
 

 لیک آنالمیندان دانیشاسیز ؟ ندهٍلیک و اونون گو ـ مومکونسه بیزه دیل و دیلچی ریضا عالی

 اونالرین اورتاسیندا ایلیشگی قورماغا و بوردا بیر کیمسه ، ـ دیل بیر آراج کیمی دیر منجه اینسانالر آراسیندا حسن بک هادي

 ونا دیلچی دئیریک .ایلن ) ا مشغول اوالندا ( سوي ایلن یوخ بلکه دیل ایلن دیل

لی بو  لیک حاقدا دئمه خالق آرا دیل بیر وسیله دیر . بو دیل حاقدا ، دیلچی ، کیمی حساب اولمور کیمی بیر آمال البته بو بیر آماج

سن چون بیز بیر عادي اینسانا یا خالقا دئیه بیلیریک کی ٍکیمی اولور ، میثال او یکسه بو بیر آماج بیر اوماجتیشیرنا یئْکی او

رك ٍسن و نییه تو ركٍنه فرقی واردیر . یامیثال دئمک اوالر سن نییه تو دانیشمادین ده یا هر بیر دیلده دانیشدین بو دیل

اونون نییتی اونون گلجکی مز ، نییه کی اونون ایشی بودور . دیلینده دانیشیرسان آمما بیر دیلچییه بو سورغو وئریله بیل

دیگی دیلی  ن قیرماق یوخ بلکه حاققیندا ایشلهٍ. دیلین کؤکو شیلمک دیریل اوستونده ایغی , یوخلوغو , بیلگیسی دیوارل

ـ آ » پان « ن مطلق بیر  لر طرفینده لر یا خود دؤولت ورنالیستلر هرزامان ژ چوندورکی بوتون دیلچیٍمکدیر . بونون او کوکله

ل بیر  دوکتور اوزهبو ،لر : بیر دوکتورو نظرده آلیریقسا ییر ستونده ایشلهٍاو ل اوالراق بیر ایش باغالنیرالر نییه کی اوزه

ك حکیمی دئیرلر . دئمک اونونال  نا راحاتلیق ایلن اورهْاوستونده چالیشیرسا اولیگینین  ك خسته لیکلرین میثال اوره خسته

سی دیر .  دیر یییه ایسیین ایش ْلرینین حکیمی او لیک ك حاققیندا دانیشیریقسا جاواب آالجاغیق یا باشقاسی قادین خسته اوره

جک . بس بئله دئیه بیلریک کی دیل مسئله سینه  ك حکیمی ایلن دانیش ، دئیه ن دانیشیرسان سنه : گئت اوره کده اونونال اوره

ده نییت ، اوماج و هدف جهتینده ـ ده  دیر و نتیجه بیر دیلچی ایلن عادي بیر آدامین یاناشماسی علمی باخیمدان چوخ فرقلی

 فرقلی دیرلر . یئنه

دانیشان آدامین وئردیگی جاواب  دیلده ْن وئریلن جاواب ایلن او یانی بیر سورغویا ( عاینی بیر سورغویا ) دیلچی طرفینده

 موطلق فرقلی اوالجاقدیر ( عاینی بیر جاواب اولمایاجاق ) 
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لیگین  مما هر حالدا مومکن اولسا دیلچیدیگیم جاوابی وئردیگیم سورغودان آلمادیم آ ـ عینی حالداکی من ایسته ریضا عالی

 چون ایضاح وئرین ؟ٍبیزیم او سی حاقدا ن ) و تاریخچه ( تاریخیندهکئچمیش ایل آییندان 

حاقدا  ْدیر ؟ بیلسم راحاتجاسینا او نیز نه ن آنالمیز و دوشونجه لیکده ن و دیلچی م سیزین دیلده بیلیره ـ من حسن بک هادي

) ایلن  gramaticaـ سی ( » گراماتیکا « اولور او دیلین ایلن مشغول  و دیل لیکهر بیر آدامکی دیلچیسیزه دانیشارام . باخین 

 )  ( etnique»یک نائت« تاریخی باخیمیندان و ها بئله  دیلی ْایلن او لري شمهیگایلن یعنی سس د سی» فونوتیکا « اودیلین 

اشدیریر کی بونالر هامیسی اوزلویونده باشقا ـ باشقا مووضوعالر و یا خود اسطوره باخیمیندان آر» میفیک « ( اخالقی ) و 

لیک دئدیگیمیز بو دگیل کی هر بیر حاققیندا دانیشان آداما بیز دیلچی دئیب دیل عالمی  لر و کونوالردیرالر . دیلچی مسئله

ده بولوملري واردیر . بیزیم عصریمیز لیگین اوزونون ن دانیشا بیلر دیلچی اولمادان ، البتته دیلچی دیراق . هامی دیلدهآدالن

 ري واردیر .ل قولال ل ـ اوزه لیگین اوزونون اوزه گیل . ایندي بودؤوروده دیلچی افالطون عصري ده

ن قاالن  ن اونجه داش دوورونده قولالري واردیر . یازي دووروندهن باشالیاراق آراشدیرما لیگین یازیلی سندلرده دیلچی

 ،  شیناسلیق یا باستان» باستان تانیشلیق « الر واردیرکی اولور  لري یازیدان قاالن ایزلري آراشدیرانلر و قاالن اثر نیشانه

ییر  آرکولوژي ) دیر . یا باشقا بیریسی گلیر دیلین شعیر بولومونده ایشله(  کی آیري بیر آدال کئچمیشی آراشدیرماق

ـ  ا جان آتیر و باشقاالري اونون گراماتیکاسیندا یا ائتیمولوژيقوشماالري آراشدیریر . بیري گلیر ادبیاتیندا آراشدیرمای

آراشدیریر . منجه آیري ـ آیري  زامانالردا بونالرین  دوغونویین یا دیلین کیم اول ن یا اوزهٍسینده یا همان سوزون اوزو

 حاققیندا دانیشماق الزیمدیر .

 سی حاقدا ... لیگین تاریخچه دیلچیریضا عالی ـ 

« لر حاققیندا یازیالن یادداشالرا گؤرا بیرینجی دؤنه  متن من اوخودوغوما گؤره و گؤردویوم بیرینجیي ـ حسن بک هاد

 ن باشالنیلیر . ـ ده» آتن « ـ ایل بوندان اؤنجه بو ایش ایلن مشغول اولموشدور ، کی اونون فیکیریجه دونیا  2400» افالطون 
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دیلی یونان دیلی » آتن « یالنیز  ـ لی دیل دئدیگین» آتن « ورپاغی ، آدام یانی افالطون دئییر : تورپاق دئدیگین یالنیز آتن ت

 دیر .

