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Tektaş Ağaoğlu: 
“Cümhuriyyət hər zaman 
padşahlıqdan daha 
doğru bir sistemdir”

Azər  bay  can-Tür  ki  yə əla  qə  lə  ri:
ta  ri  xi və müasir in  ki  şaf mər  hə  lə  lə  ri

Ermənilərin “səssiz 
monastırları”nda 
hazırlanan fitnələr

Xocalı soyqırımı

“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı 
soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza 

üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, 
eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.”

Heydər Əliyev
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Da  vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun rəs  mi 
say  tın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
“Azər  bay  ca  nın 2017ci il üçün iq 
ti  sa  di priori  tet  lə  ri” sər  löv  hə  li mə 
qa  lə  si ve  ri  lib. AZƏR  TACa is  ti  na 
dən mə  qa  lə  ni təq  dim edi  rik.

* * *
Son il  lər öl  kə hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə

 lə  rin  də real  laş  dı  rı  lan məq  səd  yön  lü 
təd  bir  lər öz uğur  lu nə  ti  cə  lə  ri  ni ve  rib.

İq  ti  sa  diy  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin 
də, o cüm  lə  dən ener  ji sa  hə  sin  də qlo 
bal əhə  miy  yət  li la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı öl  kə
 mi  zin im  kan  la  rı  nı ar  tır  maq  la ya  na  şı, 
re  gional və bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şa  fı işi  nə də xid  mət edir. Bu ba 
xım  dan Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü və 
li  der  li  yi ilə ic  ra olu  nan “Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi” la  yi  hə  si Azər  bay  can qa  zı  nı 
Av  ro  pa ba  zar  la  rı  na çat  dır  maq  la Av 
ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si  nə də öz də  yər  li töh 
fə  si  ni ve  rə  cək. La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 
“Şah  də  niz2” qazkon  den  sat ya  ta  ğı 
nın iş  lən  mə  si üz  rə iş  lə  rin 87 faizi, Cə 
nu  bi Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri  nin ge  niş 
lən  di  ril  mə  si üz  rə iş  lə  rin 72 faizi, 
TransAna  do  lu Bo  ru Kə  mə  ri  nin (TA 
NAP) in  şa  sı üz  rə iş  lə  rin 60 faizi, 
TransAd  riatik Bo  ru Kə  mə  ri  nin (TAP) 
in  şa  sı üz  rə iş  lə  rin 30 faizi ic  ra edi  lib. 
Qeyd et  mək la  zım  dır ki, “Şah  də  niz” 
ya  ta  ğı təs  diq edil  miş qaz eh  ti  ya  tı ən 
azı 1,2 tril  yon kub  metr olan dün  ya  nın 
ən bö  yük qaz ya  taq  la  rın  dan bi  ri  dir.

Azər  bay  can  da tran  zit po  ten  sialı  nın 
real  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də də mü 
hüm la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na baş  la  mı  şıq. 
Bu il Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun 
ti  kin  ti  si ba  şa çat  ma  lı  dır. Bu la  yi  hə  nin 
ic  ra  sı Çin  dən Av  ro  pa  ya yük  lə  rin çat 
dı  rıl  ma müd  də  ti  nin 2530 gün  dən 
1215 gü  nə en  di  ril  mə  si  nə im  kan ve  rə
 cək. Şi  malCə  nub nəq  liy  yat dəh  li  zi 
çər  çi  və  sin  də isə ötən il Azər  bay  can 
əra  zi  sin  də bü  tün ti  kin  ti iş  lə  ri ba  şa çat
 dı  rı  lıb. Be  lə  lik  lə, Azər  bay  can çox mü 
hüm nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev  ril  mək 
də  dir. Ha  zır  da iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin 
priori  tet  lə  ri iq  ti  sa  diy  ya  tın da  ha da şa 
xə  lən  di  ril  mə  si, qey  rineft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı  dır.

“Azər  bay  ca  nın 
2017-ci il 
üçün iq  ti  sa  di 
priori  tet  lə  ri”

PrezidentİlhamƏliyevinməqaləsi
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GÜNDƏM

Sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı məq  sə  di  lə sə  na  ye 
park  la  rı  nın və zo  na  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
iş  lə  ri apa  rıl  maq  da  dır. 2018ci il  də Sum
 qa  yıt Kim  ya Sə  na  ye Par  kın  da in  ves  ti  si 
ya də  yə  ri 2 mil  yard ABŞ dol  la  rı  na ya  xın 
olan bir ne  çə sə  na  ye müəs  si  sə  si açı  la 
caq. Pam  bıq, tü  tün, fın  dıq, çay, ba  ra  ma 
və di  gər ix  rac  yö  nüm  lü məh  sul  la  rın is 
teh  sa  lı ar  tı  rı  la  caq, bir ne  çə aq  ro  park və 
iri fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
da  vam et  di  ri  lə  cək. İn  for  ma  si  ya sek  to 
ru  nun in  ki  şa  fı məq  sə  di  lə xid  mət  lə  rin 
key  fiy  yə  ti  nin, öl  kə  nin tran  zit in  for  ma 
si  ya dəh  li  zi po  ten  sialı  nın ar  tı  rıl  ma  sı da 
vam et  di  ri  lə  cək. Son za  man  lar elekt  ron 
vi  za  la  rın ve  ril  mə  si, “Tax free” sis  te  mi 
nin tət  bi  qi, Bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı və 
For  mu  la1 ki  mi mö  tə  bər təd  bir  lə  rin ke 
çi  ril  mə  si öl  kə  də tu  riz  min in  ki  şa  fı  na 
əhə  miy  yət  li töh  fə ve  rir.

Ey  ni za  man  da, qeyd et  mək la  zım 
dır ki, əl  də et  di  yi  miz real uğur  lar  la 
ya  na  şı, ça  ğı  rış  lar  la da üz  ləş  mi  şik. 
Qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ran pro  ses  lə  ri 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na da öz tə  si
 ri  ni gös  tə  rib, gə  lir  lər aza  lıb və ötən il 
ər  zin  də mil  li val  yu  ta 10,1 faiz ucuz  la 
şıb. La  kin adek  vat ad  dım  lar ata  raq 
biz bu çə  tin  lik  lə  rin öh  də  sin  dən uğur 
la gə  li  rik. Da  ha da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fa nail 
ol  maq üçün “St  ra  te  ji Yol Xə  ri  tə  si” təs
 diq  lə  nib, st  ruk  tur, ins  ti  tu  sional, pul
kre  dit, ma  liy  yə və di  gər is  ti  qa  mət  lər 
də də  rin is  la  hat  lar apa  rı  lır, ver  gi və 
göm  rük sa  hə  sin  də ida  rəet  mə tək  mil 
ləş  di  ri  lir, bü  tün sa  hə  lər  də şəf  faf  lıq tə 
min edi  lir. Mi  sal üçün, ötən ilin 10 
ayın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin azal  ma 
sı  na bax  ma  ya  raq, göm  rük rü  sum  la  rı 
nın top  la  nan həc  mi 53 faiz ar  tıb.

Azər  bay  ca  nın gü  cü tək  cə iq  ti  sa  diy
 yat  la məh  dud  laş  mır: Azər  bay  can çox
 mil  lət  li bir öl  kə  dir. Əsr  lər bo  yu bu  ra 
da müx  tə  lif et  nik qrup  lar və di  ni ic 
ma  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri sülh, qar  şı  lıq
 lı an  laş  ma və dialoq şə  raitin  də ya  şa 
yıb  lar. Azər  bay  can  da to  le  rant  lıq ru  hu 
daim hökm sü  rüb və 2016cı il Azər 
bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm ili” elan 
olu  nub. Öl  kə  miz ar  tıq si  vi  li  za  si  ya  lar, 
din  lər və mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı dialo  qa 
həsr olun  muş mö  tə  bər bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  di  yi mü  hüm bir mə 
ka  na çev  ri  lib. Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş 
ki  la  tı  nın Si  vi  li  za  si  ya  lar Al  yan  sı  nın 
7ci Qlo  bal Fo  ru  mu  nun 2016cı il  də 
Ba  kı şə  hə  rin  də uğur  la təş  kil olun  ma  sı 
bu  nun yax  şı nü  mu  nə  si və dün  ya öl 

kə  lə  ri  nin Azər  bay  can  da  kı mul  ti  kul  tu
 ra  lizm mü  hi  ti  nə olan mü  na  si  bə  ti  nin 
real ifa  də  si idi. Ro  ma Pa  pa  sı Fran  sis 
kin Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  ri  ni xü  su 
si  lə qeyd et  mək la  zım  dır. Bu ta  ri  xi 
sə  fər za  ma  nı Ro  ma Ka  to  lik Kil  sə  si  nin 
rəh  bə  ri dün  ya  ya çox açıq me  saj  lar 
gön  dər  di. Azər  bay  can  da mul  ti  kul  tu 
ra  liz  min və  ziy  yə  ti ilə bağ  lı onun də 
yər  li fi  kir  lə  ri həm hə  qi  qə  ti əks et  di  rir, 
həm də dün  ya ka  to  lik  lə  ri  nin rəh  bə  ri 
nin bu iş  lə  rə qiy  mə  ti  nin gö  zəl tə  za  hü
 rü idi.

Öl  kə hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də 
ol  du  ğu ki  mi, Azər  bay  can id  man sa  hə 
sin  də də bö  yük uğur  lar əl  də edib. Pay
 taxt  da və re  gion  lar  da ən müasir Olim 
pi  ya id  man komp  leks  lə  ri və di  gər id 
man inf  rast  ruk  tu  ru ya  ra  dı  lıb. Döv  lət 
sə  viy  yə  sin  də id  ma  na gös  tə  ri  lən qay  ğı 
və öl  kə  də ən müasir inf  rast  ruk  tu  run 
ya  ra  dıl  ma  sı gənc nəs  lin id  ma  na olan 
ma  ra  ğı  nı bö  yük də  rə  cə  də ar  tı  rıb. İd 
man  çı  la  rı  mı  zın ən mü  hüm bey  nəl  xalq 
id  man təd  bir  lə  rin  də uğur  lu iş  ti  ra  kı bu 
gün ar  tıq yax  şı ənə  nə  yə çev  ri  lib və 
Azər  bay  can id  man  çı  la  rı Rio Olim  pi  ya 
Oyun  la  rın  da bu  nu bir da  ha sü  but 
edib  lər. İd  man  çı  la  rı  mız 18 me  dal qa 
za  na  raq me  dal  la  rın sa  yı  na gö  rə dün 
ya  da 14cü, Av  ro  pa  da 7ci, post  so  vet 
mə  ka  nın  da 2ci, mü  səl  man öl  kə  lə  ri 
içə  ri  sin  də isə bi  rin  ci ye  ri qa  za  nıb.

Azər  bay  can, həm  çi  nin mö  tə  bər id 
man təd  bir  lə  ri  nə ev sa  hib  li  yi edən 
dün  ya  nın ta  nın  mış öl  kə  lə  rin  dən bi  ri 

dir. Öl  kə  miz  də 2015ci il  də ilk Av  ro  pa 
Oyun  la  rı və Ba  kı  da 2016cı il  də dün 
ya  da 500 mil  yon in  sa  nın iz  lə  di  yi For 
mu  la1 QranPri ya  rış  la  rı ke  çi  ri  lib. Bu 
il ye  ni  dən bey  nəl  xalq id  man alə  mi  nin 
diq  qə  ti Azər  bay  can  da ola  caq. 2017ci 
il  də öl  kə  miz  də İs  lam Həm  rəy  li  yi 
Oyun  la  rı ke  çi  ri  lə  cək. İd  man sa  hə  sin 
də bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğın möh  kəm
 lən  di  ril  mə  si  nə bö  yük töh  fə ve  rə  cək 
bu təd  bir  lər həm də Azər  bay  ca  na gə 
lən tu  rist  lə  rin sa  yı  nı xey  li də  rə  cə ar  tı 
ra  caq, bu  nun  la da öl  kə  miz  də tu  rizm 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si işi  nə 
xid  mət gös  tə  rə  cək.

Mən əmi  nəm ki, 2017ci il Azər  bay
 can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şaf ili ola  caq. 
Biz sə  mə  rə  li iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın hə  ya
 ta ke  çi  ril  mə  si  ni da  vam et  di  rə  cə  yik. 
Ey  ni za  man  da, so  sial  yö  nüm  lü tə  şəb 
büs  lə  rin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  ni ar  tı  ra 
ca  ğıq. İq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si 
işi de  mək olar ki, ba  şa çat  maq  da  dır. 
Ha  zır  da öl  kə  mi  zin ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lu  nun 70 faizi qey  rineft sek  to 
ru  nun pa  yı  na dü  şür. 

Bu gün bi  zim qar  şı  mız  da du  ran 
əsas məq  səd ix  ra  cın şa  xə  lən  di  ril  mə  si 
dir. 2016cı il  də at  dı  ğı  mız ad  dım  lar 
bu məq  sə  də nail olun  ma  sı işi  nə xid 
mət edə  cək. Azər  bay  can ar  tıq Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun Qlo  bal Rə  qa  bət 
Qa  bi  liy  yət  li  li  yi İn  dek  si  nə gö  rə 37ci 
yer  də  dir (MDB öl  kə  lə  ri sı  ra  sın  da 1ci 
yer  də) və biz bu uğu  ru da  ha da möh 
kəm  lən  dir  mək əz  min  də  yik.



ANAL İ Z

4   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   5

Pay  taxt An  ka  ra  da tö  rə  di  lən ter  ror 
ak  tı sə  bə  bin  dən Tür  ki  yə pre  zi  den  ti 
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 2016cı ilin 
15 mar  tın  da Azər  bay  ca  na nə  zər  də tu 
tu  lan sə  fə  ri bir ay  da ikin  ci də  fə tə  xi  rə 
sa  lın  dı. La  kin bu  nun qar  şı  lı  ğın  da 
Azər  bay  can pre  zi  den  ti plan  laş  dı  rı  lan 
St  ra  te  ji Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın V ic  la 
sı  nın Ba  kı əvə  zi  nə An  ka  ra  da ke  çi  ril 
mə  si ba  rə  də tə  şəb  büs  lə çı  xış et  di və 
Tür  ki  yə  yə sə  fər et  mə  yə qə  rar ver  di.  
Bu o de  mək idi ki, Ər  do  ğa  nın sə  fə  ri 
nin tə  xi  rə sa  lın  ma  sı  na gə  ti  rən An  ka 
ra  da  kı müd  hiş və xain ter  ror ak  tı Ba 
kıAn  ka  ra mü  na  si  bət  lə  ri  nin sə  viy  yə 
si  nə ne  qa  tiv tə  sir et  mə  yə  cək. Tam tər
 si  nə, iki qar  daş öl  kə ara  sın  da əla  qə  lər 
ənə  nə  vi axa  rın  da  yük  sə  lən xət  lə da 
vam edir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
düş  mən xə  ya  nə  ti  nin acı  sı  nı ya  şa  yan 
Tür  ki  yə  yə get  mə  si mil  yon  la  rın qəl  bi 
ni riq  qə  tə gə  tir  di. Ən bö  yük al  qı  şı isə 
tə  bii ki, qar  daş öl  kə  nin döv  lət baş  çı  sı
 nın di  lin  dən eşit  dik: “Mil  lə  ti  mi  zin və 
öl  kə  mi  zin bu çə  tin gü  nün  dəAn  ka  ra 
nın mər  kə  zin  də, Kı  zı  lay  da ta  ma  mi  lə 
mül  ki əha  li  yə qar  şı hə  qi  qə  tən çox cid
 di ter  ror ak  tı ter  ror  çuin  ti  har  çı  nın tö 
rət  di  yi hü  cum  la bağ  lı gös  tər  di  yi  niz 

həm  rəy  li  yə gö  rə öz adım  dan və mil  lə
 ti  miz adın  dan tə  şək  kür edi  rəm. 

