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Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 33-43 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

پییئسینده دیل و کیملیک آنامین کیتابی نین  جلیل محمد قلیزاده

  شعورو

  اردوغان اویغوردوکتور پروفسور  •

ÖZET: Prof. Dr. Erdoğan UYGUR, “Celil Mehmet Kulizade’nin Anamın Kitabı 

Piyesinde Dil ve Kimlik Şüuru”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 

Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Kış 2015/1394), ss. 33-43 

Anamın Kitabı Celil Mehmet Kulizade’nin Ölüler piyesinden sonra en dikkat çeken 

eseridir. Eser, toplumdaki farklı kültürlere yönelişi ve bu yönelişin neden olduğu 

sorunları irdeleyerek bu duruma alternatif çözümler getirmeyi amaçlayan bir piyes 

olarak ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle eser, Celil Mehmet Kulizade’yi tüm hayatı 

boyunca düşündüren halkın millî varlığının kavranılması, korunması ve 

geliştirilmesi sorunlarıyla ilgilidir. Bu çalışmada Anamın Kitabı piysinden yola 

çıkarak Celil Mehmet Kulizade’nin dil ve kimlik bilinci ele alınmıştır. 

Açar Sözler: Celil Memmedquluzade, Anamın Kitabı, Azerbaycan, , dil, kültür, 

toplum, yabancılaşma. 

جلیل ( کتاب مادرم)آنامین کیتابی امه شعور زبانی و هویتی در نمایشن" ،اردوغان اویغورپروفسور دکتر  :چکیده

 .، صص(2 1 /331  زمستان) 3، دوره دوم، شماره فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی: ارلیق، و"محمدقلیزاده

13-33 

مهمترین اثر جلیل محمدقلیزاده محسوب ( مردگان)اؤلولر پس از ( کتاب مادرم)آنامین کیتابی نمایشنامه 

به دنبال یافتن ها،  های مختلف و و دالیل بروز این گرایش رسی گرایشات جامعه به فرهنگاین اثر با بر. شود می

به عبارت دیگر، آنچه که یک عمر جلیل محمدقلیزاده را به تفکر واداشت، مسائل . باشد های جایگزین می حل راه

                                                           
1

، آرالیق 3-1 : ، صص3: ، سایی3: تورکیه سوسیال آراشتیرماالر درگیسی، ایل" سیله  تورکیه تورکجه بو مقاله داها اؤنجه  
 .ده یایینالنمیشدیر"2 1 

 .سی لری و ادبیاتالری بؤلومو اؤیرتیم اویه سی، چاغداش تورک لهجه جوغرفیا فاکولته -یوردو، دیل و تاریخ آنکارا بیلیم 2

 :، آکادمیک اؤزگئچمیش اوچون باخین(uygur@humanity.ankara.edu.tr: )ایمئیل

(http://cv.ankara.edu.tr/uygur@humanity.ankara.edu.tr.) 
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اهی زبانی و هویتی در این مقاله، آگ. مبوط به درک موجودیت ملی مردم و محافظت و توسعه آن بوده است

  .کیتابی مورد بررسی قرار گرفته استآنامین جلیل محمدقلیزاده با تکیه بر نمایشنامه 

 .زبان، فرهنگ، جامعه، بیگانگیآذربایجان، آنامین کیتابی، جلیل محمد قلیزاده،  :ها لیدواژهک
 

و کولتورل  یدا ادب جاننین یؤنتیمی آلتینداکی آذربای روسیاسی قیلین باشالریندا چارلیا یوزجی -1 

بلیرلی بیر  ایله آیدینالرین چاباالری اًمکانیزملرین کونترولو آلتیندا اولماسینا رغمی لیک ادار رکتلیح

ی باشالماسی و ادب یه هنین گلیشم طبعهدئوریمی سونراسیندا م 312 . دیر کیمیآلمیش  همساف

یر دارخنا چیالیتلری اؤن پالعف( فیکری)سوسیال و دوشونسل  سیرا ینالشماسی بیرغیای لرین ظیرهمنا

ال قونلوخچو هئسلردیو پی هیاکحر، عآلینان ش سینده قلمه حهادبیات سا(. 11 : 311 ، حسینوفرف و عا)

ادینین توپلومداکی یئری قیتیمین اؤنمی، گا قوالناراغنکلر سور هنک و گؤر هتوپلومداکی یانلیش گل

یایین -لر باسین هالقو م( تنقید)یری دالش هماری اوزرینثو دین است چالیشیلیر؛ فئودال یاپیالنما گهبلیرلنم

 .ا باشالرغانالریندا یئر آلماقاور( ات و نشریاتعمطبو)

-11۸ )ف انوخا باکیقآعباسقلی ، ( 12 -۸31 ) عضوا عشفی ه، میرز(12۸ -۸11 )اکر ذ گاسیم بق

 کیمی( 1۸1 -  1 )وندوف خلی آحعفت ه، میرز(1۱3 -11۱ )اشینلی قوتق گیل بع، اسما(۸31 

-۱ 3 )ف وزیرو گ، نجف ب(132 -111 )ی شیروانعظیم دن سید ئمعاریفچی اؤنجولرین ایزیندن گ

صابر  اکبر علی ه، میرز(333 -1۸2 )وندوف خانی آث، سلیمان (2 3 -1۸1 ) ف، نریمان نریمانو(121 

، (333 -1۸1 ) یف وئردی عبدالرحیم بگ حق، (33۸ -1۱۱ ) هزاد غنیمجید  انط، سل(  3 - 1۱ )