ـ ایل دیرکی تانینیر و اوندان  300ـ ایل یا  250ده  کی سانسکریت ن خبرسیزایدي . نئجه ـ ده» سانسکریت «  زامان ْافالطون او

چون میللی بیر اثره ٍدیلینین عالیملري بو دیلی اؤزلري اودیلی تاپیلیب کی ایندي فارس دیلینده و فارس » اوستا « سونرا 

 ییرلر . چئویریب و چئویرمک ایسته

 لیک افالطوندان باشالنیر ... دئمک کی سیزجه دیلچی ریضا عالی ـ 

ی جیلدیل 53(  م دئیره  ساسینداا  رالبتته بو سؤزو من یازیلی سندلر اوزره و گؤردویوم کاغیذالر یازیال حسن بک هادي ـ

, سونراالر ایسه هر بیر عالیم , هر بیر ضیالی یئرلی ـ  دانیشیقالري ) ین پالتون ـ ال سقراط« ـ ده پاریسده چیخان  1820

ه بولونور بیري خالقین یوك فیکیر واردیر ایکی بؤیوك یئرحاقدا چابا گوسترمیشدیر . ائتیمولوژییادا ایکی بؤ یئرینده بو

ائتیمولوژي ـ سینه  ائتیمولوژي کی بو حاقدا ( ظارافات ) دوستوم ناصر منظوري خالق یمولوژییاسی باشقاسی اکادمیکائت

 سینه اکادمیک دئیر ! ناکادمیک او بیري

ن و اونالرین آنالمالري  لیکده ین فیکیرلري دیلچی ـ خالق ـ 1بس بیلدیک کی بیزیم ایکی فورمادا ائتیمولوژییا واریمیزدیر 

 لرله آراییب تاپماق ) لرین کؤکونو علمی یولالر و منطیق می و اکادمیک ائتیمولوژییا ( کلمهـ ایکینجی عل 2ن   لرده کلمه

و البتته اوال بیلسین  اوالبیلرآراماق و اونا کوك تاپماق اوالرکی بو هم دوز همده سهو لري  بیرینجی فورمادا چوخ راحات کلمه

سوزونده » گربه « شیتمیشیک دئیرلرکی الق میثال : بعضاً ائْش اوگیشیک یولالرا آیاق قویمو ن ده کی بو فورمادا بیز کوکده

دیر . بو خالق ائتیمولوژییاسیندا دئییلن سوزلره » قارا بی « یا » قورو بی « لیگی واردیر و بو کلمه اصلینده  گیشیک سس ده

ال کئچیرلر .آمما علمی و اکادمیک ن راحاتلیق هئچ بیر شاهید و تانیق یوخدور , سؤزلر بیر ادعا کیمی دئیلیر و اوستونده

ییب ،  له نی دووره کئچمک اولماز بیر کلمه آراشدیریلیرسا او کلمه ن ائتیمولوژییادا بیر سوزو راحاتلیقال دئییب اوستونده

 لر اوندان هانسی کلمه ك ك باخیب گؤره تا سوزوموز کؤکلی بیر سؤز اولوب ائشیگه چیخا و گره ییک لی اوستونده فیکیرلشمه
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ـ یمیز دیر یا خود آنا » ائت « ریک کی بو بیزیم  زامان ادعا ائده بیلمه هئچ نسوز بیز تورك دونیاسینداْدوغولور او

 ن آیریالن قولالریمیز واردیر . لرده گیل بوتون کلمه میزدیر . بیزده هئچ بیر کلمه تک و یالقیز ده کلمه

دیللر دئییرلر ،  ) agglotination(  لی» آگلوتیناسیون « الر بونا  وپالیبئلنچی بیر دیللره بیز کؤکلو دیل ، بوتون دیل و اور

و قیریقالري بیر ـ بیرینه » قیریق «  ایلتیصاقیکی  دیللر آدالنیر ، کی بودا منجه سهو بیر آددیر نییه ایلتیصاقیکی بورادادا 

 یاپیشدیرماغا دئیرلر .

لیگین  لیک بیزه مومکون اولورسا دیلچی ییک هله جه ن ایضاح ایستییه سیزدهي گلیرکن بو حاقدا دا البتته بیز یئرریضا عالی ـ 

 سینیز . اهمیتی حاقدا بیر آز ایضاح وئره

نی اسینین هر ائلین هیمی ، ایمی ، نیش هر خالقین بایراغینین ، هر بیر خالقین کؤکونون اینامینین دوشونجه حسن بک هادي ـ

 یر .ن له سی دیلینده خالصه ، سیمگه

 دا یوخدور . ایلن دانیشماق ایمکانی انی دیل یوخدورسا بیر خالقی

منجه بو سهو بیر سؤزدور بونا  دیر ، آمما ن اؤنملی سی اقتصادي جهتده دئیبدیرکی بیر توپلومون ایلیشگی» مارکس « 

و چوخ راحاتلیقال بیز کی بیر نئچه دوولتی و خالقی ییغدیالر بیر یئره  ایدي ده شوروي آدالنان اولکه میشدا کئچ  لمیثا

 یونده اولدو باشقا بیر اؤلکه .ٍسی اوزلو دوك کی داغیلدي و آیریالنالر هرهگؤر

بیر دوولتی  و دیلده باشقا ، ائل و دیل بیر گلیرلر ، نئچه ائلین اوالبیلرگئتمیر ، ائل باشقا ن سؤز  ن دانیشاندا دوولت ـ ده ائلده

لیگین اهمیتی ـ ده بو هیمی  دیلچی،  اوالبیلر، دئمک بو کی بیر دوولتین نئچه دیلی  بیلراوالنئچه ائلی  ده بیر دوولتین اوالبیلر

لري قورویوب ساخالییب  کلمه لیک دئدیگین نی قوروماقدادیر . بو اینانجی یارتماقدادیر ، یاراشدیرماقدادیر . دیلچی و سیمگه

 .اونالري اکیب بئجرتمکدیر

بو آتومدان  اوالبیلرنظرده آلیریقسا  ، . آتومو اوالبیلرلیک ـ  یريلیک ده ـ ده اَ می دیلچیلیک اولدوغو کیـ  یريهر علمیده اَ

اونو آپاراسان گویلره و ساالسان اونالرین باشینا  کی اوالبیلر ، اینسانالرین ساغالملیغی یولوندا دا فایداالناسان( اتم ) 
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و اجتماعی بیر چالیشما یولونا کئچیر ، یک عمومیتله سوسیال ل آالسان . دیلچی ن ملیغین الیندهساغالومینلر اینسانین 

لیکله میللتلري بیري ـ برینین جانینا  سی قویولدوغونا گوره بو اَیري یولدا ـ دا دیلچی لیکله بینوورهـ  یريسیاست ایسه اَ

 چون اوندان فایداالنیر .ٍسالیب اوزونون ایستکلرینه چاتماق او

 ؟ اوالبیلرله نه باغلیلیغی  و مدنیتدیلی نئجه تعریف ائدیرلر و اونون کولتور دیلچی عالیملر ریضا عالی ـ 

