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Müasir dövr İslamçılığının önəmli adlarından və qurucularından olan Seyid 

Cəmaləddin Əsədabadi (Əfqani), Yaxın Şərqdə və İslam Dünyasında 

Panislamizm düşüncəsinə dərindən təsir göstərən, eyni zamanda yüksələn 
milliyyətçi düşüncəyə də dərindən etki buraxan mütəfəkkirlərdən biri olmuşdur. 

Bu, daha çox İngilis müstəmləkəçiliyinə qarşı olan Hindistan müsəlmanlarına, 

Osmanlı dövlətindəki türkçü və ərəb milliyyətçi mütəfəkkirlər və İran 

coğrafiyasında fars milliyyətçi mütəfəkkirlərinə göstərdiyi təsirdə görüldü. Bu 
təsir daha çox Əsədabadinin İslamın yenidən təfsiri, həqiqi İslama qayıdış və dil 

ilə milliyyət arasındakı əlaqəyə dair fikirlərindən qaynaqlanmışdı.  
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ABSTRACT  

The relationship between language and nation in the thoughts of Seyyed 

Jamaleddin Asadabadi (Afghani) 

Babak SHAHED 

Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies, 
Second period, Issue 2021: 24(2), pp. 9-22 

Seyyed Jamaleddin Asadabadi (Afghani) was one the influential people of the 

contemporary Islamism thought. He had wide influence over Panislamism 

movement in the middle east and the islamic world and along with he had 
significant effect on the growing nationalism thought of the era. This mostly 

affected Turk and Arab nationalists of ottoman empire, Persian nationalists of 

Iran, and Indian Muslims who fought British colonialism. This Influence arose 

from the reconception of Islam by Asadabadi, favoring return to the real 
Islam, and his thoughts over the relationship between language and nation. 

Keywords: Panislamism, language, Seyyed Jamaleddin Asadabadi (Afghani), 

nationalism 

ÖZET  

Seyid Cemaleddin Esedabadi (Efgani) Düşüncesinde Dil ve Milliyet 

İlişkisi 

Babek ŞAHİT 

Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci 
Dönem, Sayı 2012: 24(2), s. 9-22 

Modern çağ İslamcılığın önemli şahsiyetlerinden ve kurucularından biri olan 

Seyid Cemâleddin Esedabadi (Efganî), Ortadoğu ve İslam Dünyası’nda Pan-

İslamist düşünceyi derinden etkileyen düşünürlerden biri olmanın yanı sıra 
yaşadığı dönemde yükselen milliyetçi düşünceyi de derinden etkilemiştir. Bu da 

en çok Hindistan Müslümanları içinde İngiltere sömürgeciliğine karşı olanlar, 

Osmanlı devletinde Türkçü ve Arap milliyetçisi düşünürler ve İran 

coğrafyasında Fars milliyetçisi düşünürler üzerinde bıraktığı etkide 
görünmüştür. Bu etki daha çok Esdabadi’nin İslam’ın yeninden yorumlanması, 

özcü İslam’a geri dönüş ve dil ve milliyet ilişkisi hakkındaki ileri sürdüğü 

görüşlerden kaynaklanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dil, Milliyetçilik, Pan-İslamizm, Seyid Cemâleddin 
Esedabadi (Efgānî). 

 چکیده

  الدین اسدآبادی )افغانی(رابطه زبان و ملیت در اندیشه سید جمال

 بابک شاهد
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 9-22 صص.
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کنار آن تاثیرات اسالمیسم در خاورمیانه و دنیای اسالم داشته است و در ای در حرکت پانتاثیرات گسترده



 بابک شاهد/  سینده دیل و میّلیت ایلیشکیسیالدین اسدآبادی دوشونجهجمال

Cemaleddin Esedabadi Düşüncesinde Dil ve Milliyet İlişkisi/Babek ŞAHİT 

 

 

11 

داشته است. این نیز بیش از هر جا  ،هگرایانه که در آن دوره در حال رشد بودای نیز بر اندیشه ملیعمده
گرایان ُترک و عرب تاثیرات خود را بر روی مسلمانان هندوستان که مخالف استعمار انگلستان بودند، ملی

ی ایران گذارده بود. این تاثیر نیز منبعث از خوانش گرایان فارس در جغرافیادر امپراطوری عثمانی و ملی
دوباره از اسالم از سوی اسدآبادی، طرفداری از بازگشت به اسالم راستین و نظرات وی در خصوص رابطه 

 زبان و مٌلیت بود.

 .گراییالٌدین اسدآبادی )افغانی(، مٌلیاسالمیزم، زبان، سید جمالپان ها:کلیدواژه

 گیریش

اسالمیست سی، پاننین گلیشمهلرده اسالمجی دوشونجهاورتادوغو و مسلمان اؤلکه مدرن دؤنمده
نین الٌدین اسدآبادیارتیشماالردا سید جمالتیا قارشی یوکسلن فیکری ینالشماسی و باتیغنین یایمفکوره

جه و سیاست غرافیادا دوشونویا قدر گئنیش بیر جدان عثمانلیستانیاولدوقجا اؤنملی رولو اولموش و هند
دیگی و چوخ شئیین بیلینمه یه بیلمیشدیر. اؤزل یاشامی ایله ایلگیلی بیریلهکنیاسینی دریندن ائتود

ارتیشیالراق تیلری گونوموزه قدر کگیزلی قالدیغینا رغمًا یازدیغی اثرلر و سیاسی اوالیالرا بوراخدیغی ائت
یکله لاؤزل ،نین باتیالٌدین اسدآبادییدجمالچوخ آراشدیرما و اثرین قونوسو اولموشدور. س گلمیش و بیر

مک هیلکینلری ائتکسی داها چوخ سئچجیلیگینه قارشی سیاسی مجادلهسؤمورگه ترهلینگیده ا
اسالم دونیاسیندا یئنی اورتایا چیخان سیاسی و فیکری حرکتلره ده تمل  ،سینده گرچکلشیرکنوهیچرچ

نین اسالمجی الٌدین اسدآبادیمیشدیر. سید جمالهیلکتلری دریندن ائاولوشدورموش و چئشیدلی چئوره
اتین گرچک اسالما گئری دؤنوشو حنین تملینده اسالمین اصالحاتا اوالن احتیاجی، بو اصالیسدوشونجه

ی گسی گرهگؤره یئنیدن یورومالنماسی و بیچیملندیریلمه )شرطلرینه( ریناالو گونوموز قوشول
یه قارشی اولمادیغی کیمی اؤزوندن قوپاراق مسلمانالر باتی ه اسالم گلیشمهیه گؤریاتماقدادیر. اسدآبادی

ی نمان دوشونورلر اسالمی دوشونجهسل. اونا گؤره، مقارشیسیندا گئری قالماغا محکوم بوراخیلمیشدیر
سینی ساغالیابیلرلر. یئنیدن یورومالیاراق مسلمان توپلولوقالرین باتی سؤموروسو قارشیسیندا بیرلشمه

لری نین اسالم بیرلیگی حاٌقینداکی دوشونجهوگونه قدر چئشیدلی آراشدیرماجیالر و یازارالر اسدآبادیب
ده آز بیلینن  هنین بلکسینین دوشونجهاسدآبادی آنجاق. الرچوخ اثرلر قلمه آلمیش بیر حاقیندا

دآبادی فرقلی رلری اولموشدور. اسیکییؤنلریندن بیری دیل، میٌلت و میٌلیتچیلیک حاٌقینداکی ف
وحدت جنسیه »بو باغالمداکی ان اؤنملی اثری  توخونسا دایه اؤتری بیر شکیلده یازیالریندا بو مسئله