   
Tarixəbirnəzər...
Türk Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  ru  cu  su 

Ata  tür  kün “Azər  bay  ca  nın se  vin  ci bi 
zim se  vin  ci  miz, kə  də  ri kə  də  ri  miz  dir” 
möh  tə  şəm kə  la  mı, Azər  bay  can xal  qı 
nın ümum  mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye 
vin səs  lən  dir  di  yi “Bir mil  lətiki döv 
lət” ifa  də  si müasir dövr  də Azər  bay 
canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  rin məz  mu 
nu  nu və yö  nü  nü ay  dın gös  tə  rir. İki 
döv  lət ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin ye  ni 
və əsas mər  hə  lə  si 1991ci il  də So  vet  lər 
Bir  li  yi da  ğıl  dıq  dan son  ra baş  lan  mış 
dır. Tür  ki  yə Azər  bay  ca  nın bər  pa edi 
lən döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni ta  nı  yan ilk 
öl  kə ol  muş  dur. Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri  nin Azər  bay  ca  nın əra  zi  si  nin 
bir his  sə  si  ni iş  ğal et  mə  si  nə ca  vab ola 
raq rəs  mi An  ka  ra  nın tə  ca  vüz  kar döv 
lət  lə sər  həd  lə  ri  ni 
bağ  la  ma  sı zə  ru  ri  
bir ad  dım ol  maq
 la, Tur  ki  yə  nin 
A z ə r   b a y   c a   n ı n 
möv  qe  yi  ni tək  cə 
söz  də yox, həm 

də əmə  li iş  də dəs  tək  lə  yən bir döv  lət 
ol  du  ğu  nu or  ta  ya qoy  muş  dur.

Ta  ri  xi və et  nik kök  lə  rə bağ  lı olan 
bu tə  bii ya  xın  laş  ma, ümu  mi ma  raq  lar 
ət  ra  fın  da səy  lə  rin bir  ləş  mə  si  nə, gə  lə 
cə  yin möh  kəm tə  məl  lər üzə  rin  də qu 
rul  ma  sı  na hu  dud  suz im  kan  lar ya  rat 
maq  da  dır. Ey  ni za  man  da, ye  ni dün  ya 
ni  za  mın  da əda  lə  tin əsas me  yar ki  mi 
qə  bul edil  mə  si  nə sa  diq  li  yi  ni hər iki 
döv  lət daim or  ta  ya qo  yur. Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin 
dün  ya  da ana  lo  qu ol  ma  yan müt  tə  fiq 
lik sə  viy  yə  si  nə  yük  səl  mə  si ilk növ  bə
 də ta  ri  xi tə  mə  lə söy  kə  nir. 1918ci ilin 
28 ma  yın  da mü  səl  man Şər  qin  də ilk 
de  mok  ra  tik döv  lət ki  mi ya  ran  mış 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
da  xi  lixa  ri  ci həm  lə  lər  dən mü  da  fə  sin 
də və möh  kəm  lən  mə  sin  də o za  man  kı 
Os  man  lı Tür  ki  yə  si ya  xın  dan iş  ti  rak 
et  miş  dir. I Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin  dən, 
ha  be  lə Ru  si  ya  da baş ver  miş 1917ci il 
fev  ral və okt  yabr çev  ri  liş  lə  rin  dən is  ti 
fa  də edən er  mə  ni  lər bol  şe  vik bay  ra  ğı 
al  tın  da  Azər  bay  ca  nın bə  zi böl  gə  lə  ri 
ni, o cüm  lə  dən Ba  kı  nı iş  ğal et  miş  di  lər. 
Be  lə bir mu  rək  kəb şə  rait  də müs  tə  qil 
li  yə ye  ni qo  vuş  muş, bey  nəl  xalq aləm

Azər  bay  can-Tür  ki  yə əla  qə  lə  ri:
 ta  ri  xi və müasir in  ki  şaf mər  hə  lə  lə  ri
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 də hə  lə ta  nın  ma  yan gənc döv  lə  tin  öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü qo  ru  maq və da  xil 
də  ki er  mə  nibol  şe  vik bir  ləş  mə  lə  ri  ni 
zə  rər  siz  ləş  dir  mək im  kan  la  rı hə  lə ye 
tə  rin  cə de  yil  di. O dövr  də Os  man  lı 
hö  ku  mə  ti özü  nün ağır du  ru  mu  na 
bax  ma  ya  raq, Azər  bay  ca  nın əra  zi bü 
töv  lü  yü  nü tə  min et  mək məq  sə  di  lə 
Nu  ru pa  şa  nın ko  man  dan  lı  ğı ilə hər  bi 
qüv  və  lə  ri  ni Azər  bay  ca  na gön  dər  di və 
onun rəh  bər  lik et  di  yi Qaf  qaz İs  lam 
Or  du  su və Azər  bay  can Kor  pu  su Gən
 cə  də, Yev  lax  da, Göy  çay  da, Kür  də  mir
 də və di  gər böl  gə  lər  də apa  rı  lan ağır 
dö  yüş  lər  də esermen  şe  vik və daş  nak 
qo  şun  la  rı  nı dar  ma  da  ğın edə  rək sent 
yab  rın 15də Ba  kı  ya da  xil ol  du. Ba  kı 
nın «Sent  ro  kas  pi dik  ta  tu  ra  sı»n  dan – 
men  şe  vikeser və daş  nak qo  şun  la  rın 
dan azad olun  du  ğu 15 Sent  yabr bu 
gun ta  ri  xi  mi  zin ən şan  lı sə  hi  fə  lə  rin 
dən  dir. Hər  bi na  zir Ən  vər Pa  şa o 
vaxt  lar Nu  ru Pa  şa  ya gön  dər  di  yi te  leq
 ram  da ya  zır  dı: “Bö  yük Tu  ran im  pe  ra
 tor  lu  ğu  nun Xə  zər kə  na  rın  da  kı zən  gin 
bir qo  naq ye  ri olan Ba  kı şə  hə  ri  nin 
azad edil  mə  si xə  bə  ri  ni bö  yük bir se 
vinc və mut  lu  luq  la qar  şı  la  dım. Türk 
və is  lam ta  ri  xi si  zin bu xid  mə  ti  ni  zi 
unut  ma  ya  caq  dır. Qa  zi  lə  ri  mi  zin gö 
zün  dən öpür, şə  hid  lə  ri  mi  zə fa  ti  hə  lər 
it  haf edi  rəm”.

Təəs  süf ki, so  vet döv  rün  də Azər 
bay  canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri  nin təh
 rif edil  miş, hət  ta  mil  lət ki  mi var  lı  ğı  nı 
itir  mək təh  lü  kə  si ol  du  ğu vaxt  lar  da 
Azər  bay  can türk  lə  ri  nin Tür  ki  yə  dən 
yar  dım is  tə  mə  si,  Os  man  lı or  du  su və 
Azər  bay  can kö  nül  lü  lə  rin  dən iba  rət 
“İs  lam or  du  su”nun xal  qı  mı  za gös  tər 
di  yi yar  dım  iş  ğal ki  mi qiy  mət  lən  di  ril
 miş  dir. Azər  bay  canTür  ki  yə əla  qə  lə 
ri  nin 19201922ci il  lə  ri  ni əha  tə edən 
sə  nəd və ma  te  rial  lar sü  but edir ki, 
müt  tə  fiq  li  yin bu döv  rün  də də  So  vet 
Azər  bay  ca  nı ilə Tür  ki  yə ara  sın  da dip
 lo  ma  tik mü  na  si  bət  lər özü  nü təs  diq 
edir. O vaxt bol  şe  vikdaş  nak hər  bi 
bir  ləş  mə  lə  ri  nin Azər  bay  can  da hə  ya  ta 
ke  çir  dik  lə  ri et  nik tə  miz  lə  mə  nin qar  şı 
sı  nı  al  mış Os  man  lı döv  lə  ti I Dün  ya 
mü  ha  ri  bə  sin  də məğ  lub ol  muş tə  rəf 
ki  mi çı  xır və  özü kö  mə  yə möh  tac qa 
lır. Öl  kə  nin par  ça  la  na  raq An  tan  ta ilə 
onun müt  tə  fi  qi olan döv  lət  lə  rin ida  rə
 si  nə keç  mə  si  ni qeydşərt  siz qə  bul et 
miş Os  man  lı sul  ta  nı və onun tə  rəf  dar
 la  rın  dan fərq  li ola  raq Mus  ta  fa Ka  mal 

Pa  şa  nın ət  ra  fın  da bir  ləş  miş və  tən  pər 
vər qüv  və  lər An  tan  ta or  du  la  rı ilə mü 
ba  ri  zə  yə qal  xır.  Mak  si  mum sə  fər  bər 
edil  miş öl  kə  da  xi  li hər  bisi  ya  si po  ten 
sialın tü  kən  mə  si  nin qar  şı  sı  nı alı  nır və 
Mus  ta  fa Ka  mal pa  şa baş  da ol  maq  la 
və  tən  pər  vər qüv  və  lər mü  ba  ri  zə  ni qə 
lə  bə ilə ba  şa vu  rur  lar.  26 ap  rel 1920ci 
il  də TBMM adın  dan So  vet Ru  si  ya  sı  na 
mək  tub gön  də  ri  lir. Mək  tub  da So  vet 
Ru  si  ya  sı  nın an  tiim  pe  rialist qüv  və  lər 
lə mü  ba  ri  zə  si  nin dəs  tək  lən  di  yi, Tür 
ki  yə  nin də ey  ni cəb  hə  də ol  du  ğu bil  di
 ril  dik  dən son  ra, TBMMnin an  tiim  pe
 rialist qüv  və  lər  lə mü  ba  ri  zə  də türk 
xal  qı  nın ye  ga  nə təm  sil  çi  si ol  du  ğu  nun 
ta  nın  ma  sı və on  la  ra hər  bi yar  dı  mın 
gös  tə  ril  mə  si xa  hiş edi  lir  di. So  vet Ru 
si  ya  sı TBMMnin bu mü  ra  ciəti  ni müs
 bət qar  şı  la  yır və la  zım olan yar  dı  mı 
da gös  tə  rir. TBMM Ru  si  ya və Azər 
bay  ca  na öz sə  fi  ri  ni gön  dər  sə də, nə 
Ru  si  ya, nə  də Azər  bay  can An  ka  ra  ya 
sə  fir  lə  ri  ni gön  dər  mə  yə hə  lə tə  ləs  mir 
di  lər. Yal  nız Cə  nu  bi Qaf  qaz res  pub  li 
ka  la  rı  nın ha  mı  sın  da So  vet ha  ki  miy  yə
 ti  nin qu  rul  ma  sın  dan və 16 mart 1921
ci il  də Mosk  va  da Ru  si  ya ilə Tür  ki  yə 
ara  sın  da dost  luq mü  qa  vi  lə  si  nin im  za
 lan  ma  sın  dan son  ra Azər  bay  ca  nın 
Tür  ki  yə  də dip  lo  ma  tik nü  ma  yən  də  li 
yi  nin açıl  ma  sı  na qə  rar ve  ri  lir. So  vet 
Ru  si  ya  sı ilə Azər  bay  can ey  ni si  ya  si və 
ideolo  ji cəb  hə  ni təm  sil et  dik  lə  ri  nə gö 
rə, Azər  bay  ca  nın Tür  ki  yə  yə tə  yin olu
 na  caq sə  fi  ri  nin kim  li  yi ba  rə  də Le  ni  nə 
mə  lu  mat ve  ri  lir və bu və  zi  fə  yə İb  ra 

him Əbi  lov tə  yin olu  nur. İb  ra  him 
Əbi  lov 15 okt  yabr 1921ci il  də eti  mad
 na  mə  si  ni TBMMnin səd  ri və Ali baş 
ko  man  dan Mus  ta  fa Ka  mal pa  şa  ya 
təq  dim edir. Azər  bay  ca  nın dip  lo  ma 
tik nü  ma  yən  də  li  yi hə  min gün  dən baş
 la  ya  raq İb  ra  him Əbi  lo  vun və  fat et  di  yi 
23 fev  ral 1923cü ilə qə  dər Tür  ki  yə  də 
fəaliy  yət gös  tə  rir. İ.Əbi  lo  vun və  fa  tın 
dan son  ra isə Azər  bay  ca  nın Tür  ki  yə 
yə sə  fi  ri tə  yin olun  mur və bu funk  si 
ya  nı Azər  bay  ca  nın da da  xil ol  du  ğu 
SS  Rİnin, yə  ni mər  kə  zi hö  ku  mə  tin 
nü  ma  yən  də  si ye  ri  nə ye  tir  mə  yə baş  la 
yır. Ata  türk döv  rün  dən son  ra da SS  Rİ 
ilə mü  na  si  bət  lə  rin  də so  yuq  luq uzun 
il  lər da  vam et  miş  dir. 

Qı  sa  ca xa  tır  lat  dıımız bu ta  ri  xi hə  qi
 qət  lər gös  tə  rir ki, hə  lə 1918ci il  də 
məhz Tür  ki  yə  nin dəs  tə  yi ilə Azər  bay
 ca  nın müs  tə  qil  li  yi, əra  zi bü  töv  lü  yü 
tə  min olun  muş, bol  şe  vik  lə  rin, daş 
nak  la  rın Ba  kı və ət  raf ra  yon  lar  da ağa
 lı  ğı  na son qo  yul  muş  dur. 70 il  lik so  vet 
ha  ki  miy  yə  ti il  lə  rin  də bu ta  rix giz  lə  dil
 miş, yan  lış təq  dim olun  muş  dur. La 
kin Azər  bay  can xal  qı türk əs  gə  ri  nin 
qəh  rə  man  lı  ğı  nı heç vaxt unut  ma  mış, 
onu qəl  bin  də dil  siz bir sev  gi ilə ya  şat
 mış  dır. 

