور دیگر بیرلیکده لرلهی تورکدیگرلر ین یئرلی اولدوغونو ساوونورکن،تورکلر

تورک  بیرلیکدهالرال عنصورنین اولوشوموندا بو گئنئزیاتنو، آذربایجان آنجاقیاشادیغینی، 

دیلی  وین بوگونکو کیملیک آذربایجان و دوغونویالری اولقاتقییجی هبلیرل والرین اؤنملی عنصور

ی لرهرامی ایقوی ساوونانالر اوچ کونسپت. بو دوغونو سؤیلراولوش دهتملیندیلی  و کیملیگیین تورکلر

 . لرسورموش
 

 ورامی ق( پروتوتورک 1

 اوالراق گنل. لردیردهسیندوشونجهدا یئرلی اولدوغو ین آذربایجانتورکلری ساوونانالر قورامبو 

دا،  آدالرال آنیلساالر قلیفرروپالر قلی کؤکن، تورک گؤرهماجیالرا آراشدیرن اولوشان بو دلردیلچی

ن دبؤلگهبو  ونین تورک اولدوغونو سیامیروپالرین هقبو  لرتوپونیماتنو وآدالری  خص، شلرتوپونیم

سلیمان  و فلیلوالدین خخیل، فدیر. یوسف یوسفودهمکگؤسترنی ائتدیگی کؤچ هلربؤلگه دیگر

جی -1، گؤرهیا . سلیمان علیارلیلردیرمکدهگلین باشیندا لرچیتاریخساوونان  یعلیارلی بو تئز

زامانالردان  اسکی چوخ داآذربایجانین تورکلرسی هکلم "تروککی"یازیتالردا گئچن عاید ا میلئنیوم

 سینیدوشونجهاولدوغو قوهوم ین لرسومئر لرلهدیر. او، تورکگؤسترمکدهبری یاشادیغینی 
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رک هائد کؤچروپالرین آذربایجانا ق لیکؤکنتورک  ده دهدؤنملردیر. علیارلی سونراکی ماقداساوون

 سینیدوشونجهسینی ساغالدیغی هنین داها پکیشمکیملیگینین یئرلی تورک یلرهیئرلشم

انیت قهر هانسی بیر  دهالیمیز دهلی اولماسی یؤنونکؤکن زاقفقا، آلبانالرین گؤره. اونا موشدورساوون

 (. 170: 2009دیر )علیارلی، ماقدابولونما)دلیل( 

مکدهگل فکاظیمو غضنفردیر. بونالرین باشیندا لریسمی دیلچیقین اؤنملی لرینهستکلدی ورامقبو 

 چوخنین سیهجتورکآذربایجان  قینی تمل آالراقورام یکؤکن قین اورتالردیل فکاظیمو غضنفردیر. 

نی یجسورهنین اولوشوم سیهجتورکآذربایجان  فدیر. کاظیموماقداوغونو ساوونداولوش دهدؤنم اسکی

 ر: دائ دهایفا کیمیآشاغیداکی  دهآشاماالر شکیلین

 هنجیسوره هلشمفرقلی ودیل آیریشما  قاورتا اؤنجهیل این م 35-40 ایلکل دیلین اولوشومو: -

اورتایا نین لریعایلهدیل  فرقلی لر. بو آنادیلمیشدیراولوشمایا باشال لراوندان آنادیل وگیرمیش 

بو دیلین  وسیا اولموش آ ناراؤ بؤلگه گلدیگیا میدان. ایلکل دیلین موشدوروردماسینا تمل اولوشخچی

 دیر.  لرائتمیش کؤچ هینلریئر دیگرلالنیجیالری بورادان دونیانین ق

بیر دانیشانالرین (: ایلکل دیلی میلئنیوم جی-2سی اؤنجه میالدنین اولوشومو )سومئر دیلی -

)مدنیتینی( ارلیغینی غرک سومئر اویهگئچن( النهری)بین یان مزاپوتامیاداآذربایجانیسمی ق

 . موشدورنین تملی اولسیهجتورکآذربایجان  واولوشموش  دهدؤنمبو  هورموشالر. سومئرجداولوش

  ،(میلئنیوم جی-1سی اؤنجه میالدنین اولوشومو )ربایجان دیلیآذ پروتو -

ین تورکلر کیمی خزر وارسیل ماننا، آلبان، کیمّر، هون، ب دهدؤنمآذربایجان دیلی: بو  اسکی -

 دیر.  مکدهگؤرول لشدیگییئر داآذربایجان

تورک نفوسون  هیللردا یوز جی-8 و جی-7نین اولوشومو: میالدی دیلیدانیشیق آذربایجان  -

 . میشدیرخدیلی اورتایا چی دانیشیقآرتماسی سونوجوندا 

  .(4-2012:3، ف)کاظیمو (هیللردا یوزجو -9-11نین اولوشومو )بی آذربایجان دیلیدها -

دور. اونون فوغلو جلیلوافریدون آغاسی سیزشبههدّی ساوونجوسو ینین ان جیقورامپروتوتورک 

غضنفر ، فیدیر. فریدون جلیلوقورام "هاورمی-اولوشوم یئری  یننپروتوتورک دیلی"باشلیجا ادعاسی 

آلتای داغالری آراسینداکی -روبون اولوشوم یئرینی اورالق اتنیک وتورک دیلی  کیمی فکاظیمو

نین تورکجهی آذربایجان وسیا آرک اؤندهائ ینی ردّقورامتانیمالیان آلتای دیل  اوالراقیرالر قبوز

اؤنجه میالد ایله نیدهی نگیشیکلیگد قلیم، اگؤرها فتانیمالر. جلیلو اوالراق بؤلگه چیخدیغیاورتایا 



 Varlıq, 19(1), 2020 32/  1399، 19(1وارلیق، )

 فرقلیایکی  هاوزر اولماقباتی  ودوغو  دها بو دیلسونوجوند لرکؤچدا یاشانان میلئنیومجو -4سی 

 (.  2005 نوامبری، تاریخ، اریشیم فوغلو جلیلوا)آغاسی میشدیریشگل هوشی

دیر. دهینی گؤروشعدا  فمحمودو بوعقانی یقانستیتوسو باش تاریخمیسی دآکا لرآذربایجان بیلیم

دایاندیردیغی  هیاسکی چوخینی ختاری هیئرلشم داآذربایجانین تورکلری، لرون گؤروشفمحمودو

 یوزجو -13=جی و 12نین سیلشمهتورک وسی هجآذربایجان تورک وی قورامن پروتوتورک وچوا

 کؤچ دهن وچوو ایی سوردولرهای سینیدوشونجهی گیریدپکیش هیلا یشیگلاوغوزالرین  هیللردا

 .  دیرگؤسترمکدهینا بنزرلیک قورام

هگلزامانالردا  فرقلی دهدؤنمسی اؤنجه میالد. دورمنسوبی اوغوزالرا خالق، آذربایجان گؤرها فمحمودو

نک، هار، بارسیل، پئچغ، ایسکیت، ساک، هون، بولهورریوتتی، لوللوبی، قیئرلشن  داآذربایجانک ر

رول  دهگئنئزیناتنو ینآذربایجانروپالر ق اتنیک دیگر بیرلیکدهبویالرال  کیمی قیپچاق وسووار 

ن رولو نییتورکلراوغوز  سیندهگلمها میداننین گئنئزیاتنوآذربایجان  دهکیونونال بیرلاوینامیشالر. ب

هورابیلق دؤلت یآذربایجانا یئرلشن تورک بویالر هیلدا یوز جی-1. میالدی موشدورییجی اولهبلیرل

اینانچ  فرقلی، دهدؤنمسو قونواولموشالردیر. سؤز  صاحیب هگوجعسگری )حربی(  و یجک سیاس

منعوی گوجون اولمادیغیندان  جاقی بیر آرادا توتاخالقن وچوین اولدوغو اغیای دهبؤلگهی لرتمسیس

 داآذربایجان. اسالمین میشدیریردی بیرلشگونئی آذربایجان ووزئی ق وبو رولو تورک دیلی اوینامیش 

ی تورک . ساچ اوغولالرمیشدیری زمین ساغالوشماسینا منعوین اولخالقسی هوموژن بیر هنیمسنمم

-11. موشدوراول دؤلتی گیردیدیشگلون یلنن تورکلوجگو دهیکلبیرایله  یشیگلی اوغوزالرین دؤلت

نین جیسوره تورکلشمه ینآذربایجانی لرکؤچیاشانان تورک  هیللردا یوزجی -12جی و 

-5: 2008، ف)محمودو میشدیرنین اولوشماسینا یول آچیخالقبیرلشیک تورک  وسونوچالنماسینا 

11.)   
  

 ی قورامی تاریختورک عمومی ( 2

نین تمل یقورامی تاریخمومی تورک عیازیمیندا ائتکین اوالن  تاریخسون زامانالردا آذربایجان 

ین قورامدیر. بو اولوشدورماقدالیک پارالل ایله ین ادعاالریانغلیدی تووادعاالری زکی 

ی تاریخ، آذربایجان گؤرهدیر. اونا دهزاگبدین علیالکی ساوونجوالریندان بیریسی علمداآذربایجان

آلینماسی  اله دهی ایچینکونسپتی تاریختورک  گنل ونین آیریلماز پارچاسیدیر یتاریختورک 

الشیم خلی بیر یاقی ساغلیتاریخن سویوتالنمیش آذربایجان دینتاریختورک  گنلگرکیر. 

 الهنین اوچ آشامادا یتاریخان آذربایج یاخالشیمین سوندوغو بو دنزاگبدیر. علیماقداسونما

 دیر: مکدهآلینماسینی اؤنر

  میلئنیوم جی-2-3سی اؤنجه میالدری: عصتورک -سومئر -
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 سونراسی ایلک یوز میالددان میلئنیوم جی-1سی اؤنجه میالدری: عصتورک -ایسکیت-ورانت -

ابیر، سار، غ، آز، باسیل، بولهون اوالراقی لرواریث ناونالری و)ماساژئت، ساک، هون، کاسپی  قدر هیللرا

 ( خزرساویر، 

ور، چوواش، غار، اویغ، بولتورکلر اسکی)ان  قدر هگونوموز ایللردن ری: میالدی ایلک یوزعصتورک  -

اووز، قاق، آذربایجانلی، قوومالراکاس، شور؛ یئنی تورک ح، اوغوز، تووین، تورکلر اسکییاکوت، 

، قالپاقاراقورت، ق، باشقوومالریای؛ ان یئنی تورک جیغات ونک، تورکمن، اؤزبک ه، پئچقیپچاق

 (. 324-323: 2006تاتار( )سلیمانلی،  وای غنو
  

 ی قورام کؤچ( 3

 یوز جو-4سی اؤنجه میالد ویئرلی اولمادیغینی  داآذربایجانین تورکلری ساوونجوالری قورام کؤچ

الردا توپراقاونا بیتیشیک  وبایجان آذر اداالر حالینغیللری آراسیندا دالا یوز جی-11یلدن میالدی ا

باغلی اولدوغو تئزینی  هجهبو سور نوناولوشومو دهنین کیملیگیرن آذربایجان دمو ونی لشدیگییئر

تورک  لرچیتاریخاشییان بو دیسی غایق هدیر. تورک دونیاسیندان آیری دوشملری سورموشلرهای

یه هگلیشدیرمی یاخالشیم تاریخبیر  اقجو یاپاغاونا وور وجک هگؤستردونیاسییال باغالری دا 

دیر. مکدههینی آماجی ایزلع هتئزییل تاریختورک  گنلی قورام کؤچدیرالر. بو آنالمدا ماقداچالیش

