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Osmanlı-İran diplomatik yazışmalarının tərcüməsi tariximizin doğru təhlil 
edilməsi ilə birlikdə müasir dövrün siyasi hadisələrinin dərin köklərinin başa 

düşülməsi, yaxın coğrafiyada yaşadığımız xalqların siyasi, sosyal, iqtisadi 

inkişaf və dəyişikliklərin öyrənilməsi yönündən də əhəmiyyətlidir. 

Osmanlı Dövlətinin keçmiş Savucbulaq konsulu Raqib bəy tərəfindən 1912-ci 
ildə hazırlanaraq Osmanlı Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyinə gizli sənəd kimi 

təqdim olunan bu hesabatda İrandakı kürd tayfaları, onların yağmacılıq 

fəaliyyətləri, bu tayfaların başçıları və onların İran hakim dairələri ilə 
münasibətləri ələ alınmışdır. Bunun xaricində Rusiyanın siyasi məqsədləri, 

erməni və gürcü inqilabçıların məşrutə hərəkatında Rusiya tərəfindən 

kontrollu şəkildə istifadə edilməsi izah edilir. 

Açar Sözlər: Savucbulaq, Şəhbəndər Raqib Bəy, Osmanlı, Rusiya, İran. 
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The translation of Ottoman-Iranian diplomatic correspondence is important 

not only for the correct analysis of our history, but also for understanding the 
deep roots of modern political events, studying the political, social, economic 

development and changes of the peoples living in the immediate vicinity. 

The report, prepared by Raqib Bey, the former consul of Savujbulag in the 
Ottoman Empire, in 1912, submitted to the Ottoman Foreign Ministry as a 

secret document, covers the Kurdish tribes in Iran, their looting activities, their 

leaders and their relations with the Iranian ruling circles. Moreover, Russia's 

political goals, how Russia used Armenian and Georgian revolutionaries in the 
constitutional movement of Iran is explained. 

Keywords: Savujbulagh, Shahbandar Raghib Bay, Ottoman, Russia, Iran. 

ÖZET  

Savuçbulak Şehbenderi Ragıb Bey’in 1912 Yılında Rusya’nin İran 

Politikası Hakkındaki Raporunun Çevirisi 

Dr. Zülfiye VELİYEVA ÖNLEN 

Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci 

Dönem, Sayı 2012: 23(1), s. 85-103 

Osmanlı-İran diplomatik yazışmalarının çevirisi tarihimizin doğru tahlil 

edilmesiylə birlikte çağdaş dönemin siyasi olaylarının derin köklerinin 

anlaşılması, yakın coğrafyada yaşadığımız halkların siyasi, toplumsal, 

ekonomik geleşme ve değişmelerin öğrenilmesi açısındandan da önemlidir. 

Osmanlı Devletinin eski Savuçbulak konsolosu Ragıb Bəy tarafından 1912 

yılında hazırlanarak Osmanlı Devletinin Dışişleri Bakanlığına gizli belge 

olarak sunulan bu raporda İran’daki Kürt aşiretleri, onların yağmacılık 

faaliyetleri, bu aşiretlerin başındaki kişiler ve onların İran’ın hakim 
daireleriyle ilişkileri ele alınmıştır. Ayrıca Rusya’nın siyasi amaçları, Ermeni 

ve Gürcü devrimcilerin Meşrutiyet hareketinde Rusya tarafından kontrollü 

şekilde kullanılması incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Savuçbulak, Şehbender Ragıb Bey, Osmanlı, Rusya, 
İran. 
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 چکیده

 در خصوص سیاست روسیه در قبال ایران 1912بوالق در سال ترجمة گزارش راغب بیگ شهبندر ساووج

 یوا اؤنلندکتر زلفیه ولی

، 1400: 23(1شماره )، دوره دوم، ارلیق: فصلنامه پژوهشی زبان، ادبیات، فرهنگ و مطالعات اجتماعیو
 85-103 صص.

های عمیق ترجمة مکاتبات دیپلماتیک میان عثمانی و ایران از نظر تحلیل صحیح تاریخ و درک ریشه
حوادث سیاسی در دورة معاصر و همچنین یادگیری تغییرات و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 ای است.جوامع همسایه دارای اهمیت ویژه

به عنوان یک سند  1912بوالق که در سال لت عثمانی در ساووجدر گزارش راغب بیگ کنسول سابق دو
محرمانه به وزارت امور خارجه دولت عثمانی تقدیم گردیده، حاوی اطالعاتی در زمینه عشایر کرد در ایران، 

باشد. همچنین اهداف ها با دوایر دولتی ایران میها، روسای این عشایر و روابط آناقدامات چپاولگرایانة آن
و استفادة روسیه از انقالبیون ارمنی و گرجی در نهضت مشروطه مورد بررسی قرار گرفته  اسی روسیهسی

 است.

 بوالق، شهبندر راغب بیگ، عثمانی، روسیه، ایران.ساووج ها:کلیدواژه

 

  گیریش

گرچکچی هر زامان  آراشدیریلماسیسی و نین ترجمهیو ماتریالالریشتاریخ آراشدیرماالریندا آر
. آذربایجان ؤنم داشیییرا اؤزلا نین آرخا پالنیندا دگرچکلریماقال یاناشی گونوموزون سیاسی اول

ؤنجه ا ساواشینداندونیا  ینجیده تقریبًا یوز ایل اّول بیر اؤزللیکلهسینده، نیلمهنین اؤیرهتاریخی
سینده رک ائدیلمهلرین ددا جریان ائدن سیاسی حادثهدا، آذربایجانایللرینده ایران سواشو 

اباتالر، سرالدیقالری حینین حاضنین، کونسولالریسفیرلری کیدهبؤلگهنین عثمانلی دؤلتی
نین باش جمهوریتیبدیر. بو باخیمدان تورکیه ییئره صاح اؤنملیآپاردیقالری یازیشماالر 

قورونوب لی ایلگییوینده ایران و آذربایجان تاریخی ایله شکی عثمانلی آررلیگی نزدیندهیناظ
یو شسی ضرورت تشکیل ائدیر. بو آرو ترجمه آراشدیریلماسی لرینبلگهساخالنیالن 

ون )حرف نین امکداشالری طرفیندن ترانسلیتراسییویشماتریالالریندان بیر چوخو عثمانلی آر
جو ایلده آنکارادا -2010توپلوالری شکلینده نشر اولونموشدور.  بلگهرک ائدیلهچئویریسی( 

آدلی چالیشما دا بو قبیلدن  "ایران ایلیشکیلری-عثمانلی هلریندهآرشیو بلگ"ن چیخان چاپدا
نین بیر چوخو آذربایجان تاریخینی یو ماتریالالریشائدیلن آر وناوالن اثرلردندیر. ترانسلیتراسی

 ترجمهسینه تورکجهآذربایجان  چاغداشده یاخیندان ماراقالندیریر. ائله بو سببله ده اونالرین 
 سی باخیمیندان اهمّیت داشیییر.   نیلمهاؤیره آراشدیریلماسی وسی تاریخیمیزین ائدیلمه
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 حاقینداجی ایلده روسیانین ایران سیاستی -1912ین بگب غبوالق شهبندری راساووج
ماراقلی معلوماتالرال بیرلیکده آذربایجان ایله ایلگیلی رالدیغی حساباتدا ایران تاریخی یحاض

سی تورکجه عثمانلی الر اؤز عکسینی تاپیب.  اون بئش صحیفهعمؤضو ایلگیلیله ده تاریخی ای
رک یوخاریدا قید اولونان ائدیله ونشکلیده ترانسلیتراسی یازیالن بو حسابات دوققوز صحیفهایله 

نین بلگهلرینده صحیفه جو-490-499 یو ماتریالالری توپلوسوندا نشر اولونموشدور. اثرینشآر
سی ایله تورکجه لرینده ایسه عثمانلیجی صحیفه-500-515 ،491وئریلمیش،  ونوترانسلیتراسی
 تقدیم اولونموشدور. رسیملری لرین نسخهیازیلمیش 