آیدینالر آذربایجان کیمی ( 31۱ -1۸1 )می ظن علی، (321 - 1۸ )ید اوردوبادی عسحمد م

ی غیدا بولونماقاتقیاپیالنماسینا  هاورامالری تملیندقت لاعدتوپلومونون انسان سئوگیسی، ائشیتلیک و 

( محصولالر)اورونلر  یوالن ادبیوقیا اورتا هسیند هویچرچ هبو دوشونج. لررسئچی( وظیفه)و  هگؤراؤزلرینه 

 . ازانیرقیمت ق قلر اوالراثررئالیست ا هگنللیکل

 ایله آماجی قیسمی آنالشیلیر اولماقدورومونداکی آیدینالرین بیر  هتوپلومو آیدینالتما و یؤن وئرم

 فالبوط، هتهدزادمج. نواب، م. م. درلرکن مئآلما یولونا گ همقل هسیل جهرلرینی دورو بیر آذربایجان تورکثا

یسیم آیدینالر دا قبیر  کیمی( 311 -1۱1 ) زاده حسین گلی بع، (۱  : 3۱۱ ، هزاد البط)

بو  حتیائدرلر،  هایفاد هلرل هیریلمیش جملدا سرپیشجیا روس ا، وج، فارسعربجه هلرینی، ایچین هدوشونج

ونویال ایلگیلی قبو . درلرح ائدم هلرل هلی وسیل درلرینی چئشیگتوپلومالرین کولتورل ددانیشان دیللری 

و  هفارس دیلین حسین زاده گلی بعلی گلنلریندن  رهسینی ساوونان آیدینالرین ای  جهتورک هتورکی قاوالرا

و بی نین ایلگیخی یاگگؤستردی هسین جهتورک هتورکی قارشیلیقیشینی، بونا خارشی چیق هکولتورون

کین بوگون ال. زل ادبیاتی وار ایدیؤگ ضیدهما. یردلمیشاق هگئرید قایران آرتی»: گتیریر هدیل هلرل هجمل

 عصردنفارس لیسانی بیر . دیر  هوارسا تورکلرد هبو یولدا هر ن. ر گؤرونمورثان بیر اداتعبوطان، مدادبیات

  (.۸1: 3۱۱ ، هزاد البط)« .دیر  دهگلیشمک ه، تورک لیسانی گوندن گونالدحاوغو دوز توتگه ام هبری گئریل
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 گیریش 

نین "گوری سئمینئریاسی"یللری آراسیندا ا 11۸ -113 

 هزادیلحمدقیل ملن جرنیم گؤریاؤ هسیند هبعآذربایجان ش

الهیات درسلری یانیندا جوغرافیا، یبورادا ا(  33 -1۱۱ )

. (مجهز اولور) دونانیر هد هبیلگیلریل خو تاری طبیعت

یاپیسینا  ههوموژن بیر دوشونج یرتیم کادریسئمینئریانین اؤ

 قارشیلیق هرتمنلریباغلی اؤ هسین هچار ادار. یلدیریدئ بیحاص

جی آنالییشی  هیتیمی و گلیشمگیرن، ادی الشنسوسیال یاپی

ین بو آیدینالرال ن حمدقلیزادهم. ورددساوونان آیدینالر دا موجو

، دیدئروت (۸۸1 -۱31 )و وولتایر ماسی اول الیندحاتماس 

-1 1 ) فنتوو، لرم(13۸ -۸33 )، پوشکین (۸11 -3 ۸ )

( 1 3 -1 1 )، تولستوی ( 12 -113 )، گوگول ( 11 

 هرلریلثنین ا و ادبیات آدامالری( متفکیر)دوشونور کیمی 

اؤنملی  هسین هفیکیرلرین گلیشم( حریتچی)لیکچی و اؤزگورلوکچو  تانیشماسی اوندا توپلومجو، ائشیت

 (. XII-XIII: 3۱۱ ، فابراهیمو)یدا بولونور قاتق

، سورونالری و (دینجسیزلیگی) سوزلوغوحضوری، گتوپلومداکی ائشیتسیزلی قلیزادهمدحجلیل م

 قلیزادهمدح، مچونکو. ت ائدرعمراج هین آنا دیلینقالخرکن دایانسی هرلرینثا( لری تنگه گلمه)بونالیمالری 

اینانیر  هینگج هبیل همومکون اولدوغونا و اونونال وارلیغینی سوردور هنین دیل ایل وارلیغی یتوپلومون میلّ

دیل ( لندیردیگیمیز سجیه) یمیزگلندیردی ئجهن قاوالراپالتاری توپلومالرین (. 12: 323 ، فوندوخآ)

، حیمزا اًعضب هسیند هالقم خو بیر چو 1هدرگیسیند(  33 -31۱ )دین الرصینداکی گؤروشلرینی مالنقاح

 2(3 3 ) آنامین کیتابی قآنجا. گتیریر هدیل خسی خال چووببیر اوسل( تنقیدی)یرل دالش هد عضاًب

یش خبیر بای لری میلّ هکوالدیغی تهلق ضروعتوپلومون و کولتورون م قونویا آییراراقبو  اًئسینی تامامیپی

                                                           
اولوسالر آراسی تورک  جی-2، «نین دیل آنالییشی ین درگیسیالدرصمالن»ور، اردوغان، غاوی :اخینن بوچوآیرینتیلی بیلگی ا  1

ورومو، تورک دیل قیوکسک  خور، دیل و تاریآتاتورک کولت: ین هدوزنل. )111 ، آنکارا (سپتامبر) ائیلول ۱ -1 ورولتایی، قدیلی 

ورک دیل ، ت(سپتامبر) ائیلول ۱ -1 جی - ورولتایی بیلدیریلری قراسی تورک دیلی آ اولوسالر جی-2، (انلیغیقورومو باشق