ین لرچیتاریخبو  حسنوفسن ح و فی، کمال علیحسینوف فوئ، رففروعیبلی، نظامی جصیب نصن

 .  لردیرمکدهگلباشیندا 

سی اؤنجه میالد ،گؤرهعفروفا دور. جففروعالردان بیریسی نظامی جقوساوونان تورکول نییقورام کؤچ

 و قوومالر، ماننا وب. هورریوتی، قلی لوللوبی، کؤکن زاقفقا اعتباراون اورتاالریندان میلئنیوم جو-3

 داآذربایجانقوومالر لی کؤکنون باشالریندا ایرانی میلئنیوم جی-1 وون سونالری میلئنیوم جی-2

انیت قسوندا هر هانسی بیر قونوسی هین بورادا یئرلشمتورکلر دهدؤنمسو قونویر. سؤز دلریئرلشمیش

 هیللردا سونراسی ایلک یوز میالد تورکلرالردان اولوشان ایلک قیپچاق ودیر. هون ماقدابولونما دهالیمیز

و یرکلوتو داآذربایجاناالری غدال کؤچداها سونرا یاشانان  وا غ. بو داللرآذربایجانا یئرلشمیش

 (.  2: 2005، جعفروف) میشدیرلندیرجگو

سورچ  فرقلیایکی  هاوزر اولماقآیریشما  و هسونوجوندا بیرلشم لرکؤچ، یاشانان گؤرهعفروفا ج

یئنی بیر  وسویداشالریندان آیریلمیش  دیگری تورکلرآذربایجان  دهنجیسوره. آیریشما میشدیریاشان

 هازانمیشالردیر. بو اؤزگون کیملیک بیرلشمقیک اؤزگون کیمل دهجی ایچینهسور هکولتورلشم

اینتگراسیونو سونوجوندا اورتایا قوومالرین  فرقلیلی کؤکنن تورک شآذربایجانا یئرل دهنجیسوره



 Varlıq, 19(1), 2020 34/  1399، 19(1وارلیق، )

یمی ائتکیلشنین سیهجتورکور غاوی و، اوغوز قیپچاقن سونوجوندا جیسوره. بو میشدیرخچی

 (.  7: 2005، جعفروف) یرمیشدگلا میدان سیهجتورکسونوجوندا آذربایجان 

ادا یاشاندیغی غدال فرقلیاوچ  نونوچؤکین آذربایجانا تورکلر و دهگؤروش عینیحسینوف رئوف 

 دیر: دهسیندوشونجه

 آراسی ایللر  یوز جی-1-5الدی یهون: م -

 آراسی  ایللر یوز جی -5-8: خزر-ابیرس -

 (.  561-553: 1994، حسینوف) ایللر یوزجی -9-12: قیپچاق-اوغوز -
  

 ی لرایلیشکین گؤروش هگئنئزیناتنونین آذربایجان دوکتور زهتابی هایل هیئت دجواوکتور د

چی تاریخ زهتابیمحمدتقی دوکتور  هایل هیئت دجوا وگتورد هاوزریغیمیز تدیرالطاخ ده اؤنجه

آرادا، . بو توخونموشالر هینتاریخآذربایجان  وی تورک گهتورکولوژی چالیشماالری گر و ییللرئد

سا دا، خپالنا چی اؤنایله  یلرالیتعبی فدا وچالیشماالری  بیلیمسلدیلایلک باشالردا  دوکتور زهتابی

 .  میشدیررئواوزمانجا بو آالندا اوغراش  وچالیشماالرینا آدامیش  تاریخیلینی امرونون سون اون ؤع

 دهدؤنمیاشادیغی  دهتورکیه دهی اؤنملی اؤلچویاخالشیمه گئنئزیناتنوین آذربایجان دوکتور هیئت

الرین ائتکیسی آلتیندا قتورکولو وچی تاریختورک  هاوزر اولماقلیدی توغان ویغی باشدا زکی دتانیش

اسالم  وکیتابی  "گیریش هینتاریخمومی تورک ع"ین توغان یدلیو، زکی اؤزللیکله. موشدوراولوش

مکدهگؤرول دهبیر شکیل قئتکیسی آچینین اسیهماد "آذربایجان"آلدیغی قلمه  دهنآنسیکلوپدیسی

 دیر.  مکدهلندیرجبیتی گوثالر دا بو تقایناقی گردیئودیر. رفرانس 

 "تاریختورک  گنل"میز ائتدیگیاریدا سؤزونو خی بیر آنالمدا یویاخالشیم تاریخین دوکتور هیئت

ن بیر دائ کؤچبوراالرا  ی سونرادانتورکلرکی داایران وآذربایجان  ،یرکنگؤسترلیک پاراللایله  یقورام

 دیر.  اولوشدورماقداتینی عناقی گدیهنیمسمینی قورام "کؤچ"سی اونون همگؤستر اوالراق خالق

یلین باشالریندا اورتایا ا یوزجی -18یدیر. قورامآلتای -اورال سیقطهن حرکتین دوکتور هیئت

یرالردا قغالری آراسینداکی بوزآلتای دا-اورال قاراخن یوال چیدینلردیل بنزرلیک قورامآتیالن بو 

 کؤکنینی گ. دیل بیرلیمیشدیراولدوغو سونوجونا وار منسوب هکؤکن عینیالرین خالقبوتون یاشایان 

 تاریخ وبول ائتمیش ق ده دوکتور هیئتی قورامسایان بو  اوالراقسی هگگؤسترنین یگبیرلی

ی گرکلی غیرالتماطاخبونو دا  اؤنجهان ، بوندآنجاق. میشدیراینشا ائت اوزرینه قورامینی بو یاخالشیم

ین تورکلر. "موشدورایلگیلی اولایله  یلرکؤچی اونالرین تاریخلرنین یلرلئتورک ا"گؤرموش کی 

 کؤچدوالیی )شرطلردن( وشولالردان قسیاسی  وزامانال جوغرافی  وی لردیکگلان ددبللی بیر آنایور
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 کسی چیزمهپورتر تاریخبیر تورک  گنل هور هیئتدوکتالری گؤروشو قیاییلدی قاالراقائتمک زوروندا 

 دیر.  مکدهرئواوالناغی  قآنالتما دهایچین هبو پورتر دهینی تاریخآذربایجان  و

ون یالر. بو سؤزجوقونو آچییسؤزجو "تورک" اؤنجهگیریش یاپمادان  هینتاریختورک  دوکتور هیئت

ومی تورک عمسی اونا همگؤستراسینی ینالشمغیاینین سیایشلنمه هاوزر قی تانیمالماخالقبیر 

دیر. تورک اولوشدورماقدا سیحرکت نقطهگیریش یاپمادا  هینتاریخن آذربایجان دینتاریخ

 دوکتور هیئتسورن  هؤنا نیگلدیگیاینتیظاملی آنالمینا  و، باغیشالیان جمک، گوهرؤونون تیسؤزجو

موندا اوالن قونویؤنتیجیسی  و( 552وروجوسو )میالدی قی دؤلتتورک ون گؤکیداها سونرا بو سؤزجو

بو دیلی  و همیلّتزامانال )اسالمدان سونرا( بوتون  ونین آدی اولدوغونو سیهبیلق سیعایله "آشینا"

 (. بونونال20: 1358/1979؛ 9آ: 2009، هیئت)دیلدیگینی ایشله وچونا قی تانیمالمالرلئادانیشان 

تورک کولتورل  ودانیشان  تورکجه، ییلئدعیرقی  وونون بیر سوی یتورک سؤزجو هیئت، بیرلیکده

 (.  20: 1358/1979، هیئتنی یازار )ائتدیگی دهینی یاشایانالری ایفالرکنهگل

بورادان  ویرالر اولموش قآلتای داغالری آراسینداکی بوز-ین آنایوردو اورالتورکلر گؤره هدوکتور هیئت

 س.ج. و 11فلهلی بیلیم آدامالری س.و. کیسئنکؤکداغیلمیشالر. روس چئشیدلی یئرلرینه دونیانین 

 سیندهبؤلگه "مینوسین"نین باتیسیندا آلتای داغالری قماالرینا دایاناراآراشدیرون 12فچئرنیکو

 واولدوغونو  منسوبین آتاالرینا تورکلرین خالقسو قونوسؤز )تاپینتیالرین( والرین غآرکئولوژیک بول

نی ع، یسیندهبؤلگهباتی -نین گونئیسایان داغالری -یآلتا اعتبارا وندنرؤداش د"بونالرین 

 (.  7آ: 2009، هیئتینی یازار )گدیگؤسترالرینی قیاشادی "یرالرینداقان بوزقآبا-تووا-مینوسین

ین تورکلر "شرطلریینتیلی خیغی سیدنین یول آچوارلیغی قاوتال وآرتان نفوس " دوکتور هیئت

(. بونونال 7آ: 2009، هیئتدیر )ماقداسای اوالراقی لرندهن ونونچؤک هلربؤلگه دیگریرالردان قبوز

 "ینی سونوجونداقنین باسلیئا بیر تورک اقباش دوخیاو قوومالریابانجی  بعضا"ین تورکلر، بیرلیکده

نین یلریکدائت حیاتی یاشاماغا ترجیحو اسارت کؤچ ،ینتورکلر وزورالندیغینی یازار  هیهائتم کؤچ

 (.  9آ: 2009، هیئتآلتینی چیزر )

 وات حیاییلماسینی فتو و کؤچین تورکلر قدان آلینتی آالرالیدی توغانو، زکی دوکتور هیئت

هلهینی اینجگلیفرقلیبو ایکی بیچیمین  واولدوغونو یازار  دهایکی بیچیم هاوزر اولماقتدریجی سیزما 

 سینی چیزر. هپورتر گنلنین یلرکؤچآنالتمادان تورک  ون دهم

                                                             
 11 S.V. Kiselev 

 12 S.C. Çernikov 
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 اؤنجهان دمیالدنین آتاالری اسکیین تورکلریجینی غنین باشالنیلرکؤچین تورکلر" یئتدوکتور ه

ان سونرا قدم اولدویحاک هسینهچئور شان(-)تیانداغالری تانری  وآلتای جو ایلده -1700

 یلرلئاورال ا ومیش، آریانالر گلیستان یولویال اورتا آسیایا قازاقیسمی قالرین بیر ن. بومیشدیرباشال

ایله  یلردیلقوومالرین بو  دهی لردیل دهسینهسای لرورموشالردیر. بو ایلیشکیقایلیشکی له ای

 اؤنجهان دمیالد) میشدیریاپیل ریشیئو-آراالریندا سؤزجوک آلیش وگیرمیش  ایچینهیم ائتکیلش

 وانسو قوزئی باتیسیندا قین چین قان آیریالراددیسمی آتایورقنین بیر یلرلئتورک ا اسکی(. 1500

هئچچاییندان گایتیل )وولگا(  ایسهیسمی قش، بیر ومکؤچیرالرینا قاوردوس )ایچ موغولیستان( بوز

 ده دهینلر. بو آیریشما زامانال اونالرین دیللریرالریندا یئرلشمیشقوزئی بوزقنیزین داراقرک 

 .  میشدیریول آچ هسینهمگلا میدانین لرهولی شیدچئشی ومیش اخروائتکیسینی ب

 بیرلیکدهک اونالرال رهگلین )ساکاالرین( یانینا لریسمی ایسکیتقن بیر دتورکلرن دئیا گ...باتی

ایلک  تورکلر اؤنجهیل این مان دمیالدورموشالر. دم صینیفینی اولوشیاونالرین حاک ویاشامیشالر 