یه عایددیر. شخص آدالری، دؤلت چیلر ترجمهوئریلن ایفادهپارانتزده ترجمه متنی ایچینده 
نین سسسیتورکجهآدالری وس. آذربایجان  ار، طایفتئرمینلر، توپونیمل ایلگیلیتشکیالتی ایله 

کی آدالر و یا ینال تورک دیلیندهیژاویغونالشدیریلماغا چالیشیلمیش و اکثرًا اوربیلگیسینه 
ایچینده وئریلمیشدیر. تئرمینلر، عثمانلی دؤلت پارانتز ائدیلن تلّفوظ شکیللری  ونترانسلیتراسی

)اتک نوتالردا بلر دیلیب ایفادهالرینه مخصوص قبلگه یوشآدالر، آر ایلگیلیتشکیالتی ایله 
ایری حجملی اولدوغو اوچون  سیبلگهیو شگئنیش شکیلده ایضاح ائدیلمیشدیر. آریازیالریندا( 

رک طرفیمیزدن لره آییرماغین الزیملی اولدوغو دوشونولهالرا گؤره حیّصهعاونو بعضی مؤضو
   بعضی آرا باشلیقالر قویولموشدور.

 نین اؤزتیسیبلگهیو شرآ

جی ایلده -1912طرفیندن بگ ب غبوالق کونسولو رائچمیش ساووجگنین عثمانلی دؤلتی
کیمی تقدیم  بلگهایشلر ناظرلیگینه گیزلی  دیش )خارجی(نین رالناراق عثمانلی دؤلتییحاض

اوردو  (رحّدیندهینیریندا )سایران س-روسیانین عثمانلیاساس آماجی اولونان بو حساباتین 
دان چیخاریلماسی حرکاتینا قارشی عثمانلی توپالنیلماسینا و عثمانلی اوردوسونون ایران

ول شخصلرینی خبردار ائتمکدیر. ایران مشروطّیت حرکاتی، سیاسی لیدرلری ئنین مسدؤلتی
بو  جی عبدالحمیدین-2رلندیرمه آپاران کونسول عثمانلی حؤکمداری گحاقیندا قیسا د

بیزدن داها اّول ایران»کی،  رلی اولدوغونو قید ائدیر و بیلدیریقماراسینده ریلمهیؤنلندیحرکاتین 
دا اورتایا چیخان مشروطّیت روسیادان داها زیاده مطلقّیتچی عثمانلی حکومتینی و یا خصوصیله 

راحاتسیزلیغین ائتمیشدیر. باخ ائله بو راحاتسیز استیبداد تمثیلجیسی اوالن حمید سلطنتینی 
تیحّر"سیز قویماق اوچون ایراندا دیر کی، سلطان حمید، ایران مشروطّیتینی نتیجهلهسببی ای

ّدتلندیرمک مقصدی ایله بیر طرفدن یایله استیبدادچیالر آراسینداکی عداوتی ش" پرورلر
بوالق طرفینده و ساووج هیوخاریدا آدی قید اولونان شاه ایله خبرلشیر، دیگر طرفدن ده اورمی

ین کورد عشیرتلرینی ایران علیهینه قیزیشدیریر و اونالری یولدان چیخارماغا یرانمسکونالشان ا
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الری، اونالرین یاغماجیلیق ااونون حساباتیندا ایرانداکی کورد طایف .«واخت صرف ائدیر
، ایلیشکیلریلری ایله م دایرهیحاک ینالرین باشچیالری و اونالرین ایرانافعالّیتلری، بو طایف

یه لری نئجه اداره ائتمهحادثه کیدهبؤلگهنین ایران سیاسی خادیملری لیکدهعمومی
چالیشماسی و روسیانین سیاسی مقصدلری، ارمنی و گورجو انقالبچیالرین مشروطه حرکاتیندا 

لر ده اله آلینمیشدیر. سی کیمی مسئلهروسیا طرفیندن کونتروللو شکیلده استیفاده ائدیلمه
و  یلکسینی ُممهنین ضعیفلهلریعحربی مؤق-معنوی، سیاسی-نین مادیتیدا عثمانلی دؤلایران

لندیرن کونسول بو سی ایله عالقهنین ایشینه مداخیله ائتمهبیری-نین بیرمورالریأحربی م
سی اوچون بعضی اداری نین گوجلنمهیعنین مؤقپروبلملرین حّلی و عثمانلی دؤلتی

 نین ضروریلیگینه ده دقت چکیر. لماسییشیکلیکلرین، رفورمالرین آپاریگد

 نتیجه

جه تاریخی معلوماتالر دئییل، هم ده زامانین روحونو آنالماق یو ماتریالالری سادهشعثمانلی آر
نین ایران دیپلوماتیک یازیشماالری-رلی معلوماتالر احتیوا ائدیر. عثمانلیگباخیمیندان د

سیاسی چاغداش دؤنمین ایله بیرلیکده  سیسی تاریخیمیزین دوغرو تحلیل ائدیلمهترجمه
سی، یاخین جوغرافیادا یاشادیغیمیز خالقالرین نین باشادوشولمهنین درین کؤکلریلریحادثه

 دیر.سی یؤنوندن ده اهمّیتلینیلمهاؤیرهنین لریگلیشمه و دگیشمهسیاسی، سوسیال، اقتصادی 
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 سیسندین ترجمه

 روسیانین ایران سیاستی حاقیندا حساباتیین بگب غبوالق شهبندری راساووج
 

 1عالیباب
  خارجّیهة دایر
 2مخصوص قلم

 96/12883   
 گیزلی 

 

 ین دقتینهاعلیحضرت صدراعظم

 3ائدیرم کی، ضهمرو

ین داخیلی وضعیتینه، روسیانین طرفیندن ایرانبگ ب غرا 4ئچمیش شهبندریگبوالق ساووج
رلیق گؤردویو اوچون وئریلن یردا حربی حاضیایر حاضایران حاقینداکی آمال و فیکیرلرینه د

اوالراق تقدیم ائدیلمیشدیر. بو  مندرجاتین اهمیتینه اساسًا عالوه گئنیش حساباتین صورِت
  5بی حضرتیندیر.یفرمان امر صاح و ده امرباره

                                                             
دؤنملرینده صدراعظم دن اداره ائدیلیردی. دؤلتین سونعالیدئمکدیر. عثمانلی دؤلتی باب« اوجا قاپی»عالی: باب 1 

پاشا »جی یوز ایلین سونالریندان اعتبارًا -18لیک بیناسینا و داها گئنیش معنادا عثمانلی حکومتینه وئریلن آددیر. 
(ناظیرلیکلرین قورولماسیندان سونرا دا عصمانلی حکومتی معناسیندا « نظارتلرین»، «سیصدارت اداره»و « قاپیسی

 (.378-386، صص. 1991، 4، آ.، ج.1عالی"، تورکیه دیانت وقفی، باخ. ایشپیرلی م.، "بابدیر )استفاده ائدیلن ایفاده

 خصوصی اداره. –سی نین خارجی ایشلر ادارهدایرة خارجیه قلم مخصوص: عثمانلی دؤلتی 2 
دیر" لریین دقتینه( و "معروض چاکر کمینه"حضور سامی حضرت صدارت پناهیه" )عالی حضرت صدراعظم 3 
نین لر عثمانلی دیپلوماتیک یازیشماالریندا استفاده ائدیلیردی. آنالمالریعروضه ائدیرم کی( کیمی قالیب ایفاده)م

 آنالشیلماسی اوچون ترجمه شکلینده وئریلمیشدیر.