  .31۸1-31۱3. صص، 111 ، آنکارا، قورومو
حمیده ون ائشی ق، دراماتورقدیر؛ آنجا  دهمکگؤستریل قاوالرا 1 3 الردا قایناقلی  دی چئشیخسین تامامالنما تارییئپی  2

، حمدقلیزادهم. دیر  قئیدلی قنین سون گونلری اوالرا آییفوریه یلی، ا 3 3 ی خئسین بیتیش تارییپیلرینده  هرطیاخانیمین خ

کولتور . ج .، ت(ما اؤزکانطفا: رالیانیحاض)، رل هیرطاخ: حمدقلیزادهجلیل م: لیکچی بیر اؤنجو دا یئنی آذربایجان، حمیده

  .12. ، س 11 انلیغی یایینالری، آنکارا، خبا
 

 

 11۱ - 33 جلیل محمدقلیزاده 
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ر، یسی وئر  هوروما و بونالردان آریندیرما مجادلقارشی عنصورلره قر و دیلی یابانجی وویقآچیسییال اورتایا 

 . گؤرور قمیناتی اوالراأنین ان اؤنملی ت هیرمدورومانین و گلیشقی گکیملیی او، دیلی، میلّ چونکو

 ورو عدیل و کیملیک ش اثرینده آنامین کیتابی

ر، ثا. دیر ریثچکن ا قتئسیندن سونرا ان دیپی( 313 ) اؤلولرنین  حمدقلیزادهم آنامین کیتابی

رک بو دوروما  هی هل هونالری ایرداولدوغو سور بلیشین سب هیشی و بو یؤنل هیؤن هلی کولتورلرقتوپلومداکی فر

ر، جلیل ثا» هیل ها ایفادقبیر باش. ارخاورتایا چی قیئس اوالرایالیان بیر پجی آماگچؤزوملر گتیرم وآلترناتی

ورونماسی و قاورانیلماسی، قنین  وارلیغیی ین میلّقالخیاتی بویونجا دوشوندورن ح بوتون نی حمدقلیزادهم

 . دیر ایلگیلی هسورونالری ایل( 1 -3 : 331 ، بگلی حبیب)« سی  هیریلمدگلیش

آلدیقدان یل حصت هد  هنین ایران، روسیا و تورکی نین اوچ فردی هیلعاآیدین بیر  دهیئسیلی پ هپرد ددؤر

فیکری )داکی دوشونسل و توپلومسال  بیلگی بیریکیمینی آذربایجان( الده ائتدیکلری)سونرا ائدیندیکلری 

رلرینی گلرین دیللرینی و کولتورل د هلکؤ، آدی گئچن اهیئرین صر ائتمکح هلر هگلیشم( و اجتماعی

نین  حمدعلیم ها، میرزجنین روس الریبین کیتاگروستم ب. یکلری گؤرولوردتئیولونا گ هنیمستممتوپلوما 

لری  هل ائتمعم هالرا گؤرباولماسی و بو کیتاسیله  تورکجه عثمانلی هلرین د یدینکیحوا صمدا، جفارس

 : بیریدیر عنصورلردنین آنا  هآیریلیغینی بسل هر آراسینداکی دوشونجالشااردق

کی، من بو کیتابالرا  قدر هن: شی باشا سالیمخ، من سنی الپ یاخآنا، با. گروستم ب»

و ( الینی اوزادیرنین طرفینه  حمدعلیم همیرز)بو کیتابالرا  هدحمدعلی ییرم، م هاد ائلقتعا

 هی بیز ناخیرلر، دی هاد ائلقتعا( الینی اوزادیریده طرف صمد واح)بو کیتابالرا  هد صمد

  .1(3  . ص)« بیلریک؟ هئدگاد ائدیب، مهربان یوال حات قدر

اوالن ( عضولری)لری  هنین اوی یتیعجمخیریه بیر  هسؤزد

لی کولتورلری قو فر دانیشماسی هلی دیللرلقرین فرشالااردق

دوغماسینا  متخصوو  سیزلیگه ممنونیتساوونماسی آراالریندا 

یزی قیم و گزهرا ب االرییالنان آنغایقبو دورومدان . اولور بسب

نین  ر آراسینداکی آنالشمازلیغین سببیاردشالقگولباهار، 

 قالندیغینی آنالیاجاقایناقی اولماییشیندان گآراالریندا دیل بیرلی

نین ائیلمی  هی؛ دوشونجن هدیلین دوشونج. یرلربدیحاصورا عش

و اوچ تاپیر سینی  هایفاد هد دهیئسیی پگاسی گرچدوغورم( عملی)

لن  هیؤن ارلی ایدئالالق، فرهلی کولتورلرقو فردانیشان لی دیلی قفر

. ن آنا اوجاغینی ترک ائدروچومک ا هبیرینی گؤرم-ش بیرااردقاوچ 

                                                           
1
یسیندان قباس 3۱۱ ریاتی، باکی، شمیاسی ن لملر آکادعر  س ، آسرلریث، احمدقلیزادهجلیل مایلگیلی آلینتیالر  هئسلیپی  

 .وئریلمیشدیر
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 . راالق ،ریالخییق حالسیزالشاراماز و میم دایاناگمایان زهرا بمبو آیریلیغا انگل اوال اًبوتون اوغراشالرینا رغم

 هایچیند( قضاوت)یالرینی غر یارگو بو کولتورلرین نورمالرینی، د هم هنیمسملی کولتورلری قئس فریپی

ورما چاباالری و بو چاباالرا داولوشلرینی  حلقهرک کولتور آسیمیالسیونونون  هائدتحمیل یاشادیغی توپلوما 