ده دیلین تاریخی باخیمدان  ، بونا گوره م ییره من دیلین فونوتیک ائتیمولوژییاسیندا ایشلهحسن بک هادي ـ 

سینده چالیشیرام ، داش  ن ساحهدیلی و کیتابالرینیلرین  رك دیللی میللتٍم ، هابئله دیري تو ن خبرسیزه ائتیمولوژیسینده

ییب اونالرا گوج  رك سوزلرینین الیمه چاتدیقی اونالرا تانیق تاپدیقجا تاپداالییب تاپینیب ایستهٍلرین قدیم تو یازیلی عابیده

لوژییا ییشلر ، فونوتیک ائتیمو دیلین فونوتیک جهتینده چالیشیرام فونوتیک بنزه م اونالردان قایناقالنیرام ، یالنیز وئریره

رك دیلینین ٍالراکی تو تدقیقاتچی ْییرم . بو ایش او نی کوکله الر تاپیریقسا چالیشیب کلمه بیر تانیق سینده ساحه

اونالرا تانیقالر و گوجلر  ییر هلر تؤر میش ماده بئله پیشمهائتیمولوژییاسی اوغروندا و یؤنونده چالیشیرالر پیشمیش ها 

کیمی اولور ، بیر قایناق  لرینه بو ایش بیر قایناق گیشمه قایناق وئریر ، سس دهنه یارالدیر . میفیک تفکور صاحیبلری

 وز کی ایدیعامیز اولسون .نسریسینه بو اولدوغوموز حالدا گیریریک بیر قایناق ایچه

 من یئنه سوالیمی تکرارالییرام کی بس دیلین تعریفی نه دئمکدیر ؟ ریضا عالی ـ 

لور اؤز دیلینده آغالییر . دیل اونالرین گولمک و آغالماق سسلري ـ دیر . ٍان اؤز دیلینده گوباخین هر اینسحسن بک هادي ـ 

غال ْدیل دئدیگین نه دیر ؟ دیل بیر سس جهتینده بیرده یازي باخیمیندان معناالنیر . سس باخیمیندان آراشدیرساق بوتون دو

اؤز سسی وار ، حئیوانالرین ایسه اؤز سسی ، ینسانین کی اوالن سسلر دیر . سویون اؤز سسی وار ، ا ، طبیعت ایچینده

ن علمی بیر  ده واردیر . دیل سس اساسالریندا قورولور معنا تاپیر . بیز سس ـ ده اینسانالرین اؤز سسلرینه گؤره دیللري

ده بو دور  دیرکی قوالق ائشیدیر ، بو سس ـ ین فیزیکی جهتی دیر . علمی جهتیتعریف وئرسک بو دور : سس او فرکانسالر

 
5 



کی ، آچیقلیغی ، بؤیوکلوغو دیلین  مئیدانی سورهسس ـ ین » یاپازون ـ و دی« سس ـ ین سس دیله کیملیک بخش ائدیر . کی 

 وسیله دیر . للیکلرین اؤنه قویان اوزه

الرین  ماهنی قینین دیلینده اونالرینلنین خا اولکه ْیه گئدیرلرسه او لري هانسی اولکه میثال اوالراق آذربایجان موغننی

گلیر ایراندا فارسجا اوخویورکن » ود وف رشید بهب« ائدیرلر . میثال اوچون للیکله ایفا  وورقوسوز اکسان ـ سیز تام گؤزه

رسالر راحاتلیقال اونون الیق ائدیرکی هامی ف للیکله ایفاچی سی واردیرسا ائله گؤزه گؤروروك اونون آغیزلیغی و لهجه

 رلر .وغو ماهنینی دوشونواوخود

هئچ بیر فارس ( چاتارمازلیق ) ـ ینا گؤره بیز  )کسیکلیغی هابئله ناقیص diapazon» ( دیاپازونونون « آمما فارس دیلینین 

« لییم کی  حاققیتدا ـ دا دئمه» دیاپازون « میشیک . البتته  گینی گؤرمه جه رك دیلینده اوخویا بیلهٍتو آدامی راحاتلیقال دیللی

لیغی دیر . بیر میثال ایلن سوزومو نیشلیغی گئنکی ، سرعتی ، سسین گئ یزیکی اؤلچوسو ، سورهسسین ف» دیاپازون 

، او البتته بونالردا  ٍ، او ْاریمیز دیر . اؤ ، اوو» او « رك دیلینده نئچه فورمادا ٍم بیزیم تو ره هچاتدیرا بیل راحتجاسینا

قلی اؤ ، دیش اؤ ، ... کی بونالري آراشدیرماق دیل گراماتیکا سینین دیرلر آغیزدان چیخان او ، داما اؤزلویونده نئچه جوره

رك دیلینین دیاپازونونون ( خصوصیله آذربایجان ٍنیشلیغی دیر ، بو توعالیملرینین ایشی دیر . بونالر هامیسی سس گئ

لیق ر . لهجه اوالراق ، آغیزده گیلدی بیر دیل» قیسیق « رك دیلی ٍنین ) گئنیش ـ لیغیندان آسیلی دیر . دئمک تو آغیرلیغی

 اَن بوتونلَشمیش دیللرده ندیر . اوالراق

بیر  یق یارانیرلغلیسی دیر ، بیر جوره با بیر اینسانین منیمسه مه» هویت « کی  سه بو سؤزو قبول ائدیریک ریضا عالی ـ

   لر ؟یاوالب لیگین هویت ایله نه باغلیلیغی اوندا دیلین و دیلچی ، توپلوما و ییغینتی ـ یا

) قومی  یا    etnique) ، ( ن ایکی سورغو سورولور بیرینجیسی خالقین کیملیگی ( ائتنیک منجه بوردا منده حسن بک هادي ـ

دیر ، ایکینجیسی خالقین کیملیگی فرهنگی ، اقتصادي  ، دیل و ...  باخیمیندان  خود دري باخیمیندان آراشدیریلماسی

ن کولتورو برابر گؤتوروروکسه ( بیر آنالمدا ) بونالرین آناسی ( دیل ) دیر دئمک کی بیر آراشدیریلماسی دیر . بیز هویت ایل

 
6 



ن دانیشا  . بیز دیلی گؤتوروروکسه هئچ زامان دیلدهشیر  له ل لیغی دیلده اوزه ائلین واري ، یوخو بایراقینین اوجالیغی و تام

لر دیر . یانی بیر ائلین دیلین  الن سسلر دیر . دوغما اوالن حرکتدوغما چیخان سایاق او ن ولتور خالقین ایچیندهریک . ک بیلمه

 ه کی کولتور دئدیگین بیر قوالق ایلنملیگی آرادان قالدیریالجاقدیر . نیین آلیریقسا اونون کولتورو ، واري یوخو ، کی الینده