وحدت میٌلیه "ده ، تورکیهسی اولموشدور. اسدآبادیمقاله «سی و اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسیفلسفه
آدی ایله یایینالنان بو اثرینده دیل و  "لغت اتحاد قتیحق و تیجنس وحدت فلسفهدا "سی" و ایرانفلسفه

یسی، دیلین میٌلت اولماقداکی رولو و میٌلیتچیلیک کیمی قونوالری قلمه آلمیشدیر. بو کمیٌلیت ایلیش
یلری اله ککی یئری و ائتدهاسالمیست دوشونجهنین یاشامی و پانالٌدین اسدآبادیده سید جمالمقاله

اثری تمل آلیناراق دیل  «سی و اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسیفهوحدت جنسیه فلس»آلیندیقدان سونرا 
 یه چالیشیلمیشدیر.و میٌلیت حاٌقینداکی گؤروشلری اینجلنمه
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 سیسیاسی مجادله-نین یاشامی و قلمیالٌدین اسدآبادیسید جمال

ادان میالدی( آن 1838؛ هجری شمسی 1217هجری قمری ایلینده ) 1254، الٌدین اسدآبادیسید جمال
ر آیریلیقالری واردیر. یکیٌدی فیهارادا دوغولدوغو حاٌقیندا آراشدیرماجیالر آراسیندا ج آنجاق. اولموشدور

هم  ،سیمهین دوغولدوغو یئر ایله ایلگیلی مختلف قایناقالردا مختلف سؤزلر سؤیلهبو دا هم سید جمال
لردن ارالرین اورتایا قویدوغو مختلف بلگهین یاشامی ایله ایلگیلی آراشدیرماالر آپاران یازده سید جمال

نین اسدآباد کندینده ین همدان شهریقایناقالنمیشدیر. بعضی آراشدیرماجیالرا گؤره سید جمال، ایران

ین باجیسیدیر. بو آراشدیرماجیالرین ان اؤنملی قایناغی اؤزونو سید جمالنیایا گلمیشدیر و ایرانلیود
نین ادعاسینا گؤره سید جمال اهلل جمالیدیر. صفاتنین ادعاسییجمال اهللصفاتان دسی تانینین نوه
نیایا گلمیش و یاخین قوهومالری اوزون سوره بو کندده یاشامیشدیر وین اسدآباد کندینده دهمدان

ین ایرانلی اولدغونو ساوونان ایرج افشار و اصغر مهدوی ده بو ادعاالرینا (. سید جمال7: 1358)اسدآبادی 
ب اولدوغونو یازماقدادیرالر. نئجه کی بو ایکی یونا صاحتین ایران پاسپورل اوالراق سید جمالدلی

" )سید نیالدجمال دیس درباره نشده چاپ مدارک و اسناد مجموعهآراشدیرماجی طرفیندن یایینالنان "
تصویرلرینده لی ومرهن 70و  68نین لر و سندلر توپلوسو( کتابیالٌدین حاٌقیندا یایینالنمایان بلگهجمال

(. سید 153-149: 1342یایینالنمیشدیر )مهدوی و افشار  صورتیین ایران پاسپورتونون سید جمال
اوالن احمد آغااوغلونا یاپدیغی بیر آچیقالمادا  شخصیتلریندننین اؤنملی جمال اؤوزو ده تورک تاریخی

الر همدان شهرینه کؤچدوکلرینی و سوت ًاَمر نین اصالتًا ماراغا شهریندین اولدوغونو، سونراآتا و آناسی
(. بعضی 200هجری قمری:  1328دیر )آغااغلو میشسؤیلهاوشاق اولدوغو زامان افغانیستانا گئتدیکلرینی 

نیایا گلدیگینی ادعا ونین اسدآباد کندینده دین کنر شهریین افغانیستانآراشدیرماجیالر دا سید جمال
ین اؤزونون چئشدیلی یازیالریندا جیالرین ان اؤنملی قایناغی سید جمالدیرلر. بو آراشدیرماائتمکده

 هعرو»ین ان اؤنملی اثری اوالن دیر. نئجه کی سید جمالیازدیغی و اؤزونو افغانلی اوالراق تانیتماسی

دا دا ابراهیم صفایی و شیخ عباس قمی کیمی تابیندا افغانلی اولدوغونو یازماقدادیر. ایرانیک «الوثقی
نین لریندن بیری اوالن سید صفدر حسینیلهیین بؤیوک عایازارالر افغانیستانلی اولدوغونو و افغانیستان

م، شیخ محمد عبده، یین اؤیرنجیلریندن اوالن اونلو اسالمجی عالاوغلو اولدوغونو یازماقدادیر. سید جمال
اسدآباد کندیندن اولدوغونو یازیر. ین ین یاشامی حاٌقیندا یازدیغی اثرده اونون افغانیستانسید جمال

ین یا اؤیرنجیسی یا دا یاخین دوستالری اوالن ادیب اسحاق، محمد آیریجا ایچلرینده سید جمال
ین افغانیستانلی اولدوغونو ملر سیدجمالیمخزومی، جرجی زیدان و سید عبدالقادر مغربی کیمی عال

ص بیر ایرانلی سویو اوالن یمن خال»ده دیگی مصاحبهسینه وئرقزئته مالپالیازیرالر. سید جمال اؤزو ده 
ری لیتیم ایلگین ایلک ا(. سید جمال282-281: 1379آچیقالماسیندا بولونور )خسروشاهی  «بیر افغانام

ین عؤمرونون ایلک اوتوز ایلی و و نئجه دین عالمی اولدوغو حاٌقیندا یئترلی بیلگی یوخدور و سید جمال
بولونماماقدادیر. لر و بیلگیلر ر کسین بلگهیسینه داری الده ائتمیشدیر مسئلهلهانسی بیلیمسل مرتبه

یتیمینی قزوین گبعضی آراشدیرماجیالرا گؤره اؤزللیکله ایرانلی آراشدیرماجیالرا گؤره سید جمال ایلک ا
ن شیخ نین اونلو عالیملریندن اوالاوردا شیعه تاریخی تمیشدا آلدیقدان سونرا نجف شهرینه گئو تهران
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ستانا گئتمیشدیر. بعضی آراشدیرماجیالرا گؤره ده ینین یانیندا درس آلدیقدان سونرا هندمرتضی انصاری
یاشاییب بو شهردن  هیاشینا قدر کابل شهریند 18سیندان آلدیقدان سونرا آتایتیمنی گسیدجمال ایلک ا

سید  بزرگ اسالمی( المعارفهدایرنین )آنسیکلوپدیسیین بؤیوک اسالم ستانا گئتمیشدیر. ایرانیهند
سینده ایکینجی گؤروشون داها دوغرو اوالجاغینی و ایرانلی الدین اسدآبادی ماٌدهجمال

یا  (. سید جمال یا عراق1398چوخونون اغراق ائتدیگی یازیلماقدادیر )طباطبایی  آراشدیرماجیالرین بیر
میالدی(  1854هجری قمری ) 1270ک اوچون وام ائتدیرمادا معٌمم اولدوقدان سونرا، درسینی ددا کابل

ییر یه گئتمک ایستهده قالیر. داها سونرا حج نیتی ایله مٌکهستانا گئدیر و ایکی ایل بو اؤلکهیایلینده هند
لرده یاشایان مسلمانالرین او گونکو دورومو ایله رک چئشیدلی بؤلگههی گزنو حج یولوندا بیر چوخ اؤلکه