 .  لرائتمیش کؤچ هسینبؤلگه بپنجا-یندهداکی یندیستانه اوالراقعه فد

ون خین، اورگ. اؤرنمیشدیرآلینقیده الریندا کیتاب تاریخی لرکؤچان سونرا ددمیالنین یلرلئتورک ا

 یوز جی-1ی میالدی لرکؤچیرالرینا قتورکیستان بوز ویستان قازاقکی هونالرین گونئی هسیندبؤلگه

هونالرین  وده -375ی میالدی لرکؤچن آوروپایا دیلین سونالریندا باشالمیش، هونالرین یئنیا

ی( رالشادارق. اوغورالرین )اوغوزالرین موشدوراولده -350ی میالدیلرکؤچیندیستانا ه وانیستان غآف

اوغوزالر  ویللری آراسیندا اولموش ا 461-65ی لرکؤچ هگونئی باتی سیبئریادان روسیانین گونئیین

ائتمیش،  کؤچ هیلدا یوز جو-10میالدی )ساحیلینه( یییسینا چایی قون حسئی سیندهبؤلگهون خاور

 دیر.  لرائتمیش کؤچآنادولویا  ون ایران دسینهاؤت ءالنهرراوا ماسونر

 ایسهارالر غیلین اورتاالریندا، بولا یوز جی-6دان مرکزی آوروپایا ی باتی تورکیستانتورکلرآوار 

 دیر.  لرائتمیش کؤچسونرا  دن-668یییسینا میالدی قنین چاییوولگا  ون بالکانا دوزئیینقنیزین داراق

ن دوزئیینقنین نیزید خزرولو( قاوزالر )اوغوزالرین بیر  وی لرلئ( تورک اقیپچاقکومان ) ونک هپئچ

ن ایچ آسیایا سیندبؤلگهون خی اورتورکلرور غاوی و هیللردا یوزجو -9-10بالکانالرا  ودوغو آوروپا 

، هیئت) "دیرلرائتمیش کؤچن سونرا دسینهنین چؤکمیلردؤلتنی عسونرا، ی دن-845میالدی 

 (.  7-8آ: 2009

اوغوز  وراسیندا هونالر آ یلرکؤچن سونرا تورک دی چیزدیکنهپورتر گنلبو  دوکتور هیئت

ینی هونالردان تاریخین تورکلرکی داایران وآذربایجان  ووالر غنین اؤنملی اولدوغونو ووریلرکؤچ

، تورکلراچالر، گؤکقتاپ هونالر، ؛هیئتباشالر.  هیهمهلهاینج دهی ایچینتاریختورک  گنل قباشالیارا

الر، اوغوزالر، قارلوق، لریزالر، تورکیشغیرقورالری، غی، دوغو تورکیستان اویدؤلتاانسو قورالر، غاوی
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سالم سونراسیندا ا و خلجلرارالر، غالر، اوغورالر، بولقیپچاق، اوزالر، لرنکه، پئچخزرلرسابارالر، آوارالر، 

قلوالر، آنویوقاراق، موغولالر، تیمورلوالر، بگلرلوالر، آتاقچو، سللرغزنویلالری، وولون اوغتانلیالر، خاراق

تورک  گنل رکوزهنین یانینا دبیری-بیر کیمیمینجیغی بیرر ئحین ی تسبلرصفوی وویونلوالر ق

ینی گجهآلینابیل اله ئجهنین نیتاریخنین الریخالقتورک  دیگر وآذربایجان  دهی ایچریسینتاریخ

 تاریخکیتابی  "یشخبیر با هنیتیندم و تاریختورک "ین دوکتور هیئت آنالمدا،. بو میشدیرگؤستر

یر. دکیتابما متودولوژیسینی آنالتان بیر آراشدیر و همهلهینی اینجتاریخ، تورک هاؤتدان اولماقکیتابی 

ی ن اؤرنک بیر آنالیز بیچیموچوماالر اآراشدیر دیگررک هچیز هبیر پورتر کیتابدابو  دوکتور هیئت

 .  موشدورورداولوش

ین لرچیتاریخلی تورکیه هاوزر اولماقان غلیدی تووزکی  وسومئر  قا فارود، باشدوکتور هیئت

-11 بیرلیکدهایله  سیهیئرلشم انی اوغوزالرین آذربایجانسیلشمهتورکین ائتکیسی آلتیندا آذربایجان

اسی سونوجوندا غدال کؤچسون بوالن بیر  هیلدا یوز جی-15 ویلدن باشالیان  یوزجی -10

 :  میشدیرادا گرچکلشغاوچ دال سیلشمهتورک ینآذربایجان، گؤرهیاشاندیغینی یازار. اونا 

ا غ. بو داللرمیشلهیلرهای قدرآنادولویا  ولوالرال باشالمیش قچوسل هیلدا یوزجی -11ا غبیرینجی دال -

 . موشدورورولقی دؤلتلو قچوسونوجوندا سل

 آنجاقدی، ییللرئد. موغولالر تورک میشدیرباشال ایله ینالریقک موغول باسیوؤا بغایکینجی دال -

 یدی.  ماقدان اولوشدتورکلرو خموغول اوردوسونون چو

. امیر تیمور عثمانلی میشدیروام ائتاداوندان سونرا دا  ویاشانمیش  دهیندؤنما تیمور غاوچونجو دال-

 دهسینهبیل چئوردتورک اسیری ار هجلرینمسونرا  دنیئندیکیزدی سلطانی ییلدیریم با

شاه  ورافینا توپالنمیشالر طین االدینفیص یخبیللی شدار دهجکهگل لر. بو اسیرمیشدیریردیئرلش

، گؤره هدوکتور هیئتورموشالردیر. قینی دؤلتصفوی  بیرلیکدهایله  سیهمگلا اقتدارین یلعاسما

نین باشارییال سون بولدوغو آنالمینا سیلشمهتورکین ورولماسی آذربایجانقنین یدؤلتصفوی 

بعضی  منسوبالرا بورادا آریان اؤنجهن دهیئرلشم این آذربایجانتورکلر دوکتور هیئت. میشدیرگل

ین خالقبوگون بو  وینی لردیکئد "تات"سونرا اونالرا  دندیکگل تورکلریاشادیغینی، الرین دا خالق

 (. 21-20: 1979/ 1358، هیئتیاشادیغینی یازار )رافیندا طا یباک وخلخال نین الینتیالریقزی عب

نی داها سیلشمهتورکین آذربایجان رکگئچهن واز دسیندوشونجهبو  دوکتور هیئتداها سونراالری، 

 و یتورک دیل"یاییمالنان  اوالراق عهفددا ایلک -1986نی یازار. لشدیگیگرچک دهدؤنملر کیاؤنجه

ین تورکلرروپ قبیر  دهیندؤنم لرسی ساسانیاؤنجهدا اسالم کیتابین "سئیری یتاریخنین لریلهجه

 قین یازیالرینا دایانارانوشیروانخسرو ا جی-1، دوکتور هیئتینی یازار. گدیگلایران پالتوسونا 

 گلنکیتابیندا  "االممتجارب"نین همسکوی ینی، ابنلریکداسیادا یئرلشقافق وین آذربایجان تورکلر
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نین یئلتورک ا دابیر اولدوغو دؤرس دهنین یسیمالریندا بیریقی عضنین بیکیتاب "انوشیروان سیرتی"

لی کؤکنتورک گور ایله دانیشان  بهرام دهسین"نامهخدایپهلوی " ویاشادیغینی  سیندهبؤلگه خزرلر

اریدا آنالتیالن خنین یوسیلشمهتورکین آذربایجان قارادیرالطاخینی گالنالردان سؤز ائدیلدیقاخ

 (.  4: 2001/ 1380، هیئتیاشاندیغینی یازار ) اؤنجهداها  چوخ دنتاریخ

 ،اؤزللیکله. میشدیرباشالگه گلیشدیرمدا داها  سینیدوشونجهبو  دوکتور هیئتن سونرا کیتابدابو 

یشن چالیشماالرین گلدا وزئی آذربایجانقنین ائتکیسی آلتیندا یقورامگئنئزی اتنوسوویت 

. میشدیرزورال هیهگؤتورم هدؤنملرنی داها ارکن سیلشمهتورکربایجان ی آذدوکتور هیئتوالری غبول

 "ولونین تشکّسیهجتورکآذربایجان  و سیلشمهتورکین آذربایجان" دهرگیسیندوارلیق  ده-1991

نن بیر کونفرانس هدوزنل دهسینهرسیتوسونراالری آنکارا اونی قاله. بو ممیشدیرآلقاله قلمه آدلی بیر م

 وبیاتیمیز ددیلیمیز، ا" ده-2011 و دهنرگیسیدماالری آراشدیررن تورکلوک دمو سونراسیندا

 دهقالهسو مقونو. سؤز میشدیرتوپلوسوندا تکرار یاییمالن لرقالهلی مقباشلی "میز اوغرونداکیملیگی

نی اسالم سیلشمهتورکآذربایجان  هله دهماجیالرین آراشدیرلی تورکیه وباتیلی  دوکتور هیئت

روس  ووزئی آذربایجان ق آنجاقباشالدیغینی،  بیرلیکدهلوالرال قچوسل اؤزللیکلهیندا، سونراس

ینی لرگؤروش اؤز والرینی یازار قن یاشاندیغینا ایناندیداؤنجه چوخین بو اوالیین لردیلچی وچی تاریخ

 ویش زامانالردان باشالم اسکی چوخ سیلشمهتورکین ، آذربایجانگؤره هدوکتور هیئتالر. قآچی ده

ماجیالرین آراشدیروزئی آذربایجانلی ق اؤزللیکله. بورادا موشدورسور قدر ایله یوزجی -16

حرکتله ن دینگین اولدوغو گرچخیاایله  تورکجهنین هسومئرج رکرفرانس وئرهچالیشماالرینا 

ادعا  ی بیر یئر اولدوغونولریرکدالرین یئرلشخالقلی کؤکنزامانالردان تورک  اسکی چوخین آذربایجان

نین یلرهبیلقی آلبان عضب و خزرلر، آذربایجانا یئرلشن ساکاالر، هونالر، گؤرهدوکتور هیئته ر. دائ

والری غبول عاید هتورکلر اسکی، دوکتور هیئتدیر. مکدهلندیرجبیتی گوثلی اولماسی بو تکؤکنتورک 

 یوز جی-7ماجیالرین آراشدیرلی کؤکنوزئی آذربایجان ق وروس  قآالرا هگؤز اؤنون)تاپینتیالری( 

نین سیهجتورکیللری آراسیندا دا آذربایجان ا یوزجو -7-9 ونی لشدیگیین تورکآذربایجان هیلدا

وزئی ق آنجاقبیتین ثآردیندان دا بو ت وینی یازار لریکدنی ادعا ائتگلدیگی ادیل حالین قاورتا

والرین گونئی آذربایجانغبول والر الینتیی قتاریخ وینی گجهوغرو اوالبیلسی اوچون دبؤلگه آذربایجان

 (.  10-8: 2004؛ 163-161: 2011، هیئت) لراک هینلرینی سؤزگدیهمهستکلدبیتی ثدا بو ت

عموم  دهیندؤنمموغول حتی  هن و دهیندؤنملوالر قچوسل هدا ن، گونئی آذربایجانگؤره هدوکتور هیئت

یلن ئید "ریذآ"، اؤزللیکله. یشلتمیشدیرابیر دیل  فرقلی بؤلگههر  واولموش  تورکجهین دیلی خالق