شهبندر: کونسول؛ شهبندرلیک: کونسوللوق. ترجمه متنده دؤنمین ترمینولوژیسی اولدوغو اوچون "کونسول"  4 
 دیلمیشدیر.سی ایشلهبندر" کلمهیئرینه "شه

کی منین سونوندا یازیالن قالیب لریندهسی بلگهالمریندیر"= عثمانلی تورکجهبو حاقدا امر و فرمان حضرت ولی 5 
 دیر. قیسا شکیلده "فرمان پادشاهیندیر" کیمی ترجمه ائدیلیر.ایفاده
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 6جی ایلده(-1912مارت  24ایلده / )جی -328(1مارت ) 11جو ایلده و -330(1)االول عربی 5

 ری  ی)خارجی ایشلر( ناظ خارجّیه

  عاصم

  

جی ایل تاریخلی -328(1مارت ) 8ین غب بگرا حمدئچمیش شهبندری مگبوالق ساووج
 دیر. نین صورتیحساباتی

 7توپالنماسیینیریندا ایران س-روسیا اوردوسونون عثمانلی

لریندن باشا بلگهغی خبر اوردو توپالدیینیریندا روسیا س-نین عثمانلیبو گونلرده روسیا دؤلتی
و قوزئی ین نادا آذربایجانثبوالق شهبندرلیگینده اولدوغوم ابیر ایله یاخین ساووج 8دوشولور. من

لری، وضعّیتی گئنیش شکیلده تدقیق ائدیردیم. حربی طرفلرینده باش وئرن حادثهباتی 
جریان ائدن بعضی لرده ضیرلیق آپاریلدیغی اوچون صالحّیتیم داخیلینده اوالن ارایحاض

بیر سیراسی ایله قید ائدیردیم. بونا گؤره ده بعضی عاجیز فیکیرلریمین )سیزه( -لری بیرحادثه
 ساب ائدیرم.سینی واجیب حچاتدیریلماسینی و بیلدیریلمه

 ایران مشروطه حرکاتی

رکی یاضنین حدا مشروطّیت اعالنی بو بدبخت اؤلکهایران 9معلوم اولدوغو کیمیاعظمه عالی صدر
سیندن باشقا بیر شئیه یارامامیشدیر. ایران ّدتلندیریلمهیسیندن و شنین سرعتلندیریلمهفالکتی

یرکن قوالقالری روسیا سوسیالیست اکثرّیتی قافقاز فابریکلرینده ایشله« نینپرورلریحرّیت»
کیمی لسطنه ایدن و یاخود بصیرچلری ایله دولموش سّتارخان کیمی بیر قروپ جاهیل ایشترانه

سینه اوغرادیغی اوچون ده غرض و انتقام تاختدان ائندیریلمیش، شاهین خاین و ظالیم شیلله
سؤوداسینا قاپیلمیش بیر قروپ وارلی فسادچیدان عبارتدیر. بونالرین آراسیندا هئچ بیر متفّکیر، 
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 رک گؤستریلیر.( عالوه ائدیله1ایچینده )
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نی اؤلکهبی اولمادیغی اوچون سویغونچولوق، عصیان و اختشاش یچی گوج صاحور، حمایهمّن
دا اورتایا چیخان مشروطّیت روسیادان داها زیاده تامامیله بوروموشدور. بیزدن داها اّول ایران

-2عثمانلی حکومتینی و یا خصوصیله استبداد تمثیلجیسی اوالن حمید سلطنتینی ) 10مطلق
کی،  دیرناراحات ائتمیشدیر. باخ ائله بو ناراحاتچیلیق سببی ایله (1876-1909 میدحلاعبد جی

ایله « پرورلرحرّیت» سیز قویماق اوچون ایرانداسلطان حمید، ایران مشروطّیتینی نتیجه
ّدتلندیرمک مقصدی ایله بیر طرفدن یوخاریدا آدی قید یاستیبدادچیالر آراسینداکی عداوتی ش

ن یبوالق طرفینده مسکونالشان ایرانو ساووج هاولونان شاه ایله خبرلشیر، دیگر طرفدن ده اورمی
 لدان چیخارماغا واخت صرف ائدیر.کورد عشیرتلرینی ایران علیهینه قیزیشدیریر و اونالری یو

 سیلری ضبط ائتمهضیداکی کورد عشیرتلری و عثمانلی اوردوسونون اونالرا عاید اراایران

رق، مذهب و دیل کیمی سببلر خارجینده عصرلردن بریدیر کی، یبو کورد عشیرتلری ع
ین اسارت ایپیندن بئزدیکلری اوچون، غرض و نیفرت سببی ایله ایران گؤردوکلری ظولمدن

رک یاغماجیلیق ائتمک فیکرینه قاپیلمیش، جم داخیلینه )ایرانا( هجوم ائدهعقورتولماق و 
منکور، بوالق والیتینده دان اوز چئویریب عصیان بایراغی قالدیرمیشدیالر. ساووجدرحال ایران

آدلی عشیرتلر وار. بو عشیرتلری ایران  زیرزا وک، مامش، پیرایین هزاده، کور، بیگریدَیبوگ
دیر. منکور پاشایگزادهبوب سعلیهینه عصیانا تشویق ائدن )شخص( منکور عشیرتینه من

دا یئرلشیر. "مرجان"و  "الهیجان"سی ده طرفینده، بیر حیّصه "وزنه"سی نین بیر حیّصهعشیرتی
فاضل  حمدون سابیق والیسی فریق مایله، هم ده موصل 11ایونهم پاشانین هم مابیِنیگزاده ب

                                                             
 طلق مونارشی نظرده توتولور.مطلقیتچی و یا م 10 
سی"، "مابین همایون" و یا "مابین همایون جناب ملوکانه" مابین همایون: "مابین همایون باش کتابِت جلیله 11 

اوالراق آدالنان بو اداره عثمانلی ساراییندا پادشاهین اؤزل قلم مودورلویو )کاتیبلیک( فونکسیونونو یئرینه 
سی عرب دیلینده ایکی یوز ایلده بو اداره بؤیوک اؤنم قازانمیشدیر. حرفی ترجمه جو-19یئتیریردی. اؤزللیکله، 

-2یه وئریلن آد ایدی. لری آراسینداکی ادارهلر سارایین حرم و سالملیق حیصهشئیین آراسی اوالن "مابین" = اؤنجه
جی -1876-1908سی " عبارهدن چوخ دؤلتی سارای اداره ائتدیگی اوچون "مابینجی عبدالحمید دؤنمینده بابعالی

لرین سایی دا سی گئنیشلندیکجه مابینجیسی اولموشدور. "مابین" ادارهایللر آراسیندا دؤلتین ان گوجلو اداره
آرتمیشدیر. مابینجی آدی وئریلن بو ایشچیلر پادشاهی قوروماق، خالقال و بابعالی ایله ایلیشکیلری ساغالماق، سارایا 

و تشکیل ائتمک، سارای پروتوکولونا نظارت ائتمک کیمی ایشلری اجرا ائدیردیلر. مابینجیگلن قوناقالرین گؤروشون

جیسینه |باش مابینجی" دئییلیردی، کؤمکچیسینه ایسه "ایکینجی مابینجی". بو لی ادارهلرین ان یوکسک درجه
الرین باشینداکی شخصه ایسه لی اوالن شخصلره "مابین کاتیبی"، بونده یازی ایشلرینی اجرا ائتمکله وظیفهاداره

سیندن سونرا جی ایلده مشروطیتین اعالن ائدیلمه-1908سی لیک اداره"مابین باش کاتیبی" دئییلیردی. مابینجی
ییلدیز آ.، "مابین همایون"، اؤنمینی ایتیرسه ده سلطنتین آرادان قالدیریلماسینا قدر مؤجود اولموشدور )باخ. آق