یه یئتیشیب حج میالدی( ایلینده مٌکه 1857هجری قمری ) 1273. سونوندا یاخیندان تانیش اولور
عبادتینی یئرینه گتیریر. سید جمال، حج عبادتینی تامامالدیقدان سونرا افغانیستانا گئری دؤنور و کابل 

ین اقتداریندا دؤلت استخدامی اولور و دوست محمد خان ایله یاخین ارتباط امیری دوست محمد خان
سی اوالن ین ایلک قزئتهین تشویقی ایله افغانیستاننئجه کی دوست محمد خان، سید جمال قورور.
(. سید جمال، آلتی ایل بویونجا یاشادیغی 8: 1347سینی یایینالدیر )آهنگ قزئته النهارشمس

ین خان اثرینی قلمه آلیر. دوست محمد «االفغان خیتار یف انیالب هتتم»دا ایلک کتابی اوالن افغانیستان
دؤلتینه یاخین اوالن شیر علی  ترهلینگیسی باش وئریر و ادا، اقتدار مجادلهاؤلوموندن سونرا افغانیستان

 ،ستانا گئدیریی ترک ائتمک مجبوریتینده قالیر. اؤنجه هندناقتدارا گلدیکدن سونرا سید جمال اؤلکه
ییر و سید جمال سینی ایستهی ترک ائتمهندؤلتی اؤلکه ترهلینگیقالدیقدان سونرا ا اورادابیر آی  آنجاق

قالدیقدان سونرا بؤیوک احتمال ایله عثمانلی پادشاهی سلطان  اردیصییولجو اولور. قیرخ گون م اریصیم
ستانبوال یئتیشدیگی زامان عثمانلی دؤلتی ییئرلشیر. ا وراداستانبوال گئدیر و ایعبدالعزیزین دعوتی ایله ا
نین االسالمیقیسا سوره سونرا عثمانلی شیخ انجاق ،له قارشیالنیری ایغبؤیوکلری طرفیندن سای

 اردیصیگئدیر. بو دفعه م اریصیستانبولدان آیریلماق مجبوریتینده قالیر و یئنیدن میسی ایله امداخله
قوروش حقوق و  1000وزیری ریاض پاشا، سید جمال اوچون آیلیق ر باشیصیی ایله قارشیالنیر و مغسای

ر یصیایل بویونجا قاالجاغی م 8رک هیه یئرلشمیالدی ایلینده قاهره 1871جه صیص ائدیر. بئلهبیر ائو تخ
یاشادیغی دؤنمده، ائوینده درس وئرمگه باشالییر و ائوی اؤنملی  اردیصییاشامی باشالییر. سید جمال، م

 محمد خیشیالن بو دؤنمده درسلرینه قات ،علمی و دینی توپالنتیالرین مرکزینه چئوریلیر. نئجه کی
ی کیمی الهلباو میابراه خیش و زغلول دیسع خیش ،یاللقان میابراه خیش سلمان، میعبدالکر خیش عبده،

نین اؤنملی آدالری اولورالر )حلبی یکله ده اسالمجی دوشونجهللانسانالر داها سونرا اسالم عالمی اؤز

یعقوب صنوع و مسیحی دوشونورلر  (.  بو مسلمان دوشونورلرله بیرلیکده یهودی دوشونور5-8: 1383
ین درسلرینده اشتراک ائدیر و لوئی صابونچو، ادیب اسحاق و شبلی شمیل کیمی آدالر دا سید جمال

یاشادیغی دؤنمده "حزب  اردیصید جمال می(. س187: 1387اؤیرنجیسی اولورالر )صالحی و باشقالری 
ر و قوزئی یصیبو قورولوش قیسا سوره ایچینده مالوطنی" آدی ایله تانینان سیاسی بیر قورولوش قورور و 
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ین تشویقی ایله اؤیرنجیسی ادیب (. آیریجا سید جمال77: 1396بیلیر )محالتی یهیلهکی ائتنآفریقا
لر آراجیلیغی ایله اؤز ا باشالییر و سید جمال بو قزئتهغلری یایینالتماآدیندا قزئته التجارهو  مصراسحاق، 
(. سید 62: 1370یی طباطبا طیمحباشاریر ) غیینالشدیرماغتوپلوموندا یایر یصیلرینی مدوشونجه

ژالرا اویه اولماسی وفراماسونری ل ،کی فعالیتلری ایله دٌقت چکن بیر باشقا خصوصاردیصیین مجمال
ژ، سیاسته وژونا اویه اولور. فقط بو لوسی اولموشدور. سید جمال ایلک باشدا اسکاتلند فراماسونری لمسئله

ژدان اخراج ائدیلیر. سید واریشماما قراری آلدیقدان سونرا، سید جمال سیاسی فعالیتلری اوچون بو لق
نین پاریس شهرینده قوروالن گراند امیالدی ایلینده فرانس 1773ژدان آیریلدیقدان سونرا وجمال بو ل

رین یصیقورور. م وژوراماسونری لبیر ف اردیصیژا باغلی اوالن موژونا اویه اولور و بو لواوریان )بؤیوک دوغو( ل
ژداکی فعالیتلریندن وین بو لژا اویه اولماسینا رغمًا سید جمالوخدیوی )والیسی( توفیق پاشا دا بو ل

سی ری ترک ائتمهیصیدان مایلینده سید جمال 1879ین تحریکی ایله نترهلینگیراحاتسیز اولور و ا
(. سید 466-456: 1994ن اخراج ائدیلیر )قارامان اردیصیایل قالدیغی م 8نیلیر و سید جمال ایسته

ین حیدرآباد شهرینه ستانیستانا یولجو اولور و هندین آیریلدیقدان سونرا، یئنیدن هنداردیصیجمال، م
دا یاشادیغی بو دؤنمده فعالیتلری ایکی یؤندن گرچکلشمیشدیر. ستانیین هندیئرلشیر. سید جمال

ایکینجی  ،یه دوام ائدرکنجیلیگینه قارشی بیلینجلندیرمهسؤمورگه ترهلینگیبیرینجی یؤنده مسلمانالری ا
 فیکری و سیاسی مجادله باشالدیر. بئلهیؤندن سید احمد خان هندی آدیندا اونلو مسلمان دوشونور ایله 

نی سید احمد «سی( رسالهکچیلینیچریه )طبیعت»ین اؤنملی اثرلریندن بیری اوالن سید جمال ،کی
لرینه رٌدیه اوالراق بو دؤنمده یازیر. ایلک اؤنجه فارسجا اوالراق یازیالن و داها سونرا شونجهین دوخان

اؤنجه اردو دیلینه آردیندان محمد عبده و عارف ابوتراب طرفیندن عربجه و فرانسیزجایا ترجمه ائدیلن بو 
درن و وین مو اسالم لرینیدرنیست، راسیونالیست و ماتریالیست دوشونجهوین ماثرده سید احمد خان

یر )سعیدی دون بیر شکیلده یئنیدن یورومالنماسی گرکدیگی فیکریندن انتقاد ائتمیشغیه اویراسیونالیته

" آدیندا گیزلی سیاسی بیر تشکیالت دا قورور. آراشدیرماجالرین ُعروة(. آیریجا سید جمال، "62: 1380
 یمحمدعل و یعل شوکت اقبال، محمدین ن ائتگیلهادعاسینا گؤره داها سونراالر اسالم دونیاسینی دریند

: 1370لری و اؤیرنجیلری اولموشدور )محیط طباطبایی کیمی شخصیتلر بو گیزلی تشکیالتین اویه جناح
ی پاشا یقارشی اورا یهترهلینگیدا استانیین بو فعالیتلری دوام ائتدیگی سیرادا هند(. سید جمال72-73