 یوز جو-10، گؤرهنین یازدیغینا قدسی. مموشدورین اولغیای دهیئر چوخ ی بیرلرهودیلی شی "تات"

تاتچانین  وا جفارسهوقل  . ابنموشدورین اولغدیل یایچوخ ن د-70 دهسینهبیل چئوردار هیلدا

دیلین اولدوغو چوخ ن د-200دا آذربایجان بعضا یازار.دیلدیگینی ایشله دهین لرا دیلقدیشیندا باش
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دیلسل آنالمدا  و اتنیک، گؤره هدوکتور هیئت(. 10: 2004؛ 164: 2011، هیئت) میشدیریازیل

دان داها وزئی آذربایجانق سیلشمهتورکین کسین اوالن گونئی آذربایجان صاحیبهتروژن بیر یاپییا 

 میشدیرسونوچالن دهیندؤنمویونلوالر قاراق وویونلو ققآ وباشالمیش  بیرلیکدهلوالرال قچو، سلجگئ

 دیر: ماقداآنالتبئله  جیسورهبو  دوکتور هیئت(.  12-11: 2004؛ 166-164: 2011، هیئت)

، آغاچئری، اون اوغور، خزرنک، کنگرلی، هابیر، پئچسار، غنین )هون، بوللی تورک بویالریدچئشی"

-آران یبگلن دوزئیینقنین نیزید خزر ویللریندن ا یوز( میالدین ایلک قیپچاق وساری اوغور 

ین آذربایجان هیللرهگونئی( یئرلشم ووزئی قیییالریندا )قین ز، آرادهبؤلگهوزئی قداها  وشیروان 

 اوالراقیسمی بوتون قین گونئی آذربایجان آنجاقتورکلشمیش، جی یوز ایللرده -7-8یسمی قوزئی ق

بو  وتورکلشمیش ایله  سیهمگلنین یتورکلرور غاوی و قچولس-اوغوز گلنن دگونئیینخزرین 

ویونلوالرین ققآ -ویونلوقاراق دهنین هم یتورکلرآنادولو -سوریهن باتیدان دیندؤنمتیمور  تورکلشمه

 (. 13: 2004؛ 167: 2011، هیئت) ”میشدیراوغوز رنگینی آل دههم ایله  سیهمگلآذربایجانا 

 گنلنی جیسورهنین اولوشوم سیهجتورکان سونرا آذربایجان قدیدتآنال جیسورهبو  دوکتور هیئت

ی لرنین آلتای دیلسیهجتورکآالر. آذربایجان  اله دهایچریسین جیسورهنین اولوشوم تورک دیلی

یمی ائتکیلشلری ایله لهجه والرین دیل خالق دیگر ون سونرا زامانال دیکدائتبیان روبوندان اولدوغونو ق

یللر بویو ا نین یوزتورک دیلی دهبو سورچ دوکتور هیئتیریشماالرین یاشاندیغینی یازار. سونوجوندا آ

 آالر:  الهی آشاماالری تاریخچیردیغی گ

 . میشدیرن آیریلدبیرین-ی بیرلرموغول دیل وی: تورک دؤنمآلتای  -

 دیر. قدامالی بیلگی بولونماقساغلی وداها کسین  حاقیندا دؤنمی: بو دؤنم تورکجه اسکیان  -

 اسکی دؤنم. بو میشدیرگلا میدان لریتورکجه خزر ونک هار، پئچغی: هون، بولدؤنم تورکجهایلک  -

 .  میشدیروام ائتادک دورولماسیناقنین یدؤلتتورک گؤک وزامانالردان باشالمیش 

ا انمیدی آراسیندا یوز ایللرجی -6-10 لریتورکجهیز غیرق وور غتورک، اوی: گؤکتورکجه اسکی -

 . میشدیرگل

. بو رگلا میدان دهیندؤنمالر سلچوقلو سیتورکجهباتی  هدیوز ایللر جی-10-16: تورکجهاورتا  -

 آیریلمامیشالردیر.  دنبیرین-بیرهله  سیتورکجهآذربایجان  وعثمانلی  دهدؤنم

آیریلیر  دنبیرین-بیر اوالراقتام  سیتورکجهعثمانلی  ایله سیتورکجه: آذربایجان تورکجهیئنی  -

 (.  19-18: 1997/ 1376، هیئت)
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آذربایجان  ائتدیگیدا سؤز یوخاری اوالراقی دؤنم تورکجهبیر یازیسیندا اورتا  دیگر دوکتور هیئت

ماجیالرین ائتکیسی آراشدیرلی تورکیه قدرآالر. بورایا  اله لهبیر آنالیز فرقلینین اولوشومو سیتورکجه

ر. دبول ائقنین وارساییمالرینی یقورامگئنئزی اتنو سوویتمادا بو آشا دوکتور هیئتآلتیندا اوالن 

 دؤلت ومی، دیل ونوکا اورتاقسونراسیندا  سیلشمهبیرین خالق، گؤرهینا قورامگئنئز اتنو سوویت

، بیر گؤرهیاپمیشالردیر. اونالرا  وورغو لهدی اورتاق اؤزللیکلهبیلیم آدامالری  سوویتلر بیرلیگیورولور. ق

اورتایا  جیسورهین اولوشوم خالق دهیمیزگدیهلهدیلین اولوشومونو اینج اورتاقه عکس منطیقل

باشقا دیر. ماقدانلیک بولوللآراسیندا پارا هشملاتنیکدیر. دوالییسییال، دیلین اولوشومویال قداچیخما

 هیلکسونرا سونوچالنیر. بو ا دننجیسوره هشملاتنیکدیلین اولوشومو  ادبی و اورتاق، لهییشئدبیر 

دوکتور  ،کیمییغیمیز دآنالت هیرلردطس کیاؤنجه. میشدیربول ائدیلقدا  طرفیندن دوکتور هیئت

 ایسهین گونئی آذربایجان و دیگینهلشتورک دهدؤنملر ارکنین داها آذربایجان قوزئی هیئت

رادا بو دوکتور هیئت. قیدایناندیغینی یازمیش دیگینهلشتورکتاماماً سونرا  دنیندؤنمالر سلچوقلو

 دهدؤنمبیر  ارکندان داها دا گونئی آذربایجانآذربایجان قوزئی دهنین سیتورکجهآذربایجان 

، آنجاقاالر. قیا قارشی قارشیال قسال بیر زورونلولوقورام کیمی دیگیسی گرکهمگؤستروغونو داولوش

ا قباش داناققیپچنین شن تورک بویالریلدا یئرآذربایجان قوزئیک رهگل دنقوزئی دوکتور هیئت

یا وهر هانسی بیر یازی  عایدبو بویالرا حتی روبوندان اولدوغونو، ق هوشی ودیل  خزرار، هون، غبول

 بیلیمسلدیلاشییان دری اؤزللیکل سیتورکجهآذربایجان  واولمادیغینی  دهالنین تاپینتیدیلسل 

 یوز ی-7 ،(13: 2004؛ 168: 2011، هیئت) قاولدوغونو یازارا عاید ایله یوزجو -13والرین غبول

دیلینی  اورتاق قدریل سونرایا ا 500 دنهن خالقنی یاشایان بیر جیسوره هشملاتنیک هیلدا

 .  میشدیرخراوسیز بجوابسوروسونو  دیرورامامیشداولوش

 دننسیلشمهتورک ینآذربایجانبیر سورونسالی  دیگرنین ییاخالشیم تاریخین دوکتور هیئت

 اسکی ینآذربایجانری یا ذآ"کسرویاحمد سودور. قونو لراوالن دیلوار  دهگهبؤل دهدؤنم کیاؤنجه

ی لرهدیلی اولدوغونو ای "ریذآ"ن لالردا آدیندان سؤز ائدیقایناق بعضیکیتابیندا بو دیلین  "دیلی

 ین متودولوژیسیلرچیتاریخینا اینانان قورام "کؤچ"نین متودولوژیسی کسروی اصلینده. موشدورسور

لیک وار، او دا بو کی کسروی موغول فرقلیآرادا بیر  ،هجدهدیر. ساگؤسترمکدهلیک للرارپا لهیا

ین لهستکدینی قورام "کؤچ"اینانیرکن  دیگینهلشنین تورکیخالقلی آذربایجان کؤکنآریان  دهیندؤنم

ی اولدوغونا دگیشیمنین ، نفوسون یاپیسیییلئدی دگیشیمبیر دیل  هجدهبونو سا لرچیتاریخ

( بو طی ایلهشر اولماقاستثنا  لرچی)کسروی لرچیتاریخینا اینانان قورام کؤچ، آنجاقدیرالر. ماقدانانای

جک هیئسوندا دقونواولدوغو  هین نلریا دیلودیل  ایشلتدیگینین یخالقآذربایجان  اؤنجه دنلرکؤچ

بول قینی امقوراونون رک رفرانس وئره یهان کسرویغلیدی توو. زکی میشدیراولماچوخ شئیلری 

دا قونوبو  بیرلیکده لهمکهبول ائتمقینی قورامنین چی کسرویتاریخ چوخ ، بیرآنجاق. میشدیرائت

نین یخالقگونئی آذربایجان  اؤزللیکله، ینآذربایجاندا قونوبو  دوکتور هیئتالمیشالردیر. قون قسوس
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 هبونا اشار دهینلرلهقام واینانمیش ایشلتدیگینه ی نتاتچا دیل اوالن یاریم اؤنجه دنتورکلشمه

باشات بیر دیلین  داآذربایجان دههمن  قآلینتیالر آالرادن وقله  ابن وقدسی ، مآنجاق. میشدیرائت

-. دوالییسییال، سوسیومیشدیرالوورغواولدوغونو دا  صاحیبهتروژن بیر یاپییا  واولمادیغینی 

گؤزلهاولماسینی  صاحیب لهدی اورتاق ینخالقمیش بیر هشملهوموژنی ایله تیبارعکولتورل یاپیسی ا

: 2004؛ 164: 2011، هیئت) موشدورائتمیش اول دهایفا اوالراقیانلیش اولدوغونو دوالیلی  دهنین مه

هوموژن  منسوبعیرقینا آریان  دهیندؤنموی لچالیشماالرینی په نینکسروی، دوکتور هیئت(. 10

دّی یدا ج اوالراقمتودولوژی  و مکدهدیردگرلن راقاوالنین بیر پارچاسی چاباسی اولوشدورما خالقبیر 

 دوخری یاذنین آکسرویاحمد "یایینالدیغی  دهرگیسیند وارلیقدیر. ماقداتوت عتاب هلرشتیریال

ی لرشتیریالی گیدیؤنت یهکسروی دهسینلهاقلی مقباشلی "حاقیندادیلی کیتابی  اسکی ینآذربایجان

 سیراالر:  بئله 

دیل بو یاریم وی وار لردیلیاریم» کیتابیندان "البلدانمعجم"نین حمویوت قاکیتابیندا ی کسروی -

 بیرلیکده لهپاساژینی گتیرمک دهشکلین «آنالماز هدیشیندا کیمساؤزلری دیر. بو دیلی ماقداری آدالنذآ

هوموژن بیر دیل اولدوغو سونوجونو  وسی هوانین بیر شیجدیلین فارسسو یاریمقونوبوندان سؤز 

 .  میشدیرراخچی

 اؤنجه دنسینگلمهالرین آذربایجانا عنصورلی کؤکنآریان  سیندهصفحه جی-6نین کیتابی کسروی -

 ونعنصورایکی  بیرلیکده لهیا سیهمگلالرین بورایا عنصورایرانلی  وین یاشادیغینی خالقبورادا یئرلی 