لر دیرلر . بیر داها دا »سیمگه « لن ٍدوٍگؤرونن و گودا ْبیرده گؤز ایلن گؤرولورکی او نن دیلدیر ، سس و دیلله ائشیدیلیرکی

«  ) و اینگیلتره دیلینده  signal» (  سیگنال«  فرانسا دیلینده دیر کی عالمت معناسیندا» سیمگه « دا دیلدیر ْیازیدا دیر کی او

 یونانجا دیر . ) signasoos(  »سیگناسوس « ها بئله  )  signoos(   »سیگنوس « و التین دیلینده ایسه  )  sign(  »ساین 

شیریق بو کلمه نه معنادا دیر میثال چون بیزیم سی ایلن قارشیال کلمه» التصاق « دیل آراشدیرماالریندا بیز ریضا عالی ـ 

 دیل آدالندیریریلیر ؟ ایلتیصاقیتورك دیلیمیز 

« یه  انی داشییان کلمهمیز یوخدور اونالر بو معن آدیندا بیزیم بیر کلمه ایلتیصاقیالبتته خاریجده حسن بک هادي ـ 

بوتون « دا اونو  اکادمییاسیندا چیلیک رك دونیاسی دیلٍدا یاپیشیق آنالمیندا دیر و تو کی معناسی،   ردئیرل »آقلوتیناسیون 

بو یاپیشیق یا دئییپلر .  ایلتیصاقیسینه  معنا ائدیبلر . یاپیشیق یانی بوتون ایندي گتیریلیب بو یاپیشیق کلمه» دیل 

بیلر و بوردا کوك قاالرقی و کؤکه یاپیشا یه اکلر و پسوندلی یا دا پیشوندلی بو معنادا دایر کی کؤکه یاریشه ده بوتون

سی  کلمه» التصاق « ه م بورادا نیی گیر و من بیلمیره دهلیق معناسیندا  ایلتیصاقیگیشیلمز دیر . کی البته منجه بو هئچده  ده

نی  دور کی سیز بو کلمه ن کؤکو واردیر و او دئدیگیم کیمی ثابیت دایاقلی دوروملونی رك دیلینده کلمهٍنیلیر . و تو ایشله

بو یاسینا قویورسوزسا اوردان  [ اؤن یا پیشیق ] یا پیشوند پیشیق ] ن یاْسو [یا خود پسوند » اَك « گؤتوروب هانسی بیر 

ریر کی بو  یئري واردیر . وبو گؤسده یا پیشماق ][ بیر کلمه چیخاجاقدیر . یانی بیر دایاق واردیر کی یا پیشیر یانی وصلت 

دیر  دیلدیر . بو بیر کلمه ایلتیصاقییه یاناشسان دئمک اوالر کی بو دیل  گیل البتته ، بو باخینجادان بو کلمه قیریق دیل دهدیل 

لرده »اؤن اَك « دا لر یا پسوند اساس یئر آلیرالر عینی حالدا کی بور»سون اَك « و اوندا سؤز یوخ اساس بیزیم دیلده 
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بو تئزلیگده ، بیلینیر کی  ده چاپا بیراخدیالر واردیرالر . ( البتته آقاي روشن خیاوي ـ نین یئنی تدقیقاتالرینا گؤره کی بلکه

 لرده واردیر و بونا ثبوتالري ـ دا واردیر . )  بیزده اؤن اَك ـ لی کلمه

لرینی گؤرمک اوالر بونون  ییش ده اونون عینی بنزه لر واردیر کی دیل ییش ل بنزه خالقالر آرا گاهدان کولتورهریضا عالی ـ 

 ردیم ؟ حاققیندا بیزه ایضاح وئریب اچیقالمانیزي ایسته

آسیلی دیر . بوتون خالقالر بوتون ائللر تورپاق  ن ده ییش طبیعت خالقالر ایچینده ، ائللر ایچینده بنزهحسن بک هادي ـ 

ل وارلیقی واردیر ، چوخ یئرلرده بونالر بیري ـ بیري ایلن  ل کولتورو اؤزه ن اؤزونون اوزهتورپاغی . اوزونده یاشاییبالر

وبالر قور لر زره بعضی کلمهٍنون سسی او ْسوزو کی دونیا دیل عالیملري او» خوروز « ائدیبلر . میثال اوالراق  یاناشی حرکت

رك ٍلینیب ، تو لر دوزه کیمی کلمه» خرناسه « س دیلینده روندان ، خورولداماقیندان فارْر خوْن ، خو ، خوروزون سسینده

سیندا بوغاز  نیانین بوتون گلیشمیش دیللرینین هامیٍلیگینه اوندان آد گؤتورولوب ، دو خسته» خوروزلوق « دیلینده ایسه 

ن  ییش دیر ، طبیعتده ل بنزه کی بیر کولتوره ، لرین قوهوملوغو بو کلمه» . خوروزلوقدور « لرینین بیر آدي ایسه لیک خسته

لیغا  دیلچی ه باغلی دیر ،ل باغلیلیقالر میفیک تفکور بو کولتوره لیییک کی وهوملوقدور . البتته یئنه دئمهدوغما و دوغال بیر ق

قورخو « ، » سئوینج « ، » سوسوزلوق « ، » آجلیق « ین  بیلمه یازییا کئچه ، او الیمیز چاتمایان , ن دانیشاندا بیز میفیکده , یوخ

ریر . بو اوزونو  ره اؤزونو کوسدهٍالردا بیر دیر . باشقا جولر دیر . بونالر بوتون اینسان کیمی دوشونجه» ی قایغ«  ، » 

ب هر بیر یکی هر ویصال هامینی سئویندیر یارانیر . دئمک ییش ریرکن کوك بیر اولدوغو اوچون بو دوغال بنزه گوسده

ن آسیلی اولمییاراق ( کی اینسانالردا نژاد  بیلر و بو بیر ثبوت ـ دور کی دري ـ ده رلندیره هدکآیریلیق یئنه اونالري 

بیر ـ  ) بیزلري طبیعت و دور کی حئیوانالردان آیري ـ دیرنده معناسی ب سینی دئمک اولماز ، بیر اینسان نژادي دئیه کلمه

 بیریمیزه یاخینالشدیرابیلر . 