Dərinköklərə
bağlıbugünümüz
Azər  bay  can ötən əs  rin son  la  rın  da 

döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  dik  dən 
son  ra Tür  ki  yə ilə mü  na  si  bət  lə  rin in  ki
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 şa  fı üçün ge  niş si  ya  si və hü  qu  qi im 
kan  lar ya  ran  dı. Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  yev 1993cü il  də xal  qın is  tə  yi ilə 
ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dıq  dan son  ra Tür  ki
 yə Cüm  hu  riy  yə  ti ilə mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na xü  su  si önəm ver  di.  Bu bir 
lik, tə  sa  du  fi de  yil ki, re  gion  da sül  hün, 
təh  lü  kə  siz  li  yin qa  ran  tı ki  mi də  yər  lən
 di  ri  lir. Tür  ki  yə və Azər  bay  can bö  yük 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
sin  də st  ra  te  ji or  taq  lıq nü  ma  yiş et  di  rə 
rək, ümu  mi  lik  də re  gionun, ey  ni za 
man  da, dün  ya  nın iq  ti  sa  di im  kan  la  rı 
nın ge  niş  lən  mə  si  nə mü  hüm zə  min 
ya  ra  dır. Çox  la  rı  na əf  sa  nə ki  mi gö  rü 
nən BTC və BTƏ neftqaz la  yi  hə  lə  ri 
nin ger  çək  ləş  mə  si də Tür  ki  yə və Azər
 bay  can döv  lə  ti  nin si  ya  si ira  də  si  nin 
nə  ti  cə  si  dir. Bu bir  li  yin möh  kəm  lən 
mə  sin  də ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
xid  mət  lə  ri əvəz  siz  dir. Bu gün bu si  ya
 sət Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam et  di  ri  lir. Re  gion  da təh 
lü  kə  siz  li  yin tə  mi  na  tın  da, bü  tün mü 
na  qi  şə  lə  rin sülh yo  lu ilə həl  lin  də ma 
raq  lı olan Tür  ki  yə və Azər  bay  ca  nın 
dün  ya  nın ən nü  fuz  lu təş  ki  lat  la  rın  da 
ey  ni möv  qe  dən çı  xış edə  rək, bey  nəl 
xalq ic  ti  maiy  yə  ti ən mü  hüm prob  le 
mi  miz olan Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  lin
 də əda  lət  li möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mə  yə 
ça  ğır  ma  sı, iki  li si  ya  sə  tin bu gün ya  rat

 dı  ğı prob  lem  lə  ri ara  dan qal  dır  ma  ğa 
ça  lış  ma  sı hər iki öl  kə  nin or  taq ma  raq
 la  rın  dan irə  li gə  lir. Rəs  mi An  ka  ra 
daim Azər  bay  ca  nın ya  nın  da ol  du  ğu 
nu bə  yan edir. Azər  bay  can və Tür  ki  yə 
iki döv  lət ol  sa da, ümü  mi hə  dəf  lə  ri 
bir  dir. 

A  zər  bay  can  la Tür  ki  yə ara  sın  da 
mə  də  nihu  ma  ni  tar əla  qə  lər də yük  sə 
lən xət  lə in  ki  şaf edir. Elm və təh  sil 
sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq, tə  lə  bə mü  ba  di
 lə  lə  ri, in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri  nin qar  şı  lıq
 lı sə  fər  lə  ri, bir  gə mə  də  ni təd  bir  lər ar 
dı  cıl ola  raq hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Mə  də  niy 
yət sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq həm də 
TÜRK  SOY çər  çi  və  sin  də in  ki  şaf et  di  ri
 lir. 

Azər  bay  ca və Tür  ki  yə ara  sın  da 
otən dövr  də 140dan çox sa  ziş, mü  qa
 vi  lə, bir  gə bə  yan  na  mə və pro  to  kol  lar 
im  za  lan  mış  dır. İq  ti  sa  diy  ya  ta yö  nəl  di 
lən xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar sa  hə  sin  də qar
 daş öl  kə Azər  bay  ca  nın əsas tə  rəf  daş 
la  rın  dan bi  ri  dir. Azər  bay  ca  nın ha  zır 
da dün  ya  nın 150 öl  kə  si ilə ti  ca  rət əla 
qə  lə  ri  ni var  dır və Tür  ki  yə Azər  bay  ca 
nın əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rın  dan bi  ri 
dir. 2001ci il mar  tın 12də Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti Hey  dər Əli  ye  vin Tür  ki  yə 
yə rəs  mi sə  fə  ri za  ma  nı “Azər  bay  ca  nın 
tə  bii qa  zı  nın Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  na 
tə  da  rük edil  mə  si  nə dair Azər  bay  can 
və Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  la  rı ara  sın  da 

tə  bii qa  zın sa  tı  şı və alı  şı haq  qın  da mü 
qa  vi  lə” im  za  lan  mış  dır. 2006cı il  də 
Ara  lıq də  ni  zi  nin Tür  ki  yə sa  hi  lin  də  ki 
Cey  han ter  mi  na  lın  da Ba  kıTbi  li  si
Cey  han neft ix  ra  cı bo  ru kə  mə  ri işə 
sa  lın  mış və bu  nun  la iki öl  kə  nin iş  ti  rak 
et  di  yi bey  nəl  xalq trans  kon  ti  nen  tal la 
yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. 2007ci ilin 
yan  var ayın  da Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum 
qaz kə  mə  ri is  tis  ma  ra ve  ril  miş  dir. 
Azər  bay  ca  nın “Pet  kim”də, “Star Ra  fi
 nery”də, elekt  rik stan  si  ya  sı ki  mi la  yi 
hə  lər  də ka  pi  tal qo  yu  lu  şu var. Da  ha 
son  ra TA  NAP la  yi  hə  si gə  lir. Bu la  yi  hə 
Tür  ki  yə və Azər  bay  can üçün va  cib la 
yi  hə  dir. “Tür  ki  ye Pet  rol  le  ri Ano  nim 
Or  tak  lı  ğı” (TPAO) şir  kə  ti “Şah  də  niz” 
ya  ta  ğın  da bpdən son  ra ikin  ci ən bö 
yük sər  ma  yə  çi  dir. Bu, Tür  ki  yə  nin 
Azər  bay  can ilə hər sa  hə  də ol  du  ğu ki 
mi, ener  ji sa  hə  sin  də də or  taq uğur  la  rı
 nın par  laq gös  tə  ri  ci  si  dir. 

Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu xət  ti 
üz  rə bey  nəl  xalq la  yi  hə  nin hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si və Bos  for bo  ğa  zın  da də  mir 
yo  lu tu  ne  li  nin in  şa  sı TransAv  ro  pa və 
TransAsi  ya də  mir yo  lu şə  bə  kə  lə  ri  nin 
bir  ləş  di  ril  mə  si  ni, yük və sər  ni  şin  lə  rin 
bir  ba  şa ola  raq Azər  bay  can, Gür  cüs 
tan və Tür  ki  yə əra  zi  lə  rin  dən keç  mək 
lə Av  ro  pa və Asi  ya  ya çı  xa  rıl  ma  sı  nı 
tə  min edə  cək  dir. Ba  kıTbi  li  siQars çox 
bö  yük bir la  yi  hə  dir və bu gün real  lı  ğa 
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çev  ril  mək  də  dir. Bir za  man  lar Ba  kı
Tbi  li  siCey  han da əl  çat  maz bir xə  yal 
idi. Bu la  yi  hə Azər  bay  can və Tür  ki  yə 
ara  sın  da ye  ni əmək  daş  lıq im  kan  la  rı 
ya  ra  da  caq. Odur ki,  gö  rüş  lər  də Ba  kı
Tbi  li  siQars də  mir yo  lu xət  ti  nin is  ti  fa
 də  yə ve  ril  mə  si ilə nəq  liy  yat, ti  ca  rət 
sa  hə  sin  də Azər  bay  ca  nın, Tür  ki  yə  nin, 
Gür  cüs  ta  nın, ümu  mi  lik  də re  gionun 
və di  gər coğ  ra  fi  ya  la  rın fay  da  lan  maq 
im  kan  la  rı mü  za  ki  rə olun  du. 

Azər  bay  can və Tür  ki  yə pre  zi  dent 
lə  ri, hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri, döv  lət 
təm  sil  çi  lə  ri birbi  ri ilə çox ya  xın əmək
 daş  lıq ru  hun  da, xalq  la  rı  mı  za xid  mət 
və böl  gə üçün iş gör  mək dü  şün  cə  si ilə 
fəaliy  yət gös  tə  rir  lər. Bu, çox mü  hüm 
mə  sə  lə  dir. Azər  bay  can və  Tür  ki  yə 
əla  qə  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  yə çat  dı 
ğı  nı or  ta  ya qo  yan on  lar  ca fakt  lar və 
nü  mu  nə  lər gün  bəgün art  maq  da  dır. 
Şüb  hə  siz ki, bu  ra  da döv  lət nü  ma  yən 
də  lə  ri  nin üzə  ri  nə xü  su  si  lə bö  yük mə 
su  liy  yət dü  şür. Am  ma xalq  la  rı  mız  dan 
gə  lən bir  lik ira  də  si, qar  daş  lıq hiss  lə  ri 
ən yük  sək sə  viy  yə  də si  ya  si ira  də ilə 
möh  kəm  lən  di  ri  lib və qar  şı  ya mü  hüm 
hə  dəf  lər qo  yu  lub. 

Zamansınağa
çəkəndəbirolduq...
Ta  ri  xin müx  tə  lif dö  nəm  lə  rin  də hə 

mi  şə bə  zi güc  lər Azər  bay  can ilə Tür 
ki  yə ara  sın  da ni  faq  sal  ma  ğa ca  lış  mış
 lar. “Sü  rix pro  to  kol  la  rı” Cə  nu  bi Qaf 
qaz  da ye  ni geosi  ya  si xə  ri  tə ya  rat  maq, 
iş  ğal  çı Er  mə  nis  ta  nın blo  ka  da  dan çıx 
ma  sı məq  sə  di  ni or  ta  ya qo  yan pro  to 
kol Azər  bay  canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə
 ri  nin ru  hu  na zidd prin  sip  lə  ri da  şı 
maq  la bə  ra  bər, iki öl  kə ara  sın  da  kı 
mut  tə  fiq  lik tə  məl  lə  ri  nin sar  sıl  ma  sı  na 
he  sab  lan  mış  dı. Am  ma Tür  ki  yə özü 
nün və ən ya  xın tə  rəf  da  şı  nın mil  li ma 
raq  la  rı  nı zər  bə al  tı  na qoy  ma  maq üçün 
çe  vik dip  lo  ma  tik et  mək  lə növ  bə  ti də 
fə dün  ya  ya sar  sıl  maz qar  daş  lıq əla  qə 
lə  ri  nin əbə  di  li  yi  ni sü  but et  di. An  ka  ra 
bir  mə  na  lı şə  kil  də bə  yan et  di ki, qar 
daş öl  kə Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü 
yü bər  pa olun  ma  dan, Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğal  çı si  ya  sə  ti  nə və əsas  sız əra  zi id 
diala  rı  na son qo  yul  ma  dan sər  həd  lə 
rin açıl  ma  sı baş tu  ta bil  məz.

Bun  dan baş  qa, Qər  bin və onun tə 
rəf  daş  la  rı  nın təx  ri  bat xa  rak  ter  li ad 
dım  la  rı da Ba  kıAn  ka  ra mu  na  si  bət  lə 

ri  ni sar  sı  da bil  mə  di. Su  but olun  du ki, 
Azər  bay  canTür  ki  yə qar  daş  lı  ğı  ki  mi 
ali də  yər  lə  rə söy  kə  nən möh  kəm bir  li 
yi heç nə sı  ra  dan çı  xa  ra bil  məz. Dil, 
din, mə  də  niy  yət fak  to  ru  nu kə  na  ra 
qoy  saq be  lə, si  ya  sist  ra  te  ji mə  na  da 
hər iki öl  kə birbi  ri üçün zə  ru  ri tə  rəf 
daş  lı  ğa bö  yuk önəm ve  rir. Tür  ki  yə 
üçün Cə  nu  bi Qaf  qa  zın lo  ko  mo  ti  vi 
olan Azər  bay  can böl  gə  yə gi  riş  dir və 

ora  da möh  kəm  lən  mə  yin baş  lı  ca tə  mi
 nat  çııdır. Bu  na gö  rə də Azər  bay  can
Tür  ki  yə iş  bir  li  yi xü  su  si önəm kəsb 
edir. 

Şərq  lə Qər  bin qo  vu  şa  ğın  da yer  lə 
şən Azər  bay  can önəm  li tran  zit mən  tə
 qə ki  mi əvə  ze  dil  məz  dir. Bu, is  tər 
müx  tə  lif ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin real  laş  dı 
rıl  ma  sı, is  tər  sə də re  gional əmək  daş 
lıq  lar za  ma  nı özü  nü da  ha qa  ba  rıq 
gös  tə  rir. Da  ha önəm  li  si, is  tər BMT 
çər  çi  və  sin  də, is  tər çox  tə  rəf  li mü  na  si 
bət  lər for  ma  tın  da, is  tər  sə də qlo  bal 
miq  yas  lı di  gər mü  na  si  bət  lər fo  nun  da 
Ba  kı və An  ka  ra mü  tə  ma  di qay  da  da 
birbi  ri  lə  ri  ni dəs  tək  lə  mək  də  dir  lər. 
Tür  ki  yə də Azər  bay  can üçün zə  ru  ri 
st  ra  te  ji önə  mə ma  lik tə  rəf  daş  dır. 2015
ci il  də qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı 
mı”nım 100 il  li  yi ərə  fə  sin  də Tür  ki  yə
Er  mə  nis  tan mü  na  si  bət  lə  ri  nin bər  pa  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də ad  dım  lar atı  la  ca  ğı  na 
dair bə  zi  id  diala  rın or  ta  ya qo  yul  ma 
sı  na ca  vab ola  raq Tür  ki  yə ye  nə  də 
Azər  bay  can  la bir  lik nü  ma  yiş et  dir  di. 

St  ra  te  ji müt  tə  fiq öl  kə  lər müx  tə  lif 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da birbi  ri  nin 
möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir, or  taq ma  raq 

lar  dan çı  xış edir  lər. Tür  ki  yə Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı Azər 
bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  ni mü  da  fiə 
edir. “Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
Tür  ki  yə və Azər  bay  ca  nın qa  na  yan ya 
ra  sı  dır.” Bu  nu  mü  sa  hi  bə  sin  də Tür  ki 
yə  nin Azər  bay  ca  na ye  ni tə  yin edil  miş 
sə  fi  ri Er  kan Özo  ral de  yir. Sə  fir qeyd 
edib ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi ar 
tıq öz əda  lət  li həl  lı  nı tap  ma  lı  dır. Uzun 

il  lər  dir ATƏTin Minsk qru  pu çər  çi 
və  sin  də prob  le  min həl  li və mü  na  qi  şə
 nin ni  zam  lan  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də ad 
dım  lar at  ma  ğa səy gös  tə  ri  lir. La  kin 
çox təəs  süf ki, Tür  ki  yə  nin də dəs  tək 
lə  di  yi da  nı  şıq  lar pro  se  si bu gü  nə qə 
dər müs  bət nə  ti  cə ver  mə  yib. Ümid 
edi  rik ki, bu mü  za  ki  rə  lər ar  tıq konst 
ruk  tiv key  fiy  yət qa  za  na  caq və mə  sə 
lə  nin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də konk  ret ad 
dım  lar atı  la  caq.

