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لیدرلری آذربایجان مشروطیت ایله « اتحاد و ترقی جمعیتی»عثمانلی 

 (9191-9191) لرآراسینداکی ایلیشکی

  زاده دیلمقانی توحید ملکدوکتور  •

ÖZET: Tohid Melikazade DİLMEQANİ, “Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ile 

Azerbaycan Meşrutiyet Liderleri Arasındaki İlişkiler (1905-1909)”, Varlıq: Üç 

Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Kış 

2016/1394), ss. 123-129 

1907’de başlayan Azerbaycan Meşrutiyet devrimi, İran’ın kaderini değiştirdi. Bu 

devrimde Osmanlı dönemi Genç Türkler Hareketi’nde (1905) yer alanların da rolü 

açıkça görülür. Özellikle 1900’lü yıllarda Urmiye ve Azerbaycan’ın batı 

bölgelerinde bulunan ve Osmanlı ordusuna hizmet eden askerlerin bir kısmı da 

Azerbaycan Meşrutiyet devrimine katılmıştır. Ömer Naci gibi etkili şahsiyetler de 

bu harekete katılarak Said Selmasi ile birlikte yeni usullü okulların açılmasına 

yardımcı olmuşlar. Bu çalışmada İttihad ve Terakki Cemiyeti ile Azerbaycan 

Meşrutiyet Hareketi liderleri arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 

Açar Sözcükler: Azerbaycan, Meşrutiyet, Osmanlı, İttihad ve Terakki Cemiyeti. 

عثمانی با رهبران انقالب مشروطه در جمعیت اتحاد و ترقی روابط " ،زاده دیلمقانی توحید ملک :چکیده

 زمستان) 3، دوره دوم، شماره فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی: ارلیق، و"(9191-9191) آذربایجان

 913-911 .، صص(9311/1996

در این انقالب، نقش رهبران جنبش . ا آغاز جنبش مشروطیت در آذربایجان، سرنوشت ایران دچار تحول شدب

، 9199به ویژه آنکه در اوایل دهه . شود نیز به وضوح دیده می( 9191)عثمانی ( گنج تورکلر)های جوان  ترک

افراد با نفوذی . مشروطیت پیوستند ای از نظامیان عثمانی حاضر در اورمیه و غرب آذربایجان نیز به جنبش عده

در این مقاله، روابط میان . مانند عمر ناجی، به همراه سعید سلماسی در تاسیس مدارس اصول جدید نقش داشتند

 .جمعیت اتحاد و ترقی و رهبران جنبش مشورطیت آذربایجان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 .ت اتحاد و ترقیمشروطیت، عثمانی، جمعیآذربایجان،  :ها لیدواژهک
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 مدنی و اجتماعى سیاسى، درین طبالرینداقُ سیاسى اورتادوغو اعتباراً باشالریندان عصرین جی-19

 بو. باشالدى یه هیشمگد ده طالعلرى خالقالرین یاشایان غرافیاداوج بو سیله وئرمه باش الرینیچالخانت

 آزادلیق الشیبود خالقا خالقدان کیمى زنجیر رىیالهارا یؤکسلن آخیمیندا لرشونجهود یئنى خالقالرین

 آزادلیق وئرن باش روسیادا اعتباراً دن-9191. باشالدی اغماتسیچرا خالقا باشقا خالقدان بیر لرینى نغمه

 حرکات، بو سیچرایان الرایعثمانل و قاجار سونرا داها. ساییلیر باشالنیشى ننی حرکاتی آزادلیق بو حرکاتى

 سىائتمه اشتراک دا خالقین ائتمکده اداره مملکتى ،گتیریب سینیر لرینه قوه سینیرسیز جونوگ حاکیم

 .ائتدى حرکت استقامتینده

 کناردا الردانیچالخانت اجتماعى و سیاسى بو چونوا اولدوغو قونشوایله  عثمانلى و روسیا ایسه آذربایجان

 طبقه، تاجیر وسئچکین  ایجانلیگونئی آذرب اوالن ده عالقه سیخایله  عثمانلى و فلیسیت باکى،. قالمادى