 (.283-286، صص. 2003، 27، ز. . آ.1تورکیه دیانت وقفی، 
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دان آلدیغی گیزلی تعلیماتا گؤره اوچ همایون ئچن فریق مابیِنگسی واردی. آدی پاشا ایله عالقه
ئچیب آدالری چکیلن عشیرتلره گتابور عسکرله و کافی میقداردا داغ توپو ایله ایران تورپاغینا 

یه سینی عشیرتلر ایله بیرلیکده بیر مدت محاصیرهبوالق قصبهووجکوماندانلیق ائتمیشدی. سا
بوالق یه موفق اولموشدو. بونون اوزرینه ساووجآلدیقدان سونرا ضبط ائدیب، اشغال ائتمه

للرینه قدر یاییلمیشدی. بو یی چایی ساحاحکومتی داغیلمیش و عثمانلی نفوذو میانداب، جاغات
ائدیلدیگی  تصرف، سردشت و الهیجان عثمانلی اوردوسو طرفیندن سینده بانهنتیجه حادثه

طرفینده ده بیر چوخ یئرلر عثمانلی آیاغی آلتینا آلینمیشدی. بیر طرفدن ایران  هکیمی اورمی
سینده لری، دیگر طرفدن ده عثمانلیالرین هجومالری سایهنین قانلی مجادلهلریسیاسی فیرقه

نین حقوق و سیظامی پوزولدوغو اوچون روسیا دؤلتی اؤز تبعهاینتی-حوالیسینده نیظام هاورمی
 بیر میقدار عسکر گؤندرمیشدی.  یههسی ایله او زامان اورمیتلرینی قوروماق بهانهعمنف

 چیخماغا چالیشماسیدن بؤلگهروسیانین ایرانداکی سیاسی فعالّیتلری و عثمانلی اوردوسونو 

ران حاقیندا پالنالدیغی سیاسی مقصدلرینی باشا روسیا دؤلتی بیر عصردن بریدیر کی، ای
چاتدیرماق اوچون انقالبدان یارانان داخیلی عصیانالری فرصت سایاراق بیر طرفدن قافقازلی 

تحریک ائدیب " پرورلرینیحرّیت"سی ایله ایران گورجو و ارمنی انقالبچیالر واسطه
لده قورخوتماغا چالیشدی. او شاهی آچیق شکی علیجسارتلندیردی و دیگر طرفدن ده محّمد

دیگی اوچون روسیا بونا مانع اولماق لیلهلردن ایرهضینادا عثمانلیالر ایرانا دوغرو مختلیف اراثا
 هدهدی. ایران حکومتینه عثمانلیالرین حرکتینی پروتستو ائتدیردی. بونون اوزرینه اورمیایسته

دان لدوز و الهیجانودیگی اوچون سیارادیالراق سرحد تعیین ائدیل ونقاریشیق بیر کومیسی
نین آوروپا ده عثمانلی دؤلتیسینه قرار وئریلدی. او عرفهعثمانلی اوردوسونون چکیلمه

( آوروپانی، خصوصیله روسیانی سی ده آلووالنمیشدی و )بو مسئلهمسئله قدونیهسینده محیّصه
نین نین موفقیتیسیسیدیپلوما هل، اورمیمشغول ائدیردی. ائله او زامان یعنی بوندان دؤرد ایل اّو

جی ایل( -1908ده ده )تاللینسی کیمی روسیا و اینگیلتره حکومتلری آراسیندا رئوئلثمره
نین سیاسی مقّدراتینی تعیین ائدیردی. قدونیهئچیریلدی. بو گؤروش ایران و مگگؤروش 

یشدیریلسا دا ایران حاقینداکی سی یاتمسئلهقدونیه نین اعالنی ایله معثمانلی مشروطّیتی
سینی مأمورّیته وظیفه 12دی. او زامان من باتوم باش شهبندریلنمهمقصدلر و فیکیرلر نتیجه

رلیق گؤردویوندن خبردار ایدیم و الده یاوالراق وکالتًا اجرا ائتدیگیم اوچون روسیانین حاض عالوه
پاشایا منتظم اوالراق بیلدیریردیم. فیق وری تیناظ ئچمیش خارجّیهگائتدیگیم معلوماتی 
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 صارقسنو پاشادان و فیری ُحس گرلیقالر حاقیندا پتربوریروسیانین گؤردویو حاض
ده آپاریالن تحقیقات یه معلومات چاتدیریلمادیغی و حتی او بارهعالیشهبندرلیگیندن باب

له دوجه شبهه و ترّدم )حساباتیم( اّولضروعسینده رد و تکذیب جاوابی وئریلدیگی اوچون منتیجه
وم والیتلری طرفیندن ده آپاریالن آیری بیر تحقیقات رقارشیالنمیشدی. الکین وان و ارز

سینده حقیقی وضعّیت باشا دوشولدو و درحال روسیا نزدینده الزیمی تشّبوثلر ایفا نتیجه
تی عثمانلی حکوم سینیرالرینداروسیا -ایران و عثمانلی-ائدیلدی. روسیا دؤلتی عثمانلی

طرفیندن اوردو توپالنیلدیغی اوچون اؤزو ده بونا قارشیلیق وئرمک مجبورّیتینده قالدیغینی 
-دیگینی آچیقرلیق گؤرولمهیجاواب اوالراق بیلدیردی. بونا گؤره عثمانلی طرفینه گئدیب حاض

-طرفینده گزیب بایزیدگؤروب مشاهیده ائتمک اوچون روسیا طرفیندن ایکی ضابیطه  کسئچی
دان وئردیگیم بو شکیلده حّل ائدیلیب دوزلدیلدی. باتوم سی وئریلدی و مسئلهق اجازهدوالشما

ری توفیق پاشاالر طرفیندن تقدیر ائدیلیب یناظ فرید و خارجّیهاعظم معلومات صدر
بیزیم طرفدن  هدقهفایو  سلماس، خوینین باش وئردیگی ایل آلقیشالنمیشدی. عثمانلی انقالبی

 قوزئیین نین آدی آذربایجانسی ایله عثمانلی دؤلتیرورلرین ده اشتیراک ائتمهپبعضی آزادلیق
 ون( کومیسیختلطتوپالنمیش قاریشیق )م هدهاغا باشالدی. انقالبدان اّول اورمیمطرفلرینه یاییل

 ائدیلدی. خالصه لر عثمانلیالر طرفیندن تخلیهعطرفیندن وئریلن قرارا اویغون اوالراق بعضی مؤق
عشیرتی ایله مسکونالشمیش سولدوز اراضیسی  قاراپاپاقآراسیندا اوالن و  هبوالق و اورمیووجسا

ه دنین مرکزی اوالن نقطرفیندن ایرانا وئریلدیگی حالدا قید اولونان اراضی ونبو کومیسی
ه بیر یهکندینه بیر تابور عسکر ایله نقد محّمدیارسینه بیر تابور و بوندان بیر ایل اّول ده قصبه

کندینده ده حربی  (Pesve) کی پسوهلشدیریلمیشدی. الهیجان اراضیسیندهباتارئیا داغ توپو یئر
قراف خّطی ئلئسی آراسیندا بیر تقصبه نقدهایله  رواندوزمیز آرتیریلدی و بوندان باشقا قّوه

ت پاشایا ساووجعر رفیلندیگی اوچون سابیق ناظههبلردن شقورولدو. روسیا بو تشّبوثلردن و قّوه
یه دیگینی سوروشسا دا پاشا بو مسئلهئچیریلمهگ-ئچیریلیبگبوالق یولو ایله سولدوزا آلتی توپ 

 بانهو  سردشترک یهدایر رسمی معلوماتین اولمادیغینی بیلدیردی. حربیچیلر بونونال یئتینمه
دالنان کندینه ده قیرخ نین اّوللر بغداد آاراضیسی ترجابنین هر بیرینه بیر تابور و اراضیسی

نادا وان قولوندان بئش یوز ثلشدیردی. او ا)مفرزه( گؤندریب یئربیرلیک نفردن عبارت حربی بیر 
ئچیرمیشدی. گطرفینده سفره چیخمیش و نمایش  سولدوز بیرلیگینفردن عبارت بیر سواری 