یل حصت هد هلکؤلیش، اوچ آیری ا هیؤن هلی کولتورلرقفر دهئسیپی. بیلر هاؤزتلن هالدیری شکلیندق بیر باش

 بیحاصلر و  هیریلمیش دوشونجدگلیش هلی دیل و بو دیللرلقاوچ فر ایشلتدیکلریرین شالااردقگؤرموش 

ئسی دؤنمین آذربایجانیندا کیملیک بونالیمینا یبو باغالمدا پی. گؤستریراؤزونو  هالر ایلبالری کیتاقاولدو

نین کولتور   عثمانلی؛ روسیا، ایران و چونکو. یانلیش اولماز دگرلندیرمک قر اوالراثآینا توتان بیر ا

بیر باشا یمدان خو کولتورل با یسیاس هلرل هلکؤآذربایجان بو ا هدایله   یا و دوالییسیزاقافقکی  هسیند هدایر

 . دیر  هائتکیلشیم ایچیند

و کولتورل  قتصادیا هلرل هلی گرکچ دچئشی هکلؤن بو اوچ اوچولر اجی آیدینالر و گنعضکی ب هد هلکؤا

، ایله دوالییسی. گؤرولورلر قاؤنملی رفرانسی اوالرا( مدنیتین)ارلیغین قاوی ها دئییشلقنین، بیر باش هگلیشم

، ائدیندیکلری هلردن دؤنوشلریند هلکؤیکلری یابانجی ادتئن گوچورنیم گؤرمک ایلرین یوکسک اؤجگن

بو . گؤرولورتئز  -تئزالری قمیش اولدو هنیمسم هرلری دگی کولتورل دعضبیلگی بیریکیمی یانیندا ب

یتیم گا( خارجده)دیشیندا  دازانان یورق قیل باشالریندا یوغونلوا یوز جی-1 ، حرکتلهدن  هجمل

 هلرل هدوشونج یرلر و سیاسگکولتورل د ضد هبیرین -یسمی بیرقآیدینالرین اؤنملی بیر  هسورجیند

. یغی گؤرولوردیابانجیالش هنین د ، دیللریال یاناشیبو دوروم. دؤنرلر اربایجانآذ قدونانمیش اوالرا

نین،  یقالخ اؤزی هر بیر دیلدن گرندییانسان اؤ» کیمیی گیدائت هین ایفادن حمدقلیزاده، محالبوکی

  (. 2: 3۱۱ ، حسینوف، ه، واهابزاداحمدوف میر)« .دیر لی  هبیلم گیائتم هن استفادوچواخئیری نین  طنیو

ش ااردقاوچ . دیر کیمیاورامین سمبولو قیمتین یا دا بیر قرین، بیر گبیر د خصیئر آالن هر ش دهیئسیپ

یزی گولباهار قیمین گیم آذربایجانال، زهرا بگزهرا ب الرکن، آن هی سیمگغی، یابانجیالشماغاالشماقباش

. اؤزدشلشیرلر هسیل جهایجان تورکوربان و زامان دا آذربق، قنبر ائدن قآذربایجان توپلومویال و چوبانلی

نین دیشا  یسیغایقو پارچاالنما  هنین بؤلونم هلکؤا هرین آنا اوجاغیندان آیریلماالری ایسشالااردق

ائدن اوچ  هسمبولیزنی  عثمانلیروسیا، ایران و  اًاهرظ، بیر یاندا هیل هبیر ایفاد قداها آچی. دیر ماسیوور

یکن، بونالری سورکلی بیرلیک و دایانیشمایا  هل چاتیشما ایچیندل و کولتورسبیر دوشونجیدّی ش ااردق

دگرلرینه و توپلومسال  لیگینه میلّیآذربایجانین ایله  یگیمین کیملیگری زهرا بالاچاغیران آن

نین و ابو، آن. دیر  هایچیندتوتوم تلی بیر ارشی شیدّقا غاالشماقباش قدراماتور. وت واردیرعد هی هلنمبیحاص

 الیندحاچاتیشما  هبیرلریل -شین سورکلی بیرااردقاوچ . چا گؤرولورقداورانیشالریندا آچییزین ق جگن

 . باغلیدیریندان خیاایله  الشیمالریخپولیتیک یا نهبیرلری -لرین بیر هلکؤاولماسی آدی گئچن ا

نی امک تکلو اولمانین جنین و گو هبیرلشم دهیئسیان پددؤنمین توپلومسال سانجیالریندان بیرینی یانسی

انسانالری . اؤنملی یئر توتار قوروماقدیلی  هسیند هآنانین دوشونج. دیر نی آذربایجانعآنا اوجاغی، ی
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 فردلرا قجورونمادیقاوالن دیل  قیرن و توپلوما ایشیدلری گلیش هیران، دوشونجدایناشقیران، دآنالش

بیر یوزالشمیش لر  هین دوشونج هنمبسلدگرلرله ؛ یئرلی قآراسینداکی یابانجیالشما توپلوما دا یانسییاجا

نین  توپلومالری هلکؤمیش ا هیما، گلیشمخبو دوروم، بیر با. یرقداوالجا ببماسینا سختوپلومون اورتایا چی

توپلومون  قمودل آلیناجا هد هی شکیللندیرمگکیملیمیلّی . تثبیتدیرآینا توتان اؤنملی بیر  هتمایوللرین
ان بو داورانیش بیچیمی کیملیک خسیندن اورتایا چی هدوشونج قرالماتوپلومونا اویا اؤزاؤزللیکلرینی 

و  هنتویمین، اوغولالرینی آنا اوجاغینا، سکگی بیلن زهرا بگبو گرچ. بیر اورونودورخوشاگلمز نین  بونالیمی