 اآذربایجان فیکیرینى جمعیتى ترقى ـ اتحاد تورکچو دانعثمانلی وزم سوسیالی ناداروسی سیرایال

 .گتیردیلر

 «ىانجمن سعادت» و سی نین یئرلشدیریلمه تورکلری آذربایجان دا عثمانلى

 جى-96. قاییدیر لرهیاسک چوخ االرىیاشام اورادا و سی نین یئرلشدیریلمه آذربایجا تورکلری داعثمانلى

 صنعتکار آذربایجانلى چوخ بیراله گئچیردیکدن سونرا  تبریزی سلیم سلطان باشالرینداً عصرین

 ماراقالنان لهتیجارت شینجایالیاخشایلیشکیلری  عثمانلى ـ قاجار سونرا داها.  کؤچورولدو یا عثمانلى

 یاشایان ستانبولدایا گلینجهجو ایللره -9199.  چاتدیالر ستانبوالیا ساییالن قاپیسی غرب الریآذربایجانل

 تیجارتلهنالر بو 1.(11: 9311ساسانی   ؛111: زاده تقی) آشمیشدى مینى اون ونفوسنین  تورکلری آذربایجان

 باش داعثمانلىنین  تورکلری آذربایجان زامانالر  او. ماراقالنیردیالر ده ایله وضعیتی ین آذربایجان بیرلیکده

ایله  آذربایجان یوردالرىآنا و سىمحروسه ممالک قاجار یارارالناراقاورتامیندان  آزادلیق سیاسى وئرن

 داعثمانلى چونوا مکنلهدوز فعالیتلرینى دیکجه لهیل ایره زامان. ییردیلر توپالنتیالر دا دوزنله باغلى

ائتمک اوچون اللریندن گلنی  یدمتوطنلرینه خ آنا قوروب اوجاقالر ییغاراق یئره بیر فیکیرداشالرینى

. آدالنیردى «ىانجمن سعادت» اوجاق وردوغونین ق تورکلری  آذربایجان یاشایان استانبولدا. دیلر مه اسرگه

 سیستماتیک چوخ. (11: 9311آفاری ) ائدیردى فعالیت دهسىشعبه قادینالر ینانجمن بو گؤره قایناقالرا

 یایاوند نىیوضعیت پیس خالقیمیزین گونلرینده یخینتیلىس ین آذربایجان لرانجمن بو چالیشان

 آذربایجان آوروپادا اؤزونو «ىانجمن سعادت». (1: 11، س 9311قزئتی ناله ملت )باشاردیالر  یچاتدیرماغ

 کیمى ىگبیلیندی. آپاریردى اوالراقمجلیسی  ایران اولموش منحل ده جه ائله سىنماینده انجمن ایالت

 «لتىؤد آذربایجان» گئچیجی اؤزونو ىانجمن ایالت آذربایجان سونرا دانقباغالندی توپامجلیس  تهراندا

 آذربایجان دالایستانبو فعالیتلریله ینانجمن بو. (113: 9311آبراهامیان ) ائتمیشدى اعالن اوالراق

زی امیرخی) گؤندریلدى تبریزه گلیرلر گلن اله و ائدیلدی ترتیب دا کامپانیاالر مالى چونواتورکلری 
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 عرب یالنیز خالقالریندان تیندا ایرانخمشروطیتین آغیر وا ،کى الزیمدیر ائتمک قید. (911: 9311

 .(116 :کسروی) ائتمیشدیر کؤمک مادى الرایآذربایجانل خزعل شیخ لیدرى

 ایله آماجى سالماق نهدؤزه یدنیئن نى«ىانجمن سعادت» شینجه گرگینله وضعیتى آذربایجان سونراالر

 اوالراقباشقان  نه«ىانجمن سعادت» ممقانى اسداهلل شیخ حاجتورکلریندن  آذربایجان ملرىعالی نجف

 .چاتدى ستانبوالیا دا(9191 نوامبر 19) 9316 شوال 16 او. (911 :کسروی) دییلگؤندر

 امکداشلیقآراسینداکی  «جمعیتى ترقىو  اتحاد» و «ىانجمن سعادت»

 و تورکچولویو گلن اقتدارا سونرا داهاو  ائدن فعالیت یزلیجهگ زامان او دا عثمانلى «ىانجمن سعادت»