ل ، سیاسی اوز باشینالیغینا ( استقالل )  یقسا ، سیزجه بو ایش بیر خالقین کولتورهدیللر آراسی سرحد یارا دیرریضا عالی ـ 

 می ؟ اوالبیلرن ( سبب )  ده نه
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دا ، کی بو سینیرالري آییریب بللندیرمک عالیملرین ایشی دیر . البتته  وار ، سینیري دیللرین سرحدي ـ دهحسن بک هادي ـ 

 لندیریر .لرده خالق اؤزو بل اونالر بللندیرمسه

هئچ بیر شئی آلماق اولمور قاییدیر  لر واردیرسا اوندان ییش سه گؤرور بنزهر ـ دا ویریرْبیر خالق دانیشیرسا بیر دیلده زو( 

 ) ده دیر ؟ . آمما سیاستله باغلی لیقی نهییل  دئیر بو دیل منه عایید بیر دیل ده

یر خالقین دیلی و اونون اوستونده چالیشماق اونونال باغلی ایشلر سیاستله باغلیلیغی یوخ بلکه بوکی بریضا عالی ـ 

 گتیره بیلر می ؟ ل ها بئله سیاسی اؤز باشینالیق گؤرمک او خالقا کولتوره

 [ اوز باشینا ]» مستقل « ریبدیر کی هر بیر  گیل بونو تاریخ گؤسده البتته بونا منیم جاواب وئرمگیم الزیم دهحسن بک هادي ـ 

دا بیر دیللی اوالالر .  ل ـ ده دیلی اولوبدور . البتته بودا اوالبیلر کی نئچه آیریجا اوز باشینا دوولت اوال هامیسی زهخالقین او

ایلن دیلین سینیرالرینی آییریرام ، بونالرین هامیسی شخص ، قویولموش ،  [ اوز باشینالیق ]اونا گؤره ده من بوردا استقالل 

بعضاً دیمچی اولوب ن ) آسیلی دیر . گاهدان بو قوشولالر بو ایشه یار شاالردان ( شراییطدهقوشولموش ، قوشوتالردان ، قو

ده بیلر و سیاسی استقالل ـ ین قاباغینی آال بیلر . سیاست دئدیگین قوووه دیر ، و بوندا دا  ده اونون اؤنونده مانع توره

نین  نین عاغیللی آدامالري دیرالر بیر اولکه لر بیر اولکه یلچی. د ن فایداالنیب ده ن یوخ بلکه سیاستچی دیلچی دیلچی سیاستده

لر ها بئله ، سیاست ـ ده اوتورانالر هامیسی ، اؤلچوب بیچنلر ، آلیب  سی دیرلر ، آمما سیاستمدارالر و سیاستچی عادي کوتله

نی  ن ؟ یا هاردا گؤرونوب دیل بیر اولکهنی داغیتسی یب داغیدانالر دیرالر . هاردا گؤرونوب بیر دیلچی بیر اؤلکهانالر ، ییغییغ

 یا داغیتسین ؟  ییغیب

لر دیرلرکی خالقالري کؤچورمک ایلن بیر تورپاقدان باشقا تورپاغا او بیریسی تورپاقداکی خالقین دوغال  بو سیاستچی

ن اؤز  ت دیلدهلیغین سیاسته دخلی یوخدور . آمما هر واقت سیاس ازسنیلر . نه دیلین نه دیلچی حاقالرین آیاقالییب

 لرینه گؤره یارارالنیب دیر . ایستک
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ل  للیکلرینی تانیماق بیر خالقین سیاسی ، سوسیال ، کولتوره کی دیلی و اونون اوزه آمما بئله نظره گلیرریضا عالی ـ 

  ؟ اوالبیلرسی  لرده اؤنه یورومکده یاردیمچی ساحه

بوندا گلیشمه وار ، نه اؤتوملوك ( کی قازاقالر دئیرلر ) نه  ده ار ، نهمنجه دیل سیز خالقین نه اقتصادییاتی وحسن بک هادي ـ 

هئچ نه یوخدور .  ، کی اوز دیلیمیزده اؤتمک ، اینکیشاف دئمکدیر ) وار اؤسوملوك ( تورکمنلرجه ) نه اؤتگرلیک ( اؤزوموزجه

کلی دیر باشقا  شوندویونو گرهٍخدور یانی دورلویو ، اؤز باشینالیغی ـ دا یوٍل اؤز گو بیر ائلین کی دیلی یوخدور ، کولتوره

 دیلده دئسین . 

چون فایداالنیرالر . ایندي بئله ٍاون اؤز ایستکلرینه چاتماق  لر همیشه دیلده سیز بو حاقدا دانیشدیزکی سیاستچی ریضا عالی ـ

وسیله را حاکمیت ائتمک اوچون باشقا خالقالنین و گوجلو خالقین الینده  م کی دیل بیر گوجلو اولکه ییره سوروشماق ایسته

 ؟ کیمی اوالبیلر

گیل  سی بریتانیا آدالنان اولکه ده من سیزه یوخ دئسم اینانمایین ! ؟ ایندي دونیادا اینگیلتره دیلینین نماینده حسن بک هادي ـ

ویور . ژاپن ، کامپیوتر پونون گوجونه قاباغا یورْلر آراسیندا . بو دیل آمئریکانین تو اولکهاو بیر کیچیک اولکه دیر باشقا 

یشمیش ( پیشرفته ) کامپیوترلر آمما ژاپن دیلینده یوخ . بو کامپیوترلرین آالنالرین وئریر ائشیگه ، اَن گل [ بیلگی سایار ]

لییم چون اونالرین  نییه دئمه سازگیلیس دیلیجه یاییلیر ، سوروشورسوالر اولدوغو اوچون این نلري آمئریکالی لشدیره مالییه

اوچونجوسو  جاسونرا فرانسا ، ایدي کئچمیشده اهمییت باخیمیندان بیرینجی اینگیلیس دیلی یاخین توپووار هم پولو . هم 

روس ـ الرا و  آغ دیللی بیال ْـ دانا خالقین قیرمیزي قانین چکیب وئریردي او 15اوندا روس دوولتی  . ایدي ایسه روس دیلی

لر داغیالندان سونرا روس دیلی  ساوئت لیتوانی ـ نی یوخ . ، اؤزبک دیلین یوخ ، وخرك دیلین یٍروس دیلین تبلیغ ائدیردي تو

 اونون ـ جو اونون ایکینجی دیل کیمی تانینیر .  

 ایندي بو سونوجو آلماق اوالرکی توپسوز دیل یئریمیر .

 ؟ لرله نه باغلیلیغی واردیر لیغین بیر علم اوالراق باشقا علم دیلین و دیلچیریضا عالی ـ 
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لیق علمی و علم اولسادا دیل اهمییتلی دیر اولماسادا . دیل بیر آلاله وئرگیسی دیر . دیل اولماسا  دیلچی حسن بک هادي ـ

وز قویودورکی هئچ بیر یئره چیخاري اینسانین فیکیر دویغوالري کور سوسادیجیلیق یوخدور . دیل اولماسا فیکیر ، یار

 باغچا دیر .  , یاشیل بیر بوستانا چئوریلن باغ دیر , لري اینسان دوشونجه , ایلن یوخدور . دیل

 نین ـ ده یارانماسیندا رول اویناییر ؟ بوتون علمی ، ها بئله فیکیر مکتبلري لیکله بس دیل بئلهریضا عالی ـ  

سیز  فیکیرلري دیلبو  ال بیلرْدو ، فیکیر دیل ـ سیز نئجه بیان اووبئله دئییم کی دیل اولماسایدي فیکیر یوخحسن بک هادي ـ 

 ایلن دیر . ایلن دیر ، تانیقین ـ دا وارلیغی فورماسی دیل تانیقی کی اینسانین کیملیگی ریک . نئجه بیله ریک  دئیه نئجه یازابیله

دویغون یوخدور ، وارین یوخدور ، سن یوخسان دیلین سیز فیکیرسیزسن دیلین یوخدورسا ، فیکیرین یوخدور ،  سن دیل

 یوخدورسا .