 ویاشاندیغینی  ده دهلرئرا یقین باشلرسورچ لهئب"بوندان دوالیی  والرینی دیقاریشق هبیرین-بیر

بیتینی ثت دهشکلین "یکمیرهمک ایستئدیندان اولدوغونو خالقآریان  هجدهنین سایخالقآذربایجان 

 دیر.  ماقداآریان سای طلقینی مخالقآذربایجان  قاونوتارا

ایلک " دهلی بؤلومونقباشلی "داآذربایجان تورکلرایلک " سیندهصفحه جی-15نین کیتابی کسروی -

. اویسا، یازمیشدیر "دیغینییاشان دهدؤنیمحمود سلطان ملی غزنهو چؤکروپالرین آذربایجانا قورک ت

 و...(  وبالکارالر  و خزر، لرابیرستورک بویالری )هونالر،  هدیوز ایللرجی -4-5ا گؤره، الرقایناقی تاریخ

 دیر.  لرشمیشلیئر داآذربایجانی بویالری عضین بتورکلر دهیندؤنمنوشیروان اداها سونراالری 

 ،رکندهائ هاشار هینلرکؤچشن تورک لهآذربایجانا گرچک دهیندؤنمالر سلچوقلوکیتابیندا  کسروی -

انیت قهر هانسی بیر  دهالیمیز دهیغی یؤنوندتورک نفوسون آرت داآذربایجان دهیندؤنمموغول 

 دیر.  ماقدابولونما

 داآذربایجان اوالراقیوغون  نیتورکلر دهینملردؤنویونلو قاراق وویونلو قق، آسلچوقلو؛ کسروی -

، هیئتدیر )مکدهائت عاید هیندؤنمنی صفوی سیلشمهتورکآذربایجان  ادنی یازادیغی حاللشدیگییئر

 (. 238-234ب: 2009
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ین دوکتور هیئتتانیمیدیر. طنین بیر سورونسالی و دیگرنین ییاخالشیم تاریخین دوکتور هیئت

 اعتبارا دنیندؤنم سوویتلر بیرلیگی داآذربایجان قوزئییر. دوالییسییال، دریختا اتنیکی گچیلیتاریخ

 طنینیندان ویاخالشیمین دوکتور هیئتدیر. فرقلیا قجن اولدودچیلیکتاریخاولوشان توپراغا دایالی 

 قآالرا هدیر. بونو گؤز اؤنونماقداآنالشیل چیخدیغیون اولوشوموندان سونرا اورتایا عنصور اتنیک

 دهیندؤنمالر سلچوقلونین جیسوره همگل احالین طنشیک بیر ولبیر ینآذربایجان ور هیئتدوکت

یاییلماسیندان سونرا  داآذربایجاناسالمین  اصلیندهن جیسوره، بو آنجاقیاشاندیغینی یازار. 

 یازار:  قالریاراوورغوباشالدیغینی 

سیاسی  وجوغرافی  دهیندؤنمآزی اسالم نین ان ساحیللریگونئی  و قوزئیین زآرا رلهگی بلتاریخ"

وغونو دباغالرین اولوش اتنیک وکولتورل گئنیش آراسیندا  خالق وساییلدیغینی  اوالراقبیریم 

یئنی  ایلهی لرهمگلآذربایجانا  وایرانا  هیلدا یوز جی-11ین تورکلر سلچوقلودیر. بو دوروم گؤسترمکده

ین زراآ ومیش خالقآرادان  لریئرل یؤنتیم-اولوشومویال  نینیدؤلت سلچوقلو. میشدیربیر آشامایا گیر

، آرران کیمیبارتولدون یازادیغی  سورپروف واولموش  عتاب هتیمنشیک یؤلفی بیرطرهر ایکی 

 (. 203ج: 2009، هیئت) "میشدیرشلال بیردوغرودان آذربایجان

ا دباش دهری اولدوغو یؤنونبیر یئر آدال فرقلی اوالراقجوغرافی  ینآذربایجان و، آران دوکتور هیئت

ین . آررانمیشدیرچالیش گهرمئو جوابنین ادعاالرینا یلرچیتاریخایران  هاوزر اولماقرضا اهلل نایتع

 قوزئی ده-1918کی ادعاالر دهبیر یئر اولدوغو یؤنون فرقلین داآذربایجان اوالراقی تاریخ

 همدگون قونون باشالریندا بو نیوریمیئدم اسال 1979 .میشدیرباشالایله  باغیمسیزلیغی ینآذربایجان

 ینآذربایجان و سیعرفهسی هنین چؤکمسوویتلر بیرلیگیسی همگل همدصیل گونا، ده ه سگل

کی دهرگیسیند کهکشاندا یاییمالنان . تهرانموشدوراولایللرده ایلک  ازاندیغیقباغیمسیزلیغینی 

ین کی جالل متیندهرگیسیند شناسیایرانمالنان یاییمریکادا آ وسی لهاقین محمدرضا ابهریانم

دوکتور . میشدیرزورالیه هرمو جوابی بو ادعاالرا هیئتسی مقالهلی قباشلی "هارادیر؟آذربایجان "

 اسکی ،رکائدهسؤز )دلیلدن( ان دانیتقی تاریخ چوخ بیر عاید هدؤنماسالمدان سونراکی  هیئت

سیاسی  فرقلین داآذربایجانگونئی  ینآذربایجان قوزئیا دینشیروان آدالری آلت وزامانالردا آرران 

شیک لبیر اصلیندهبو ایکی توپراغین  دهدؤنماسالم سونراسی میش اولسا دا، تیلهیؤن ادحالین لربیریم

 (.  125: 2000، اهلل مددلی؛ عین25: 1385، هیئتبیر بیریم اولدوغونو یازار )

 فرقلینین اولوشوموندا ایکی گئنئزیاتنوآذربایجان ه گؤره هیئت دوکتور الریمیزدان،قیددا آنالتیوخاری

-اورال و)اینتگراسیون( یاشانمیش  هشملدیر. بیرینجی آشامادا بیرماقدان یاشاندیغی آنالشیلجیسوره

 وبیر دیل  اورتاقسونوجوندا  سیلشمهبیرالرین خالقیرالردا یاشایان قآلتای داغالری آرسینداکی بوز

تانیمی  وآدی  گنلین خالقشمیش لتورک بو بیر گلنلو آنالمینا جگو آردیندان ویش کولتور یارانم

 لرکؤچنفوس آرتیشی سونوجوندا یاشانان  وینتیسی خسی ق. ایکینجی آشامادا اوتالمیشدیرگل احالین
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 باشآیریشما  وگیرمیش  هنجیسورهیم ائتکیلش وایلیشکی باشقا قوومالرال ی لرلئسونوجوندا تورک ا

 .  شدیرمیرئو

ی نبیر پارادیگما رقلیدن فدوکتور هیئتسوندا قونوگئنئزی اتنوآذربایجان  ،دوکتور زهتابی سورپروف

تورک  دهینگچیلیتاریخ. اونون میشدیرچالیش یههاینشا ائتم تاریخ ورک میلّی بیر کیملیک هیهنیمسم

 داآذربایجانین تورکلر و کیملیگیال یاناشی اؤزگون آذربایجان قالماوورغوی گبیرلیایله  دونیاسی

 دوکتور زهتابی. میشدیرخچی هاؤن اوالراقلیکلی بیر آماچ اؤنجه قویماقاولماسینی اورتایا  خالقیئرلی 

 اؤن وآالنینی آذربایجان  نتمز، اونود ائر اوالراقینی تام قورامآلتای  کیمیلی فیکیرداشالری قوزئی

 ر.دهلگئنیش قدر جاقآال ایچینهی دا نسیاآ

 لهشتیرمکالتئزینی  تاریخ رسمی سوویتلر بیرلیگی وسینی ایران هملههاینج تور زهتابیدوک

 یهدوکتور زهتابی. موشدورورق اوزرینه ردّینین تئزی تاریخ رسمیینی ایران یاخالشیم وباشالمیش 

 عهفاجدیر. بو ماقداروژن یاپیسینی یانسیتماته وسل تاریخنین هلکؤیازیمی بو ا تاریخ، ایران گؤره

یاتا ح طرفیندنبابکان  شیردوروجوسو ارقنین سیلهساسانی سوال ده اؤزللیکله، لرهخامنشی

اؤزوندن  اوچون قبولوندورما دهنین الینیخالق وی سعایله اؤزیؤنتیمی  ،شیردار". میشدیرگئچیریل

فارس میلّی  سیلهطهین واس-غ تنسرمُ باش وائتمیش  خیو نیالریکیتاب تاریخبوتون  نیازیال اؤنجه

: 1998/ 1377)زهتابی،  "موشدورویق هی یئرینتاریخکی گرچک قدر این او زامانینی ایرانلرهافسان

 الهینی تاریخنین گرچک هلکؤبو ا وآلداتمیش  دهی لرچیتاریخاسالم سونراسی  تاریخ(. بو اویدورما 6

 .غا انگل اولوشدورموشدورآلما

اولموشالر،  تورکلر کیمی دؤنمسی اؤنجهدا اسالم توتانالر  دهی الیناقتدار داایراناسالم سونراسی 

ی لر، گرچکایله یازمامیشالر. دوالییسی تاریخ ،یارادان اولموشالرسا دا تاریخ تورکلر آنجاق

 دهدؤنم. چاغداش میشدیرآلینماقلمه  تاریخجک هگؤسترین هتروژن یاپیسینی ایران و جاقادیانسی

 اؤزنین اویانیشینی الریخالقایران  لرجامپریالیست گو کیمیوسیا ر و هفرانسا، اینگیلتر ایسه

 تاریخاوریانتالیست چالیشماالرال آریان مرکزلی  وچونالری اقسایدی هتهلک وچونارالری اخچی

 سینی ساغالمیشالردیر.  هیشمگل حتی ووامینی ادنین یازیمی

 900 و 1400سی اؤنجه میالد ادا حالینغدال یشی ایکیگلالرینا توپراقاویسا، آریانالرین بوگونکو ایران 

 و لرآراسیندا اریمیش خالقآریانالر یئرلی  گلنبورایا  ده-1400سی اؤنجه میالد. موشدوراولایللرینده 

االردان غاولموشالر. بو دال چوخ قدر جاقورادی اولوشخالقبیر  گلنلر ده-900سی اؤنجه میالد هجدهسا

 :  میشدیریاشا روپقایکی  دهبؤلگهبو  اؤنجه

 ...  و، اورارتولوالر، مانناالر لر، لوللوبیلرورریه، لروتیق، لر، هیتیتلرالر: سومئرخالقی دیللی لهملهاک -
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  .(28: 1998/ 1377وب... )زهتابی،  لر، آسورالر، آکدلریق، فینیلرالر: یهودیخالقسامی دیللی  -

ی لررثآالن اقلمه ینی تاریخین تورکلرکی داایران ون سونرا آذربایجان دبو گیریش دوکتور زهتابی

 دوشونجهین آریان مرکزلی بیر لررثیاییمالنان ا داایران دهدؤنمچاغداش  دوکتور زهتابی. لرهاینج

 اسکی"لیک دنین اوچ جیل(لهودسن پیرنیا )مشیرالح، لهآلیندیغینی یازار. اؤزللیکطرزی ایله قلمه 

انیت قاولدوغونو، هر هانسی بیر  قیاآ سیندا اؤنچیخمارتایا کیتابینی بو تئزین او "یتاریخایران 

، همدانلیالر، لرریذآ"بوگونکو  ونین آریان اولدوغونو یخالق اسکیین و ایرانکمکسیزین بوگونگؤستر