یبتی عاقنین  دؤنمین آذربایجانی عادتایریشالری و اؤلومو، قاریشالری، هایخت ائدن یاعودایانیشمایا د

باال، بونو هارا »، (   . ص)« !لسین، آی باالالریم، ساواشمایینگ هبال من-اداقلن گ هسیز»: دیر میکی
! رم هویمانام، اؤزومو اؤلدورقییرسن؟  هسن بورادان کؤچمک ایست هدئی! ییغیشدیریرسان؟ اولماز، اولماز

سا والاله خال بیلمزسینیز؛ یویازیملیسینیز، آیری هسیز بورادا هامینیز بیر یئرد! اولماز، کؤچمک اولماز
 هسا سن دخییغیشدیریرسان؟ یو یهاییریرسان؟ نیق ه، باال، سن نصمد»، (2  . ص)« !باغریم چاتالر
، منی اؤلدور، آلاله! لنسینا، منیم باشیما کول آلاله آمان! یلدیخییرسن؟ بوی، ائویم یی هکؤچمک ایست
وناهین وار کی، من سنین گبیر  هسنین ن. نی آلیماداقباال، سنین من »، (2  . ص) «!اؤلدور، اؤلدور

، من اؤلندن هارداشالریندان آیری دوشمق هسن بیرج. میسن هوناهیندان گئچم؟ سن منی اینجیتمگ
نین آلتیندا اؤلوم،  الریقباال، آیا»، (3  . ص) «!عاچی اولوم، آی روستم باالود هسن هد هبیردقسونرا دا، 

بیر  هسی د  هاوال، هر تیک ه، اوچ تیکهبؤلون هیم اوچ یئرگیم، اورگاور»، (1   .ص)« ارداشالریندان آیریلماق
یم اوچ پارچا اولسا، سن گیزیم، پس منیم اورق. رم هیم پارچاالنار، اؤلگاور اخی، اوندا دهئدگیب خچی طرفه

  (.2  . ص)« .االرسانقیزیم، آناسیز ق! ائلرسن؟ هن

 ه، اوزریندینگیؤکولالری کوالالنمیش قاسی و خالی یانیشاست گرنیم گؤرن روستم بیروسیادا اؤ

 همیرز. یئر آلیر دهئسیپی قاوالرا قگؤزلوک و باشی آچی ه، بوینوندا بویونباغی، گؤزلریندآرخالیغی

بیر  قاباقلی قاش، ئحتسب ه، الیندبوراآغ ج، شالوار، پالتاریباشیندا ایران بؤرکو، اوزون ایران  حمدعلیم

 ایله ، یلک و بویونباغیینکؤکالی خیاآغ یرمیزی فس، قباشیندا  هید ایسحوا صمد. گؤرونتو وئریر

و  هیانسییان دوشونج ینهییمئشین گااردقاوچ . ریی هل هرنیم گؤرموش آیدین تیپینی سیمگیایستانبولدا اؤ

ار خاورتایا چی هائتمک شکلیندتحمیل توپلوما عنصورلرینی  یریا مدنیتلرین ظاهقائیلملری باش

 (. XLVIII: 3۱۱ ، فیموابراه)

دیل ایشلتدیکلری و  ایله ، داورانیشالریلری ایلهییمئید گحوا صمدو  محمدعلی ه، میرزگروستم ب

 گرومانینداکی بهروز ب( 13۱ )ین آرابا سئوداسی -(1 3 -11۸ )اکرم  دموحم هزاد ییرجا هتیباریلعا

 (لی ایفاده)زوپپه یشیک گاوچ د دهیئسی، پهیل ها ایفادقبیر باش. یمدان اؤرتوشورلرخبا خبیر چو هکاراکتریل

 . ونوسودورقسؤز 

اثرلری و ادبیات  صنعتا، غورماقایلتیشیم  هلای  لرین دیلی هلکؤیتیم گؤردوکلری اگا ههر اوچ تیپ د

. ادیرالرقدالماجی آماگآذربایجان توپلومونا یؤن وئرم هرلریلگلرین کولتورل د هلکؤا؛ بو اقدچالیشمایاراتماغا 
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الرا یول آچان جکومیک سونو-بورادا تراژیکومیک عنصورالر کی  هکاراکتریند گ، بهروز بقجاآن

 هلر شکلیند هداورانیشالر و دوشونج

 حمدقلیزاده،م. گؤستریراؤزونو 

لی کولتور قی یا دا فرغاالشماقباش

ی گؤزدن گم هنیمسمرلرینی گد

بو  دهیئسین پوچودوشورمک ا

لرینی بیحاص هدوشونج

. درئیولونا گ هرمیدلشجگولون

نین  اداشالریخیا آر رین وشالااردق

ی آنالشیلماز سؤزلرین گیدرف ائتص

اهاالرا، آالیجی قاهق تئز -تئز

الرا یول ضتراعو ا هلر هگولوشم

، بو دهبونونال بیرلیک. دیر یجلآما هنین بوش اولدوغونو گؤسترم لرین اوغراشالریخصآچماسی، بو ش

و آیریمجیلیغی  قی گولدورو یانیندا گریلیم و چاتیشما دوغوراجامناسبتلر هتیپلرین بیربیرلریل

 جنین کومیک و گولون االشیم اؤزلمیقتوپلومسال باش گیساجا، بهروز بق. الر ایچریرعنصورجک  هی هکؤروکل

یاندان  هاؤت. ردیرالالیندحاکی تیپلر چاتیشمانین سمبولو  دهیئسیشیرکن پسمبولال قاوالرا فردیبیر 

توپلومسال آیریشمانین اؤنملی بیر  قونوسونداکی آنالشمازلیقنین توپالنتیسیندا دیل  تییعییر جمخئ

 :چکر قتلرید قمثالی اوالرا

  «.اوبیاولیاو اوتکریتیم هوسپودا، زاسئدانیق. گروستم ب»

االر، آنا دیلیندن قآ( لیق، آجیهی هل هسیلک هی هل هونو سیلکغدورور آیاغا و یومرو. )زینال همیرز

. ص)« .تورک دیلی، میللی دیل. آنا دیلی، آنا دیلی. اولماز قدیل دانیشما گها بورادا اؤزقباش

 1 - 1 )  
….  