 عثمانلىایلیشکی،  بو. ده ایدی عالقه یاخین دهایله « جمعیتی ترقى و اتحاد»آماجالیان  ىنمعاصیرلشمه

یردی گل میدانا اولدوقالریندان آنالمیش تورکلری یاشایان خاریجینده عثمانلى نین آیدینالری

 عثمانلى نائد خطاب «عجم»تورکلرینی  آذربایجان اؤنجه داها. (993 :9111سوئیتوچووسکی )

 ایکى ایسه مناسبت ایستى بو. ائدیردیلر خطاب اوالراق الریمیز«قارداش تورک» سفر بوآیدینالری 

 دا آذربایجان «جمعیتى ترقىو  اتحاد» ده نتیجه. اولدو سبب یاخینالشماسینادا  داها خالقین سویداش

 تبریزده ده( 9191 سپتامبر 1) 9311 شعبان 9. باشالدى اغماراقالنماچوخ  داها لرله هحادث وئرن باش

 حمایه حتى و مناسبتلرینى مثبت دایر حرکاتینا خالق آذربایجان جمعیتین بو قزئتى انجمن انوناول چاپ

 .(91س : 9316ناله ملت ؛ 939س : 9311 انجمن) ائتدى نشرلدیریسینی بی

 روسالرى ایش بو. گؤندردى مدالیاسى افتخار مجاهیدلره سایر و ستارخان جمعیت بو سونرا داها

 ادعا روسالر ،گؤره مکتوبا بیر گلن دان پترزبورگ سن. (199: 9316معاصر ) ائتمیشدى راحاتسیز

معاصر ) مشغولدورالر هگائتم تحریک علیهینه روس الرىیآذربایجانل یالراتحادچ عثمانلی ،کى ائتمیشلر

 هر دا آذربایجان رینیالچاتحاد دؤلتى عثمانلى سیندهنتیجه یاعتراض تلىشیدّ وسالرینر. (196: 9316

 ستارخانا ده بیانیه آچیقالدیغى رسمى ده-9191 نوامبر 16 رینیالعثمانل. ائتدى رّد سینى مداخله جور

 بو. (191: 9316معاصر ) بیلدیردى سینىریلمهگؤند نطرفیند ىانجمن سعادت مدالیاالرى گؤندریلن

 .وئریردی خبر لریندن عالقه سیخ قورولوشون ایکى بو ایسه

 ایله آماجى مکیلهؤس اولدوقالرینی قارشی استبدادا بیرلیکده الرالیچاتحاد ىانجمن سعادت دا ایستانبول

 .(113: 9316معاصر ) ئچیردیلرگ ده میتینگلر وگؤستری  سیندایقارش ىگسفیرلی ایران

 داواملى دانینحرکات آذربایجان سى قزئته صاباح اواْلن چاپ دا ایستانبول هایل یاردیمى الرینیاتحادچ

 اورقانى انجمن آذربایجان. ائتمیشدى ترتیب کامپانیاسى کؤمک لرینه زده غارت تبریزیینالیاراق یا یازیالر

 ائتمکله چاپ دواملى خبرلرى بو اؤچون یؤکسلتمکسینی  روحیه خالقین ایسه قزئتی انجمن ساییالن

 .(111: ؛ امیرخیزی1. ، ص31. س: 9316 انجمن) ایدی شغولم
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 جمعیتى ترقى اتحاد و سلماسى سعید آذربایجانلی 

 غرب ین آذربایجان سینده نتیجه آنالشماسى سرحد شاهال محمدعلی ینالریعثمانل اعتباراً لردن-9191

 الرىیآذربایجانل لطانالرىس عثمانلى و قاجار ،گؤره فیکره بیر یایقین. ائتمیشلر اشغال لرینى منطقه

: ؛ کسروی913: 9311انزلی ) یدیلرفیکرینده قویماق آلتدا تضییق اؤچون لرى گئچمه واز آزادلیقدان

 عثمانلى ده بیانیه بیر یاییمالدیغى ندپاریس جمعیتى ترقى و اتحاد نائد فعالیت گیزلیجه. (111