Rəs  mi Ba  kı isə öz növ  bə  sin  də uy 
dur  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın if  şa 
olun  ma  sın  da rəs  mi An  ka  ra ilə bir  gə 
ad  dım  lar atır. Xa  tır  lat  maq la  zım  dır 
ki, 2009cu ilin fev  ra  lın  da rəs  mi An  ka
 ra  nın Er  mə  nis  tan  la sər  həd  lə  ri aça  ca  ğı 
ilə bağ  lı ya  yı  lan mə  lu  mat  la  rın is  tər 
Tür  ki  yə  də, is  tər  sə də Azər  bay  can  da 
müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də na  ra  zı  lıq  la qar 
şı  lan  ma  sı, cid  di mü  za  ki  rə  yə çev  ril  mə
 si iki dost, qar  daş öl  kə ara  sın  da  kı 
mü  na  si  bət  lə  rin əla  hid  də xa  rak  te  rin 
dən irə  li gə  lir  di. La  kin si  ya  sət  də nə 
qə  dər çə  tin, mü  rək  kəb si  tuasi  ya  lar ol 
sa be  lə, müəy  yən mə  nə  viəx  la  qi də 
yər  lər, mil  li ma  raq  lar son  da sö  zü  nü 
de  yir. Zən  gin döv  lət  çi  lik təc  rü  bə  si  nə, 
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bö  yuk iq  ti  sa  di, si  ya  si və hər  bi po  ten 
siala ma  lik Tür  ki  yə bu də  fə də ya  yı  lan 
əsas  sız mə  lu  mat  la  ra ca  vab ola  raq, 
son  da mil  li ma  raq  la  rı  nı mü  da  fiə et 
mək, müs  tə  qil si  ya  sət ye  tir  mək niy  yə
 tin  də ol  du  ğu  nu sü  bu  ta ye  tir  di. 

Hə  lə 2010cu ilin ap  re  lin  də bəd 
nam er  mə  ni lob  bi  si  nin tə  si  ri al  tın  da 
Ame  ri  ka Konq  re  sin  də qon  dar  ma «er 
mə  ni soy  qı  rı  mı» mə  sə  lə  si  nin cid  di  lik 
lə gün  də  mə gəl  mə  si rəs  mi An  ka  ra  nı 
xa  ri  ci si  ya  sət  də ümum  türk bir  li  yi xət
 ti  ni güc  lən  dir  mə  yə sövq et  di. Tür  ki  yə 
hö  ku  mə  ti ter  ror  çu PKK təş  ki  la  tı  na 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də müt  tə  fiq say  dı  ğı 
Qərb döv  lət  lə  rin  dən göz  lə  di  yi si  ya  si 
və mə  nə  vi dəs  tə  yi məhz Şərq  də  ta  ri
 xi tel  lər  lə bağ  lı ol  du  ğu türk  dil  li döv 
lət  lər  dən ala bi  lə  cə  yi  ni yax  şı ba  şa dü 
şür. Rəs  mi Ba  kı bu  nun  la ya  na  şı, həm 
də qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın 

ABŞ Konq  re  si  nin Nü  ma  yən  də  lər Pa 
la  ta  sı  nın xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  sin  də 
ta  nın  ma  sı, ha  be  lə İs  rail hər  bi də  niz 
qüv  və  lə  ri  nin “Azad  lıq” do  nan  ma  sı  na 
hü  cu  mu ki  mi mə  sə  lə  lər  də Tür  ki  yə  nin 
haq  lı möv  qe  yi  ni mü  da  fiə et  miş  dir.

Tür  ki  yə  nin adek  vat ad  dım  la  rı  nı da 
xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım  dır. Qars  da 
«er  mə  niturk dost  lu  ğu»  na ucal  dıl  mış 
bəd  nam abi  də  nin uçu  rul  ma  sı, Er  mə 
nis  tan  la şər  ti ola  raq im  za  lan  mış “Sü 
rix pro  to  kol  la  rı”nın təs  diq  lən  mə  mə  si 
or  taq ma  raq  la  ra sə  da  qə  tin əya  ni gös 
tə  ri  ci  si  dir. Da  ha bir önəm  li fakt isə 
2015ci il  də 24 ap  rel  də Tür  ki  yə Pre  zi 
den  ti Rə  cəb Tay  yip Ər  do  ğa  nın qə  ra  rı 
ilə Ça  naq  qa  la dö  yü  şü  nün 100cü il  dö
 nü  mü  nün tən  tə  nə  li bay  ra  mı bü  tün 
türk dün  ya  sı  nın bir  li  yi  nin nü  mu  nə  si 
ol  maq  la er  mə  ni id  da  la  rı  na da göz  lə 
nil  məz zər  bə idi.

“Azər  bay  can 15 iyul çev  ri  liş cəh 
din  dən son  ra Tür  ki  yə  yə yar  dım əli  ni 
uza  dan ilk öl  kə  lər  dən ol  du”, bu  nu 
da Tür  ki  yə  nin Azər  bay  can  da  kı sə  fi  ri 
Er  kan Özo  ral de  yib. Sə  fir onu da əla 
və edə  rək qeyd edib ki, Azər  bay  can 
xal  qı çev  ri  liş gü  nü türk xal  qı ilə ey  ni 
hiss  lə  ri pay  la  şıb. 15 iyul döv  lət çev  ri 
li  şi cəh  din  dən dər  hal son  ra Azər  bay 
can si  ya  sət  ci  lə  ri  nin və zi  ya  lı  la  rı  nın 
türk xal  qı  na dəs  tə  yi KİVlər  də ge  niş 
mü  za  ki  rə  lər ya  rat  dı. Bu ya  zı  lar  da 
əzm  lə bil  di  ri  lir  di ki, or  ta əsr  lər  dən iş 
lək və sa  bit irer  xi  ya əsa  sın  da tək  mil  lə
 şən və tək  mil  ləş  dik  cə də mo  dern  lə  şən 
türk döv  lət  ci  li  yi növ  bə  ti sı  naq  dan 
uğur  la çıx  dı. Türk xal  qı  nın de  mok  ra 
ti  ya ənə  nə  lə  ri  nə və in  san haqq  la  rı  na 
sa  diq  li  yi Tür  ki  yə  yə düş  mən qüvv  lə 
rin uzun il  lər ər  zin  də ha  zır  la  dıq  la  rı və 
hə  ya  ta ke  çir  mə  yə cəhd et  dik  lə  ri məkr
 li pla  nın qar  şı  sı alın  dı. 

* * *
İki qar  daş döv  lə  tin rəs  mi möv  qe  yi 

nə gəl  dik  də isə, Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti 
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın və Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin  ger  çək
 ləş  miş rəs  mi gö  rüş  lə  ri də müəy  yən 
mə  na  da ümum  türk bir  li  yi  nə qar  şı yö 
nəl  miş təh  did  lə  rə, qıs  qanc ya  naş  ma  la
 ra la  yiq  li ca  vab reak  si  ya  sı ki  mi qə  bul 
olu  na bi  lər. Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da çox 
yön  lu əla  qə  lər ta  ri  xisi  ya  si zə  min üzə 
rin  də in  ki  şaf et  mək  lə, bü  töv  lük  də re 
gionun si  ya  si ta  le  yi  nin və gə  lə  cək in 
ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri  nin müəy  yən  ləş 
mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır. Ye  ri 
gəl  miş  kən bir fak  tı da söy  lə  mək ye  ri 
nə dü  şər ki, 2000ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin 
dən Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın Tür  ki  yə
 də ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si ilə bu əla  qə  lər 
da  ha da in  ki  şaf edib. İq  ti  sa  di əla  qə  lə 
rin həc  mi ar  tıb, ener  ji la  yi  hə  lə  ri or  ta  ya 
çı  xıb. TA  NAP la  yi  hə  si də məhz Ər  do 
ğa  nın ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də im  za  lan 
dı. Azər  bay  can Tür  ki  yə  yə bö  yük ya  tı 
rım  lar qoy  du. Bu il bö  yük nəq  liy  yat 
la  yi  hə  si olan Ba  kıTif  lisQars də  mir 
yo  lu la  yi  hə  si işə dü  şə  cək. Bir  mə  na  lı 
de  mək olar ki, bu gün Qa  ra də  nizXə 
zə  rət  ra  fı böl  gə  də Tür  ki  yə və Azər  bay
 ca  nın iş  ti  ra  kı ol  ma  dan hər han  sı la  yi 
hə  ni ger  çək  ləş  dir  mək müm  kün de  yil 
dir. Bu həm də Tür  ki  yə və Azər  bay  can 
bir  li  yi  nin  ba  riz nü  mu  nə  si  nin möh  tə 
şəm tən  tə  nə  si  dir.

Na  miq Əh  mə  dov



Ant  ro  po  lo  ji ma  te  rial  lar ta  rix  lə 
əla  qə  dar bir çox sual  la  rın, xü  su  si  lə 
də mil  lət  lə  rin və on  la  rı təm  sil edən 
rəh  bər  lə  rin et  no  ge  ne  ti  ka  sı ilə bağ  lı 
mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də va  cib rol oy  na 
yır.Bun  dan baş  qa, et  noq  ra  fik və ar 
xeolo  ji ma  te  rial  lar  da, hə  mi  şə ant  ro 
po  lo  ji fərq  li  lik gös  tə  rən qrup  la  rın 
keç  mi  şin  də və ya  xud bu gü  nün  də 
mil  li ko  lo  rit fərq  li  li  yi də aş  kar  la  nır. 
Be  lə  lik  lə, ant  ro  po  lo  ji ma  te  rial  la  rın 
təd  qi  qi ta  rix  də li  der  lə  rin mil  li xü  su 
siy  yət  lə  ri  ni ba  şa düş  mə  yə kö  mək 
edə bi  lər. Bu cür xü  su  siy  yət  lə  ri an  la
 maq üçün ant  ro  po  lo  gi  ya  nın əhə  miy
 yə  ti bö  yük  dür, çün  ki hər bir li  de  rin 
gen ta  ri  xi onun ant  ro  po  lo  ji əla  mət  lə
 rin  də nə  zə  rə çar  pır. 

Ant  ro  po  lo  ji ma  te  rial  la  rın ta  ri  xi 
mən  bə ki  mi is  ti  fa  də  si  nə bə  zi mi  sal 
lar gə  ti  rək. Ma  da  qas  kar əha  li  si dil 
və mə  də  niy  yə  ti  nə gö  rə Af  ri  ka xalq 
la  rın  dan kəs  kin su  rət  də fərq  lə  nir, 
on  la  rın di  li İn  do  ne  zi  ya xalq  la  rı  nın, 
xü  su  si  lə də Su  mat  ra ada  sın  da ya  şa 
yan bat  tak  la  rın di  li və mə  də  niy  yə  ti 
nə ox  şar  dır. Yer  li əha  li  nin ant  ro  po 

lo  ji ti  pi də on  la  rın Ma  lay ar  xi  pe  la  qı 
ada  sın  dan köç  mə  lə  ri ba  rə  də xə  bər 
ve  rir. Bu mi  sal ar  tıq et  noq  ra  fi  ya və 
dil  çi  lik sa  hə  lə  ri  nin sü  but et  di  yi bir 
ha  di  sə  nin ant  ro  po  lo  gi  ya mə  lu  mat  la
 rı tə  rə  fin  dən təs  di  qi ba  rə  dir. Ma  da 
qas  kar  da  kı bə  zi böl  gə  lər  də  ki neq 
roid tip  li əha  li həm də İn  do  ne  zi  ya 
dil  lə  rin  də da  nı  şır və yal  nız ba  rə  lə 
rin  də olan ant  ro  po  lo  gi  ya mə  lu  mat 
la  rı on  la  rın soy kök  lə  ri  nin Af  ri  ka 
ma  te  ri  kin  də ax  ta  rıl  ma  lı ol  du  ğu  nu 
dü  şün  mə  yə im  kan ve  rir.

Türk kö  çə  ri tay  fa  la  rı  nın Cə  nu  bi 
Uk  ray  na əra  zi  sin  də gö  rün  mə  lə  ri fi 
zi  ki tip  də açıqaş  kar də  yi  şik  lik  lə  rin 
əmə  lə gəl  mə  si ilə mü  şa  yiət olun 
muş  dur ki, bu  nu XV əs  rə aid edi  lən 
Xer  son ya  xın  lı  ğın  da Tya  qin  ka  da Ta 
tar mə  zar  lı  ğın  da ta  pıl  mış qa  lıq  lar da 
sü  but edir. Ana  nian mə  də  niy  yə  ti  nə 
aid edi  lən Lu  qovs  ki mə  zarlı  ğın  da 
apa  rıl  mış təd  qi  qat  lar ana  nian  lar  da 
mon  qo  loid xü  su  siy  yət  lə  ri  nin möv 
cud  lu  ğu  nu gös  tər  di, bu isə hə  min 
mə  də  niy  yə  tə ma  lik əha  li  nin Ural  ya 
nı (Tro  fi  mo  va) me  şə  lik böl  gə  si ilə 

əla  qə  lə  ri ba  rə  də xə  bər ve  rir. Bu və 
ziy  yət öz sü  bu  tu  nu ar  xe  lo  ji ma  te 
rial  lar  da tap  dı.

Di  gər tə  rəf  dən, ant  ro  po  lo  ji ana  liz 
bə  zi hal  lar  da küt  lə  vi köç  lər ba  rə  də 
olan fər  ziy  yə və eh  ti  mal  la  rı in  kar 
edir. Be  lə  lik  lə, mon  qo  loid xü  su  siy 
yət  lə  rin türk  dil  li azər  bay  can  lı  lar  da 
ta  ma  mi  lə ol  ma  ma  sı türk di  li  nin Za 
qaf  qa  zi  ya  da bu böl  gə  yə mon  qo  loid 
irq  li in  san  la  rın bö  yük qrup  lar  la kö 
çü ilə bağ  lı mey  da  na çıx  ma  sı ba  rə 
də  ki eh  ti  mal  lar  dan əl çək  mə  yə va 
dar edir. Bu gün möv  cud olan bə  şə 
riy  yət öz  lü  yün  də biolo  ji nöq  te  yinə 
zər  dən irq ad  la  nan sil  si  lə qrup  la  ra 
bö  lün  müş Ho  mo  sa  piens L. nö  vü  nə 
məx  sus  dur. Be  lə  lik  lə də, irq  lər Ho 
mo  sa  piens nö  vü  nün tər  ki  bi  nə da  xil 
olan qi  sim  lər  dir.