چون هر بیری بیر سی اونین محافیظهریالاانخشهبندر کرمانشاهو  بوالقساووجداها سونرا 
ئچن گکومانداسیندا ایگیرمی نفر سواریدن عبارت ایکی آیری مفرزه ده آدی  13موالزیم
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جی -1326نین اورتاالرینا دوغرو )ثانی آیی ئچن ایل قانونِ گگؤندریلمیشدی.  ارالاانخشهبندر
 بگالیی )مارشالی( رفیق آمیر 14حرب سرحد کومیساری ارکاِنجی ایلده( -1908ایلده / 

نین ده سیبوالق قصبهلدوزا گلمیشدی. اونونال گؤروشولدویو زامان فرصت اولونجا ساووجسو
منه بیلدیریلمیشدی. سولدوز، سردشت و  جگیاله گئچیریلهاولماسی سببی ایله  عحربی بیر مؤق

بو  یه تعیین ائدیلناداره یلکمورو ساخالنیلیر. ُمألکی اداره مین هر بیرینده بیر حربی ُمالهیجان
یه اینتیظامینی تطبیق ائتمه-مورالر یئرلی عشیرتلره عثمانلی قانونالرینی، نیظامأحربی م

اولموشدوالر. بو عشیرتلر عصرلرجه  راحاتسیزچالیشدیغی اوچون عشیرتلر بوندان قورخموش و 
باشقا اداری اوصولال اداره ائدیلدیگی و باشقا حیات طرزی یاشادیغی اوچون عثمانلی اداری 

 میمیز ایله اویغونالشابیلیردیلر. سیست

سی و بونا قارشی داکی کورد عشیرتلره تطبیق ائدیلمهنین ایراناینتیظامی-عثمانلی نیظام
 اعتراضالر

سی اونالرین هم اوردو، هم ده مساواتین تطبیق ائدیلمه ةدعاق)عشیرت( رئیسلری حاقیندا 
فلتمکله بیرلیکده اونالرین شخصی کی نفوذونو، قدرتینی پارچاالییب ضعیرعّیت اوزرینده

منفعتلرینه ده خلل گتیریردی. بونا گؤره ده عشیرت رئیسلری عثمانلی حکومتیمیزدن ناراضی 
وب اوالن مشهور قولدورباشی همزه آغادان سعشیرتینه من مامشاولماغا باشالمیشدی. )مثال(، 

یمیزا چئوریلمیشدی. دارّدتلی علیهیبیر نئچه کندین آلینماسی سببی ایله او، بیزیم ش
کندیندن اوالن حسن الی خان کیمی نفوذلو بعضی آغاالرا  محّمدیارو  نهطسلالرشیدسولدوزون 

نین آدلی باشچی "باپیر آغا"کندیندن  حسنلیزور و تضییق تطبیق ائدیلمیشدی. 
ور عسکر بیر تابلیگینده( )فرماندهنین کوماندیرلیگینده باشینین( اوزرینه بیر مین)قولدورباشی

آلتی آدامی قتل ائدیلیب اؤلدورولموشدو. اؤزو ایسه اوغولالری  15رک باپیر آغانین ).....(گؤندریله
آلتیندا کرکوکه گؤندریلمیشدی. بو جور مناسیبتین اجراسیندان گئری  ایله بیرلیکده محافیظه

ان سونرا ایرانا دورولموردو. قاراپاپاق عشیرتی قافقازین روسیا طرفیندن اشغال اولونماسیند
 چوخدیر. عثمانلیالرین مناسیبتیندن مذهبلی بیر قبیله رک اورادا یئرلشمیش شیعهگله

، میانداب، ماراغا و هاولدوقالری اوچون اونالرین آراسیندان ایگیرمییه یاخین آغا اورمیاینجیکلی 
داخیل  یههحتی اورمییه باشالمیش و تبریز طرفینه قاچاراق عثمانلی علیهینده شیکایتلر ائتمه

                                                             
سی" سی": حربیه نظارتینه )مدافعه ناظیرلیگینه( باغلی ایدی "باش قرارگاه اداره"ارکان حربیه عمومیه دایره 14 

 (. 120119، صص. 1997، 16آ.، ج. . 1دئمکدیر )باخ. اوزجان آ.، "حربیه نظارتی"، تورکیه دیانت وقفی، 
 بورادا یازی اوخونمور. 15 
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دا حساباتی ینین دقت چکن چوخ سایده عثمانلی سفیرلیگیمیشدیر. بو بارهاوالراق یاردیم ایسته
 –دا معلومات وئریلمیشدیر. بیلدیردیگیم کیمی یسی حاقیندا دا چوخ سایوار. بو باپیر آغا مسئله

مورو یوزباشی أموکو اداره م یشدیریلن سولدوزگدان آیریلدیقدان اوچ آی سونرا دبوالقساووج
رک یهاطرافداکی رئیسلره زور و تضییق تطبیق ائتمیش و بونونال دا یئتینمه بگیوسف ضیا 

و دیگر آلتی کند اوزرینه ده  داالوالشدیریلن سینه بیری چایی کناریندا میانداب قصبهاجاغات
 ( گؤندرمیشدی. بیرلیکفرزه )قیرخ نفردن عبارت سواری بیر ُم

ون اوالنالرین أذدن ملکّیهلره مُ لکی وظیفهنین اؤزباشینالیغی و مُ مورالریأمانلی حربی معث
 سی تکلیفیتعیین ائدیلمه

( آدلی شخص آراسیندا یفقی)ن یوفقیلی نهسور آدلی مشهور قولدور ایله اورمیعزیزتاالوالی 
 بگده یئرلشیر. ضیا مسافهیه سبب اوالن بو کندلر سولدوز سرحدینه ایکی گونلوک مناقیشه

رعّیتینی قوووب  ینیفقیائتدیگی اوچون بو کندلردن ن زیزسورو حمایهعهانسی سببله ایسه 
 زیزسورو حمایهعنین زیزسورا وئرمیشدی. عثمانلی سواری عسکرلریعاوزاقالشدیراراق کندلری 

ریبه بیر گورولتویا سبب غو  سی بؤیوک بیر تشویشهرک ماراغا اراضیسینه قدر هجوم ائتمهائده
لرینه بؤیوک ضرر ایلیشکیال اوالن اولموشدور. داها چوخ شیماران کورد عشیرتلری ایران

نین خارجینده اؤز نفوذونو اجرا ائدهبوالق حکومتی قصبهدن سونرا ساووجوورموشدو. بو حادثه
ری داغیتماغا، کاروانالری تالسبیلمیردی. کوردلر تئلئقراف خطلرینی قیرماقال بیرلیکده پو

کی روسیا باش کونسولو تأثیرلی فعالّیت ین ایشینده تبریزدهیفقیوورماغا باشالمیشدیالر. ن
دن درحال اوردان سینه امکان وئرمهنین میدانا گلمهبیر نتیجهاولومسوز گؤسترسه ده 

 لهبگری رفیق باغالنمیشدی. سرحد کومیسا سی ایله مسئلهسواریلریمیزین گئری چکیلمه
گؤروشدویومده اؤزباشینا گؤرولن ایشلرین ضررلریندن و روسیانین بونون قارشیلیغیندا مداخیله 

سینی خواهش ائدیب، مهسینه سبب یاراناجاغیندان دانیشاراق بیر داها تکرار ائدیلمهائتمه
( ده معلومات لرینهجلیله ه )نظارِتگ( ایله عالی ناظرلیسنّیه عثمانلی سفیرلیگی )سفارِت

مورالریمیزین سرت مناسیبتینی قید أه یازدیغیم حساباتالردا حربی مگوئرمیشدیم. عالی ناظرلی
لی، ون تجروبهأذم 16مکتبدن یلکلرینی ُماداره یلکالالرین ُمحرک اشغال ائتدیگیمیز ماائده