 سرحدى. (111: کسروی) بیلدیرمیشدىیزلیغینی راحاتس اؤز نسیند ائتمه اشغال آذربایجانى نین لتىؤد

 او ضابیطلرى دؤزئیده اؤست الرینیاتحادچ اوالراق تصادفى ایچینده اوردوسو عثمانلى نائد اشغال

 آذربایجان او. یدىا وار دا پاشاخلیل سىیعم پاشانینانور ند جمله

 خلیل سلماسى سعید میرزا. ایدى تانیش یاخیندان لهای وضعیتی

زاده  ملک) ایدى مجاهید آذربایجانلى اوالن ده عالقه سیخ پاشایال

9311 :111) . 

 سعید میرزا ائدن فعالیت اؤچگنینده استانبول ـ تبریز ـ باکى

 آنادان شهرینده سلماس ین آذربایجان دا-9111 سلماسى

 سونرا داها "آغاباال" اوالن اوشاغى نین عایله بیر وارلى. اولموشدور

 تفلیس، ،باکى چاغالریندا گنج. یشدیرسئچم آدینى "سعید"

 آزادلیق سفرلرده بو. ائتمیشدیر سفر روسیایا و ستانبولیا

 وطنه کیمى اینقالبچى بیر و ائتمیش حیسّ نریندد لرینى نغمه

. (11: 9111اوغلو  توَت) اولموشدور عضوو نین جمعیتى ترقى و اتحاد رسماً یاشیندا 91. دؤنموشدور

 سلماسا فرانسادان بگ ناجى عمر عضوو تانینمیش الرینیاتحادچتگی ایله ایس نین سلماسى سعید

 نوئر تعلیم ده دیلینى آنا و درنوم ایلک ین سلماس بیرلیکده رالیالضیال سلماسلى گب ناجى. گلمیشدیر

 خیدمتلرى ىگائتدی آذربایجانا سعیدین میرزا. ائتمیشدیر قبول دورلویونووم مکتبین آچمیش نىیمکتب

 سلماسدا "مکتبى سعیدیه" .قویولدو "سعیدیه" نطرفیند یالریضیال سلماس آدى مکتبین بو چونوا

 نینناجى عمر جمعیتى ترقى و اتحاد. اوینامیشدیر رول اؤنملى انکیشافیندا و مدنیتین آزادلیق

 :بیلدیرمیشدیر نىیسئوینج مکتوبال بو نفعالیتلریند مثبتگؤستردیگی  دا آذربایجان

 دوروم یهمدرسه گینب ناجى. ائتدى ممنون بیزى حوادثلر وئریلن. اولدو واصیل ونوزمکتوب اوزون»

« ریزائد میدوا ینىگجائده حیذمت سینهتقویه نینرابطه اوراداکى توسّعونه، مناسیبتیمیزین اولماسى

 .(11: 9111اوغلو  توَت)

 آزادلیق دا ستانبولیا. گئتدى ستانبوالیا سونرا باشالنماسیندان آى بیر استبدادین خان سعید میرزا

 یئره بیر وئریشلی ال و ونغاوی فعالیتلرینه سیاسى الرینیآذربایجانل راسىوا چونوا اسدیگى هاواسى

 ایسه سعید میرزا. گئچیریلیردى لرگمیتین سیاسى سینده محله "اوغلو گب" هرگون اورادا. چئوریلمیشدیر

 اؤزونو اجالسالردا بو او. ائدردى نطق ائدیب اشتیراک والراقا سىنماینده الرینیآذربایجانل لردهگمیتین بو

 

 (9396-9311)سعید سلماسی 
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. (31. ، ص3. آبادی، ج دولت) دانیشاردى سیله"تورکجه آذربایجان" آپاریب کیمى "آذربایجانلى"

 .ائدردیلر نطق دیللرینده آنا اؤز دا خالقالر باشقا گلن دان ایران

 مصطفى جمیل، یعقوب پاشا، خلیل" نشخصیتلریند تانینمیش الرینچیاتحاد فعالیتلریله سعید میرزا

 طرابزونا ، چونوا مکلگ آذربایجانا دان ستانبولیا نفر 39 توپالم ایله لیغىیباشچ "عمرناجى نجیب،