ت،  هاو! الر، یئترقیب سوووشدوغوموز تورپاخجا بوراقل آلچاوّیئتر، آز ا ….شاهید حسین»

 .وووشموشدوقلوسونا قیب، یاووخدان چیقادینالر، ارککلر، یئنیلر بو تورپاقالر، قچوجو

ساالن بول  قدر هکی بیناالرین اوستون هد هبویو اؤت قبئش میزرا-ولالرینی اوچقارتالشمیش ق

 . الرین دویونونو بیلدیریوردوقسسی چوجوطبیللرین ین  هوملگ هدیبیندلرین  کوچهلی   هکؤلگ

 ارالر دوشویور، قبکلر کیمی  هکل هایشت

 یور هر فیدانا، یسانکی بیر نور ائن

 ورکن آدانا، اول هلنجگالکین ا

 ! الر اوشویورقیاورو چوجو
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 هولن دگاتدان عجما …! )ی تورک لیسانیمی میلّ  بو دئییل! ی ادبیاتمی میلّ  االر، بو دئییلقآ

  (12 -11 . ص.( )تک چپیک چاالن دا وار-وار و تک
….  

  (.12 . ص)دانیشیرالر؟  هیزیم، بو آدامالر نق(. گولباهارا. )یمگزهرا ب»

….  
 ایانِقآحقریم م-یی عروضهمذیلده ییرم کی،  هرامدان عذر ایستعضای گا. خشعلیب همیرز»

  (.1۱ . ص)« …شاید سبب اوال هسرین-وارین دردگبزر

….  
ونون گآیین و  عنیسوف؛ یخکسوف و  نوزدهم در بیانِ صلِف. حمدعلیم همیرز»

  (.1۸ . ص)« …توتولماغی

( منفی)کی اولومسوز  هفارس کولتورونون توپلوم اوزریند غوتوخوندو هپیئسیند «اؤلولر» نین حمد قلیزادهم

یتیم گا یدا آلدیغی دین ایران. ارخچی هی هندا زیرو«آنامین کیتابی»( 31۱: 31۱ شریف، )ائتکیلری 

 ی هولولثلِ ناگهان، م م، بالیِخداوندِ عال» حمدعلیم هدایاندیران میرز هلرجگو یسونوجوندا بیلیمی ایاله

لرینی اورتایا  هدوشونج هلرلبترکیعربجه -اجفارس کیمی( 33. ص)« اکدانطح خس یِ هزلاسیمان، زل رفص

، زاسئدانییا سمئتان، ( 1 )وستکاد، ووبروس » گ، روستم ب(ترجیح ائدرکن) لرکنیی یئغویماق

ر ل هکلم کیمی( 13 )« اسپودا، زاسئدانیئ اوبییاولیو زاکریتیمق»، (13 )پریبلیزیتئلنو، کالس، رازنورئچی 

، (32. ص)« الییورساق اناب»، (33. ص)« !اداشالرقدا آر ارککلر، های» هید دحوا صمدایا؛ جروس هلرل هو جمل

. ص)« یورالرت هالرا اؤیرقچوجو»، «ر یازییورومعآغالماسین، بن ش قچوجو»، (3۸. ص)« تنیّ زدیواجِیا»

ناسیندا اوچ ثا( عدلی آراشدیرما)ما وردبیر سوروش. لیر هیؤن هسین جهتورک هتورکی هلرل هایفادکیمی ( 11 

نفوذ ائتمیش  هاؤلچود هن هلرین هلری توپلومدان آیریشمانین دوشونج هم هلی سؤیلقشین آدالرینی فرااردق

 : گؤستریر قایت آچیغاولدوغونو 

 . عبدالعظیموف گروستم ب. گروستم ب»

 . عبدالعظیما قوم آحمرحمدعلی خلفِ م همیرز. حمدعلیم همیرز

  (.۱  . ص)« .صمد واحید یِ زاده عبدالعظیم. یدحمد واص

لرینی اورتایا  هونوسونداکی بیرلیک و برابرلیک دوشونجقین، گولباهارین و چوبانالرین دیل  گیمزهرا ب

 و هایلیشکیلریندایله  االریقلر باشخصبو ش. راستالنیر( تئز -تئز) خسی دهپیئس هلر هویان پاستورال ایفادق

 : دیرلر ایشله جهبیر تورک هتوپلومون آنالیاجاغی بیر دیل، سادصحبتلرده ی آراالرینداکاؤز یا 

میز و یاشادیغیمیز یئرلر گیزدیگ ههمیش. لی  هپئشگؤزل رفدن طبیر  قویونچولوقانیمجان، بیزیم خ. قنبر»

« ….وتویون سوقسوالری و پاک  قدیر؟ بوال هیمیز نگلی و چیچکلی داغالر، داشالر؛ ایچدی  هچمنلر، الل

  (.1  . ص)
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بو . بیلر هلندیریل هنیت قالدیریسی اوالراق االشان آیدینالرا بیر باشقین باشن حمد قلیزادهبو دوروم م

نی سیرا ائیلم و انین ی هاؤزندیرمسینی  دیلمه ایشله جهتورک هیوک دایاناغی سادؤنین ان ب الدیریق باش