 ینییزوار دئمگه ؟ نین ایلگیسی حاقدا نه ایلن فلسفه دیلا عالی ـ ریض

نین چوخ میفولوژییا ایلن باغلیلیغی اوالبیلر . دیل  لرین یارانماسیندان سونرا یارانیر . فلسفه فلسفه کلمهحسن بک هادي ـ 

)  filoserفیلوسه ( یندا دیر .نین قویوجوسو دور قوروجوسو یوخ ! قویوجو اوزه چیخارماق ( شکل دهنده ) معناس فلسفه

ساپالماق ایشینی گؤرمک ، فئیلسوف ، ساپالیان و  , ) filosofe(  دئمکدیر فیلوسوفه ) ساپ filساپالماق توخوماق و فیل ( 

 . ن ره ایلن گؤسده فیلسوف یانی فیکیرلري توخویان ، فیکیرلري دیل ییر توخویان معناسینی داشی

 یه چئوریلیر ؟ ایلن فلسفه لرین بویاسی الرکی فیکیرلر کلمهبس بئله دئمک او ریضا عالی ـ

 ایلن دیلین آراسیندا و البتته باشقا علملرده بونا تایدیرالر . بلی و بو اَن اوستون باغلیلیق دیر فلسفه حسن بک هادي ـ

 ائتیمولوژییا نه دئمکدیر ؟  ریضا عالی ـ 

جا  یونان سی التین ن . ائتی کلمه لرینده کلمه» ي لوژ« ایله » ائتیم : «  کیل تاپیپتش نکلمه ایکی قورومدا بو حسن بک هادي ـ

 تانیماق دئمکدیر . ، حقیقتی ، لیگی لیگی ، گئرچک اینجه ، ائتیمولوژي , واردیرانی , آلالهی ، کؤکو دیر .
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 ،  کی بو آلالهی گؤتورسک ائله . اقهین تانیمنین آلال یانی کلمه . سی , سوزون اؤزونو تانیماق , کؤکونو تانیماقئتمولوژیدیل ا

 دئمک دیر .  ائتیمولوژي سؤزون آتاسین تانیماق  دور ، ؟ سؤز هر زامان مخلوقمخلوق نئجه اوالبیلر ، خالیقی گؤتورسک 

یلر مه اوال بٍگؤرورسوزکی کلمه اؤزو ـ اؤزون تانیتدیریر ، آتا و ائتی کی بو کلمه بیزده آتاکیمی ترجوائتیمولوژییا علمینده 

آلالهین اولولوغون کوکلري دیرلر . یانی سوزون آناسی و  ، گونٍیوبؤ ده و آتا و ... بونالر هامیسی آتا آلاله آدي دیر . ده

نده بو ٍن ـ ده بئله دیر . طبیعتین اؤزو آتا و آنا طبیعتده ائش دوغمادیرالر . ائتیمولوژي جهتینده یدیر .آتاسی کیم

 او دیالکتیک بحثینده گلدیگی کیمی یاناشی گئتمک و یولداشلیق ائتمک معناسیندا دا واردیر . ( ضد اولماخ یوخ ) قاریشیقلیق

  : ریک چ بولومه بوله بیلهٍائتیمولوژییا علمینی بیز او

نین  بیر کلمه . لرین کوکونو قورماق تفکور اساسیندا ائتیمولوژییا ، یانی اینسانین اینانجیالري اوستونده کلمه ـ میفیک 1

 اینامالرینا دا یانیریق   کی میفیک دهسندلر یوخدورسا بیز خالقین کئچمیشآختاراندا اونا عایید یازیلی  ونوکوک

نی کوکونو آختاراندا بیز یازیلی سندلره دایانمالییق  ـ یازیلی سندلر اساسیندا ائتیمولوژییا بودا بو معنادا دیرکی بیر کلمه 2

لرینه و انالم بیرلیگینه باخاراق هانسی دیلده  ییش نین بنزه ییا بودا بیر کلمهـ سس و فونوتیک اساسیندا ائتیمولوژ 3

  ن بیلمک دئمکدیر . اولورسا اولسون اونالري بیر کوکده

کیتابین اوستونده » کاشغرلی محمودون سؤزلر توپلوسو « یا » الترك  تادیوان لغ« بیلدیگیمیزه گؤره سیز ریضا عالی ـ 

 بیزه ایضاح وئرین ؟ چالیشرسیز بو حاقدادا 

م کی دوغو یا خود شرق خالقالریندا ، اَن ایلکین یازیلمیش سوزلوکلرده ندیر .  ره حاقدا دئیه بیله بو کیتاب حسن بک هادي ـ

بو کیتابدا ائتیمولوژییا حاققیندا ، دیل بولوملري ن بیري ـ دیر .  لرده کئچن مین ایلین ایچینده اَن قدیم و اَن مکمل سوزلوك

ن دئمک  ن ، کولتورونده لرده ن ، دب لرده ن ، اَك لرده فعل لر ن ، ائیلم ن سوزلرده لرده غترك دونیاسیندا دانیشیالن لٍقیندا توحاق

 سوز گئدیر . ناینانجیندان و تام وارلیغیندا لرین ركٍاوالر تو
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 . دور چونٍتمک او رك دیلین اؤیرهٍلره تو) گؤره عرب سیناساوینا ( ادعا و نین دئدیگینه رحمتلیک محمود کاشغرلی بو کیتاب

اونو داها  ، چونٍمک او ایندي بیزده گلمیشیق رحمتلیک محمود ـ ون عربلره یازدیغی کیتابی گؤتوروب اؤز دیلیمیزي کؤکله

 یردي . ی تمک ایسته ن اؤیره رك دیلینی کؤکوندهٍبو کیتابدا عربلره تومحمود  .اوندان فایداالناق  ، چونٍآرتیق تانیماق او

) و بو کیمی   proverbوئربلر ( میثالالر آتا بابا سؤزلري ، پرو لیق ، سؤز قایناغی اولماسی ، دیوانین اهمییتی دیلچی

ریر . البتته بو  ر یوخاري اولماسینی گؤسده قده نین نه ین سیاسی اهمییتیرك دیلینٍن آراشدیریالبیلر . بو دیوان تو یؤنلرده

یازیلدیقدان سونرا یاییلماییب یا دا ییغیلیب اوزره یا قویولوب یا آلینیب یا دوشورولوب و بو کیتاب  نلر ده نه اهمییت هانسی