ی دؤلتی اؤنجه سید جمال ترهلینگیین فعالیتلریندن راحاتسیز اوالن اعصیانی باشالییر. سید جمال
ییر. سید جمال دان آیریلماسینی ایستهستانیتیم آلتیندا توتور و داها سونرا هندیه گؤتوروب گؤزهکلکته

 نین پاریس شهرینه گئتمک مجبوریتینده قالیر.ان شهرینه آردیندان فرانسوندوین لنترهلیگیدا اؤنجه ان
یاشادیغی دؤنمده ان اؤنملی ادا ین فرانسده ده فعالیتلری دوام ائدیر. سید جمالین فرانسهسید جمال

آدیندا گیزلی جمعیتین  «یالوثق ةعرو»ده قوروالن فعالیتی داها اؤنجه طرفدارالری طرفیندن پاریس
 «یالوثق عروة»جمال، سی و بو جمعیتین آدیندا بیر قزئته چیخارماسی اولموشدور. سید باشینا گئچمه

وئریر.  ایین بیروت شهرینده سورگونده یاشایان شیخ محمد عبدهبنانویازارلیغینی لنین باشسیقزئته
نین چیخاریلماسیندا پاریس شهرینه گئدرک هم جمعیت فعالیتلرینده هم ده قزئته اشیخ محمد عبده د
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 18سی قزئته یالوثق عروةده یایینالنان میالدی تاریخین 1884مارس  13اشتراک ائدیر. ایلک ساییسی 
ده یاشادیغی سینده باغالنیر. سید جمال، پاریسین باسقیسی نتیجهنترهلینگیسایی یایینالندیقدان سونرا ا

سینده اؤزو گؤروشه دؤلت آدامالری ایله ایکی دفعه گؤروشموشدور. ایلک دفعه نینترهلینگیدؤنمده ا
دؤلتی سید  اینگیلترهتمثیلجی اوالراق گؤندرمیشدیر.  نود عبدهمخ محسینده شیقاتیلیب ایکینجی دفعه

باسدیریلماسیندا اونالرا یاردیمجی اولماسینی  ننیدا باشالیان مهدی حرکاتیدان سودانجمال
(. 38-37: 1361حتی قارشیلیغیندا سودان پادشاهلیغینی بئله تکلیف ائتمیشدیر )جمالی  ،میشایسته

نیلمیشدیر. سید جمال، اونونال سی ایستهایله بیرلیکده حرکت ائتمه اینگیلترهدان الداها سونرا سید جم
نین اؤنریلرینی رد ی کیمی اونلو دؤلت آدامالریسبریسال لردو  سردروندولفگلن چرچیل،  هیگؤرشمه

ارنست نین اونلو دوشونورو ده یاشادیغی دؤنمده باتی دونیاسیائتمیشدیر. آیریجا، سید جمال، پاریس
سی باشدا اولماق اوزره قزئته یالوثق عروةلر و بو مباحثه آپارمیش لررنان ایله چئشیدلی فیکری مباحثه

ده فعالیتلری دوردورولدوقدان سونرا ین پاریسلرده یایینالنمیشدیر. سید جمالچئشیدلی قزئته
ایله تهرانا دعوت ائدیلیر. بو سی تی واسطهو اعتمادالسلطنه و حاج سیاح محالناصرالٌدین شاه طرفیندن 

العربه گئتمکدن واز گئچیب تهرانا یولجو اولور و تهرانا یئتیشدیگی رینه سید جمال، جزیرهدعوت اوزر

(. سید جمال قیسا سوره حاج 232-226: 1389ین ائوینه یئرلشیر )افشار الضربزامان حاج امین
ییر سینی ایستهی ترک ائتمهدان ایرانشاه، سید جمال ین ائوینده قالدیقدان سونرا ناصرالٌدینالضربامین

شهرینه گئدیر. سید  واسکووون دعوتی و آرابولوجوغو ایله مجی کاتکوفلی قزئتهاو سید جمال دا روسی
 ای قورور. روسیکمسلمانالری ایله یاخین ایلیش ادا قالیر و بو سوره ایچینده روسیواسکووجمال ایکی ایل م

جه سید جمال اؤزونو ساده آنجاقییر. مسلمانالری قونوسوندا یاردیم ایسته ادان روسیدؤلتی سید جمال
یاخشی دیل ایله بو و  تانیدیرنین ساوونوجوسو اوالراق مسلمانالری دگیل بوتون دونیا مسلمانالری اروسی

نیب روس یدن فایداالکآراسینداکی سویوق و اختالفلی ایلیش اینگیلترهو  اتکلیفی رد ائدیر و روسی
فعالیتلرینی دوام  ادان سیاستلری علیهینده یازیالر یازیر. سید جمال روسینیاینگیلترهلرینده قزئته

ده و آردیندان ن گئچیر و بو اؤلکهاداگئتمک اوچون روسی ایاائتدیردیگی سیرادا ناصرالٌدین شاه، فرانس
ییر و بو گؤروشمه مونیخ مک ایستهین شهرتینی گؤرونجه سید جمال ایله گؤروشپادا سید جمالرووآ

ییر و سید سینی ایستهدان ایرانا دؤنمهده سید جمالشهرینده گرچکلشیر. ناصرالٌدین شاه بو گؤروشمه
ین ائوینه یئرلشیر. آلتی الضربین بو تکلیفینی قبول ائدیر و تکرار ایرانا دؤنوب حاج امینجمال دا شاه

دن اخراجینا حؤکم ائدیر. سید اؤلکهین سید جمالار ناصرالٌدین شاه تکردن گئچمه آی ایرانا دؤنوشوندن
ین بو داورانیشینا اعتراض اوچون شاه عبدالعظیم حرمینده تحٌصونا باشالییر و بورادا شاه جمال دا شاه

نین حاکیمی مختار خانا بیر حؤکم گؤندریب سید قارشیتلیغیندا وعظلر وئریر. شاه دا ری شهری
دان اخراج وئریر. سید جمال، ایرانامرینی سی دن اخراج ائدیلمهقالنماسی و اؤلکهین توتوجمال

یئرلشمه یه اینگیلترهشمنی اولدوغو وین بصره شهری آردیندان دائدیلدیکدن سونرا اؤنجه عراق
الٌدین وام ائدیر. بو تاریخدن سونرا رادیکال بیر ناصران شهریندن دوندومجبوریتینده قالیر و فعالیتلرینه ل
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یازیالر  سرتلرده ناصرالٌدین شاه حاٌقیندا شمنینه چئوریلن سید جمال، چئشیدلی درگی و قزئتهوشاه د
یه مفٌصل بیر اهلل میرزای شیرازیدا اولدوغو زامان دؤنمین اونلو مجتهدی آیتعراق ،کی بئلهقلمه آلیر. 