دؤنوش  هکولتور قایناقاسی حرین امالبائدن کیتا هکولتورلری سمبولیز دهپیئس. یرقدینلیقچیل

 . نین ان اؤنملی آشاماسی اولور چاباالری

ادینین ائشینی قی گیردیدالشتئز  -تئزاپسامیندا قو قوحقالری و قاحادین قنین  حمد قلیزادهیاندان، م هاؤت

بیر ؤرگوسونون اؤنملی هاوالی  دهروم اولوشو دا پیئسحم( آزادلیغیندان)وندن یاؤزگورلو هبیلم هسئچ

یجی گولباهارین غباشالن یر آراسینداکی چاتیشمانین ایلک جدشالااردق. یئر آلیر قاوالراعنصرو 

بو چاتیشما  هیندگرکت ائدیلدیحلردن  هایفاد( سمبولیک)سل  هسیمگ. ارخونوسوندا اورتایا چیقی گائولیلی

 . یمی اولوردن ایلک آدیریلماسی آرزوسونودتانیش هآذربایجان توپلومونون یابانجی کولتورلرل دهپیئس

ینی گیدسی گرک  هدتلردن واز گئچیلمعااسکی  گوندا روستم بصوخصسی   هوئریلماره گولباهارین 

نین  سی  هائولندیریلم هایل گاداشی آسالن بخین آر هنیمسمروس دیلینی و کولتورونو  دهبیرلیک همکل هسؤیل

بیر ( مقدراتا اینانان)قدرجی ونودا قبو  حمدعلیم همیرز(.  3. ص)ائدر  هون اوالجاغینی ایفادغاوی

 دهبونونال بیرلیک. دیر یندان ایلیشکیلیخیا هاورامی ایلقسمت قلیک  ائولی هاونا گؤر. رگیلرسالشیم خیا

گولباهارین  دهائش سئچمک هید دحوا صمد(.  3. ص)سینی ایستر   هائولنمنین اؤز دوستویال  باجیسی

. ائدرعالوه ینی گیداداشی اولماسی گرکخآراؤز ، بو ائشین قیریر؛ آنجاگت هاولدوغونو دیل( سربست)اؤزگور 

مول اولمادیغی ابیر تکصمیمی  هوران بو انسانالرین گؤروشلرینددتوپلومون آیدین کسیمینی اولوش

االرینا تسلیم قباشعادتا  ییزی یابانجیالرا وئرمک آذربایجانق جیاندان گن هاؤت. دیر  دها گؤرولمکقجآچی

ییشی توپلومون  همگبویون ا هتوپلومون اؤزو اوالن گولباهارین بو ایستکلر. دیر ائش آنالملی هائتمکل

ین  یمگوفات ائدن زهرا ب قنین آیریلیغینا دایانامایارا اوغولالری. دیر نین اشارتی یگا دیرندیغیابانجیالشما

 دهپیئس صیتبو و. واردیرصیتی ولیک   هجملنئچه  نین اوغولالرینا بیرآتاا بدولتوغونون آلتینداکی کیتاق

ات ئویان ان اؤنملی اجراقینی اورتایا گلی ورومانین گرکلیقی گی، بیرلیک و برابرلیگدیلی، کولتورو، کیملی

 :رچک قتلرید قاوالرا

، هاون ایکیسیندنین  الثانی بیع، رهسان دؤردونجو ایلیندخنین مین ایکی یوز دو هجریخ تاری»

یولداشیم زهرانین جیسمیندن بیر  هیکددت کئچایاریم ساعان صبح اذانیندونو، گ هشنب هس

 . اولسون روستم باالمدانعبارت وپوب آیریلدی کی، قپارچا 

سان خنین مین ایکی یوز دو هجریخِ تاری هئنگاالنیندان قنین  ورتین جیسمیع هبیچار

 هچدیکدت کئاشامدان اوچ ساعخونو، آگ ه، پنجشنبهانین بئشیندض، رمهوزونجو ایلیندققدو

 . آنادان اولدو حمدعلیون اوغلوم مگهمان . وپدوقبیر پارچا آیریلیب  هئنگ
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ین خاولدو همان تاری قعبو دا وا. پارچاالندی عهبیر دف هئنگاالن جسمی قزهرانین  قیازی

ون اورتا گونو، گ ه، چهارشنبهاون بئشینداالولین  ، جمادیهمین اوچ یوز دؤردونجو ایلیند

 . لدیگدونیایا  صمدون باالمیز گزامانی کی، همان 

وپدو قبیر پارچا  هئنگاالن یاریم جانیندان قورتین عارا ق تیخایل سونرا ب هبوندان دا بیر نئچ

، هین مین اوچ یوز اونونجو ایلیندخاولوب همان تاری قعبو دا وا. قویدوقکی، آدینی گولباهار 

 . تیقو صبحشامی، خآ عه، جمهشوالین ایگیرمی بیریند

ونون باشینا گیر خآ-اول هئنگ هزگ هزگسیر ائدیب  هؤیلردگؤی، آیالر و اولدوزالر گ یئر،

 . وپوب آیریلمیش پارچاالردیرقوندن گ هدیم ازلدقدوالنیرالر؛ چونکی بونالر هامیسی 

یر خآ-اول هئنگزیب دوالنساالر، گنی اباالالریم دونیادا هر ی هاد ائدیرم کی، منیم دعتقمن ا

ونکی آی و اولدوز شمسین پارچاالری اوالن چرک دوالناالر؛ گرافیندا طا آناالری زهرانین

تین عبیطوای او کسین حالینا کی، . دیر نین آیی و اولدوزالری کیمی، بونالر دا آناالری