 جاغینی دا عالوهنین خئییرلی اوالسیچیلره( وئریلمهمورالرا )ادارهأم یلکعاغیللی و ضیالی ُم
دیگینی و ناظرلیکلرینده ایشله و حربّیه ، داخیلّیهخارجّیه گئچن رفیق بگائتمیشدیم. آدی 

بی اولدوغونو و حتی تبریز باش شهبندرلیگی ایله سرحد ایشلرینی حّل یامه صاحنصالحّیت
کی سرحّدهائتمک و دوزلتمک اوچون تعیین ائدیلدیگینی بیلدیریب حربی حرکاتا )قارشی( 

                                                             
 سی.چیلیگی مکتبی، فاکولتهمکتِب ُملکیه: دؤلت اداره 16 
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میشدی. سرحد شکیلده سؤیله)گیلئیلی( یتملی سینی گجیهشهبندرلرین اعتراضینا تحّمل ائتمه
ائتمک، هر ایکی طرفدن هجومالرین  سی سرحدی محافیظهنین اصل وظیفهکومیسارالری

ماق رالیری، دلیللری حاضلبلگهقارشیسینی آلماق و سرحد تهدید ائدیلدیگی زامان بیزه الزیملی 
 می؟ دئییل

جی ایل تاریخینه دوغرو تابعچیلیگینده -326(1ثانی ) قانوِن 20ئچن سرحد کومیساری گآدی 
و اوردان دا سلماس و خویا  هیهبیر موالزیم و اون بئش سواری اولدوغو حالدا اّولجه اورمی

بریز باش ایله بیرلیکده گویا ت اهلل بگدعاوغرامیش و بونونال دا قالمایاراق خوی شهبندری س
بگسی ایله جولفا یولو ایله تبریزه قدر گئتمیشدیر. رفیق اویغون گؤرمه ینبگشهبندری انور 

سیاسی خیالالری تبریز اطرافیندا )هاوالیسینده( عثمانلی دؤلتیمیزین مؤجودلوغونو عجم  ین
زه )فارس( و روس عالمینه قارشی حیّس ائتدیرمک ایدی. حالبوکی بو حیّس و تأثیر علیهیمی

جولفا یولوندا اؤزو و تابعچیلیگینده اوالنالر روسیا اوردوسو طرفیندن  ولنمیشدی. چونکنتیجه
روسیا باش  بگدن تئلئقرافال خبردار ائدیلن باش شهبندر انور دثهاس ائدیلمیشدی. ححب

ئچن گخواهش ائتدیگینه گؤره آدی  17یهنهطسلالخبرعمومی( ُم کونسولونا و عمومی والی )والِی
تئلئقرافال درحال اطراف  یه اجازه وئریلمیشدی. بو اوزوجو حادثهیسارا تبریزه قدر گئتمهکوم
لره، تا عشیرت ایچلرینه قدر یاییالراق شرف و اعتباریمیزی سارسیتمیشدی. بوندان سونرا ضیارا

بوالغا گلیب بورادا بیر هفته قالدیقدان سونرا سولدوزا گئتمیشدی. تبریزدن ساووج بگرفیق 
دا دوالشدیقدان سونرا الینی قولونو سالالیاراق تا تبریزه قدر سرحد کومیساریمیزین آذربایجان

هه و ترددلرینی آرتیرماقال پیس بریبه فیکیرلره سبب اولوب روسالرین شغسی بیر چوخ گئتمه
سولدوزا گئتدیگی زامان اوردا تاختدان ائندیریلن  بگلر و تأثیرلر یاراتمیشدی. رفیق نتیجه

 تاپمیشدیر.   18نیالدولهشاهین قارداشی ساالر

                                                             
لرینی ین عنوانی ایدی. تبریز والیسی اولوب و ایران باش ناظیری وظیفهمخبرالسلطنه: مهدی قولو خان هدایت 17 

لر خیابانی حرکاتینا بؤیوک ضربه ووروب و اونو قارشی انقالبچی قوه اجرا ائدیب. اونون امری ایله تبریزه هجوم ائدن
 (.200، ص. 2013سلنگه، ایستانبول  اسیر آلمیشالر )قاجارالر دؤنمینده ایران،

قاجارین عنوانی. مشروطیتچیلر طرفیندن تاختدان -ساالراولدوله: ابوالفتح میرزه مظفرالدین شاه اوغلو قووانلی 18 

ی شاهی تکرار حاکمیته گئچیرمگه چالیشمیشدیر. شاهین مغلوب اولماسیندان سونرا همدان و ائندیریلن محمدعل
کرمانشاهی اله گئچیرسه ده او دا مغلوب ائدیلیب اؤلدورولموشدور )باخ. قارادنیز یایینالری، عینی آدلی اثر، ص. 

 (.1387؛ علی اصغر شمیم، ایران در دوره سالطین قاجار، بهزاد، تهران 190
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بگیه چالیشماسی و سرحد کومیساری رفیق الرینی اؤزونه تابع ائتمهانین کورد طایفلهودالساالر
 سیاونا کؤمک ائتمه ین

می ایدی. بوندان ایکی ینین حاکیالتیاکرمانشاه و سینه آراسیندا یئرلشن لوریستان  الدولهساالر
سی طرفیندن مغلوبّیته اوغرادیلدیقدان سونرا وطنی ترک ائتمیش و ّیت فیرقهایل اّول مشروط

ه و "ـادتعدرس"لباس اولوب بیر مدت آوروپادا یاشامیشدیر. داها سونرا سالنیک یولو ایله  تغییِر
می یاّولجه ماکو حاک الدولهبوردان دا وان یولو ایله ایران تورپاغینا تکرار داخیل اولموشدور. ساالر

دیگی بیلمهئچمیش، الکین اوردا بؤیوک بیر ایش گؤرهگطرفینه  هه گؤروشدوکدن سونرا اورمیایل
سیندن الهیجانا و اوردان دا سولدوزا گلمیشدیر. اونون کومیسار یهحنا دولو  مرگوواراوچون 
ائدیلدیگی خبری گلیب چاتمیشدی.  طرفیندن چوخ گؤزل قارشیالندیغی و حمایه بگرفیق 
سولدوزا درویش پالتاریندا گلدیگی زامان گویا اسالمین وضعّیتینی تفتیش و تدقیق  لهالدوساالر
سی اولدوغونو عشیرتلره یه تعیین اولوندوغونو و سیاحته چیخمیش بیر عثمانلی شهزادهائتمه

رک منکور سولدوزدا گؤردویو حؤرمت و اطاعتدن استفاده ائدهالدوله بیلدیرمیش. ساالر
نین رئیسی عشیرتی پیرانو  کارئنینین رئیسی بایزید پاشا، مامش عشیرتی نین رئیسیعشیرتی

دا قوروب اؤزونو )آشاغیداکی کیمی تانیتمیشدیر. گویا او،( ایران محّمدامین آغاالرال عالقه
 ییئرینه عثمانلیالرین کؤمگی ایله قّوتلی مطلقّیتچی اسالم حکومت 19قرارسیز مشروطّیتی

الری اسالم دیاریندان قوووب چیخاراجاقدیر. عشیرتلرین اونونال جک و روستأسیس ائده
نین آغاالری ایله گیزلی شکیلده عشیرتی قاراپاپاقسینی تکلیف ائدیب بیر طرفدن ده بیرلشمه

رک )عشیرتلری( عثمانلی یه( عثمانلیالری اورادان چیخاراجاغینی سؤیلهالدولهگؤروشن )ساالر
شدیر. سولدوز و الهیجان اطرافیندا بیر درویش دوالشدیغینی ائتمی قعلیهینه تحریک و تشوی