نین آلتینی چیزر ائتدیگیالرینی ادعا قآریان اولدو ،ییلئدلی کؤکنین تورک لرتورکمن وایالر قاشق

 دهی تاریخالرین خالقلی کؤکنتورک  دیگر و(. بوندان سونرا آذربایجان 16: 1998/ 1377)زهتابی، 

 ید، س"یتاریخمومی عآذربایجان ". سروان کاویانپورون میشدیرا باشالنغورولماداولوشمحورده بو 

الر و پارت"ون محمد جواد مشکور، م"سونراسیندا آذربایجان وسی اؤنجه تاریخ"نین کیلیویل عاسما

 جهسادهبو آرادا  ،گؤره یهالر بو ادعاالری تکرارالمیشالردیر. زهتابیقایناق دیگر و "لرویلپه اسکییا 

بو پارادیگمانین دیشیندا بیر  لهیا ریثآدلی ا "دنینتاریخ اسکی ینآذربایجان"ابراهیمی  نفریدو

رکزلی چالیشماسینی دا آریان م ووامجیسی اداونون اؤزونو  دوکتور زهتابی. میشدیرگؤروش بلیرت

 دیر.مکدهدیردگرلن اوالراقبیری  دنلرمیلیک ایلک گیریشها یؤنغماخی یینپارادیگما

دیر. او بو دهایلک باشالردان دا تورک اولماسی یؤنون ینآذربایجانتمل ادعاسی  نینیزهتاب دوکتور

 دنینتاریخمومی تورک ع دوکتور هیئتدیر. مکدهدوشون فرقلیداها  دندوکتور هیئتدا قونو

 اوالراق خالقآیریلمیش اوالن بیر  دنتورکلر دیگرسونوجوندا  کؤچینی تورکلرآذربایجان حرکتله 

دوشونجهین آتایوردو اولدوغو تورکلرالرین توپراق هچئور وآذربایجان  دوکتور زهتابی یرکن،گؤستر

هنئا هینگیرینلدین تاریخال یاخالشیمچالیشماسیندا پریموردیالیست بیر  دوکتور زهتابیدیر. دهسین

 میلّتاونون  یاخالشیما باشالر. بو غالردا آراماتوپراق هچئور وینی آذربایجان لرین ایزتورکلررک ایلک 

یت دیر. ملّالریقوار اوالن انسان توپلولو دنازل میلّتلر، گؤرهدیر. اونا مکدهگلی لرهتانیمیندان ای

دیر. کؤکو ابدی دهازلی اولدوغو اؤلچو، ایله نین بیر پارچاسیدیر. دوالییسیانسانالرین دوغاسی

 ودوغارالر  دهالر بللی بیر ملّیت ایچینانسانیر. دجاقیاشایا االبدعلی واوزانیر  هینگرینلیدین تاریخلر

یر. دسوموت کیملیک میلّی کیملیک و، ان اؤنملی ایله آالرالر. دوالییسی دنینلرینی ملّیتلرکیملیک

 ویغی خدراوالرا امانت بانساننین / تانری)طبیعتین(دوغانینکلر( )ماهیتلر/اؤزللی لرلیکهمیلّی نیت

 دهال بیرلیکاولماقیری قدوغایا آی قدویارسیزلی هلرلیکهردیر. میلّی نیتاؤزللیکلورونماسی گرکن ق

ن سونرا دیتیردیکای نبو دوغا جهساده میلّتلرر. قدییسیزلیغ( سایهینلر)آیت هینرلهگگؤسترنین تانری

 دا یازار:  قونوبو  دوکتور زهتابیر. لرلالبیاو لهیمیسآ

، میلّی، هتاریخ جاقیالق فرقلی دنلرتیلّ یمباشقا اونالری  وبویونجا اولوشورالر  یوز ایللر لرلّیتیم"

اؤزگون  وین اؤنملی لّتلریمدیل  و، دین تاریخدیر. لرصاحیب هراؤزللیکلدیلسل  و، کولتورل یدین
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ین، لری دؤنوشومتاریخی گن گرکلیدیر. چونکو، گئچیردیوچوا لّتلریمسی هبیلینم ودیر دنریناؤزللیکل

سونوچالر  جونخورقن وچوالر اخالق و میلّتلر قاولماما دهین بیلینجینلرماهیت اتنیک ودیلسل 

 دنیشیم چیزگیسینگلی تاریخی میلّتلر قدویارسیزلی وسیزلیک جبیلین هلرلیکهدوغورابیلر. میلّی نیت

، اتنیکروبون ق چوخ، بیرتاریخ. بیلریهسوروکلهری دوغاسی دیشیندا بیر یوال اونال وویابیلر قآلی

یشیمی گلدویارسیزلیغی سونوجوندا دوغال  وی گسیزلیجبیلین هسل گئچمیشینتاریخ ودیلسل 

 دهگونوموز و لریتیرمیشاینی لررک دیلهیردیشگدی دین تورکلر خزر، اوالراق. اؤرنک میشدیریشگد

ریستیانلیغی خی تورکلرار غدیرالر. آیریجا، بولاولوشدورماقداینی -90 دهن یوزنیلرییلردونیا یهودی

ی آراسینا میلّتلراسالو  قاالراقورونماسینا دویارسیز قنین یتاریخلر ودیل  ورک هیهنیمسم

 هتینلنین آاالنالر دوشمنلریقدویارسیز  وسیز جبیلین لهمیلّی دی و تاریخدیر. ... لرگیرمیش

)زهتابی،  "دیرالرماقداالرینی بالتاالجدینی اینان والری قمیلّی وارلی لهیا یلراؤز ال و مکدهدؤنوش

1369 /1990 :99  .) 

آناالری -اتالرین آانسانر( کیمی هین روگ)اؤرن یلریلین آلمان دوشونورا یوزجو -19 دوکتور زهتابی

ی امانت لرلیکهالرا میلّی نیتنسانا یناونالر و ااولدوغونالری آنا-آتابیر  هین دمیلّتلراولدوغو کیمی 

دیر. مکدهگئچ)نسیلدن نسیله( وشاغا قان قدوشاق لرلیکهالرینا اینانیردی. بو میلّی نیتقیخدراوب

 یریدیر.  قدوغاسینا آی انسان اوالراقدوغال  و دیرمکدهلهاؤنیشی یمیالسیون بو گئچسآ

)تکامول( ائوریم محورینده وغاالری نین میلّی دیشیمیگلی تاریخین لر، میلّیتدوکتور زهتابی

 هین دلرمیلّیت و ماقدااینان گهچیلیور داروینجیمدان بیر خ، بو بامکدهاولدوغونو دوشون دهبیچیمین

ی کیمی گالر ائوریلدیانسان(. 154-147: 1998دیر )زهتابی، ماقداینی ساوونگالر کیمی ائوریلدیانسان

ن وچوالری اقاؤزگون اولدو میلّتلر. لردیرمکدهائوریل همیلّتلرالردان قایلکل توپلولو هد لرمیلّیت

ی اؤز ائوریمسل میلّتلریمیالسیون سدیر. آماقدااولمحورینده میلّی دوغاالری  واؤزگون  دهی لرائوریم

 اصلیندهدیر. بو، ماقداسینی آلقارشینین یشیمیگلین تاریخ وائوریمین  و ماقدایردساپ دنچیزگیسین

 سوویتلر بیرلیگی اوالراقبیلیمی  "گئنئزاتنو" لرلهیشیکلیکگدی عضونرا بداها س ونیکوالی مارّ 

 دهگئنئزیناتنو سوویتلر بیرلیگینین تمل ادعاالریدیر. دوشونجهینالشان غیای دهینلرهمیک چئوردآکا

 فرقلی، کؤکن اورتاق دههویپالندادیر. بو چئرچ چیلیک اؤندؤلت و کؤکن اورتاقدیل،  اورتاق

نین میونوکا و خالقشیک لبیر ودیل  اورتاقین اولوشومو، خالقسونراسیندا  سیلشمهبیرروپالرین ق

 .  موشدورپالندا توتول نین چالیشماسیندا اؤنی زهتابیتاریخین اولوشوم دؤلت اوالراقیانسیماسی 

نی سیلشمهتورک ینآذربایجان وین اوالن غباتی دونیاسیندا یای و تورکیه، ایران، دوکتور زهتابی

الرین بورایا سلچوقلوار. خچی قارشی هندیرن گؤروشلایلیشکی لهیا یشیگل همیزبؤلگهالرین لچوقلوس
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ر. زهتابی دوغونو ادعا ائدن اولوشنیکیملیگیتورک  دهمیزبؤلگه اؤنجه چوخ دنسینگلمه

 .  میشدیریردیشگل هاوزر قانیتالماقی نچالیشماسینی بو ادعا

 کیداآذربایجان و دهمیزبؤلگهکن لرهاینج ینیکؤکننین یتورکلرآذربایجان  دوکتور زهتابی

، لر، ایالمالر، هیتلرسامی ودیر. ایلک آشامادا سومئر، آکد مکدهنائ هینکؤکن اتنیکالرین قتوپلولو

هملهالرین اکقرک بو توپلولوهیلههدیلینی اینج وینی کؤکنین لرآسوری و، اورارتوالر لرهورری، لرکاسسی

نین اولوشوموندا اؤنملی یاپیسی اتنیکمیزین بؤلگهالرین قر اولدوغونو یازار. بو توپلولوروپالقی دیللی ل

 ون اولوشوموندا آذربایجان نییکؤکن و کیملیگیتورک  دهمیزبؤلگه، آنجاق. موشدوریالری اولقاتق

 و کیملیگی الرینخالقبو  کیملیگیمیزین بؤلگه ویدا بولونموشالر قاتقالر دوغرودان خالقداکی همدان

، لروتتیقالر آراسیندا خالق. بو میشدیرگل امیدانالرین اینتگراسیونو سونوجوندا خالقسو قونودیلی سؤز 

لهاک والری یئرلی خالقبو  دوکتور زهتابیر. دسؤز ائ دن، مانناالرلر، کادوسیلرهورریوز، غ، ایشلرلوللوبی

 والرینی یازار قاولدو اؤنجه چوخ دنسینمهگل همیزبؤلگهآریانالرین  اوالراقالر خالقی دیللی لهم

 ار.  خچی قارشی هتئزین و دوشونجهاولدوغو  کؤچمنآذربایجانلیالرین 

سی اؤنجهاسالم  اوالراق فرقلیبوندان بیر آز  دهیازدیغی گیریش هی"هاوغوزنام" دوکتور زهتابی

یشینی ایکی گلذربایجانا اوغوزالرین آ وی اوغوزالردان سایار قوومالری عضشن بلیئر داآذربایجان

 آییریر:  هدؤنم

الرین اوغوزالردان الی طایفکؤکنتورک  هاوزر اولماقا دایسکیت باش و: ایشغوز دؤنمسی اؤنجهاسالم  -

  ،(لریلا یوزجو 10-5سی اؤنجه میالدیشی )گلآذربایجانا  دنههبج قوزئی قآیریالرا

یشی گلآنادولویا  وآذربایجان  دنیناوزر وراسانخاسالم سونراسی اورتا آسیادان اوغوزالرین  -

 .(20-15: 2005/ 1384هتابی، )ز

 رالدانین میخالقآذربایجان  قاویارا هرتیسینیاؤ تاریخآذربایجان  قوزئی، زهتابی بیرلیکدهبونونال 

ین خالقشیک لبیر داآذربایجانگونئی  و قوزئیهم  دهدؤنمسو قونوسؤز  ونی گلدیگیا میدان دهیندؤنم

 غینی یازار: یاشادی

وتتی، لوللوبی، ایشغوز، ساورومات، آلبان، ماساژئت، قالریندا توپراقآذربایجان  دهدؤنمسو بو قونوسؤز "

یاشامیشسا دا،  لرقبیله والر خالق، لرلئی دیللی الهملهاک دنایشلهی لرهولی شیدکادوسی وب. چئشی

 قوزئی دهدؤنمسو قونوسؤز  ،ایله والییسیاولموشالر. د صاحیب هکؤکن اورتاقیمدان خبا اتنیکاونالر 

کی قدراو زامانا  واولمامیش  قوومالر و میلّتلراوالن  صاحیب هلردیل فرقلی داآذربایجانگونئی  و

)زهتابی،  "میشدیراولماشرایط الرین اولماسینا خالقدیللی  فرقلی دهلریئر بو ده دهینتاریخآذربایجان 

1379/2000 :27 .) 