 هجک؛ ن هیت ائدذاالحیات  افی و وجدانی اونا مدامصاونون ان! هی هایست قانونونو پوزماقهمین 

  (. 3 - 3 )« .قشیمان اوالجادر جانیندا نفس وار، پق

 جسونو

زل ؤینی زاماندا گع؛ او، یریئتینمقایغیالندیرماقال یا  گولدورمک و هپیئسلریندحمد قلیزاده جلیل م

آنامین »(.  ۸ : 3۱1 ، فاسرافیلو)گؤستریر چابا  اسینارماشای ارین دالوددایر اوم گهج هآرزوالرین و گل

ن ودوبو اوم اًالرا رغمقیریسی بوتون اولومسوزلودلشا زین آشاغیداکی اؤگندا روستم ب«کیتابی

 : دیر سی  هایفاد

با حمر: دئییردی قالخکیمی  یهایندی. بیر شئیی باشا دوشموردو قالخکیمی  یهایندی ههل»

یل ائدیب، بیری حصدا علم ت گربورئتئماشالاله، بیری پ! اوغالنالریناین  عبدالعظیم

اما بوندان . ویوب عالیم اولوبخ، ماشالاله، اوهاوچو د. هد االشرف دا، بیری نجف بولنایستا

 هاشاریه  حمدعلیم همیرز)لیملرین بیری عاجک کی، هامان اوچ  هن هسونرا آغیزالردا سؤیل

 هالتن؛ بیری دعلن فعمفا( یرخباصمد واحیده )عاسی یازیر؛ بیری وکسوف د-سوفخ( ائدیر

. ص)« …. یم چی هاشا دوشمورم کی، من نهئچ ب ه، والاله، من اؤزوم د(یرخبا هاؤزون) …

   .)  

االشمانین توپلوما بیر یارار ساغالمایاجاغینی قباش. گتیریر هدؤنوشون اؤزلمینی دیل هپیئس اؤز

حمد م. ا چاغیریرغارشی دویارلی اولماقو توپلومسال سورونالرا  ه، کولتورهآیدینالری دیل قوالیاراغوور

 هفیکیرلرین( قاباقجیل)ریجی  هایلؤنمین ، ادبیات آدامی و آیدین انسان د، یازارصنعتکار هگؤر هی قلیزاده

، بو ق؛ آنجا(23 : 3۱۱ ، هالیبزادط)دیر  اولمالی بیحاص هلی، بلیرلی بیر دونیا گؤروشون  هائتم خیدمت

دورومدا کسی ع. ونوسودورقسؤز  هتوپلوم یارارینا گلیشم هدیردقتتاپدیغی سینی   هایفاد هلیکلر آنا دیلل هنیت
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آنا  قبوندان دوالیی دراماتور. تیمالی هر زامان واردیرحاولما ا هیا مستملک چی و دلیقتوپلومون ت هایس

 هسین جهی آذربایجان تورکگمیلیتچیلی هاو، دیلد. یوک اهتیمام گؤستریرؤب هسین جه، آذربایجان تورکهدیلین

ا گؤرور قدارتماخکلرینی اورتایا چیزللیؤا، اونون بوتون زنگینلیکلرینی، بوتون گقدرمت دویماحؤ

  (.23 : 3۱۱ ، هالیبزادط)

ی توپلومسال غماخچی بیحاصی، اونالرا گیؤنلم هکولتور قایناقو  ینهیمدان آنا دیلخهر با قدراماتور

پیئس  هبو یؤنویل. ریی هبلیرل قاوالرا عنصرلران وازگئچیلمز  هسیند هورونماسیندا و گلیشمقین گکیملی

 ■ اؤنملی بیر یئر توتار هسیند هورونون گلیشمعدیل، کولتور و کیملیک شدا  آذربایجان

 

 :قایناق

، (رداکتورالری. )؛ طالیبزاده، ک.آ. زاده، م ، داداش"نین ژانر خصوصیتلری اؤلولر پیئسی"(. 3۱1 . )اسرافیلوف، هـ

 .ر علملر آکادمیاسی نشریاتی، باکی س آس لری، آذربایجان ادبیاتی مسئله

 .آذربایجان دولت نشریاتی، باکی نین نشری تاریخی، مالنصرالدین ژورنالی. (323 . )، نآخوندوف

ادبیات  -سی فن آتاتورک اونیورسیته سئچکین آذربایجان یازاری جلیل محمد قلیزاده،(. 331 . )بگلی، ع حبیب

 .سی یایینی، ارزروم فاکولته

 .ان دولت نشریاتی، باکی، آذربایجمالنصرالدین نئجه یاراندی؟(. 31۱ . )شریف، ا

ر علملر  س س آ ،(جی ایللر-31۸ -312 )جی عصر آذربایجان ادبی تنقیدی -1 (. 3۱۱ . )طالیبزاده، ک

 .آکادمیاسی نشریاتی، باکی

 .باکی ، ایکینجی جیلد، زآآزف نشریاتی،آذربایجان ادبیاتی تاریخی(. 311 . )حسینوف، هـ. عارف، م

: حاضیرالیان)لر،  خاطیره: جلیل محمد قلیزاده: لیکچی بیر اؤنجو دا یئنی آذربایجان(.  11 )محمد قلیزاده، حمیده 

 .، تورکیه جمهوریتی کولتور باقانلیغی یایینالری، آنکارا(فاطما اؤزقان

 .معارف نشریاتی، باکی آذربایجان سووئت ادبیاتی،(. 3۱۱ . )، حسینوف، ف.، واهابزاده، ب.میر احمدوف، ا

 .ر علملر آکادمیاسی نشریاتی، باکی س آسجلیل محمد قلیزاده، اثرلری، (. 3۱۱ . )میرزه، ا