 ائالت یاشایان هبایزیدد دوغو اونجه اولمادان داخیل آذربایجانا پاشا خلیل. گئتدیلر ارضروما دا اورادان

 نهایت. گئتدیلر وانا ایسه قاالنالر. گئتدى طرفلره او چونوا قازانماق ینىامکداشلیقالر نینلیدرلرى

 ماحالى سلماس بیرلیکده. قاتیلیدی اتحادچیالرا گئدن آذربایجانا دا پاشا خلیل سونرا نلرد مذاکره

. قارشیالندیالر نطرفیند مجاهیدلر دا دیلمان. (11: 9111ت قوُ) اولدوالرداخیل  دیلمانا مرکزى

 وانا تکرار چونوا کگتیرم فشنگ و سیالح نی ناجى عمر ،گؤره اولماسینا آز سیالحین دا سلماس

 آزادلیق و استبداد سونالرى فوریه 9191 سونرا قالدیقدان دا سلماس گون ایکى الریاتحادچ. گؤندردیلر

 وردونوا ننترتیبله اتحادچیالردان و سى، سلماسیاهال خوى. ائتدیلر حرکت سارى خویا اوالن حدودو

 حربى لهمجاهیدلر ییغیالن خویا اؤنجه ایلک لرى سرکرده اوردونون بو. قارشیالدی صمیمیتله چوخ

 ساواش آغیر آراسیندا الریچاستبداد لرلهیچ مشروطه سونرا گؤن نئچه بیر. اولدوالر مشغول همشقلر

. گلدیلر غالیب لریچ مشروطه تنهای و قاتیلدى ساواشا بو بیرلیکده الالریآتل ایسه سىیوال باشقاال. باشالدى

 .اولدو شهید یاشیندا 19 سلماسى سعید میرزا گنج کى تأسف

 حاقیندا اونون. رودووب ماتمه ریند چگنینىوا استانبول ـ تبریز ـ باکى شهادتى نین سلماسی سعید

 حىفت ون ستانبولیا نطرفیند الریاتحادچ. (113: 9311زاده  ملک) یازیلدى یازى و شعر اونالرجا

 کیمى ىگبیلیندی و ائتدى تحریک هگائتم ضبط تهرانی ده نىیلریچ مشروطه ایران (931: 9111آقشین )

 آذربایجان ضبطى ستانبولیا نطرفیند یلریچ مشروطه عثمانلى. ائدیلدى ضبط تهران سونرا آى نئچه

 .دووناول عکس دا مطبوعاتیندا

 ابراهیم قارداشى و پاشا آیدین قارصلى عضوو بیر شقابا چالیشان دا آذربایجان نین جمعیتى ترقى و اتحاد

 خوى آیى فوریه 9191. ائدیردیلر فعالیت لرینده منطقه سلماس و خوى قارداش ایکى بو. ایدى پاشا

 بلدیه قارص سونرا داها پاشا ابراهیم. (31: 9361اردوبادی ) ائتمیشلر راکیاشت ایله آتلى یوز ساواشیندا

 .یرالراییاش دا ستانبولیا و آنکاراایندی  سی لهعای اونون. وداول رئیسی

 فعالیتلر سیاسى آپاردیغى اوغروندا آذربایجان نین جمعیتى ترقىو  اتحاد

. ردىگؤند تبریزه اوالراق سىیوال آذربایجان نى الدوله عین شاه، یینجهمهگا باش لتهؤد مرکزى تبریز،

 مجبور العملهعکس دا الرىیاتحادچ ندجمله او رىانسانال حّر تامام جنایتلر تؤرتدیگى تبریزده اونون

 اونا مکتوبدا تاریخلى( 9191 سپتامبر 3) 9316 شعبان 6 ىگردیگؤند یهالدوله عین جمعیت بو. ائتدى

 سونوندا مکتوبون.  میشدیرایسته سینىگئچمه واز نسیند محاصره تبریزین و بیلدیرمیش اعتراضالرینى

 :یریازیلمیشد شعر جىیچارپ بو
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 افناسینا تینمیلّ راغیب اولما ستمگر اى