 نی یازار: چیخدیغیاورتایا  دهدؤنمنین بو ربایجان تانیمیآذ دوکتور زهتابی
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آتروپاتن طجه یا بسیودی اآتروپات م هدؤلت و هلکؤن التیهیؤن طرفیندنآتروپاتن اوغولالری "

ی آتروپاتکان، فارسالر لرچیتاریخی بو آدی آتروپاتنا، ارمنی لرچیتاریخیونان  اسکی. میشدیریلئید

رک شهعربلهیمیندان خایستیالسیندان سونرا سس با عرببو تانیمالما ربایگان یازمیشالر. ذآ ایسه

آذربایجانلیالر  وآیریجا فارسالر  وداها سونراالری بیلیم دونیاسی  وآلمیش  یآذربایجان شکلین

)زهتابی،  "دیرلرایشلتمکده وایشلتمیش  دهربایگان شکلینذو آذربایجان یا آیبو سؤزجو لهئباؤزلری 

1379/2000 :21) . 

وغو ادعاالرینا داولوش دهیندؤنم سلچوقلو هیلدا یوز جو-13نین دیلی ادبیزهتابی آذربایجان  دوکتور

 سوویتلر بیرلیگی واشیمیش )ماهیت( دلیک ه، بو ادعاالر سیاسی نیتگؤرهار. اونا خچی قارشی

/ 1380)زهتابی،  میشدیرمیل ائدیلحت هینگچیلیتاریخ وشناسلیغی تیاادبآذربایجان  طرفیندن

آذربایجان  اؤنجه چوخ دنتاریخنین اولوشومونون بو آذربایجان دیلی دوکتور زهتابی(. 5: 2001

 نی یازار: گلدیگیک دن هدؤنموغو دنین اولوشیخالق

 لهیا سیهمگلاوغوزالرین  هدیوز ایللر جی-11-12نین نین فورماالشماسیری دیلیذآ ادبی"

 واوغوز  جهساده دناؤنجهیل ا یوز 6-7 دنتاریخیرا، بو دیرالر. زماقدایانیل لرندیرنلایلیشکی

ان دمیالد حتی، لرمیشهشملیئر داآذربایجانگونئی  و قوزئیک رهگلولالری ق فرقلیالرین قیپچاق

، لرلئتورک دیللی ا فرقلییؤنتیمی بویو  لربوتون ساسانی قالشیخیا هدیوز ایللرسونراکی  و کیاؤنجه

 هیلدا یوز جی-2میالدی  و لرشمیشلبورادا یئر رکائدهین خآذربایجانا آ دنیقوزئالر خالق والر اطایف

یلین ا یوز جی-11. میالدی رلمیشلهسینی ائتکیهنملنین شکیلری دیلیذآ ادبیاوالن فورماالشمیش 

 هاشارلرجه فعهددا یوخاری، اؤنجه چوخ دندؤنماو  اًاوغوزالرین اورتا آسیادا یاشاماالرینا رغم

 و لرشمیشلک یئررهگلآذربایجانا  دنقوزئیالر قیپچاق وولالری ق فرقلی، اوغوزالرین کیمییز مائتدیگی

 ادبیدیرالر کی ماقدایمیز بونو دوغرواللردیلچی چوخ. بیرلرمیشلهمیلّی تشکولونو ائتکی ینآذربایجان

 چوخدن یلا یوز جی-11 دنونچؤکسل لهوغوزالرین کیتا اولوشماسی اوالراقنین تام ری دیلیذآ

 دهایچین هسور عصرنین دیلی بیر ستانالریدوت قورق ددهدیر. دوغرودان دا لهبیر مسئ عاید هلراؤنجه

 هیلدا یوز جی-12ستانی دوت قورق ددهمیش، گل هیلدا یوز جی-11مزدی. اوغوزالر هنلشکیل

 دهن بو شکیلنیدیلی ادبیون.... وتقورق دده. میشدیریازییا آلین هیلدا یوز جو-13 ویارانمیش 

 اؤنجهیلدن این مکی او  طلهبو شر دهیل الزیمدیر. هم این من ان آزی وچوفورماالشماسی ا

 وباشالنمیش اولسون  جیسورهدیلین فورماالشماسی  ادبیشیک لالریندا بیرتوپراقآذربایجان 

بو  یلرهشملسوی بیر و لرلئتورک دیللی ا فرقلی جاقویاقاشالرینی ددیلین تمل  ادبیی لردیل

 (.  638-637: 1379/2000)زهتابی،  "الردا یاشامیش اولسونتوپراق
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 اوالراق گنل وآذربایجان  دهسینی همگل انین بیر تانیمالما حالینسیهکلم "تورک" دوکتور زهتابی

 دا یازار:  قونودیر. او، بو دهسیندوشونجهسیادا اولدوغو آ اؤن

لهالر کیتانسانلی کؤکن عینی قمیلیونلو 260-300ق الشیخسی یاهچاغداش دونیادا تورک کلم"

بو گئنیش  لهبیر تانیمالمادیر. بو سؤزجوک ه دنائ دهرینی ایفااؤزللیکل اتنیکهم  ونین هم دیل سی

. بو میشدیرگلا میدان اؤنجه چوخازانمادان قی گبو گئنیش ایچری وآنالملی تانیمالما یارانمادان 

اونون یارانما  ودیر دارحیاتی ایله عالقه اسکیا قجن اولدونییلرلئون یارانماسی تورک ایسؤزجو

ین نئچه مان بیر دمیالدال بو سؤزجوک قاوالسیلی بؤیوکبلیرتمک زوردور.  اوالراقینی کسین تاریخ

 هیلیندا ومون سون یوزیایکینجی میلئن اؤنجهان دمیالدبو سؤزجوک  آنجاق. میشدیریاران اؤنجهیل ا

 دهیلینخی دالرلئتورک ا هیلیندا ومون ایلک یوزیبیرینجی میلئن اؤنجه اندمیالد واولموش  موجود

مک ئد. موشدوردوش هیمیز تانیمالما شکلینگدیگؤستر لهیل سونرا تدریجا یوز نئچهبیر  و ایشلنمیش

ایله  یمیز بو یوزدیگتحث ائیسمی بقنین اؤنملی سیهمگل اونون بیر تانیمالما حالینیتورک سؤزجو

 (. 717: 1998/ 1377بی، )زهتا "عایددیر

بو  رکائدهبول قالماسینی قنین اتیمولوژیک آچیتانیمی "تورک"ین آیدین له، عادیدوکتور زهتابی

ینی گیلدیدهرؤت دنسینهکلم "قدورما"اوالن هله ده ایشلنمکده  دهنسیتورکجهنین آذربایجان هکلم

بیر  آنجاقاولموشالر،  بههکؤچ تورکلر قاوالرا گنل دهدؤنملر اسکی، گؤره یهدوکتور زهتابییازار. 

 کؤچنی ع، ی"کتورو" طرفیندن تورکلر بههکؤچ هشیک یاشاما گئچینجلزامانال یئر تورکلریسیم ق

)توروک( هم آسوری  ه. بو کلملرندیریلمیشلهنیت اوالراق قشیک یاشاما گئچن توپلولولیئر وین هائتم

 گلنآنالمینا  تورکلریئرلی  ،گؤره. آیریجا، نیکوالی مارا دیردیلمیشایشلهاورارتو یازیتالریندا  دههم  و

ین نلریهکلم "تورکوت"الردا قایناقی عضب والر "هایالنتوروک"الریندا قایناق، ارمنی "تورکلربون"

 وآذربایجان  دهاسکیلر چوخسی همگل اتانیمی حالین خالقداها سونرا بیر  ونین هسی بو کلمهگئچم

 (.  720-717: 1377/1998دیر )زهتابی، گؤسترمکدهیغینی سیادا یاشاندآ اؤن
  

  هدیرمدگرلنسون 

 هشملسو توپلومون کیملیکقونوسؤز  ایله دا تورکولوژی چالیشماالریچاغداش گونئی آذربایجان

محمدتقی دوکتور پروفسور  و هیئتجواد دوکتور پروفسور یالری بولونان قاتقاؤنملی  دهنجیسوره

تثبیتلری  سهگرک وی گرک متودولوژی لرایلیشکین گؤروش هگئنئزیناتنویجان نین آذربازهتابی

تورک  گنلحرکتله یندان قورامآلتای  دوکتور هیئتدیر. مکدهلیکلری ایچرفرقلیاؤنملی  ایله تباریعا

 کونسپتبو  دهگئنئزینی اتنوآذربایجان  وآلمیش  الهینی تاریخآذربایجان  دهی ایچریسینتاریخ

ین قورامبو تثبیتلری سوندا دا قونوی گلیهنیت ودیلین اولوشومو  و کؤکن. میشدیردیردگرلن دهایچین

 ایکینجیل سونوچالریدیر. 
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 سوویت وبول ائتمیش قینی قورامگئنئز اتنو سوویت اوالراقمتودولوژی  دوکتور زهتابیاویسا 

آذربایجان  دهی ایچینکونسپت تاریخی گیردیدیشگلین گمیلّیتچیلی رسمیغیر ینداکی آذربایجان

 دنلرچیتاریخآذربایجانلی  قوزئیگئنئزینی تمل آالن اتنو سوویتدا قونو. بو میشدیرآل الهینی تاریخ

یازیمی  تاریخبیر  اتنیکیا ودایالی طنه ن ونییلرچیتاریخآذربایجان  قوزئییالن قاؤزگون 

 احالین طنسی وؤلگهبشیم لون اولوشوموندان سونرا یئرعنصور اتنیک دوکتور زهتابی ،یریرکندیشگل

یازیمی اورتایا  تاریخباریندیران بیر  دهی ایچینکاتنی و طنو قآالرا هنی گؤز اؤنونگیگرچ گلدیگی

 هگئنئزیناتنونین آذربایجان دوکتور زهتابی و دوکتور هیئت ه. آشاغیداکی چیزلگیشدیرارمخچی

 .یردمکدهلهی اؤزتلربنزرلیک ولیکلری فرقلیکی دهینلرایلیشکین گؤروش

 

 دوکتور م.ت. زهتابی دوکتور ج. هیئت 

 پروتوتورک گنل تورک تاریخی و کؤچ یاخالشیم

 سوویت اتنوگئنئز تئوریسی آلتای تئوریسی-اورال سیحرکت نقطه

نین نیتهتاریخ یازیمی

 لیگی

 وطنه دایالی تاریخ یازیمی-اتنیک اتنیک تاریخ یازیمی

 ری تاریخیآذربایجان تورکل تورک تاریخی پارادیگما

قویونلو و سلجوقلو، آق اتنوگئنئز

 قاراقویونلوالرال بیرلیکده

 چوخ اسکی زاماندا

اتنیک توپلولوغون 

تمل عنصورو اوالراق 

 دیلین اولوشومو

 سی دؤنممیالد اؤنجه جو یوز ایل-13

اسکی تورک قوومالری )قوتتیلر،  اوغوزالر کؤکن

للوبیلر، ایشغوز، هورریلر، کادوسیلر، 

 االر(مانن

 آتروپاتن سلجوقلو لیکدؤلتچی

 