ایله اؤزوم او طرفه گئدیب تحقیقات آپاردیم. بو درویشین کیم اولدوغونو  ائشیدینجه بیر واسطه
کبرایا( بیلدیریب  ه )سفارِتگنینجه وضعّیتی تئلئقرافال سفیرلینین نه اولدوغونو اؤیرهو مقصدی

و  بگ، سرحد کومیساری رفیق الدولهدقتینی جلب ائتدیم. ساالر ظِرعثمانلی حکومتیمیزین ن
رلری حاقینداکی فیکیرلریمی پروشیری دوالشان بعضی عثمانلی وطنآسرحد طرفلرینده واخت

 بیر نئچه دفعه الدولهاوزادییا بیلدیردیم. ساالر-حضرتلرینه اوزون گلریمی سفیر بهعالطو م
الین  تأثیرلی )زوربا( شخصلریندن اوالن قاضی فتاح حرک ماگله بوالغا داگیزلی شکیلده ساووج

نین آغاالرینی دا زیارت ائدیب بوندان عشیرتلری گئریدئیبُوو  زادهبگایله گؤروشدوکدن سونرا 
حاجی محّمد  الدولهعمی مشهور قولدورباشی شجایرک ماراغا حاکسونرا ماراغا طرفلرینه گئده

                                                             
( شکلینده ترانسلیتراسیون ائدیلن ایفاده یانلیشدیر. دوغرو ترانسلیتراسیون 496"مشروطیت متذببه" )ص.  19 

 "مشروطیت متذبذبه"دیر.
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رک قولدورلوق ایشلرینه ئچهگمیشدیر. اوردان لوریستان طرفینه ین یانیندا بیر مدت قالخان
کی سواریلرله دا تابعچیلیگیندهین آذربایجانبگباشالمیشدیر. بیر طرفدن کومیسار رفیق 

سیندن ایرانا نین عثمانلی اؤلکهالدولهبیرلیکده اوزون مدت گزیب توزماسی، بیر طرفدن ده ساالر
سی لر اشغال ائتمهضیرک یئنی ارایهلیلهثمانلی اوردوسونون ایرهسی و دیگر طرفدن ده عئچمهگ

نین هجومالری ایرانلیالرین، خصوصیله ده روسالرین دقتینی الین عشیرتلریحایله یاناشی ما
 بگّدتلندیرمیشدیر. رفیق یکی حیرص و غرضلرینی شچکمیش، عثمانلی علیهینده چوخ
رک اوردا اختالفلی ئچهگشهری اراضیسیندن ترجانا  آیریلدیقدان سونرا ویراندن الدولهساالر

عشیرتیندن آلیب دیگر ادعاچیالرا وئرمیشدی. بو  منکوراوالن ایگیرمی بئشه یاخین کندی 
الحلی یعشیرتی اؤزونو س منکوروردویو اوچون دزاده عشیرتلرینی کوسبگو  منکور( )حادثه

ایکی یوز نفر عسکر توپالیاراق بونالری دن سردشت بگمدافیه ائتمیش و بونون اوزرینه رفیق 
قید اولونان ایکی  له گئچیرمیشدیر.دا ا یترجان لشدیرمکله بو دفعهکندلرینه بیر بایرامو  قاراگؤز

آرخایا چوخ شیکایت ائتدیکلری کیمی ایران حکومتی ده حربی حرکاتیمیزا -عشیرت آرخا
 ه )نظارتِ گمه صورتلری عالی ناظرلیده آپاریالن خبرلشّدتله اعتراض ائتمیش و بو بارهیش

عشیرتیندن  منکورتبریزدن گئری دؤنوشوندن سونرا  ینبگیه( تقدیم ائدیلمیشدیر. رفیق جلیله
تبریزده ایکن له گئچیردیگینی ی اترجانبو کندلری آلیب بیر قروپ ادعاچییا وئردیگینی و 

قرار وارسا، بو قرار تبریز روسیا باش  ائدیب بیلدیرمیشدیم. اگر بئله بیر آلینان بیر قرارا عالوه
عمومی  میللرین امرینه اطاعتدن باشقا بیر مقصد داشیمایان والِی وکونسولو موسی

نین اوینادیغی روال، سیاسی اویونا اساسالنیر. زیرا روسالر عثمانلیالرین یئنی و مخبرالّسلطنه
سینی سرعتلنسین. هدیدی مسئلهییرلر کی،( سرحد تیکیب )گؤزلهتاهّمیتلی بیر هجومونا گؤز 

نین باشینا آییژوئن ئچن گدان آیریلدیقدان بیر مدت سونرا بوالقائله بونا گؤره ده من ساووج
بوالق اراضیسینده عثمانلیالر طرفیندن و ساووج هدوغرو روسیا و اینگیلتره کونسولالری اورمی

-ثمانلیالردان ممنون اولوباشغال ائدیلن اراضیده دوالشماغا باشالییب و عشیرتلرین ع
یه بئله چالیشیبالر. بو اولمادیقالرینی تحقیق ائتمیشدیلر. حتی عشیرتلری بیزدن نفرت ائتدیرمه

 دیر.سی طبیعیمعلومات وئرمهین بگ فعتحاقیندا خلفیم ر مسئله

وردان رت ائتدیگی اوچون افسیندن ندارهعشیرتیندن بعضی رئیسلر عثمانلی ا قاراپاپاقسولدوزدا 
سینی طلب ائتمیشدیر. آدی ائتمه قاچیب یوخاریدا بیلدیردیگیم کیمی روسیانین اونالری حمایه

نه آدلی چوخ طسلالسیندن اوالن بصیرکیدی ایله روسیا تبعهأمیللئرین طلب و ت وئچن موسیگ
لی کیمی بوالغا وایا خیانت ائدن بیر نفر ساووجرادیکال )آشیری( فسادچی، دوزنباز و عثمانلی
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بوالغا بئش یوز سواری و بیر او قدر ده پیادا ایله چاتدیغی نه ساووجطسلالگؤندریلمیشدی. بصیر
لرینی اویاندیردی. بو شکیلده خالقین اورگینی عثمانلی زامان تابعچیلیک، حقوق، کند مسئله

ییردی. نین نفوذونو سارسیتماق ایستهدؤلتینه قارشی سویوتماق و او طرفده عثمانلی دؤلتی
عشیرتیندن بیر  ونئشاهسعشیرتلرینی علیهیمیزه  قالدیرماغا چالیشدی و  منکورو  قاراپاپاق

بوالغا گلمزدن ئچن والی ساووجگسینی ده تبریزدن طلب ائتدی. آدی مقدار عسکرین گؤندریلمه
یه ائدیلیردی کی، صآلدیغیم بیر مکتوبدا تؤدن بگتبریز باش شهبندری انور داها اّول 

نفوذلو شخصلر اوالن قاضی فتاح و قاضی الینی توتوب  کیدهبؤلگهنه او طسالیربص
یه )منده( صاوچون تعیین ائدیلدیگینه گؤره اونا یاردیم ائدیم. بو جور بیر تؤ" عاغیلالندیرماق"

چیسی طرفیندن حیرت و تردد یاراتمیشدی. چونکو بو ایکی نفوذلو شخصین روسیا حمایه
جک و سیاسی وضعّیتیمیزی تأثیر ائدهاولومسوز عشیرتلره  کیهدبؤلگهتوتولماسی 
نین نهطسلاللیگیم بصیرسیزطرفقالدیم. بو  سیزطرف حاقداجکدی. بو سببله من بو چتینلشدیره

نین علیهینه تحریک ائتدیگی اوچون تینی قیردی. قاضی فتاح اطرافینداکی عشیرتلری والیأجر
یه مجبور اولدو. ائتدیکدن سونرا تبریزه گئری دؤنمه سینی اجراوالی ایکی آی وظیفه

دان آیریلدیغی بوالقیینجه ساووجبیلمهّدی بیر ایش گؤرهینه عثمانلی علیهینده جطسلالبصیر
دلرله قاضینی آلداتمیش و عثمانلی علیهینه عواخت قاضی فتاح ایله گؤروشوب بعضی و