دن شاها قارشی توتوم ازی شیرازین و آخماق آدالندیریب میرئی خامکتوب یازاراق ناصرالٌدین شاه
ییر. آیریجا باشقا ایرانلی دین منسوبالری و عالیملرینه چئشیدلی مکتوبالر یازاراق آلماسینی ایسته

ین بو مکتوبو ایران ییر. سید جمالولمادیغینی آچیقالماالرینی ایستهغا الیق اشاهلی نیناصرالٌدین شاه
دیر. بعضی آراشدیرماجیالرین اٌدعاسینا گؤره سید مکتوبو آدی ایله بیلینمکده «القرآن َحَملة»تاریخینده 

یلی کیه یازدیغی مکتوب تنباکو امتیازی تحریمی فتواسیندا ائتاهلل میرزای شیرازیین آیتجمال
ا نین یایینی قیسبو درگی ،آدیندا بیر درگی یایینالدیر کی نیالخافق اءیض ادنوندواولموشدور. آیریجا ل

(. بو سیرادا اسکیدن بری 231: 1355لور )واثقی رونین باسقیسی ایله دوردودؤلتیاینگیلتره سوره سونرا 
کلی سلطان باشالدیغی عثمانلی پادشاهی ایکینجی سلطان عبدالحمیده مکتوب یازماغی چوخالدیر و سور

ی نسٌنی-شیعهکله للسی اؤزعبدالحمیده چئشیدلی مکتوبالر یازاراق اسالم بیرلیگی مجادله
ن وندونین لییر. سونوندا سید جمال، عثمانلیینی سؤیلهگجیاخینالشدیرماق سیاستینه یاردیمجی اوالبیله

ین سید جمال ایکینجی ستانبوال دعوت ائدیلیر و ایلک دعوتی قبول ائتمهیسفیری رستم پاشا طرفیندن ا
زل بیر شکیلده قارشیالنان سید جمال اوچون دا گؤستانبولیستانبوال یئرلشیر. ایا ،رکهدعوتی قبول ائد
 ،رکسینده بیر ائو، آت و ماشین وئریلیر و آیلیق یوکسک بیر حقوق تخصیص ائدیلهتشویقیه محٌله

ستانبوال یئتیشدیگی ایلک زامانالردا سلطان یا ین. سید جمالستریلیری گؤغاولدوقجا بؤیوک سای
ی یاخینالشدیرماق اوچون نلطان اوچون شیعه و سٌنییسی اولموش و سکعبدالحمید ایله یاخین ایلیش

دان دونیانین مختلف یئرلری و ستانبولیر بیر راپور حاضیرالمیشدی. آیریجا ایجگی سیاسته دابیلهیهایزله
ین سیاستلرینی تبلیغ ائتمیش، هم ده دن چوخ مکتوب یازاراق هم سلطان-600مختلف عالیملرینه 

 ،کی بئلهم آتمیشدیر. ددییرماغا چالیشاراق اسالم بیرلیگی یولوندا آی یاخینالشدنشیعه و سٌنی

سی اوالراق بو مکتوبالرین آدیندا بیر جمعیتین اویه «اٌتحاد اسالم»دا یاشادیغی ایلک زامانالردا ستانبولیا
دیغینا رول اویناسی اوالییندا ین اؤلدورولمهناصرالٌدین شاه آنجاقچوخونو بو جمعیت آدینا یازمیشدیر. 

شبهه، ژؤن تورکلره یاخینالشماسی و پادشاه سارایینا حاٌقیندا یازیالن گیزلی راپورالر سببی ایله  بولونان
یسینی کسمیش و ائو کیلری سویوموش و سلطان، سید جمال ایله ایلیشکسلطان عبدالحمید ایله ایلیش

ترک ائتمک ایستگی  وتانبولسیین ا. سید جمالآلمیشدیرتیم آلتینا ٌدی بیر گؤزهیج حبسینه بنزر
رک عؤمرونون سونونا قدر بو شهرده یاشامیشدیر. نهایت سرطان عثمانلی دؤلتی طرفیندن رد ائدیله

ون شیخلر مزارلیغیندا ستانبولیتاریخینده وفات ائتمیش، اؤنجه ا 1897مارس  9لیگی سببی ایله خسته
رینه مزاری افغانیستانا انتقال نین ایستگی اوزتیایلینده افغانیستان دؤل 1944دفن ائدیلمیش، آردیندان 

ین کابل شهرینین ین مزاری، افغانیستان. سید جمال(466-456: 1994 قارامان)ائتمیشدیر 
نین اوستونه بیر آنیت ی ایلینده محمد ظاهر شاه زامانیندا قبریسهجری شم 1311یوردوندادیر و بیلیم

 یکیلمیشدیر.ت
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 نیا گؤروشووسی و دنین دوشونجهبادیالٌدین اسدآسید جمال

ان اؤنملی اثرلر، یاشادیغی دؤنمده  چاتدیرانلرینی گونوموزه نیا گؤروشو و دوشونجهوین دسید جمال
شونجه و سیاست آدامالری ایله یاپدیغی ون یازیالری، چئشیدلی دناچئشیدلی قزئته و درگیلرده یایینال

ر و یصیلر اولموشدور. بوگون ایران، تورکیه، افغانیستان، مسالهتابالر و رییازیشماالر و قلمه آلدیغی ک
ین اثرلری چئشیدلی ده سید جمالچوخ مسلمان و غیرمسلمان اؤلکه پاکیستان باشدا اولماق اوزره بیر

، «االفغان خیتار یف انیالب تتمة»ره چئوریلمیش و یایینالنمیشدیر. بو اثرلر ایچینده ان اونلولری لدیل

 یف الواردات»، «هیاالسالم الوحدة»، «سمیناتورال ای )نیچریه( هیجرین»، «االفغان و زیاالنجل یف انیالب»
ین دیر. سید جماللریتاب، رساله و مقالهیک «نانیر یعل الرد»و  «نییالشرف و الشرق»، «اتیسرالتجل

 خچو ما یاپان بیرلری حاٌقیندا آراشدیرین دوشونجهین و سید جماللهاثرلری و یازیالرینی اینجه
ین بوتون زامانالر اوچون ین اؤزونه دؤنوش طرفداری اوالراق قرآنگؤره سید جمال، اسالمآراشدیرماجییا 

لردن آریندیریلماسی گرکدیگینی و ل اینانج و خرافهیگئچرلی و دگیشمز بیر آنایاسا اولدوغونو، باط
ون بیر سیستمه غئولوژیلر کیمی عاغال اویین باتی ایدئولوژیلری قارشیسیندا آما باتیلی ایداسالم

سینده اسالم، اوتورماسی و یئنیدن یورومالنماسی گرکدیگینی ساوونموشدور.  سید جمال دوشونجه

یل. دونیا ئیه مانع دییه و یئنیلشمهاؤزونده فلسفی و پوزیتیو بیلیملر باریندیردیغی اوچون گلیشمه
دیرلر. لیییرلرسه، ایلک اؤنجه اؤزلری گلیشمهقویماق ایسته لیگینه قارشیجهمسلمانالری باتی سؤمورگه

لیدرن بیلیملر و عاغیلجیلیغا اؤنم وئرمهونین سیالحی اوالن میعنی باتییا قارشی ساواشماق اوچون باتی
نین ان اؤنملی یولو اسالم دیرلر. بو دوشونجه اساسیندا مسلمانالرین گئری قالمیشلیقدان قورتولماسی

ین ایلک جه اسالمدیر. بو دا سادهدیر و بونون اوچون ده جهاد روحو یئنیدن آلووالنیب جانالنمالیبیرلیگی
رک لردن تمیزلنهقایناقالری اوالن قرآن، حدیث و سٌنت رفرانس آلیناراق یئنیدن یورومالنیب خرافه

گؤروشونده دٌقت چکن سی و دونیا ین دوشونجهدیر. سید جمالن اوالبیلمکدهومکوسی ایله مشمهلگونجل
یه صاحیب اولماماسی و ثباتی اوالن بیر دوشونجه ،نیبان اؤنملی مسئله شفاف و آچیق دیل ایله سؤیله

-بو مسئله ائنیشلی ،سی اولموشدور. نئجه کیگؤره فیکیر بیان ائتمه)شرطلره( سیاسی قوشولالرا 
 لیرهسی بیر او قدر ایاما مسئلهچیخیشلی سیاسی یاشامیندا دا اؤزو گؤسترمیشدیر. بو شفاف اولم