“Ra  so”  irq ter  mi  ni  nin mə  na  sı 
müx  tə  lif cür izah olu  nur: ərəb  cə 
“ras” “baş” sö  zün  dən olub “baş  lan 
ğıc”, “mən  şə” ki  mi gö  tü  rü  lür, ital 
yan  ca  dan “raz  zara  sa” tay  fa ki  mi 

AdıgözəlMəmmədov
Araşdırmaçı-yazar,

PsixolojiPortretologiyavəSiyasi
AnalizlərMərkəzininrəhbəri
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mə  na  lan  dı  rı  lır. La “ra  ce” sö  zü, de 
mək olar ki, bu gün is  ti  fa  də olundu
 ğu mə  na  ya ya  xın  dır, biz onu Fran 
sua Bern  ye  də 1684cü il  də nəşr 
olun  muş, in  san irq  lə  ri ba  rə  də ilk ki 
tab  lar  dan bi  ri  nin müəl  li  fin  də ta  pı 
rıq. Al  man  lar bu sö  zü fran  sız  lar  dan 
mə  nim  sə  di  lər, hət  ta uzun müd  dət 
fran  sız transk  rip  si  ya  sı olan “ra  ce” 
şək  lin  də sax  la  dı  lar və yal  nız XIX əs 
rin ikin  ci ya  rı  sın  da onu al  man di  li  nə 
uy  ğun  laş  dı  rıl  mış “ras  se  zi” ilə əvəz 
et  di  lər.

İrq  lər birbi  rin  dən fi  zi  ki əla  mət  lə
 ri  nə gö  rə fərq  lə  nir  lər  göz, saç, də  ri 
rən  gi  nə gö  rə, saç  la  rın for  ma  sı ilə, si 
fət ciz  gi  lə  ri ilə, kəl  lə qu  ru  lu  şu ilə və 
s. Əl  bət  tə, bu əla  mət  lər in  sa  nın hə 
yat fəaliy  yə  ti üçün elə də bö  yük əhə
 miy  yə  tə ma  lik de  yil  lər. Yal  nız bu, 
bi  zə böl  gə  də əsas əha  li küt  lə  sin  dən 
kəs  kin fərq  lə  nən ti  pin möv  cud  lu  ğu, 
ya əsas əha  li  nin, ya da az  lıq təş  kil 
edən əha  li  nin əc  dad  la  rı  nın hə  min 
böl  gə  yə kö  çü ba  rə  də əmin  lik  lə da 
nış  ma  ğa im  kan ve  rir. Mil  lət və irq 
ki  mi ta  ma  mi  lə fərq  li an  la  yış  la  rı cid 
di şə  kil  də ayı  ra bil  mək va  cib  dir.

İn  san  la  rı mil  lət da  xi  lin  də bir  ləş  di
 rən on  la  rın dil  lə  ri, böl  gə  lə  ri, iq  ti  sa  di 
hə  yat  la  rı, psi  xo  lo  ji qu  ru  luş  la  rı  dır. 
Mil  lət  dən fərq  li ola  raq irq müəy  yən 
bir areal  la bağ  lı olan in  san  la  rın mən
 şə ey  ni  li  yin  də, fi  zi  ki tip  lə  ri  nin ey  ni 
li  yin  də küt  lə  ləş  mə  si  dir. Mə  sə  lən, 

“fran  sız ir  qi”, “al  man ir  qi”, “ya  pon 
ir  qi”, “in  gi  lis ir  qi”, “ital  yan ir  qi” ki 
mi ifa  də  lər yan  lış  dır.

Bu  nu növ  bə  ti mi  sal  lar  la təs  diq et 
mək müm  kün  dür. Be  lə  lik  lə, şi  ma  li 
ita  li  ya  lı  lar cə  nu  bi İta  li  ya əha  li  si  nə 
nis  bət  də hün  dür  boy  lu, da  ha çox ba 
şı qı  sa (bra  xi  ke  fal), da  ha az qa  ra  saç  lı 
və qa  ra  göz  lü  dür  lər.Müəy  yən edil 
miş  dir ki, ant  ro  po  lo  ji ba  xım  dan 
Fran  sa  nın əha  li  si müx  tə  lif tər  kib  li 
dir, şi  ma  li fran  sız  lar da  ha hün  dür
boy  lu, açıq  saç  lı və ay  dın  göz  lü  dür 
lər, ofer  mi  ya  lı fran  sız  la  rın isə baş 
gös  tə  ri  ci  lə  ri pe  rı  qor  lu və pro  vans  lı 
həm  yer  li  lə  ri  nə nis  bət  də da  ha iri  dir. 
İn  gil  tə  rə  nin şərq qraf  lıq  la  rı  nın əha  li
 si Uels əha  li  si  nə nis  bət  də da  ha işıq  lı 
piq  ment  lə  rə sa  hib  dir  lər və da  ha uca
 boy  dur  lar.

Pol  yak ant  ro  po  loq  la  rı  nın də  qiq 
və sis  tem  li təd  qi  qat  la  rı sa  yə  sin  də 
Pol  şa Av  ro  pa öl  kə  lə  ri içə  ri  sin  də ant
 ro  po  lo  ji cə  hət  dən ən yax  şı təd  qiq 
olun  muş öl  kə sa  yı  la bi  lər. Aş  kar 
olun  muş  dur ki, Pol  şa  nın qərb re 
gion  la  rı  nın əha  li  si şərq  də  ki  lər  lə mü 
qa  yi  sə  də da  ha hün  dür  boy  lu və ala 
göz  lü  dür  lər, saç  la  rı da  ha açıq rəng 
li  dir və lep  to  ri bu  ru  na ma  lik  dir  lər. 
Pol  şa  da boy 163168 sm. ara  sı də  yi 
şir, göz  lə  rin rən  gi  nin açıq  lı  ğı 3263, 
bu  run gös  tə  ri  ci  si isə 6468 ara  sın  da 
də  yi  şir. (Yan Midl  yars  kiy. 1952).

İrq və dil ara  sın  da va  cib əhə  miy 

yət da  şı  yan da  xi  li əla  qə  nin ol  ma  ma
 sı bü  tün ay  dın  lı  ğı ilə bir çox hal  lar 
da özü  nü gös  tə  rir. İs  tə  ni  lən ir  qin 
nü  ma  yən  də  si han  sı öl  kə  də öm  rü 
nün ilk çağ  la  rın  dan ya  şa  yıb bö  yü 
yür  sə, doğ  ma di  li hə  min öl  kə  nin di  li 
ola  caq  dır. Bir tə  təf  dən dil, di  gər tə 
rəf  dən irq uy  ğun  suz  luq  la  rı  nın mü 
şa  hi  də edil  di  yi çox  lu mi  sal  lar gə  tir 
mək müm  kün  dür. Mə  sə  lən, türk  dil  li 
xalq  lar içə  ri  sin  də biz azər  bay  can  lı  la
 rın cə  nu  bi av  ro  poid ir  qi  nə mən  sub 
ol  du  ğu  mu  zu, ya  kut  la  rın ək  si  nə, 
mon  qo  loid ir  qi təm  sil et  di  yi  ni, çu 
vaş  lar  da isə ural ti  pi  nin ciz  gi  lə  ri  ni 
gö  rə bi  lə  rik. Mi  sal üçün, ta  rix  də so 
yad  la  rı türk mən  şə  li olan bir çox 
məş  hur rus kn  yaz  la  ri, za  də  gan  la  rı 
var  dır. Bu, slav  yantürk et  nos  la  rı  nın 
nə də  rə  cə  də sıx qa  rış  dı  ğı  nı bi  zə de 
yir. Əgər nə  zə  rə al  saq ki, Qaf  qa  zın, 
İra  nın, Kı  çık və Or  ta Asi  ya  nın, Ru  si
 ya  nın bö  yük vi  la  yət  lə  ri  nin iri əha  li 
küt  lə  lə  ri türk  dil  li xalq  lar  dır  lar, on  da 
slav  yan və türk xalq  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  si  nin təd  qi  qi  nin ak  tual əhə  miy
 yə  ti atır. So  vet İt  ti  fa  qı  nın sü  qu  tun 
dan son  ra bu əra  zi  də beş müs  tə  qil 
türk  dil  li döv  lət ya  ran  dı (Öz  bə  kis  tan, 
Qır  ğı  zıs  tan, Qa  za  xıs  tan, Türk  mə  nis 
tan, və Azər  bay  can). Türk xalq  la  rı 
da di  gər mil  lət  lər ki  mi qlo  bal  laşma
 dan qa  ça bil  məz  lər. Bu əra  zi  lə  rin si 
ya  si və mə  də  ni in  ki  şa  fa, de  mok  ra  ti 
ya pro  ses  lə  ri  nə tə  si  ri ba  rə  də biz yal 
nız ümu  mi fi  kir  lər de  yə bi  lə  rik. Biz 
bu tə  sir  lə  ri bü  tün ay  rın  tı  lar  da iz  lə  yə 
bil  mə  rik, la  kin heç şüb  hə  siz, əra  zi 
xü  su  siy  yət  lə  ri da  xil ol  maq  la, ora  da 
ya  şa  yan xal  qın və onun ta  ri  xi  nin 
ara  sın  da bir bağ  lı  lıq var  dır. Bu  na 
gö  rə də av  ro  pa  lı ta  rix  çi  lər yü  zil  lər  lə 
bü  tün av  ro  pa dün  ya  sı  nı əlin  də sax 
la  mış dö  yüş  kən türk xalq  la  rı  nın gəl
 di  yi şər  qə nə  zər sal  ma  ya bil  məz  lər. 
Qə  dim dövr  lər  dən bə  ri türk  lə  rin kö 
çə  ri tay  fa  la  rı dö  züm  lü döv  lət qu  ru 
luş  la  rı ya  ra  da  raq nəin  ki öz qon  şu  la 
rı ilə  çin  li  lər  lə teztez baş ve  rən 
dö  yüş  lər  də güc  lə  ri  ni sı  na  yır  dı  lar, 
elə  cə də müəy  yən dün  ya  gö  rüş  lə  ri 
və özü  nə  məx  sus ya  zı  la  rı for  ma  laş 
mış  dı.

Tam qə  tiy  yət  lə söy  lə  mək olar ki, 
Bay  kal və Qa  ra də  niz ara  sı bö  yük 
əra  zi slav  yan və türk mil  lət  lə  ri  nin 
hə  yat səh  nə  lə  ri olub və elə  cə də qal
 maq  da  dır. Uzun müd  dət ər  zin  də bu 
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xalq  la  rın be  şi  yi olan re  gion  da hər 
bir fərd  də dö  yüş  kən  lik və elə dün 
yə  vi xü  su  siy  yət  lər for  ma  laş  mış  dır 
ki, in  di  nin özün  də türk və slav  yan 
xalq  la  rı  nın də  fə  lər  lə ari, sa  mi və di 
gər mil  lət  lər  lə qa  rış  ma  la  rı  na bax  ma
 ya  raq, bu xü  su  siy  yət  lər hə  lə də on 
lar  da qal  maq  da  dır.

Türk  lə  rin bö  yük ək  sə  riy  yə  ti İs  la 
mı qə  bul edib. Hə  lə İs  la  mın qə  bu  lu 
na  dək on  lar ar  tıq çin  li  lər  dən gerb 
ha  lın  da hi  lal sim  vo  lu  nu qə  bul et 
miş  di  lər. Bu müd  dət ər  zin  də on  lar 
sə  ma kul  tu  na və bud  diz  mə eti  qad 
et  mək  dəy  di  lər. İsa  nın do  ğulma  sın 
dan təq  ri  bən 50 il qa  baq Türk tay  fa 
la  rı  nın Çin  də  ki döv  lə  ti (Türk tay  fa
 la  rın  da Hunğ Nu) iki ye  rə şi 
ma  la və cə  nu  ba bö  lün  dü. Cə 
nub  da  kı əha  li  ni çin  li  lər as  si  mi  lə 
et  di  lər, şi  mal  da  kı döv  lət  lə  ri isə 
Si  bi  rin Tun  qus tay  fa  sı  nın sü  rək  li 
axın  la  rı nə  ti  cə  sin  də çök  dü. Ar  tıq 
era  mı  zın 84cü ilin  də hun  la  rın 
bir qis  mi Aral də  ni  zi  nin qər  bin 
də  ki çöl  lə  rə üz tu  tub, ÇiCi  nin 
baş  çı  lı  ğı al  tın  da Tyan Şan ətək  lə 
rin  də yer  lə  şən VuSen (Usun) 
döv  lə  ti  ni iş  ğal et  di  lər. Bu  ra  da onu 
da qeyd et  mək la  zım  dır ki, ye  ni 
türk tay  fa  la  rı tut  duq  la  rı əra  zi  lə  rə 
öz mə  də  niy  yət və din  lə  ri  ni bud 
diz  mi gə  ti  rir  di  lər. Bu türk tay  fa  la  rı
 nın xü  su  siy  yət  lə  ri və adət  lə  ri haq  da 
bi  zə mə  lum olan hər şey al  taymon
 qol tay  fa  la  rı  nın ciz  gi  lə  ri ilə üstüs  tə 
dü  şür. Ey  ni şe  yi on  la  rın fi  zi  ki əla 
mət  lə  ri haq  qın  da da de  mək olar. 
On  lar bö  yük yum  ru kəl  lə və ba  tıq, 
xır  da göz  lə  ri ilə se  çi  lir  di  lər.

Məhz bu ərə  fə  lər  də Qaf  qaz mil 
lət  lə  ri Bud  dizm eti  qa  dı ilə Ku  şan 
im  pe  ri  ya  sı  nın sa  yə  sin  də ta  nış olur 
lar. Fərq  li türk rəh  bər  lə  ri  nin Qərb 
mə  də  niy  yə  ti  nə yö  nəl  mə  si  nə bax  ma 
ya  raq, in  di  yə  dək bud  diz  min tə  sir  lə 
ri bu xalq  lar üzə  rin  də gö  rün  mək  də 
dir. Bu, mü  qəd  dəs mə  kan  la  ra mü 
na  si  bət  də və eti  qad  da hə  lə də özü  nü 
gös  tər  mək  də  dir. Türk  lər bu gü  nə 
cən möv  cud olan əsas dün  yə  vi din 
lə  ri öz  lə  rin  də cəm  lə  miş  lər. Bax  ma 
ya  raq ki, on  la  rın bö  yük qis  mi İs  la  ma 
eti  qad edir, bə  zi  lə  ri hə  lə də di  gər 
din  lə  rə eti  qad et  mək  də  dir  lər. Mə  sə 
lən, cu  vaş  lar, qa  qauz  lar, xi  ris  tian, 
tu  vin  lər bud  dist, ka  raim  lər iudist  dir 
və s.