روپ کورد قیکدن اوچ آی سونرا قاضی فتاح بیر دان گئتدبوالقدوله ساووجالچئویرمیشدیر. ساالر
نین دولهالعمی حاجی شجایستبید رئیسلر  ایله بیرلیکده ماراغا حاکسواری توپالییب دیگر ُم

 یه گئتمیشدیر. ائتمه می ایله ده بیرلیکده تبریزی محاصیرهیاوردوسونا قاتیلمیش و ماکو حاک

 نتیجه

لر ده حقیقتده قارشیالریندا قّوتلی بیر ی کیمی گؤرونسهین کورد عشیرتلری بیزه مئییللایران
مزلر و بیزیم اداره شکلیمیزدن ممنون قالمادیقالری اوچون رسمی حکومت، نفوذ و قدرت ایسته
 بیلیرلر. کیچیک بیر تشویقله علیهیمیزه دؤنه

اوالن اوچ و تیمی( )اورهموالتی عی ماسفابریک یفقیایکی ایلدن بریدیر کی، ن-روسیا دؤلتی بیر
توفنگ( عشیرتلر آراسینا گؤندریر و بو بیر جور )مرمی آتان( ماوزرلری )آتیملی یا بئش 

سی قیرخ لیرایا ساتیلیر. روسیا بیر شکیلده هم تیجارتدن  فایداالنیر، هم ده ماوزرلرین بیر دنه
گلسه ایدی، بو عشیرتلری تدریجًا )اؤزونه( تسلیم ائدیر. اگر بو جور تسلیماتدان اونا بیر ضرر 

 تیجارتی قاداغان ائدردی. 
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دن گلن بیر یازیدا قید اولونموشدو کی، او، ایران گدایکن باش شهبندر انور ببوالقمن ساووج
مک اوچون تعیین سرحد کومیسارالری ایله بیرلیکده ایشلهباغلی سی ایله سرحد مسئله

گده رفیق ب)حربی بیرلیکلر( لر موفرزهر تابعچیلیگینده اوالن سواری الاائدیلمیش و شهبندرخان
طرفیندن موفرزه ضابیطلرینه گؤندریلن مکتوبالردا دا قید بگ ین امرینه وئریلمیشدیر. رفیق 

ائتمک  ریمیزی محافیظهالاآیریجا بیلدیریلمیشدی. بو شکیلده شهبندرخان اولونان مسئله
رین تابعچیلیگیندن چیخمیشدیر. بو لر شهبندرلدا ساخالدیغیمیز حربی دستهمقصدیله ایران

وضعّیتدن هانسی ضررلرین میدانا چیخاجاغی تامامیله بیلدیریلیب ایضاح ائدیلمیشدیر. بؤیوک 
سینه یئنی بیر اساسین مورالریمیزین ایران ایشلرینه مداخیله ائتمهأِاحتیمالال حربی م

فیکیر اختیالفینی  مورالر آراسینداأکی شهبندرلر ایله حربی مرالنماسی سرحّدهیحاض
جکدیر. هم ده بو دا آیدیندیر کی، روسیا و ایران حکومتلری طرفیندن آرادا مؤجود ّدتلندیرهیش

داکی شهبندرلریمیزین مناسیبت قاباردیالجاقدیر. بو سون ایل عرضینده ایراناولومسوز اوالن 
ر. شهبندرلریمیز حاقیندا لری آختاریلمالیدیلرده اختیالفین سبب و نتیجهباشالرینا گلن حادثه

سیندن چوخ، عثمانلی شهبندرلریمیزین کؤچورولمهایلیشکیسی سئچکیلیک -روا گؤرولن آیری
 دا شرف و حیثّیتینه خلل و نقصان گتیرمیشدیر. نین ایراننین و مّلتیدؤلتی

میز حاقیندا بیز هم ایرانلیالرا و هم ده روسالرا ایران تورپاغیندا گؤزوموز اولمادیغینی، کومیساری
لردن آیریلمادیغیمیزی دایم بیلدیرسک ده، شیفاهی تأمینات وئرسک ده خئییرخواه دوشونجه

عمللریمیزله، حرکتیمیزله سؤزوموزون عکسینی اثبات ائدیریک. بونو تامامیله بیلمک و آنالماق 
چیرمیر. دا عثمانلیالرین ان کیچیک حرکتینی بئله گؤزدن قاالزیمدیر کی، روسیا دؤلتی ایران

بیر اله -دا نفوذلو شخصی ده بیریچوخ سای دیشیندامورو ساخالییر و بونون أم هر یئرده بیر خفّیه
آلماغا نایل اولوب. ایران عصرلردن بریدیر کی، جهالت و تعّصب ایچریسینده یووارالندیغی، 

ینی، ناموس و رینه دینینی، وطنیطای مادی فایدا خئاخالقسیزلیقال مایاالندیغی اوچون اوردا جز
 ی مؤجوددور. یدا فدایر چوخ ساییوجدانینی ساتماغا حاض

رکی وضعّیتینی، روسیانین ایرانداکی نفوذونو، قدرتینی و اؤز یین حاضبونا گؤره ایران
چیزگیده ییک. بیز عثمانلیالر اوردا ساغالم و متین بیر لیوضعّیتیمیزی دوغرو قیمتلندیرمه

ییق. بونون اوچون مورالر ساخالمالیأم لیاجاریقلی، عزمییک و اوردا بلیحرکت ائتمه
دیر. شهبندرلر حربی لیلری آرتیق قطعی شکیلده تعیین ائدیلمهشهبندرلریمیزین وظیفه

دیر. حربیچیلریمیزه ده بیر یول مورالرین نفوذ تأثیریندن، حؤکموندن قورتاریلمالیأم
نین( معلوماتی اولمادان سنّیه نین )سفارِتلی، شهبندرلرین و عثمانلی سفیرلیگیگؤستریلمه
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تدبیر آلماق و  دیر. خالصهلیمهلی و حربی ایشلر گؤردورولمهمههئچ بیر حرکت اجرا ائدیلمه
دن تهرانا و همدانا عاغیللی داورانماق زامانی گلیب چاتیب. عکس حالدا جولفادان تبریزه، رشت

یه االر( تیکن و جولفادان تبریزه بیر دمیریولو چکمهلر، بیر چوخ قیشالالر )کازارمهقدر شوس
ین سیاسی مقّدراتینی اؤز چالیشان و سایر بؤیوک امتیازالر الده ائتدیگی اوچون بو گون ایران

زوندن چارپیشماق اوزاق سی اوئچیرن روسیا دؤلتی ایله بیر گون بو ایران مسئلهگسینه پنجه
 دئییلدیر.

مه بیر نتیجه وئرمک اوچون سونسوز حؤرمتله و جسارتله عرض ائدیب هضروعلر حاقیندا محادثه
آراجیلیق ساواشینا ایتالیا -رلیغی عثمانلییرکی حربی حاضیبیلدیریرم کی، روسیانین حاض

ائتدیکلری ایران تصرف ائتمک مقصدی داشیمیر. عثمانلیالری دؤرد ایلدن بریدیر کی، 
 رتده تعیین ائتمک مقصدی داشیییر.  لریندن چیخارتماق و سرحّدی قطعی صوضیارا

 20امر و فرمان پادشاهیندیر.

 جی ایل -1912مارت  27 جو ایل /-1330ر.   8

  37/745م، ـهآ. مکت. م

  

 

                                                             
االمریندیر": بو قالیب ایفاده "امر و فرمان امر من له امریندیر / امر و فرمان حضرت من له "امر و فرمان حضرت 20 

 قیسا شکیلده "فرمان پادشاهیندیر" اوالراق دا چئوریلیر. صاحیبی حضرتیندیر" آنالمی داشییر.
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