 سیندهقطهن اولوشدورمایاپیسینی سل آلتتاریخنین کیملیگیتورک  داآذربایجانایکی دوشونورون 

دیر. مکدهالری گؤرولقدوناندی لهلرگؤروش فرقلیدا قونواولساالر دا، بو  صاحیبموتیواسیونالرا  عینی

گیتسل ا فرقلیهر ایکی دوشونورون  سینداچیخماتایا ین اورگلیلیرق، بو ف)قناعتیمجه( انیمجاق

الری دا ائتکیلی یاخالشیمکولتورل  و یسیاس بیرلیکده لهیا سیگئچیرم)تجروبه( ییم هدن)تحصیلی( 

 .  موشدوراول
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یتیم گا ویتیم گؤرموش گفرانسادا ا ایسهداها سونراالری  و دهتورکیه دوکتور هیئت اؤنجه دنهر شئی

 وتانیشمیش  ایلهچیسی تاریختورک  چوخبیر هاوزر اولماقان غلیدی تووزکی  ادسیراسیندا باش

دوکتور . موشدورلتیندا اولوشآ ین ائتکیسیلرچیتاریخ ی بویاخالشیم هینتاریخآذربایجان  وتورک 

 اوالراق وآکتی هسیاسی اولساالر دا، سیاست لهیا باریعتسی بوروکراتیک گئچمیشی اایلهعین هیئت

، ده لرهنسلوی اوستگؤره چوخ بیر دهتیمینهایران یؤنقارداشالری گرک  وآتاسی ر. گرک اتیلمامیشالق

سیاستین " دوکتور هیئتدانیشیغیمدا ا چالیشمیشالر. بیر غوروماقی نهآراالریندا بیر مساف لهسیاست

ی دوکتور هیئتنیمجا، قامیشدیم. ئد "گیرمز ایچینهچ بیر زامان ئر، آما هدئگ قدراپیسینا ق

اولماماسی،  صاحیب هیدوشونجهلی قبودور. سیاست اوداصفت ده  جاقتانیمامیزدا یاردیمجی اوال

بیر  لهئبده سیاست حتی دهیرانلیغی اونو هر شئیح هتورک کولتورون و)تمایولو( یلیمی گبیلیمسل ا

ی یمیاخالش ده هینتاریخ و. اونون تورک کولتور میشدیرسینی ساغالهملهی ایزیاخالشیمکولتورل 

 دیر.  ماقدااشیدلیک هکولتورل نیت

اورادا  ویتیم گؤرموش گا داآذربایجان سوویتسورگون یاشامی یاشادیغی  دوکتور زهتابیاویسا، 

آذربایجان  سوویت دهدؤنمسو وونق. سؤز میشدیرتانیش لهیا یگلیچیتاریخ وگئنئزی اتنو سوویت

 سوویت"ن دلیکبو میلّیتچی 13فراگنئریدی. بئرت گ. ماقداساوون نییگلیمیلّیتچی رسمی دؤلت

 دنسینرتییمارکسیست اؤ بیر باشاین گلیبو میلّیتچی ور دسؤز ائ اوالراق "یگلیمیلّیتچی

سوها بؤلوکباشی  ینی یازار.گائدیلدی لهفورمو ادجک بیر حالهیهاونونال دا چلیشم آنجاقآلینمادیغینی، 

ائتکین اولدوغونو  دهین گلیاؤرتولو بیر میلّیتچی و یرسمیر غیاناشی  لهلیکمیلّیتچی رسمیور جدا بو 

 الهال یاخالشیمجی بیر سنتزنین اولوشومونو گئنئزیاتنو ینآذربایجانلیک میلّیتچی رسمییازار. 

یدی. بو ایکی ماقداا چالیشغاولوشدورمای یاخالشیملیک تورکچو بیر میلّیتچی رسمیر غی ،آلیرکن

بیر  لهئب ه. ایشتایدیلر عینی اوالراقمتودولوژی  ده هؤرونسگ کیمیت گؤروش قارشی یاخالشیم

ی عضب ویریر دوام ائتادیتیمینی گا دایباک دوکتور زهتابی دهدؤنمتارتیشماالرین یاشاندیغی بیر 

ی گلیمیلّیتچی رسمی رک غیریهتوتوم سرگیلهالیف بیر خسونوجوندا م لرهیشمگل واوالیالر  یسیاس

دا آذربایجان -1960 هیشمگلتوتوم توتماغا وادار ائدن بیر  لهئنی بهتابیدوکتور زور. دشوساوونم

یلیملی گایکی سول ا هشملیدی. بو بیرا سیلشمهبیرنین پارتیسی دهایران تو وسی قهموکرات فرد

 نین سونوی تئزیمیلّتآذربایجان  اصلینده، ییلئد سیلشمهبیرتی قارشینین امپئریالیست پارتی

 ویاشانمیش  هیشمگلآذربایجان سولوندا یئنی بیر  بیرلیکده ایلهری وهپیش سید جعفر. ایدی

اولدوغو  میلّتا بیر قباشبام اوالراق فرقلین داایران ینآذربایجانحرکتله ی تانیمیندان میلّتآذربایجان 

 واولوشموش  دوشونجهسوندا بیر قونوی گجلهاؤزگو ایشچی پارتیسی اوالبیایله اؤزونه  دوالییسی و

سال قورامبو تئز  بیرلیکده لهیا سیهمیلّی یؤنتیمین چؤکم 1946. میشدیرآییر اؤزونوایران سولوندان 

                                                             
 13 Bert G. Fragner 



 زادهیعقوب جلیل/  نین آذربایجان اتنوگئنئزینه ایلیشکین گؤروشلریج. هیئت و م.ت. زهتابی

 

 

51 

ری یولونا وهالمیشسا دا، پیشق عروضوماالرا مخاو میدانی یّجد اوالراق)نظری و عملی( مسل لائی و

نین یدؤلت بیرلیگیسوویتلر ، زامانال آنجاق. لرمیشهوازگئچم دناالن یانداشالری بو تئزق قادیص

 دهر کادر تودیئنی لی وائدیلمیش تصفیه کادر  اسکییسی سونوجوندا قباس وسی لهخیمدا وآکتی

 هشملبیر دهایچین جیسوره عناقاوزون ا وباشالمیشالر  هینلرهگؤروشم هشملبیر لهیا پارتیسی

 هینلری ایچنهشملآکتیویست بو بیر وآیدین  چوخبیر کیمی دوکتور زهتابی، آنجاق. میشدیریاشان

کوسگونلوک بو  و قینلیغیرقبولونموشالر. بو عتراضدا ا هتیمینهیؤن قهفر و میشلربیلمههسیندیر

 لرروپ کوسگونق. بیر موشدورائتکیلی اول دهسینهمگؤستررغبت  گهلیمیلّیتچی رسمی غیرکسیمین 

ورتولوش قالری خالقیران ا"رک دهگئعراقا  بیرلیکده ایلهپناهیان تبریزی وکتور محمود نرال دژ

پالنا  نی اؤنکیملیگیتورک  قارشی همینلسؤی کیملیگیری ذنین آقهفر وورموشالر قنی "سیبههج

گئنئز اتنونین داها تورکچو بیر دوکتور زهتابیباشالیان کیملیک آراییشی  لهئارمیشالر. بخچی

 .  میشدیرتئاسوق  هیهگلیشدیرمی یاخالشیم

 فرقلینین یلرایلیشکین گؤروش هگئنئزیناتنونین آذربایجان هتابیدوکتور ز و دوکتور هیئت

 فرقلیبو ایکی دوشونورون  کیمیتوخوندوغوموز  ده دناؤنجهر وبیر فاکت دیگراولماسینی ساغالیان 

بو  اوالراقکولتور آدامی  وهیچ بیر زامان سیاسی اولمامیش  دوکتور هیئتالریدیر. یاخالشیم گنل

نین رگیسیدق وارلی و دوکتور هیئت. )ترجیح ائتمیشدیر( میشدیرلهیئی یغآالندا چالیشما

بیر اولومسوز سونوچالر ئجه ین نلرهیشمگلسیاسی  دهرول آالنالر گئچمیش ویایینالنماسیندا آکتی

 دهدؤنمانتیلی خیاشانان چال هیللرداسونراکی ایلک  دنوریمینئد 1979 و لرگؤرموش ودوغوردوغون

تی سی سیاعیرقچین دؤلت دهیندؤنموی لپهایله  کولتورل چالیشماالری وا غدورما قن اوزادسیاست

 و)ترمیم ائتمگه( ا غکولتورونو اونارما و کیملیگیآالن تورک  ضربه وین ضعیفلهسونوجوندا 

 چالیشمیشالر. گه ندیرملجگو

ونون بو ، سیاسی گئچمیشی هیچ بیر زامان اآنجاقیدی. ا یاتچیادب ور یشاع دوکتور زهتابیاویسا، 

 هینلرآذربایجان سولونون اولکو دوکتور زهتابی. میشدیرهرمئوئچیت گسینا چیخماپالنا  یؤنونون اؤن

نین دوکتور زهتابی "حاقّی هملهبلیر طالعینی اؤز" گلن. بونالرین باشیندا میشدیرالق قادیص

ن آلت یاپیسینی بیر نیسیهین یاشاما گئچیریلمقّاحی. بو دصاحیب هاؤنملی بیر یئر دهسیندوشونجه

 اوالراقر ویاپان ایکی اؤنملی فاکت میلّت یمیلّت، بیر ایله . دوالییسیموشدورین اینشاسیندا گؤرمیلّت

 ونین یئرلی یخالقال آذربایجان یاخالشیمگئنئز آالنیندا ایلکچی بیر واتن ویؤنلمیش  هتاریخ ودیل 

 دوکتور هیئت ده دوکتور زهتابی، آنجاق. رمیشدیچالیش یههمگؤسترینی گگنلیهنین سوریگچیلیدؤلت

سیاسی آماچالری دوغرولتوسوندا  وا چالیشمیش غدورما قن اوزادسیاست دهدؤنمسو قونوسؤز  کیمی

 .  موشدوریوروت لرتیالعف ادبی وکولتورل 
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اولسا دا  فرقلیی لرایلیشکین گؤروش هگئنئزیناتنونین آذربایجان دوکتور زهتابی ایله دوکتور هیئت

 هیگلیشدیرمه ،ل(ی)نس قوشاقسونراکی اونالردان ، اصلیندهدیر. مکدههچلیشم لهیا بیری -ربی

هر ایکی دوشونورون چالیشماالریندان یارارالنمیش  دهینلرملکولتورل سؤی و یالری سیاسقیدچالیش

 هوننین بیر بؤلومیتاریخالرین توپراقیداالنمیشالردیر. هر ایکی دوشونورون چالیشماالری بو ق و

بو  رنیجییائتمیش بیر اؤتلمّذ  اوستادین محضریندههر ایکی  کیمینیم م و ماقداسال قایشی

ین نیگونئی آذربایجان آیدین قوشاقا چالیشمیشالر. یئنی غینی یاراتماسنتزچالیشماالرین 

یغی دزور، آما بو ایکی دوشونورون آچ چوخایشی  دههلداوغروندا مجا هشملکولتور و هشملکیملیک

 ■ دیرالرداها آوانتاژلی گؤره هیاسکیلدان دوالیی یو
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