Qaf  qa  zı və Azər  bay  can Res  pu  bil 
ka  sı  nı təş  kil edən Şi  ma  li Azər  bay  can 
əha  li  si  nin bö  yük ək  sə  riy  yə  ti İs  la  ma 
eti  qad edir. Əgər biz bir an  lıq bu 
xalq  la  rın et  no  ge  ne  zi  nə nə  zər sal  saq, 
on  da Azər  bay  can  da və Şi  ma  li Qaf 
qaz  da ya  şa  yıb müx  tə  lif din  lə  rə eti 
qad edən bu xalq  la  rın ya  ran  ma  sın  da 
iş  ti  rak et  miş say  sız mil  lət  lər və tay 
fa  lar  la qar  şı  laş  mış ola  rıq. Biz on  lar 
dan to  te  miz  mə ina  nan kü  ti  lə  ri, xris 
tian al  ban  la  rı, iudaizm di  nin  də olan 
xə  zə  ri  lə  ri və atəş  pə  rəst mi  dı  ya  lı  la  rı 
qeyd edə bi  lə  rik. Bü  tün bun  lar bir 
da  ha sü  but edir ki, hər bir mil  lə  tin 

for  ma  laş  ma  sın  da cox  say  lı tay  fa  lar 
iş  ti  rak et  miş  dir və bu tay  fa  la  rın da 
də  rin mə  nə  viəx  la  qi ənə  nə  lə  ri möv 
cud ol  muş  dur.

Əgər Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi  nə ku  ti 
lə  rin döv  rün  dən baş  la  ya  raq nə  zər 
ye  tir  sək, bi  zə ay  dın olar ki, on  lar son 
də  rə  cə yük  sək mə  də  niy  yə  tə sa  hib 
olub  lar. On  lar Vol  qa  nın sol sa  hil  lə 
rin  dən baş  la  ya  raq Ura  la, mər  kə  zi 
Asi  ya  ya, Si  bi  rə, düz Ya  ku  ti  ya  ya  can 
bir çox ye  ni tor  paq  lar  da məs  kun  laş 
mış  dı  lar. Aşa  ğı  da adı  çə  ki  lən to  po 
nim  lər ku  ti  lə  rin qi  tə  də hə  rə  kət is  ti 
qa  mət  lə  ri  ni, öz ad  la  rın  da “küt” adı 
nı da  şı  ya  raq ni  şan ve  rir  lər. Mə  sə  lən: 
1. Sur  qut, 2. Qır  mı  zıkut Sa  ra  tov vi 
la  yə  tin  də şə  hər, 3. Kras  no  kutst  Qa 

za  xıs  ta  nın Pav  lo  dar ra  yo  nun  da şə 
hər, 4. Ur  qut  Öz  bə  kis  ta  nın Sə  mər 
qənd vi  la  yə  tin  də şə  hər, 5. İr  kutsk  
Si  bir  də şə  hər, 6. Ur  kut  çay, 7. Ust 
kut  İr  kutsk vi  la  yə  tin  də şə  hər, 8. 
Ku  tü  lük  Bur  yat mux  ta  riy  yə  tin  də 
şə  hər, 9. Ya  kutsk  əv  vəl  ki Ya  ku  ti  ya, 
in  di  ki Sa  xa  nın pay  tax  tı, 10. Sur  kut  
Xan  tıMan  sı Mux  tar Vi  la  yə  tin  də şə 
hər.

Bu tay  fa  lar to  te  miz  mə eti  qad 
edər  kən yer  li əha  li içə  ri  sin  də sim 
bioz ya  şa  maq nü  mu  nə  si gös  tə  rir  di 
lər. Bu xalq  la  rın öz mən  bə  lə  ri  ni ku 
ti  lər  dən gö  tür  dük  lə  ri  ni nə  zə  rə al  saq, 

on  da on  la  rın dü  şün  cə tərz  lə  ri  nin 
müəy  yən bir for  ma  sı  nı da ir  sən 
ku  ti  lər  dən al  dıq  la  rı mə  lum olar.

Bü  tün bu fakt  lar di  lin han  sı  sa 
sə  bəb  dən irq  dən ası  lı ol  ma  ma  sı 
na də  la  lət edir, an  caq bu  nun  la 
be  lə, teztez qar  şı  ya çı  xan han  sı  sa 
irq və dil qrup  la  rı ara  sın  da  kı ta  ri
 xi əla  qə  lə  rin ya  ran  ma  sı  nı qə  tiy 
yən in  kar et  mir. Əgər, mə  sə  lən, 
bur  yat  lar ant  ro  po  lo  ji tip  lə  ri, mə 
də  niy  yət  lə  ri və dil  lə  ri ilə rus  lar 
dan fərq  lə  nir  lər  sə, bu, heç də on 
la  rın di  li  nin mon  qo  loid ir  qi  nə aid 
ol  ma  sı de  mək de  yil. Bu, ta  ri  xi 
əla  qə  lə  rin müx  tə  lif for  ma  la  rı  nın 
təd  qi  qi, ümu  mi  ləş  dir  mə  lər sı  ra  sı
 nın qu  rul  ma  sı  na im  kan ya  ra  dır:

1. Dil və mə  də  niy  yət ant  ro  po 
lo  ji tip  lə  rin yer  də  yiş  mə  sin  dən ay 
rı  lıq  da da ya  yı  la bi  lər, la  kin ant 
ro  po  lo  ji tip  lər öz  lə  ri ilə müəy  yən 

dil və mə  də  niy  yət da  şı  ma  dan ya  yıl 
mır  lar.

2. Ant  ro  po  lo  ji mə  lu  mat  lar xal  qın 
han  sı et  nik tə  bə  qə  lər  dən iba  rət ol 
du  ğu  nun müəy  yən  ləş  di  ril  mə  sin  də 
va  cib rol oy  na  ma  ğa qa  dir  dir  lər.

3. Küt  lə  nin, de  mək olar ki, ey  ni 
ant  ro  po  lo  ji tər  ki  bə aid olub fərq  li 
dil  lər  də da  nı  şan qrup  la  ra ay  rıl  ma  sı 
hal  la  rı var  dır və çox yay  ğın  dır.

4. Et  no  ge  ne  zin ana  li  zin  də ta  ri  xi
et  noq  ra  fik əra  zi  lər üz  rə si  nif  lən  dir 
mə, tə  sər  rü  fat mə  də  niy  yə  ti üz  rə si 
nif  lən  dir  mə  lə  rə nis  bət  də da  ha ar  tıq 
əhə  miy  yət da  şı  yır.

6. Ant  ro  po  lo  ji tip  lə  rin sər  həd  di 
tə  sər  rü  fat mə  də  niy  yə  ti və ya dil 
qrup  la  rı  nın ya  yıl  ma sər  həd  lə  ri ilə 
mü  qa  yi  sə  də ta  ri  xiet  noq  ra  fik əra  zi 
lə  rin sər  həd  lə  ri ilə da  ha çox üstüs  tə 
dü  şür.
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De  yir  lər, ta  rix tək  rar olu  nur. Hər bir 
döv  rün müəy  yən in  ki  şaf mər  hə  lə  sin  də 
müx  tə  lif öl  kə  lər  də baş ve  rən ic  ti  maisi 
ya  si xa  rak  ter  li ha  di  sə  lər nə vaxt  sa onu 
do  ğu  ran mü  hit və şə  rait ya  ran  dıq  da ye 
ni  dən tək  rar  la  nır. La  kin hə  min ha  di  sə  lər 
ara  sın  da cox fərq  li cə  hət  lər də özü  nü 
gös  tə  rir.

Mü  qa  yi  sə üçün çox da uzaq ol  ma  yan 
keç  mi  şə nə  zər sal  ma  ğı  mız fik  ri  mi  zə ay 
dın  lıq gə  ti  rə bi  lər. So  vet  lər dö  nə  min  də 
or  ta mək  təb  də oxu  yar  kən, “SS  Rİ ta  ri  xi” 
dərs  li  yin  də be  lə bir möv  zu var idi: “9 
yan  var qan  lı ba  zaar gü  nü”. Bu  ra  da be  lə 
ya  zıl  mış  dı: Çar hö  ku  mə  ti za  ma  nın  da 
Ru  si  ya  da haq  sız  lıq, əda  lət  siz  lik, hü  quq 
suz  luq, zülm və is  tib  dad hökm sü  rür  dü. 
Ha  kim sin  fin qəd  dar  lı  ğı, çar mə  mur  la  rı
 nın öz  ba  şı  na  lı  ğı, ac  lıq, sə  fa  lət və xəs  tə 
lik  lər min  lər  lə in  sa  nın hə  ya  tı  na son qo 
yur  du, sa  vad  sız  lıq, na  dan  lıq və cə  ha  lət 
öl  kə  ni baş  danba  şa bü  rü  müş  dü. Mü  ha 
ri  bə  lər, üs  yan  lar öl  kə  ni ta  qət  dən sal  mış, 
hə  yat, de  mık olar ki, if  lic və  ziy  yə  tə düş 
müş  dü.

Hö  ku  mət  dən, onun mür  tə  ce su  ya  sə 
tin  dən, mü  ha  ri  bə  lə  rin ağır nə  ti  cə  lə  rin 
dən, hə  yat və məişə  tin dö  zül  məz  li  yin 
dən ca  na do  yan xalq küt  lə  lə  ri  nin müt  lə 
qiy  yə  tə qar  şı nif  rə  ti və qə  zə  bi get  dik  cə 
ar  tır, üs  yan  lar baş ve  rir, azad  lıq və de 
mok  ra  ti  ya uğ  run  da mü  ba  ri  zə hə  rə  ka  tı 
na çev  ri  lir  di.

1905ci il bi  rin  ci rus in  qi  la  bı, Rusya 
pon mü  ha  ri  bə  sin  də Ru  si  ya  nın məğ  lu 
biy  yə  ti, ge  niş  lə  nən in  qi  la  bi azad  lıq hə  rə
 ka  tı müt  lə  qiy  yə  tin sü  qu  tu  nu tez  ləş  dir  di. 
Bun  dan qor  xu  ya dü  şən ça  rizm ha  ki  miy
 yə  ti  ni sax  la  maq üçün ən dəh  şət  li təd  bir 
lə  rə əl at  maq  dan çə  kin  mir  di. Hər gün 
min  lər  lə gü  nah  sız in  sa  nın qa  nı axı  dı  lır, 
yüz  lər  lə adam edam olu  nur və gül  lə  lə 
nir  di. Bü  tün cə  za təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  siz 
qal  dı  ğı  nı gö  rən çar o za  man xal  qı qor 
xut  maq üçün da  ha dəh  şət  li bir təd  bi  rə əl 
at  dı:1905ci il yan  var ayı  nın 9da ba  zaar 
gü  nü ke  şiş Qa  po  nun ya  lan  çı və  di əsa 

sın  da Pe  ter  burq mey  da  nı  na axı  şan və 
ça  ra ina  nan on min  lər  lə in  san  qo  ca, ca 
van, bö  yük, ki  çik, xəs  tə, sağ  lam və xır  da 
uşaq  lar bö  yük  lə  rə qo  şu  la  raq çar  dan 
mər  hə  mət göz  lə  mə  yə baş  la  dı  lar. On  lar 
Al  la  ha dualar oxu  yur  du  lar.

Elə bu za  man ke  şiş Qa  po  nun əm  ri ilə 
mey  da  nı hər tə  rəf  dən mü  ha  si  rə  yə al  mış 
çar or  du  su  nun si  lah  lı dəs  tə  lə  ri əli  ya  lın, 
si  lah  sız in  san  la  rı gül  lə  ba  ran 
et  mə  yə baş  la  dı  lar. 
Mey  dan qan gö  lü  nə 
dön  dü. Heç bir in 
san  lı  ğa sığ  ma  yan bu 
ha  di  sə “9 yan  var qan 
lı Ba  zar gü  nü” adı ilə 
ta  ri  xin sə  hi  fə  lə  ri  nə 
düş  dü.

Bəs gül  lə  ba  ran edi  lən 
in  san  la  rın gü  na  hı nə idi? 
 Zülm və is  tis  ma  rın ol 
ma  dı  ğı azad bir cə  miy  yət
 də, əda  lət və haq  qın hökm 
sür  dü  yü bir qu  ru  luş  da ya 
şa  maq , sər  bəst nə  fəs al  maq 
is  tə  yi! Bu, Tan  rı  nın öz bən  də  l ə   r i   n ə 
bəxş et  di  yi ən bö  yük hü  quq  dur. Bu hü 
qu  qu onun əlin  dən al  ma  ğa heç ki  min 
ix  ti  ya  rı yox  dur!

O za  man so  vet ta  rix  çi  lə  ri hə  min ha  di
 sə  lə  ri şa  gird  lə  rə və tə  lə  bə  lə  rə bə  la  ğət və 
fə  sa  hət  lə təb  liğ edir  di  lər. Məq  səd də bu 
idi: qoy ha  mı bil  sin ki, so  vet hö  lu  mə  ti, 
Kom  mu  nist par  ti  ya  sı nə qə  dər hu  ma 
nist, nə qə  dər in  san  pər  vər  dir, əda  lət və 
haq  qın ke  şik  çi  si, sül  hün, de  mok  ra  ti  ya 
nın və azad  lı  ğın mü  da  fiəçi  si  dir, onun 
da  ya  ğı  dır. So  vet or  du  su so  vet xalq  la  rı 
nın qo  ru  yu  cu  su və mə  na  fe  lə  ri  nin tə  mi 
nat  çı  sı  dır.

La  kin ta  rix irə  li  lə  dik  cə, il  lər birbi  ri  ni 
əvəz et  dik  cə, mə  lum ol  du ki, bu, qa  ra 
mas  ka  ya bü  rün  müş ya  lan  çı və sax  ta bir 
si  ya  sət, xal  qın ba  şı  nı qa  rış  dır  maq, gö 
zün  dən pər  də as  maq üçün təş  kil olun 
muş bir oyun imiş. Baş ve  rən müx  tə  lif 
məz  mun  lu ha  di  sə  lər nə  ti  cə  sin  də əl  lə  rin

 də  ki qır  mı  zı bay  ra  ğın və üz  lə  rin  də  ki 
qa  ra mas  ka  nın rəng  lə  ri sol  ma  ğa, al  tın  da 
giz  lə  dil  miş sir  lər ay  dın gö  rün  mə  yə baş 
la  dı. Mə  sə  lən, Le  ni  nin “Xalq  la  rın öz mü 
qəd  də  ra  tı  nı tə  yin et  mə  si və la  zım gə  lər 
sə, ay  rı  la  raq müs  tə  qil döv  lət ya  rat  maq 
hü  qu  qu  na ma  lik ol  ma  sı” haq  qın  da  kı 
bə  ya  na  tı  na bol  şe  vik 
l ə  

Qыrmыzыimperiyanыn
QaraяmяllяrИ

(1905ci il 9 Yan  var “Qan  lı ba  zaar” gü  nü  
və 1990cı il 20 Yan  var “Qan  lı şən  bə” gü  nü)
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rin mü  na  si  bə  ti bu  nu ay  dın gös  tər  di. İn 
qi  lab  dan son  ra  kı il  lər  də so  vet hö  ku  mə  ti 
bu bə  ya  nat  dan üz dön  dər  di və qeyd et  di 
ki, onun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si gə  lə  cək  də ən 
ağır nə  ti  cə  lər do  ğu  ra bi  lər.