دیگینده لهین یازیالرینی اینجهچوخ آراشدیرماجی سید جمال بوگون بئله بیر ،ده اولموشدور کیسویه
بیلمیرلر. بو شفاف اولمایان ر شفاف و کسین بیر سونوج اورتایا قویایشیعه می؟ سٌنی می؟ اولدوغونا دا

یا گؤروشونده ثباتی اوالن و شفاف اوالن ان اؤنملی مسئله سی و دونشونجهودوشونجه طرزینه گؤره د
اسالم بیرلیگینه اوالن اینانجی و بو یؤنده چالیشماسی اولموشدور. نئجه کی هم بوتون یازیالری هم ده 

سی بو بیرلیگی ساغالماق یؤنونده اولموشدور. بونو دا خالقی اویاندیریب بیر توپلومسال سیاسی مجادله
ینلرینی اقناع ائتمک یولو ایله گرچکلشدیرمک کهم ده دوشونجه سئچ ،یئرینه هم دؤلتماق تحرکت یارا

نین ان اؤنملی سببی و میشدیر. سید جمال، مسلمانالرین باتی قارشیسیندا گئری قالمیشلیغیایسته
ین دهریلر»دیر. چیلیق یعنی ماتریالیزم اوالراق گؤرمکدهحٌتی انسانلیغین ان اؤنملی سورونونو طبیعت
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ی نآدی ایله اونلو اوالن اثرینده بو مسئله «سمیناتورال ای )نیچریه( هیجرین»آدی ایله یازدیغی و  «رٌدینده
دن نهیلیست، دن داروینه، اپیکور و مزدکآچیق بیر شکیلده دیله گتیریر. سید جماال گؤره دموکریت

دیر و ل آلدیقالری شئی عینیمونیست دوشونورلره قدر اورتایا چیخان آخیمالرین تموسوسیالیست و ک
جه ترمینولوژی و یورومالریندان قایناقالنیر. ماتریالیزم و دیر. آراالرینداکی فرق سادهماتریالیزم

سینده قوروالن مدنیتلری ماتریالیستلر هر چاغدا انسانلیغا و توپلومالرا ضرر وئرمیش، دین و دینین کؤلگه
ی یوخسولالشدیرمیشدیر. بیر دینین اساسی نه قدر ضعیف و تخریب ائتمیش، انسانین روح و معنویاتین

جیلیکدن داها سی نه قدر دوشوک اولورسا اولسون یئنه ده انسانلیق اوچون ماٌدهدینلر آراسیندا درجه
دیر. سید جماال گؤره انسانلیغا، انسانین حاقالرینی قوروماق و عدالتی ساغالماق اوچون یاخشی و فایدالی

ونولموشدور. بونالرین ایلکی هر بیر انسان اؤزو اؤزونو قوروماق اوچون چالیشمالی و نک سدؤرد سئچه
یلی اولماق کولتورودور. اوچونجوسو دؤلت غدیر. ایکینجیسی عزت نفس و شرفه سایاؤنلم و تدبیرلر آلمالی

یرینجی و آخرته اینانماق و ایمان ائتمکدیر. سید جماال گؤره ب آلالهقورماقدیر و دؤردونجوسو ده 
نکده انسان نک آنارشی و ظلم ایله سونوچالنار و انسانلیغی یئر اوزوندن یوخ ائدر. ایکینجی سئچهسئچه

نکده طلب اولدوغو اوچون شرف و عزت نفس ایله توپلوما دوزن وئرمز. اوچونجو سئچهاؤزلوگونده منفعت
یل و تک تضمینی ئینک دچهسی اولدوغو اوچون تضمینی اوالن بیر سئدؤلتلرین ظالیملشمک تهلوکه

دیر. سید جماال گؤره انسانالرین بیلیم، نگینک دؤردونجو یعنی ایمانا صاحیب اولماق سئچهاوالن سئچه
لولوغو اللرینه گتیرمک اوچون دؤرد قوشول و یولو واردیر. بونالرین بیرینجیسی، عاغلین تاخالق و مو

رتولماسی، ایکینجیسی، فردلرین و توپلومالرین اؤز لردن قوسینه مانع اوالن خرافهو دوشونمهندوغرو
جکلرینه و بوتون بیلهیه یئتیشهف اولماسی و پیغمبرلیکدن باشقا هر جور کمال و مرتبهیگوجلرینه واق

لری و بیلگی و اینانجی مهفایت ائتمهیانسانالرین ائشیت اولدغونا اینانماالری، اوچونجوسو تقلیده ک
دیگی بیر شئیی دا اولدوغو کیمی عاغلین مومکون گؤرمهلری و اسالمراق الده ائتمهساغالم دلیللره دایانا

ن اولماسینییتیم مرکزلریگی و هر توپلومدا اسیتیمه اؤنم وئریلمهگلری و دؤردونجوسو امهقبول ائتمه
ماقدادیر. سی دورنین مرکزینده انسان ارادهسیین دوشونجه. سید جمال(466-456: 1994 قارامان)دیر 

یعنی سید جماال گؤره انسان، سوروملو بیر وارلیقدیر. اؤته یاندان قرآن کریم بوتون فردی و جمعی 
ده دؤلت یؤنتیمیندن چئشیدلی بیلیملره قدر داورانیشالر اوچون بیر مرجعدیر. نئجه کی قرآن کریم

ین سیاسته الر. سید جمالآچیق و گیزلی بیلگیلر واردیر و آراشدیرما ایله بو بیلگیلره یئتیشمک او
جیلیگینه قارشی اؤنجه اسالم بیرلیگی آریندان دوغو نین مرکزینده باتی سؤمورگهباخیش آچیسی

لرین ین دوغودا اؤرنک اوالراق گؤستردیگی و بوتون مسلمان اؤلکهخالقالری بیرلیگی واردیر. سید جمال
دور. سید جماال گؤره ژاپونلوالر هم اؤز نودیگی اؤلکه ژاپاونون کیمی اولماسی گرکدیگینی سؤیله

گلیشه راقهم ده چاغین قوشولالرینا آیاق اویدورا ،نک، تؤره و اؤزلوکلرینی ساخالیابیلدیلرکیملیک، گله
یه و سینده انسانالر یا دین آدی آلتیندا خرافهچوخ مسلمان و دوغو اؤلکه بیلدیلر. حالبوکی بیر

ر بیر ونین کر یا دا باتیدا اوخویان یا دا باتیجی دوشونورلر باتیچار اولموشالوگئچمیشده یاشاماغا د
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رینی آالن انسانالرا یجه ظاهین سادهنین گوجونون اؤزونده نه اولدوغونو بیلمهیسی و باتیجتقلید
 رک گلیشمک ساغالم و قالیجی بیر گلیشمک اولور.یهلشمهچئوریلمیشلر. حالبوکی اؤز کؤکلریندن اؤزگه

 

 سیسینده دیل و میٌلیت مسئلهالٌدین اسدآبادی )افغانی( دوشونجهلسید جما

نین قارشیسیندا گئری نین تملینی اسالم بیرلیگی و مسلمانالرین باتیسیین دوشونجهسید جمال
چئشیدلی یازیالریندا توپلومون  ،مک و اؤنریده بولونماق اولوشدورسا داهلاینجهسببلرینی نین قالمیشلیغی

لرینی قلمه آلمیشدیر. سید یکله ده دیل، قومیت و میٌلیت مسئلهللرالر اؤزووشونا آنالم وئرن عنصاول وار