ـ ینجی ایللرین جیواریندا  1915سونراالر  لر گئدیب .  بو کیتابین آدینا ایشاره و ایتیب یالنیز کئچن مین ایلین یازیالریندا

رك دیلینه ٍکی اؤز یازدیغینا گؤره تو بیلردي کی تاپیلماسین و آلینماسین نئجهالاونو هارداسا بیر آلاله آدامی تاپیر آلیر و او

 ن هئچ بیر نم ـ نیشان یوخدور . ر اوزونده دا یازیب دیر ، آمما بورا قده بیر باشقا کیتاب گرامر کیتابی

و آغیزلیغینا  سینه جهرکٍتوتوروق گتیریب گونلوك آذربایجان تو ن سونرا دالیسین ایلدهـ   1000 بو سؤزلوگو  بیز

 ك . چئویره

آتا « ایلن  سی تووصییه ـ م  ـ دا عالیملرین 1932رولور آمما چاپا اوغور تاپمیر . ٍر کؤچو ـ یا قده 1926ن  ـ ده 1920بو کیتاب 

ـ م ـ ینجی ایلده  1920» ي بسیم آتاال« ـ دا کؤچورولور و  1936سی فرمانینی وئریر و  اونون کؤچورولمه» رك ٍتو

ده چاپ  کی کیتابخانادا یاتیر و یئنه ده هله کؤچورولن کیتابدان چوخلو فایداالر آپاریر آمما بو بیرینجی کؤچورولن کیتاب

بونو ساخالییب و ائشیگه » رك دیل قورومو ٍتو« نین  رك دونیاسینا بؤیوك بیر ایتگی دیر کی تورکییهٍ. بو تو اولونمور

 وئرمیر .

کی بو نسخه اَن  . و دئییب لر الر رك دیل عالیملري دامغاالییبٍتو ده دونیا ده تاپیالن نسخه ـ نی یهتورکی کی بولی  قئید ائتمه

 ندیر . لرده دوز نسخه

 لر و بو کیتاب حاقدا دانیشماالر واردیر . ـ م ـ دا کیتابدان ترجومه 1920ده چیخمادان اونجه  البتته تورکییه
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سیزه کیملر ) لیغینا چئویرمکده یزرك آغٍلیک آذربایجان تو ندهٍد ـ ون کیتابین گوکاشغرلی محمو ، ( بو ایشدهریضا عالی ـ 

 یاردیمچیدیرالر ؟

، گؤتورولوب  سی ایندیکی ایسالم جیمهورییتیندهلیک قاداقالنما شاه دوورونده اوالن یاساقلیق دیل و دیلچی حسن بک هادي ـ

ر  ائتدیگی یاردیمالردا او قدهدوولتین پ اولونماسینا و داغیتماسینا دیل بیر خالقین دیلی اوالراق اونا و اونون چا آمما بو

ها بئله بو  ن و یازیالن کیتابالردان یاردیم آلیرام . مده شونجهٍدگرلی اولسون . من بو یولدا یالنیز اؤز دوگیل کی  گوجلو ده

 یمی دوستالردان یاردیم آلیرام . ک» ابراهیم عبداللهی « ، »  پور مصطفی عیوض« ، » یاور جمالی « ، ده  کؤچورمه

 سی کیچیلیر بونا نه سؤزونوز وار . سی و گئنیشلیک داییره دیققت داییره اوندا منجه سیزین ایشینیزینریضا عالی ـ 

لره  گیل ، تانري اؤزوده تک دیر . من یازدیغیم چئویردیگیم کلمه لیک آز اولماق ده دونیا قورولوشوندا تک حسن بک هادي ـ

رك ٍلیقدا ادعام واردیر کی تو م من بو ایشده اکادمیک تحصیالت ـ دا آلماسام , دیلچی وار اون ـ الر تانیق گتیریره ئريبلکه ی

لر و  ییم کؤکونو دئیم . ادعام ـ ایسه اوخودوغوم و یازدیغیم حاضیرالدیغیم کیتابالر و مقاله ن دانیشاندا اونو کؤکله دیلینده

. البتته بونادا اینانیرام کی هیچ بیر انتقاد منی  ر هئچ بیر انتقادال قارشیالشمامیشام قده وئردیگیم تانیقالردیر . بورا

و  م ك بو قوللوغو ائدیره ره ییخابیلمز هئچ بلکه بیر آز دا منه یاردیمچی اوال بیلر . من گؤردویوم ایشه اینانیب دیلیمی سئوه

ول ـ ده وئریلیرسه اونالرا وئریلسین کی اوز دیللرین آراشدیرماغا ن اوممورام منه بیر اؤد ده بویولدا هئچ بیرزاد کیمسه

 یادالرین قاپیسینی چالیرالر .

 بو کیتابین هانسی یونونده چالیشیرسیز ؟ریضا عالی ـ 

ها  ایی شناختی ]زیب [استیتک ،  چاغداشالشدیراندا ، اونو ائتیمولوژیک ، فونوتیک ، ائتنیک کیتابی بیز بوحسن بک هادي ـ 

ایل بوندان قاباق فالن سؤز ـ   1000، میثال کی بو کیتابدا اوالن ثبوتالري گتیریریک اولدوغونا  رك دیلینین کؤکلوٍله توبئ

بیرینجی بو  ریک نی آال بیله ن ایکی نتیجه ایندي دئییلدیگی کیمی دیر و بو دیلین کؤکلو اولدوغونو اثبات ائدیر . بو ایشلرده

 زه چیخار .ٍلشر همده کئچمیشده اوالن زنگینلیک او ا آرتیق زنگینو دیلیمیز داهکی هم بو گونک
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 ن اوزره یازیلیب ؟ هانسی بیر الزام سبب اولوب بو کیتاب یازیلسین ؟ ده سیزجه بو کیتاب هانسی بیر نه ریضا عالی ـ

دا یا  شیغیردا یا شیریق ن روایت وارکی دئییبلر : منیم کاشغرلی محمود اوزو دئیرکی پئیغمبر ( ص ) ـ ده حسن بک هادي ـ 

هله او زامان کی ـ ده » بزم الست « رك قومو دور بونالر بیزیمله لبیک ـ ي ٍخود شرق ـ ده دوغودا بیر قوشونوم وارکی تو

ک لرده ایکی سللیک یا اوچ سللی ركٍ. و بیز تاریخده ـ ده تو لر، آلالهین بیرلیغینا لبیک دئییبدیر لرکائنات یارانماییب دئییبدیر

ده ، ائلده ـ ده بیرلیغا اینانیبالر و کاشغرلی محمود  ـ اینانیبالر . ائوده ـ  [ توحید ]لر هر زامان بیرلیغا ـ  ركٍگؤرموروك . تو

دا اوالر ، اینانماماق ـ دا ، آمما بیرینین باشی چالیشسا ، بونا اینانار و گلیب  بونو دئیرکن آرتیریر کی بو سؤزه اینانماق

 شر . اؤیرهرك دیلینی ٍتو

لره ، بو دیلی  لره ، او زاماندا حاکیم اوالن قووه کی عرب ییب دا ایستهکاشغرلی محمود ن روایت دیر و  بو سؤز پئیغمبرده

ك بیزیم تاریخچی دوسالریمیز آراشدیرسینالر و  ییب اونو گره ده بیلیب یا بیلمه تسین ، حال بو نئجه اولوب اؤیره اؤیره

 جاوابینی تاپسینالر .