Hə  min fakt so  vet hö  ku  mə  ti  nin və 
Kom  mu  nist par  ti  ya  sı  nın ye  rit  di  yi si  ya 
sə  tin mas  ka  lan  mış, hiy  lə  gər bir si  ya  sət 
ol  du  ğu  nu gös  tə  rən ilk əla  mət idi. La  kin 
biz bu  na əhə  miy  yət ver  mə  dik. Axı bu, 
tək  cə bi  zə aid de  yil  di, aid ol  say  dı da, heç 
nə edə bil  məz  dik! Ona gö  rə də so  vet hö 
ku  mə  ti  nin da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni “bə 
yən  dik”, onu ca  nı  mız  la, qa  nı  mız  la qo  ru
 ya  ca  ğı  mı  za and da iç  dik!

Tə  səv  vü  rü  mü  zə be  lə gə  ti  rə bil  məz 
dik ki, so  vet hö  ku  mə  ti, Kom  mu  nist par
 ti  ya  sı tər  ki  bin  də  ki res  pub  li  ka  la  ra iki  li 
stan  dart  la ya  na  şa bi  lər, bi  ri  nə doğ  ma, 
di  gə  ri  nə ögey mü  na  si  bət gös  tə  rər. Düz 
dür, bö  yü  dük  cə, ağ  lı  mız kəs  dik  cə ha  di 
sə  lə  rin ma  hiy  yə  ti  ni azçox an  la  ma  ğa 
baş  la  yır  dıq, dərk et  mək isə qa  da  ğan idi. 
Qa  da  ğa  ya riayət et  mə  yən  lə  ri çox uzaq 
la  ra – ge  dərgəl  məz sə  fər  lə  rə yo  la sa  lır 
dı  lar.

1948 və 1988ci il  lər  də so  vet hö  ku  mə
 ti və kom  mu  nist par  ti  ya  sı  nın ye  rit  di  yi 
iki  li si  ya  sə  ti  nin ağır nə  ti  cə  lə  ri  nin şa  hi  di 
ol  duq. Er  mə  ni  lə  ri özü  nə doğ  ma, azər 

bay  can  lı  la  rı ögey he  sab edən qır  mı  zı 
so  vet im  pe  ri  ya  sı, nə  ha  yət, öz çir  kin si 
ma  sı  nı açıb gös  tər  di. Bir mil  yon  dan çox 
azər  bay  can  lı zor  la, si  lah gü  cü  nə doğ  ma 
ataba  ba yurd  la  rın  dan de  por  ta  si  ya edil 
di, qo  vul  du, tor  paq  la  rı  mı  zın, doğ  ma 
yur  du  mu  zun 20 faizi er  mə  ni  lə  rə ve  ril 
di.

Azər  bay  can xal  qı ar  tıq bu ikiüz  lü və 
hiy  lə  gər si  ya  sət  lə ba  rı  şa bil  mə  di. So  vet 
hö  ku  mə  ti və onun par  ti  ya  sı  nın mür  tə  ce 
si  ya  sə  ti  nə öz eti  raz sə  si  ni ucalt  dı, so  vet 
hö  ku  mə  ti  ni, onun da  ya  ğı olan yer  li rəh 
bər  lə  ri bu iy  rənc təh  qi  re  di  ci si  ya  sə  tə son 
qoy  ma  ğa ça  ğır  dı. İm  pe  ri  ya isə bu ça  ğı  rı
 şı baş  qa cür qar  şı  la  dı. Çar Ni  ko  lay və 
onun se  vim  li ke  şi  şi Qa  po  nun üsu  lun 
dan is  ti  fa  də et  mə  yi çı  xış yo  lu ki  mi seç 
di.

1990cı il yan  var ayı  nın 20də şən  bə 
gü  nü so  vet hö  ku  mə  ti xü  su  si tə  lim gör 
müş və ək  sə  riy  yə  ti er  mə  ni mil  lə  tin  dən 
olan or  du  nu giz  li şə  kil  də Ba  kı  ya ye  rit  di. 
İç  ki və nar  ko  tik mad  də  nin təeirin  dən 
be  yin  lə  ri du  man  lan  mış, baş  dan aya  ğa 
qə  dər si  lah  lan  mış qu  duz əs  gər  lər heç 
nə  yə, heç ki  mə fərq qoy  ma  dan dinc əha
 li  ni gül  lə  ba  ran et  mə  yə baş  la  dı  lar. Qar  şı 
la  rı  na çı  xan hər şe  yi tank  la  rın al  tı  na sa 
lır, gül  lə  lə  yir, yer  lə yek  san edir  di  lər. 

Yüz  lər  lə in  san, o cüm  lə  dən qo  ca  lar, ahıl
 lar, kör  pə uşaq  lar al qa  na bo  yan  dı  lar. 
Kü  çə  lər  də qan  lı göl  mə  çə  lər əmə  lə gəl  di. 
Ya  ra  lı  la  rı yer  ləş  dir  mək üçün xəs  tə  xa  na 
lar  da yer ça  tış  mır  dı. İn  san  lar va  hi  mə 
icə  ri  sin  də nə edə  cək  lə  ri  ni bil  mir  di  lər. 
On  lar inan  mır  dı  lar ki, bu ha  di  sə  lə  ri tö 
rə  dən so  vet or  du  su, so  vet hö  ku  mə  ti  dir.

Bu qan  lı olay  lar əya  ni şək  li  də gös  tər 
di ki, ta  rix və ta  ri  xi ha  di  sə  lər tək  rar olu 
nur…1905ci il 9 yan  var qan  lı ba  zar gü 
nün  də baş ver  miş ha  di  sə  lər 1990cı il 20 
yan  var qan  lı şən  bə gü  nün  də tək  rar olun
 du. O za  man öl  kə  ni çar Ni  ko  lay, 1990cı 
il  də isə Ni  ko  la  yın da  vam  çı  sı, soy  kö  kü 
bir olan Qor  ba  çov və onun ki  mi  lər ida  rə 
edir  di  lər.

Özü  nü hu  ma  nist, sül  hün və de  mok 
ra  ti  ya  nın da  ya  ğı və tə  mi  nat  çı  sı ki  mi qə 
lə  mə ve  rən so  vet hö  ku  mə  ti  nin, qır  mı  zı 
im  pe  ri  ya  nın və onun kom  mu  nist par  ti 
ya  sı  nın mas  ka  lan  mış si  ya  sə  ti, iy  rənc si 
ma  sı hə  min gün if  şa olun  du.

MüstəqilAğayev
AMEAFəlsəfəİnstitutu,“Fəlsəfəvə
ictimaifikirtarixi”şöbəsininaparıcı
elmiişçisi,fəlsəfəüzrəfəlsəfədoktoru.
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1876cı il iyu  lun 22də xal  qı  mı  zın 
hə  ya  tın  da mis  li gö  rün  mə  miş ha  di  sə 
baş ve  di: zi  ya  lı  la  rı  mı  zın çox  dan  kı 
ar  zu  su hə  ya  ta keç  di, Hə  sən bəy Zər
 da  bi  nin ya  rat  dı  ğı “Əkin  çi” qə  ze  ti  nin 
bi  rin  ci nöm  rə  si çap  dan çıx  dı. Əl  bət 
tə, bi  rin  ci ol  maq cə  tin  dir. Qə  ze  tin 
re  dak  to  ru həm nəş  rin ya  ra  dıl  ma  sı 
uğ  run  da apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə za  ma  nı, 
həm də nəş  ri döv  rün  də çox bö  yük 
çə  tin  lik  lər  lə üz  ləş  mə  li olur  du. Bu çə 
tin  lik  lər müx  tə  lif is  ti  qa  mət  li idi. Qə 
zet həm in  for  ma  si  ya top  lan  ma  sın  da, 
həm sə  hi  fə  lə  nib cap edil  mə  sin  də, 
həm də ma  te  rial  la  rın oxu  nub re  dak
 tə edil  mə  sin  də çə  tin  lik  lər  lə rast  la  şır
 dı. 

Mosk  va Uni  ver  si  te  ti  nin mə  zu  nu 
ol  ma  sı, Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin ta  ri  xi  ni 
və mə  də  niy  yə  ti  ni yax  şı bil  mə  si 
“Əkin  çi”nin nəş  rin  də H.B.Zər  da  bi  yə 
yar  dım  çı olur  du, müx  tə  lif öl  kə  lə  rin 
qə  zet  lə  ri  nin ma  te  rial  la  rı  na əsas  lan 
ma  sı onun bey  nəl  xalq mə  sə  lə  lə  rin 
işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da kö  mə  yi  nə gə  lir 
di. Qə  ze  tin işıq üzü qör  müş 56 nöm
 rə  sin  də rus, in  gi  lis, fran  sız dil  li mət
 buat or  qan  la  rın  dan genbol is  ti  fa  də 

edil  miş  dir. Bu ma  te  rial  la  rın bö  yük 
ək  sə  riy  yə  tin  də ən mü  hüm bey  nəl 
xalq hə  yat mə  sə  lə  lə  ri işıq  lan  dı  rıl 
mış  dır.

H.B.Zər  da  bi  nin bö  yük  ma  raq 
gös  tər  di  yi xa  ri  ci mət  buat or  qan  la 
rın  dan ən bi  rin  ci  si Bö  yük Bri  ta  ni  ya 
nın “The Ti  mes” qə  ze  ti ol  muş  dur. 
Ma  raq  lı  dır ki, “Əkin  çi” öz prob  lem 
lə  rin  dən da  nı  şar  kən hə  min qə  ze  ti 
müs  bət nü  mü  nə ki  mi gös  tər  miş  dir. 
Nəş  rin 1876cı il 6 de  kabr ta  rix  li sa 
yın  da “Da  xi  liy  yə” şö  bə  sin  də ve  ril 
miş ma  te  rial  da de  yi  lir: “Bi  zim mü 
səl  man tay  fa  sı  nın in  gi  lis tay  fa  sın 
dan nə gə  dər ge  ri qal  dı  ğı  nı “Əkin 
çi” qə  ze  ti  nə və Lon  don şə  hə  rin  də 
çap olu  nan “Tayms” qə  ze  ti  nə bax 
maq ilə bil  mək olur”.

“The Ti  mes” qə  ze  ti  XIX  əsr  də İn 
gil  tə  rə jur  na  lis  ti  ka  sı  nın li  de  ri idi. 
Onun şanşöh  rə  ti  Lon  don  dan bü 
tün dün  ya  ya ya  yıl  mış  dı. Qə  ze  tin bi 
rin  ci nöm  rə  sin  də de  yi  lir  di ki, bu 
nəşr döv  rü  nün ən müx  tə  lif mə  lu 
mat  la  rı  nı də  qiq qey  də alan sal  na  mə 
ol  ma  lı  dır. 

Ə  sa  sı 1785ci il  də qo  yul  muş “The 

Ti  mes” 1803cü il  dən müs  tə  qil mət 
buat or  qa  nı  na çev  ril  di və hö  kü  mət 
dən as  lı  lı  ğa son qoy  du. Hö  kü  mət isə  
qə  ze  tə Av  ro  pa  dan və di  gər mə  kan 
lar  dan in  for  ma  si  ya gə  ti  rən gə  mi  lə  ri 
lən  git  mək ba  rə  də əmr ver  di. Bu  nun
 la bağ  lı  nəş  rin baş re  dak  to  ru Con 
Val  ter iza  hat is  tə  di. Ona bil  dir  di  lər 
ki, qə  zet is  ti  qa  mə  ti  ni də  yiş  di  rər  sə, 
əmr ge  ri gö  tü  rü  lə bi  lər. Qə  ze  tin sa 
hi  bi söv  də  ləş  mə  dən im  ti  na et  di və 
işi yax  şı  laş  dır  maq məq  sə  di  lə gə  mi 
lər, poçt ara  ba  la  rı al  dı, kur  yer  lər 
dəs  tə  si ya  rat  dı, İn  gil  tə  rə və Hin  dis 
tan ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ten  siv  li  yi  ni 
tə  min et  di.

“The Ti  mes” XIX əs  rin axır  la  rı  na 
dək  bey  nəl  xalq hə  yat mə  sə  lə  lə  ri  nin 
işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da li  der  li  yi əlin  də 
sax  la  dı. Bu mət  bu or  qan həm öl  kə 
da  xi  lin  də, həm də xa  ric  də ge  niş 
müx  bir  lər şə  bə  kə  si olan ye  ga  nə gün
 də  lik in  gi  lis qə  ze  ti idi. Nəş  rin ti  ra  jı 
sü  rət  lə ar  tır  dı. 1815ci il  də ti  ra  jı 5.000 
nüs  xə olan qə  zet 1854cü il  də 50.000 
nüs  xə ti  raj  la çap olu  nur  du.

Par  la  ment  də ste  noq  raf  la  rın sa  yı  
ar  tı  rıl  mış  dı. Qə  zet par  la  ment  də apa

“THE TI  MES”  
“ƏKİN  Çİ”  ƏLA  QƏ  LƏ  Rİ     

ARAŞ  DIR  MA  LAR TƏ  LƏB EDİR
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 rı  lan mü  za  ki  rə  lə  rin xü  la  sə  si  ni əv  vəl
 lər 810 sü  tun  da ve  rir  di  sə, bu rə  qəm 
1ə en  di  ril  miş  di. Ma  raq  lı  dır ki, bu 
ye  ni  li  yi Lon  do  nun di  gər qə  zet  lə  ri də 
tət  biq et  mə  yə baş  la  mış  dı  lar. Şüb  hə 
siz, hə  min üsul oxu  cu vax  tı  na qə 
naət olun  ma  sı  nı və ma  te  rialın da  ha 
tez oxun  ma  sı  nı tə  min edir  di.

Val  ter  lər sü  la  lə  si öz ət  ra  fı  na is  te 
dad  lı adam  lar top  la  mış  dı. İki al  man 
– Kö  niq və Bauer 1814cü il  də qə  ze 
tin ema  lat  xa  na  la  rın  da bu  xar  la iş  lə 
yən çap ma  şı  nı ha  zır  la  mış  dı  lar. “The 
Ti  mes”ın 1814cü il 29 no  yabr ta  rix  li 
nöm  rə  si  ye  ni  ma  şın  da  çap  olun 
muş  du. Bu  ma  şın  saat  da 1.000 nüs
 xə, bir az son  ra 5.000 nüs  xə, müəy 
yən tək  mil  ləş  dir  mə apar  dıq  dan son
 ra isə 10.000 nüs  xə qə  zet çap et  mə  yə 
im  kan ve  rir  di. Əl  lə iş  lə  di  lən dəz  ğah
 da isə saat  da yal  nız 215 nüs  xə çap 
et  mək müm  kün olur  du.