سی و وحدت جنسیه فلسفه»و  «یالوثق عروة»جمال بو قونو ایله ایلگیلی فیکیرلرینی آچیق بیر شکیلده 
اثرینده  «یلوثقا عروة»ین اثرلرینده دیله گتیرمیشدیر. سید جمال «اتحاد لسانین ماهیت حقیقیسی

دیلی اولمایان بیر توپلومون میٌلی وارلیغی، ادبیاتی اولمایان بیر میٌلتین ایسه دیلی » ،یازدیغینا گؤره
عٌزتی و اؤزگوونی اولمادیغی کیمی تاریخینی قورویان، )اتنیکین( یوخدور. تاریخی اولمایان بیر قومون 

اوالراق سونان آدامالری بولونمایان بیر قومون نین اثرلرینی احیا ائدن و بونالری اؤرنک گئچمیشلری
. یئنه عینی اثرده تعٌصب و عصبٌیه سؤزجوکلری و قاورامالری آراسیندا فرقین «تاریخی ده یوخدور

ده اولدوغو زامان فایدالی اوالجاغینی یازان سید ی سویهللنین اعتدااولدوغونو و قومی تعٌصب و عصبٌیه
یتیم ایله اله گلدیگینی یازیر. سید جماال گمنسوبٌیت و ا ،یلئیدیلیشدان دوسونون یاراغجمال، میٌلیت دوی

باغالنمالیسیخی جک بیچیمده قومی دگرلرینه سیمیهگؤره مسلمان توپلومالر اٌمت بیرلیگینه ضرر وئرمه
سی و وحدت جنسیه فلسفه». سید جمال، دیل و میٌلیت حاٌقیندا ان آچیق گؤروشلری و فیکیرلرینی دیر

سینده انسانا فردی سینده آنالتمیشدیر. سید جمال بو مقالهمقاله «حاد لسانین ماهیت حقیقیسیات
رالرین اولدوغونو و انسان دوغولدوقدان وبیچیمده و روحسال اوالراق آنالم وئرن ظاهری و باطنی عنص

و میٌلیت له آراجیلیغی ایله کسب ائدیلدیگینی یازدیقدان سونرا، دیل یعاایلک ونالرین بسونرا 
 لرله سؤز ائدیر:نین تاریخسل و توپلومسال اؤنمیندن بو جملهیکی و بو ایلشکآراسینداکی ایلیش

بیر وحدت جنسیه )میٌلیه( تشکیل ائدیرلر  رعشیرتدن عبارت اوالن بو واحیدل رنهایت بیر»
سی و روح حیاتی یوخدور. کی، بونون وحدت لساندان )دیلدن( باشقا بیر ماهیت ممتازه

دیر. وحدت لسان، غرضلری مختلف عشیرتلری، رابطه ةانگیز بیر وسیلحدت لسان، حیرتو
لری جنسٌیت )میٌلیت( بایراغی آلتینا توپالیاراق مقصده سوق ائدن مقصدلری متنوع قبیله

ی جلب، مضٌرات مشترکی دفع ائتمک اوزره نیگانه وحدتدیر. بو وحدتدیر کی، منافع عمومٌیه
قٌوتلرینی مٌتحد و مٌتفق ائدر. مظاهرات متقابله و تعاون اساسالرینی  بیر عیرقین متفٌرق

زبان ائدر. بؤیوک دل و یکیکپیروالرینی ی استحصال اوچون نمتینلشدیرر. سعادت عمومٌیه
رک اؤزلرینه استقالل وئرر. انسانالر آراسیندا دائره هبیر خالقی یئنی حیات میٌلیه ایله احیا ائد

رادی یکدیگرینه مربوط قیالن ایکی رابطه واردیر؛ بیری وحدت فبیرچوخ ا شمولو وسیع اولوب
لسان، دیگر تعبیرله جنس و یا وحدت جنسٌیه. دیگری دین. وحدت لسانین، یعنی وحدت 

نین، هئچ شوبهه یوخدور کی، دونیاداکی بقا و ثباتی دیندن داها دواملیدیر. چونکو آز جنسٌیه
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حد اوزره دانیشان عیرقی ایلدیر. لسان وئییکینجیسی بئله دبیر زاماندا دگیشمز. حالبوکی ا
یک( بیر مٌدت ظرفینده وحدت لساندان عبارت اوالن لللیک )ایگؤروروک کی، مین سنه

جنسٌیته بیر خاللداری اولمادان ایکی اوچ دفعه تغییر دین ائدر. دئیه بیلریک کی امور دنیوی
چوندور کی ودیر. بونون اتیندن داها قٌوتلیده، وحدت لسان مربوطیتین تاثیری دین مربوطی

پرست افالطون، ارسطو و بقراط ایله مربوطیتی اوچون افتخار ائدر. مسیحی بیر یونانلی، بت
سی اوچون مسیحی نیوتون و گالیله ایله نین وحدت دینٌیهحالبوکی هندلی بیر مسیحی

نسیت وحدتی جاوالن  یلدیر. ماهیت وحدت لساندان عبارتئیافتخاری هئچ ده شایسته د
رک بو وحدتله بیرلشن عشیرتلری هسینده ادخال ائدرهیگئت گئده اجنبیلری دخی اؤز دا

قیمتینی تعیین ائدر. شان و شوکتلرینی اؤزگه  و قٌوتلندیدر و دیگر عیرقالر یانیندا قدر
دیکدن ی احراز ائتنلره ده قبول ائتدیرر. وحدت مذکور ایله مختلف عشیرتلر بو درجهقبیله

سینده دونیادا سعادت دئیه قبول اولونان بالجمله خصوصدا موٌفق سونرا مجتمع قٌوتلری سایه
رالر. وحدت جنسٌیه بوتون بو مزٌیتلره، آنجاق فردلرین بیرلیگینه موجب اوالن لسانین، اوال

 «سی ایله حائز اوالبیلر.عیرقین محافظه و صیانتینه کافی گلمه

نین دیل اولدوغونو یازان سید جمال، انسانین سعادتی و تمل دایاناغی میٌلیتین ان اؤنملی و تک

ر. سید اجگینی یازبیلهنین ده دیلی، قومیتی و میٌلیتینی قورویاراق و گلیشدیررک گرچکلشهسیگلیشمه
پئشهلر و جماال گؤره بیر توپلوم آیدینالر، ایشچیلر، روحانیلر، حقوقچوالر و مخترعلر کیمی مختلف طبقه

لری بیربیرینه باغالیان و توپلوما آنالم وئرن آراج ایسه دیلدیر. یعنی بو ر. بو مختلف طبقهادن اولوشلر
نین تک یولو دیلین وام ائتمهالر دیل آراجیلیغی ایله بیر میٌلت اوالبیلرلر و میٌلت اوالراق دطبقه

لریندن بیری ده دیلی وظیفهنین بیرینجی دیر. بونون اوچون ده بیر توپلومون آیدنالریقورونماسی
بیلرلر. یعنی هر قوروماق و گلیشدیرمکدیر. دیلین قورونماسی ایله انسانالر و توپلومالر میٌلت اولوب گلیشه

سینی ساغالماقال بوتون انسانلیق بیر مسلمان توپلومو اؤز میٌلی کیملیگینی و دیلینی قورویاراق گلیشمه
ر. سید جماال گؤره علم، عرفان، فن و بیلیم بیر قومون اؤز دیلی سی ساغالنمیش اوالنین گلیشمهعالمی

جک ر بویو یاشار و بو وسیله ایله گلهللر و ایی اواللوامار. دت اوالیایله یازیلیب نشر ائدیلرسه راسخ و ثاب
شرسه عٌزت و شرفه نائل اوالبیلرلر. حالبوکی آنا دیلی اولمایان اؤزگه و باشقا بیر دیل ایله گرچکل لرنسیل