یک چالیشمانی لمن بو نئچه ایل« یازیر» محمود کاشغرلی « سینده گؤروروك کی  بیز کیتابین بیر حیصه ریضا عالی ـ

دئمک اوالر کی عربلرین او دووروده و عصیرده گوجلو  7ـ دبیر سیاقی ـ ص » م  سینه تقدیم ائدیره باسی خلیفهع

 تقدیم اولونوب ؟ اولماسیندان آسیلی اوالراق بو کیتاب یازیلیب و اونالرا

بئلنچی بیر  لر بیلر آمما او زامان غروسونو تاریخچیْداها دو نلر حاکیمی دیر و بونو خلیفه او زاماندا حسن بک هادي ـ

بونالر هامیسی  . جک ایمکانالریندان آسیلی ایدي و تام معنا دا کئچینه ایله وئیمک یازیلماسی قلم ایله ـ کاغیذ ایله کیتابین

 لري واریدي یا دا اولدوغو دوولت ایدي و بونودا بیلیریک کی او زامان یا پوللوالرین اؤز خانلیقالري و دوولت پولدان آسیلی

ده  گیل کی هم مخالف ل بیر آدامالرین الینه ، ایندیکی دوور کیمی ده ایدیالر . یانی پول ییغیشمیشدي اوزه ن و خاندان آسیلی ده

 ده پول واردیر . همده موافق
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کی او زامان تاریخی  ایلن یا زوروایلن اولموش اوال . بیرده چون ـ ده اوالبیلر اصلینده بو ایش یا اونالرین پولیٍواونون ا

یق کی بو دینی قورویوب ساخالیانالر ، آمما اونوتمامالیی گیل کی رکجه دهٍن دیلی و دینی عرب دیر توباخیمدان اسالم ـ دینینی

 لر اولوپدور . چون یالنیز بو اولکهٍاسالم دینی او ، اَن توپلومسال و قالیملی یئر الر رکلر اولوبٍعربلر یوخ بلکه تو

 ایسالمی رك دیلینه باخمییاراقٍایل چالیشیبالر تو 700ده عثمانلی حؤکومتین نظرده آالبیلریک کی  نمونه اوالراق تورکییه

ده ایسالمی ساخالماق اوغروندا چالیشیرالر . و بلکه بعضاً گؤروروك بو دیلی آیاقالییب کئچیرکن  قورویوب ساخالسینالر

 نده آسیلی اوالبیلر .  بو ایش بو فیکیرده

ده  نین یانینا آپاریرکن بو کیتابی یاندیرمیرالر یانی بو کیتابا پول قویوبالر و خرجلرینی کاشغرلی محمود بونو خلیفه

رك دیلینین اهمییتلی ٍایلن دانیشیب و اونو تو خلیفهبو کیتابی یازمامیشدان » محمود « دا دئمک اوالرکی ووئریبلر . بون

 سالیب . اولماسینا باشا

نین نئچه مین تورکمن عسگري واریدي . بو کیتاب تکمیل ، مکمل ، اَکلی  لرین حاکمیتی واریدي خلیفه ركٍنین درباریندا تو خلیفه

چون ، ٍشمک او اؤیرهها بئله آراشدیرماق  ، اق دیرسلیک دیر . قایناؤزو در سینده کیتابدیر . بو کیتاب سوییه بیر آکادمییا

ـ  1342. فارس دیلینده گرامر کیتابی هارداسا  گئدیرن و اونالرین نئجه دوغماسیندان سؤز  لرده ن کلمه کی اوندا گرامرده نییه

رکون گرامرینده ٍندان اوول توایل بو 1000الر . آمما بو رحمتلیک  لر یازیب ركٍیا بیر آز دالی قاباق یازیلمیش دیر اونودا تو ده

ریر . ایندي بو ایشه خلیفه  یازیب صرف ـ ینده یازیب چکیمینده یازیب . بو ایش دیلیمیزین وارلیغینی کئچمیشینی گؤسده

ییبسه یالنیز قبول  سیدیر . دستور وئرمه ریجی لرین اهمییتینین گوسده ركٍسه عجب عاغیللی ایش گؤروب تودستور وئریب

 اغیللی ایش گؤروب .ائدیب یئنه ع

 بونودا دئمک اولماز کی بو کیتاب بیر ناسیونالیستی فیکیر اوزره یازیلیب ؟ ریضا عالی  ـ

لر داها دوزگون  ناسییونالیستی فیکیر او معنادا کی ایندیکی عصریمیزده گئدیر بو آنالمدا منجه تاریخچی حسن بک هادي ـ 

ییب اوخومامیشیق  لرینی گورمه چو ، عربچی ، یا باشقا دیلچی کلمه ركٍده بیز تور تاریخ جاواب وئره بیلرلر . من بیلدیگیم قده
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عمله گلمیشدیر . کئچمیشده خانلیق دوورو ایدي گوجلولر و وارلیالر ن بو یانا  ، بو کلمه و فیکیر کاپیتالیسم دوورونده

ایلن دیریلمک و دیرچلمک  سی لر واسیطهدووري ایدي البتته ایندیکی عصریده یئنه بو خانلیق دوورو آمئریکا کیمی دوولت

ن وار آمما بوگونکو  دوورونده» افالطون « ناسیونالیسم تفکورو یئنه دئییم کی بام باشقا بیر معنادا  حالیندادیر . البتته

نا و البیلمزدي و بونالر هامیسی قدرت و گوج قیراغیْییر او دووروده او سینی داشی دوشونجه» پان « معنادا و آنالمداکی 

 سینه ییغیشیب . لر دیرلر . دیلین یوخ و تأسوفلر اولسون کی قدرت چئوره سینه ییغیشان بیر شئی چئوره

 جک . بو کیتاب نه زامان چاپا حاضیرالنیب ایشیق اوزو گؤرهریضا عالی  ـ 

 جک . نیلیب بو تئزلیکده ـ ده ائشیگه وئریله ر بیر آز ایشله بورا قده حسن بک هادي ـ

 م . ییره دارلیغیمی بیلدیریب آپاردیغینیز ایشلرده سیزه و دوستالرینیزا اوغورالر دیلهاؤز میننت من سیزه ـ  ریضا عالی
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