 واسیناعدا لر بیگانه گیلن گئت ناپادشاهس

 اللرین باتیرما اولماز مباح قانى مانمسلُ

 فتواسینا محتکیر شاهیم مغرور چوخ اولما

 عوض وئردین عجب شهره چکن نازین ایل اوتوز

 صحراسینا بال دؤندردین تبریزى ىخطه

 رحذ قانیندان وممظل گیلن تئا سانما سهل

 دریاسینا قان ده سن نواولورس غرق گؤندن او قورخ

 نگون اقبالین اولسون هم سنین کیم ریواختد او واخت

 اعالسینا ی هذیرو بیر چیخماسان ظولمون چونکو

 ائدین سعى سیز ائدک درک شهادت فیض اگر بیز

 اجراسینا نین مشروطه ائوالدیمیز بیزیم اى

 یزید آل لینهقت مجاهید فتوا وئردیلر

 مؤالسینا اؤز سههرکیم ائدر تقلید ریرسمد

 ساییالن مرکزى استبداد تبریزده سفیرى عثمانلى سونرا قبولوندان مشروطیتین اوالراق رسمى داعثمانلى

 بو او. گؤروشور الریالیباشچ انجمنى اسالمیه دوران قارشیسیندا انقالب اورادا گئدیب سینه محله چى وهد

 .(61: 1131ویجویه ) ییر ایسته دورماماالرینى سیندایقارش مشروطه دنجمنان او گؤروشده

 و لیسینگیا وضعیتى آغیر بو ده-9191 سپتامبر 13 انجمنى سعادت ائدینجه واماد سى محاصره تبریزین

. (119: 9316معاصر ) بیلدیردىراحاتسیزلیغینی  اؤز کربیلدیره( افکار عمومیسینه) اویونا اموق آوروپا

 تبریزده و اورمیه. ائتدیلر اشغال آذربایجانى و تبریز نهایت ائدیب بهانه سینى محاصره تبریزین سالررو

 ریالعثمانل. (911: ؛ امیرخیزی111: 9311کاویانپور ) سیغیندیالر کونسولوسالرینا عثمانلى لریچ مشروطه

 عثمانلى سونرا واخت نئچه بیر. (16: آقااوغلو) بیلدیردیلر اعتراضالرینى اؤز عمللرینه روسالرین ایسه

 پارکى اتابک دا تهران. گئتدیلر تهرانا ائدیب ترک کونسولوسو رخانقبا و ستارخان سیغینان کونسولوسونا

 سعادت و الریاتحادچ رهؤوفاتینا گ اونون. ائدیر وفات سونرا آى نئچه بیر و یاراالنیر ستارخان سینده حادثه

 بو ئچیریلنگ یدیندهسجم «والده» ون ستانبولیا. ئچیریرگ مىمراسی یاس بیر دا ستانبولیا انجمنى

 ستانبولیا دا اعالنى رسمى ننی مراسیمی یاس. قاتیلدى آدام چوخ بیر ارکانیندان دؤلت عثمانلى مراسیمه

 مملکتى آذربایجانلى یوزلرجه ائدینجه واماد اشغالى روسالرین. (191: امیرخیزی) یایینالندى لرینده قزئته

 طالعلرى الرینیآذربایجانل بو. (911: 9363بروان ) سیغیندى یاعثمانلى یولویال سلماس بائدی ترک

 دونیا بیرینجى ده قیسمى بیر. اولدوالر شهید قاتیلیب ساواشالرینا بالکان قیسمى بیر. اولدو فرقلى

 سیاسى یئنى دااورا گئدیب آوروپایا قاالنى و اولدوالر شهید ساواشیندا "قاال چاناق" قاتیلیبساواشینا 

ی ایله الریاشغالچ روس گلیب آذربایجانا تکرار الرالیعثمانل ده سى نئچه بیر و باشالدیالر آختارماغا یول

 .اولدوالر مشغول آپارماغا مبارزه
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 فعالیتلر مدنی آپاردیغى غرونداوا آذربایجان نین جمعیتى ترقىو  اتحاد

 خالقین یولویال صنعت ده جهتى باشقا نین الرییاردیم انقالبینا مشروطه آذربایجان الرینیعثمانل