ر و قومیتلر و توپلومالر گلیشمک اوچون میٌلت اولماغا اعکس سونوج وئرر. میٌلیتین تملینی دیل اولوشدور
ن اوالبیلر. دیلین قورونماسی و ومکوسی ایله ملرده گلیشمهمجبوردورالر. بو دا دیلین بوتون ساحه

ی، توپلومون بوتون فردلرینه یتیم و تحصیل دیلی اولماسگنین اجه قومیتین دیلیسی ده سادهگلیشمه
ن ومکوسی و بوتون بیلیمسل، ادبی، فلسفی اثرلرین قومیتین اؤز دیلینده یازیلماسی ایله مدیلمههاؤیر

 (.42-38: 1912اوالبیلر )افغانی 
 

 سونوج

ی اؤنملی اؤلچوده ناسالمیست دوشونجهبیری اوالن و پاننین اؤنملی شخصیتلریندن اسالمجی دوشونجه
بیر سیاسی و فیکری  لیچکیشمهالٌدین اسدآبادی )افغانی( ائنیشلی چیخیشلی و ین سید جمالهیلکائت
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نین اؤزونه یا قدر مسلمان دونیاسیدان عثمانلیستانییاشاما صاحیب اولموشدور. یاشادیغی دؤنمده هند
جیلیگینه قارشی باشدا اولماق اوزره باتی سؤمورگهاینگیلتره دؤنوشو اوچون چاباالیان و مسلمانالری 

، هم یئتیشدیردیگی اؤیرنجیلر هم ده باخیمدانیه دعوت ائدن سید جمال، هم سیاسی مجادله ائتمه
ا اونوتولمایان ایزلر ددرن چاغ اسالم دونیاسینولر آچیسیندان مدوشونجهو یسوردو لیرهیازدیغی اثرلر و ای

ا چالیشان سید غنلیک آراسیندا بیر سنتز یاراتمادرونک ایله مین اؤزونه دؤنوشو و گلهبوراخمیشدیر. اسالم
ین اٌقیندا دا فیکیرلرینی آچیق بیر شکیلده دیله گتیرمیشدیر. سید جمالحجمال، دیل، قومیت و میٌلیت 

جه دیل بیرلیگی ایله تانیمالنابیلر و میٌلیتین میٌلیت سادهیه گؤره و دوشونجهیسوردو لیرهبو باغالمدا ای
یتیم و تحصیل باشدا اولماق اوزره گیلدیر. بیر توپلوم گلیشمک ایسترسه دیلینی ارو دوتک تمل عنص

دیر. مسلمان توپلومالر دیل و میٌلیتلرینی رک میٌلت اولماق مجبوریتیندههچئشیدلی آالنالردا گلیشدیر
 ماقال کثرتدن وحدته یعنیلتمل آالراق استقالل و باغیمسیزلیقالرینی قازانیب کیملیکلرینه ساری

 بیلرلر.چئشیدلیلکدن بیرلیگه دوغرو گئده

 

Qaynaqlar / Kaynaklar 

 

AĞAOĞLU Ahmed (1328), “Siyasiyat: Türk Âlemi”, Türk Yurdu Dergisi, I/3 

(1328), s. 70-74, 200, Ankara. 

AHENG, Muhammed Kazım (1347 h.ş.). Seyr-e Jurnalizm Der Afganistan, C. 

1; Afganistan Akademi, Encümen-e Tarih ve Edeb Yay., Kabil. 

AVŞAR, İrec (1389 h.ş.), Mecmue-ye Maqalat-e Sevad ve Beyaz, C. 2, Esatir 
Yay., Tahran. 

AVŞAR, İrec; MEHEDEVİ, Asger (1342 h.ş.), Mecmue-ye Esnad ve Medarek-e 
Çap-neşode Derbare-ye Seyyid Cemâleddîn, Tahran üniversitesi Yay., Tahran. 

CEMAL, Lüftullah (1361 h.ş.), Şerh-e Hal ve Asar-e Seyyid Cemâleddîn 

Esedabadi, Bina Yay., Tahran. 

EFGANİ, Cemâleddin (1912), “Vahdet-i Cinsiye (ırkiye) Felsefesi ve İttihad-ı 

Lisanın Mahiyet-i Hakikiyesi”, Çev. Mehmet Emin Resulzade, Türk Yurdu 
Dergisi, C. 3-4, S. 26 Kasım 1912, ss. 38-42, Ankara. 

ESEDABAD", Seyyid Cemâleddîn (1358 h.ş.), Maqalat-e Cemaliye, Haz. 

Ebulhasan Cemali, Bsk. 1, Eslami Yay., Tahran. 

ESEDABADİ, Seyyid Cemâleddîn. (1379 h.ş.). El-Urvetü'l-Vüska, Haz. Hadi 

Hosroşahi, Kolbe-ye Şuruk Yay., Kum. 

HALEBİ, Ali Asger (1383 h.ş.), Zendegi ve Seferha-ye Seyyid Cemâleddîn 

Esedabadi, Zevvar Yay., Tahran. 



 1400: 24(2ارلیق، )و

Varlıq, 2021: 24(2) 
22 

HOSROŞAHİ, Hadi (1375 h.ş.), Tercome-ye Gozide-i ez Esnad-e Vezaret-e 
Umur-e Harece-ye İngilis Derbare-ye Seyyid Cemâleddîn Esedabadi, Kolbe-ye 
Şuruk Yay., Kum. 

KARAMAN, Hayreddin (1994), “Seyyid Cemâlüddîn Esedabadi (Efgānî)” 
Maddesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 10, ss. 456-466, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yay., İstanbul. 
MAHALLATİ, Muhammed Bin İsmail (1396 h.ş.), Goftar-e Hoş-e Yar Kulu, 
Müessise-ye İttilaat Yay., Tahran. 

MOHİT TABATABAYİ, Mohammed (1370 h.ş.), Seyyid Cemâleddîn 
Esedabadi ve Bidari-ye Maşreq-zemin, Haz. Hadi Hosroşahi, Kolbe-ye Şuruk 
Yay., Tahran. 

SAİDİ, Gulamrıza (1380 h.ş.), Mofkher-e Şarq: Seyyid Cemâleddîn Esedabadi, 
Kolbe-ye Şuruk Yay., Kum. 

SALİHİ, Seyyid Abbas; MESUDİ, Hüseyin vd. (1387 h.ş.), Seyyid Cemal, 
Cemal-e Havzaha, Tebyan Yay., Kum. 

TABATABAYİ, Cevad (1398 h.ş.), “Seyyid Cemâleddîn Esedabadi” Daeret’ul-

Maaref-e Bozrog-e Eslami, C. 18, Daeret’ul-Maaref-e Bozrog-e Eslami Yay., 
Tahran. 

VASEGHİ, Sadr (1355 h.ş.), Seyyid Cemâleddîn Hüseyni Payegozar-e 

Nehzetha-ye Eslami, Peyam Yay., Tahran. 

 

 

 

Babak SHAHED https://orcid.org/0000-0003-0459-4996 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktor Adayı 

E-Posta: shahedbabak@gmail.com 

Yazı Bilgisi: 

Alındığı Tarih: 18 Mayıs 2021 

Yayına Kabul edildiği tarih: 5 Haziran 2021 

E-yayın tarihi: 2 Temmuz 2021 

Çıktı sayfa sayısı: 14 

Kaynak sayısı: 17 

https://orcid.org/0000-0003-3184-2772
https://orcid.org/0000-0003-3184-2772
mailto:shahedbabak@gmail.com