 تهرانا و آذربایجان ننی الریپقرو اترئت بیری، نبو ایشلرد. اولموشدور قازاندیرماق ماراغینى مشروطه

 اکتیو داها الردانیعثمانل الرپقرو چیصنعت گلن ند تیفلیس و باکى یگرچ. ایدى سىمهیلگؤندر

 آلدانمیش»و «چوجوق واللىاز» ین"کمال نامیق" الریعثمانل آما ، (11: 9311رسولزاده ) گؤرونوردو

 وطن"نمایشى مشهور ین کمال نامیق. اولدوالر موفق قویماغا نمایشه مکرر پئیسلرینى آدلى «آداخلى

: 1. آذین پور، ج) قویولموشدو نمایشه اترالردائت اوالن انیندابخیا زار الله دا تهران ده "سیلیستره یاخود

 ترجمه طرفیندن تبریزى ملکزاده. حداها سونرا حسن خان ارفع آدینی آالن  ئیسلرپ بو. (19

  (:196: کسروی) ایدى دیلینده خالقین ده شعرلرى ین کمال نامیق .ئدیلمیشدیرا

 وطندیر اقبالِ افکاریمیز ،آمالیمیز

 وطندیر خاکِ بیزیم قلعه هسرحدیمیز

 کفندیر قانلى گؤرونن یکسر گونو عوااد

 بیز قآالری نامیبن وئر جان قریالیایرانل

 بیز قآالری کام هامى شهادتله واداعدا

 .یازیلمیشدیر الریقیایرانل یئرینه قالرییعثمانل شعرلرده بو کیمى گؤروندویو

 واماد دا اترالرالئت قویوالن نمایشه دا ستانبولیا یاردیمالرى انقالبینا مشروطه آذربایجان الرینیعثمانل

 بو. ائدیردى یاردیم انقالبینا مشروطه آذربایجان ایلهی شعرلر اؤز ده شاعیر ىآدل "اشرف". 3ائتدى

 جمعیتى ترقىو  اتحاد و انجمنى سعادت کامپانیاالر بو سیز شبهه. اولدو چاپ دا ستانبولیا مجموعه

 .اولموشدور برپا طرفیندن

 سونوج

 تورکچولوک دهمنطقه ستى،سیا کتیوآ دا آذربایجان باشالنان دن-9191 نین جمعیتى ترقىو  اتحاد

 اورتایا کیملیگى تورک گرچک ین آذربایجان سینده نتیجه آرتیش بو. اولدور سبب آرتیشینا رونونوتفک

 داخیل آذربایجانا دؤلتى عثمانلى یؤنتیمینده الرینیاتحادچساواشیندا  نیاود بیرینجى. قویولموشدور

 سیاسى آذربایجانچاغداش . اولدو فایدالى اوچون نالراو تجروبه گلن اله انقالبیندا مشروطه سفر بو. اولدو

 الرینیاسالمچ اتحادِ. چیخدی اورتایا تفکورو اسالم اتحادِ تورکچو دئییلن آز چوخ آدى تابلوسوندا

 سینىیسمپات الرینیآذربایجانل رقد ه-9111. آچیلدى مکتبلر و لر قزئته تورکجه دا آذربایجان چاباالریال

 سینىائتمه واماد اونون و ائدیب قبول اولدغونومحورلی  تورک ین آذربایجان طرزى دوشونجه بو قازانان

                                                           
چ ییه قدر ه العاده شیمدی مسامره فوق سی طرفیندن سی ایله عثمانلی درام قومپانیه آذربایجان قومپانیه :دیر اعالن متنی بئله 3

اسناد روابط ایران و ) شهیر صفا بیک عصمت فخری بیک ممثل ایران انقالب کبیریکی بیر طرزده دیک بیر صورتده یئن رولمهؤگ

 (.311. ، ص1. عثمانی ج
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 رسماً اورتایا نینسیستمى فارس پهلوى، گئدیب آرادان ینن لتیؤد قاجار تورک ده-9111.  ییردىایسته

 لره همقال سونراکى آنالیزینىآیرینتیلی  وننموضوع بو. قالدیریلدى اورتادان طرزى تفکور بو گلیشیله
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