1817ci il  də qə  ze  tin baş re  dak  to  ru 
və  zi  fə  si  nə To  mas Barns gə  ti  ril  di. İn 
gil  tə  rə  nin qə  zet maq  na  tı Nortk  liff 
onu “The Ti  mes”ın ən yax  şı re  dak  to
 ru ki  mi sə  ciy  yə  lən  di  rir  di. Barns ölü
 mü  nün son gün  lə  ri  nə  dək, yə  ni 1841

ci ilə gə  dər se  vim  li qə  ze  ti  nə rəh  bər 
lik et  miş  dir.

O  nun va  ri  si  Con Di  leyn ol  du. 
1879cu ilə qə  dər baş re  dak  tor olan 
Con Di  leyn nəş  rin  bü  tün ti  ra  jı çap 
olun  ma  mış evə get  məz  di. “Əkin  çi” 
dün  ya  ya göz açar  kən “The Ti  mes” 
91 ya  şı  na ya  xın  la  şır  dı. Qə  zet dün  ya
 nın ən nü  fuz  lu mət  buat or  qa  nı ki  mi 
şöh  rət qa  zan  mış  dı. “Əkin  çi”nin bu 
qə  ze  tə ma  raq gös  tər  mə  si, onun ba 
rə  sin  də öz sə  hi  fə  lə  rin  də söz  aç  ma  sı, 
çap et  di  yi ma  te  rial  lar  dan is  ti  fa  də et 
mə  si “The Ti  mes”ın dün  ya şöh  rət  li 
mət  buat or  qa  nı ol  ma  sı ilə əla  qə  dar 
idi. 

İn  gil  tə  rə par  la  men  ti  nin üz  vü Bul
 ver Lit  ton çı  xış  la  rın  dan bi  rin  də de 
miş  di: “XIX əsr İn  gil  tə  rə si  vi  li  za  si 
ya  sı haq  qın  da hər han  sı sü  bu  tu 
gə  lə  cək əsr  lə  rə ötür  mək mə  nə hə 
va  lə edil  sə idi, nə do  nan  ma  la  rı  mı 
zı, nə də  mir yol  la  rı  mı  zı, nə ic  ti  mai 
bi  na  la  rı  mı  zı, nə də si  zin  lə bir  lik  də 
ic  las ke  çir  mək şə  rə  fi  nə nail ol  du 
ğu  muz əzə  mət  li par  la  ment bi  na  mı
 zı se  çər  dim. Mə  nə “The Ti  mes”ın 
adi nöm  rə  lə  rin  dən  bi  ri ki  fa  yət 

edər  di”.
 ABŞ prezidenti  Av  raam Lin  koln 

“The Ti  mes”ı “dör  dün  cü” ha  ki 
miy  yət he  sab et  mək  lə ya  na  şı, dün 
ya  da ən bö  yük qüv  və  lər  dən bi  ri 
ki  mi də  yər  lən  di  rir  di. Kra  li  ça Vik 
to  ri  ya mək  tub  la  rın  dan bi  rin  də 
“The Ti  mes” qə  ze  ti  nin cə  miy  yə  tin 
hə  ya  tı  na tə  si  ri  nin cox güc  lü ol  ma 
sın  dan söh  bət açır  dı.

Bü  tün bu fakt  la  rı gös  tər  dik  dən 
son  ra “Əkin  çi”nin “The Ti  mes”a 
teztez mü  ra  ciət et  mə  si  nin sə  bə  bi 
ay  dın  la  şır. Bu qə  zet  haq  qın  da 
“Əkin  çi”də çap olu  nan ya  zı çox eh  ti
 mal ki, qə  zet ba  rə  sin  də Hə  sən bəy 
Zər  da  bi  nin bil  dik  lə  ri  nin cü  zi bir his
 sə  si idi. 

“Əkin  çi”nin yaz  dı  ğı  na gö  rə, “The 
Ti  mes” dörd sə  hi  fə həc  min  də hər 
gün çı  xır, hər vi  la  yət  də müx  bi  ri ol 
ma  sı tə  zə xə  bər  lə  rin top  la  nıb çap 
edil  mə  si  nə im  kan ve  rir, ti  ra  jın oxu 
cu  la  ra də  mir  yol qa  tar  la  rı va  si  tə  si  lə 
hə  min gün çat  dı  rıl  ma  sı tə  min edi  lir, 
hət  ta bu işin sü  rət  lən  di  ril  mə  si üçün 
ye  ni təd  bir  lər gö  rül  mə  si nə  zər  də tu 
tu  lur  du. Çap işi  nin sü  rət  lən  di  ril  mə 
si sa  hə  sin  də gö  rü  lən təd  bir  lər  dən 
da  nı  şan H.B.Zər  da  bi qə  ze  tin elan 
lar  dan hər gün 200 ma  nat  dan çox 
və  sait gö  tür  dü  yü  nü qeyd edir,  “The 
Ti  mes”ın 100.000 nə  fər  dən çox müş
 tə  ri  si  nin ol  du  ğu  nu gös  tə  rir  di.

H.B.Zər  da  bi “Əkin  çi” ba  rə  sin  də 
da  nı  şar  kən ya  zır  dı  ki, hə  min “qə  zet 
300 müş  tə  ri  yə həs  rət çə  kir və bir də 
in  gi  lis məm  lə  kə  tin  də “Tayms”dan 

HəmidVƏLİYEV
BDUBeynəlxalqjurnalistika
kafedrasınınmüdiri,professor,

GürcüstanSSR-inəməkdarjurnalisti
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sa  va  yı çox qə  zet var ki hər gun  də, 
ya da gün  də iki də  fə çap olu  nur və 
on  la  rın hər bi  ri  ni çap edən özü  nün 
qə  zet çap et  mək ix  ti  ya  rı  nı 200 min 
ma  na  ta sat  maz, am  ma  bi  zim bir 
“Əkin  çi” qə  ze  ti  miz var və əgər onu 
çap et  mək ix  ti  ya  rı  nı sat  ma  ğa dur 
saq, nə ki ona bir qə  pik ve  rən ol 
maz, hət  ta onu cəb  rən də boy  nu  na 
gö  tü  rən ta  pıl  maz.  Bu  na sə  bəb odur 
ki, in  gi  lis əh  li dün  ya işin  də ma  hir və 
hər elm  dən xə  bər  dar ol  du  ğu  na səy 
edir ki, pul qa  za  nıb, nə ki, bu dün  ya
 da çox ləz  zət ilə zin  də  gan  lıq et  sin, 
hət  ta axi  rə  ti göz  lə  yib, mək  təb  xa  na 
və kil  sə tik  di  rib, qey  ri  lə  ri xris  tian et 
mək  dən öt  rü ic  ma  lar bi  na edir və bu 
sə  bə  bə on  lar ka  mal  lı və xe  yir  li sö 
zün qəd  ri  ni bi  lir ki, on  lar  dan ol qə 
dər qə  zet oxu  yan var”.

“Əkin  çi”nin 1876cı il 1 yan  var ta 

rix  li nöm  rə  sin  də“The Ti  mes” qə  ze  ti 
ilə bağ  lı ve  ril  miş xə  bə  rə xü  su  si diq 
qət ye  tir  mək la  zım  dır: “Al  tı ay yox 
dur ki, bi  zim  “Əkin  çi”qə  ze  ti çap 
olu  nur, am  ma in  gi  li  sin pay  tax  tı Lon
 don şə  hə  rin  də onun çap olun  ma  ğı 
mə  lum  dur. Ora  dan bir ki  ta  bın bir 
fəs  li  nin türk di  lin  də olan tər  cü  mə 
si  ni bi  zə gön  də  rib  lər ki, onun qə  lə
 ti  ni dü  zəl  dək, əl həqq bu çox zi  ya 
də gö  züaçıq  lıq is  tər. Lon  don şə  hə 
rin  də bir ne  çə yüz qə  zet çap olu  nur. 
Onun  la be  lə ki  şi  lər dün  ya  nın ucun
 da bi  zim qə  zet ki  mi ki  çik qə  zet çap 
olun  ma  ğı  nı eşi  dib is  tə  yir  lər on  dan 
da nəf  bər  dar ol  sun  lar, am  ma bi  zim 
ada  mın ço  xu nə ki, bu  ça  ğa  dək  bi 
zim qə  ze  ti oxu  ma  yıb  lar, bəl  kə bə  zi 
kəs  lər onun bi  na olun  ma  sı  nın xə 
bə  ri  ni də eşit  mə  yib  lər” (fərqləndir-
məbizimdir-H.V.).

Qə  ze  tin sə  hi  fə  lə  rin  də bu cür xə 
bər  lər çox  dur. La  kin bi  zi ma  raq  lan 
dı  ran baş  qa bir mə  sə  lə  dir. 
H.B.Zər  da  bi  “Əkin  çi” qə  ze  ti  nin 
Lon  don  da da ta  nın  dı  ğın  dan if  ti  xar 
his  si du  yur və ona re  dak  tə et  mək 
üçün türk di  lin  də ya  zı gön  də  ril  di  yi 
ni nə  zə  rə çat  dı  rır.  Məhz bu xə  bər 
bir sı  ra mə  qam  la  ra ay  dın  lıq gə  tir 
mə  yi tə  ləb edir. 

“Əkin  çi”  Azər  bay  can jur  na  lis  ti 
ka  sı ta  ri  xin  də, cə  sa  rət  lə de  mək olar 
ki, ən çox təd  qiq edil  miş mət  buat or 
qa  nı  dır. Qə  ze  tin hə  yat və fəaliy  yə  ti 
həm çar ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də, həm 
So  vet  lər bir  li  yi dö  nə  min  də, həm də  
müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də ge  niş öy  rə  nil 
miş  dir. Qə  ze  tin ma  te  rial  la  rı  nın tam 
mət  ni  nin 1979cu il  də ki  ril əlif  ba  sı, 
XXI əs  rin əv  vəl  lə  rin  də isə la  tın əlif 
ba  sı ilə çap edil  mə  si təd  qi  qat işi  nin 
da  ha sə  mə  rə  li apa  rıl  ma  sı  na, mən  bə 
lər  dən da  ha də  qiq is  ti  fa  də edil  mə  si 
nə şə  rait ya  rat  mış  dır. Bu  nun  la be  lə, 
bi  zə elə gə  lir ki, bə  zi mə  sə  lə  lə  rə, xü 
su  si  lə bey  nəl  xalq hə  yat, o cüm  lə  dən 
bey  nəl  xalq jur  na  lis  ti  ka ilə bağ  lı ma 
te  rial  la  ra diq  qət ye  tir  mək, bir sı  ra 
sual  la  ra ca  vab ver  mək tə  ləb olu  nur. 
Or  ta  lı  ğa çox  lu sual  lar çı  xır:  “Lon 
don  dan “Əkin  çi”yə gön  də  ril  miş 
türk di  lin  də ma  te  rial han  sı ki  ta  bın 
fəs  li ol  muş  dur?” “Nə  yə gö  rə tər  cü 
mə  ni İs  tan  bu  la de  yil, məhz Ba  kı  ya, 
“Əkin  çi”nin re  dak  si  ya  sı  na gön  dər 
miş  di  lər?”  Şüb  hə  siz, bu sual  la  ra 
ca  vab ver  mək la  zım  dır. “Əkin  çi”nin 
ar  xi  vi  nə ye  ni  dən bax  maq, hə  min 
ma  te  rialın məz  mu  nu ilə ta  nış ol 
maq, ha  ra  dan gön  də  ril  di  yi  ni müəy 
yən  ləş  dir  mək la  zım  dır. Bi  zə elə gə  lir 
ki, ma  te  rialın “Əkin  çi”nin re  dak  si 
ya  sı  na gön  də  ril  mə  si sə  bəb  siz de  yil 
di. 

XIX əs  rin 60cı il  lə  ri  nin axır  la  rı və 
70ci il  lə  ri  nin əv  vəl  lə  rin  də Lon  don 
da türk mü  ha  cir mət  buatı, əv  vəl  cə 
“Müx  bir”, son  ra  “Hür  ri  yət”,da  ha 
son  ra isə “İn  qi  lab” və “Ulus”  qə  zet
 lə  ri çı  xır  dı. Bu mət  buat or  qan  la  rın  da 
döv  rü  nün məş  hur türk jur  na  list  lə  ri 
Na  miq Ka  mal, Əli Suavi, Zi  ya Pa  şa 
və baş  qa  la  rı ça  lı  şır  dı  lar. Çox eh  ti  mal 
ki, bu  qə  zet  lə  rin “The Ti  mes” qə  ze  ti 
ilə əla  qə  lə  ri var  dı. Ey  ni za  man  da 
“Ye  ni os  man  lı  lar” mü  ha  cir mət 
buatı  nın nüs  xə  lə  ri  ni Tür  ki  yə  yə giz  li 
yol  la gön  də  rir  di  lər. Eh  ti  mal et  mək 
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olar ki, “Əkin  çi”yə gön  də  ri  lən türk 
cə tər  cü  mə  “Ye  ni os  man  lı  lar”ın ru 
hu  na uy  ğun ol  muş  dur, on  la  rın fik 
rin  cə, elə bir ma  te  rialı Tür  ki  yə  yə 
gön  dər  mək hə  min ya  zı  nın məh  vi 
de  mək olar  dı və bu  na gö  rə də Ba  kı 
nı eti  bar  lı şə  hər ki  mi gö  rüb ora  ya 
gön  də  ril  mə  si  ni məs  lə  hət bil  miş  di 
lər. Bəl  kə  də “The Ti  mes”da H.B.Zər
 da  bi  ni ta  nı  yır  dı  lar və Tür  ki  yə  də 
kons  ti  tu  si  ya qə  bul olun  ma  sı  nı və 
par  la  ment  li mo  nar  xi  ya ya  ra  dıl  ma  sı 
nı is  tə  yən “Ye  ni os  man  lı  lar”  “Əkin 
çi”nin   re  dak  to  ru  nu öz  lə  ri üçün ən 
eti  bar  lı şəxs he  sab edir  di  lər.

Hə  sən bəy Zər  da  bi  nin “The Ti 
mes” qə  ze  ti  nə hüsnrəğ  bət bəs  lə  mə 
si  sə  bəb  siz de  yil  di. Baş  lı  ca sə  bəb o 
idi ki, hə  min qə  zet döv  rü  nün ən mə 
lu  mat  lı mət  buat or  qa  nı sa  yı  lır  dı və 
bə  zən bir sı  ra mə  sə  lə  lər ba  rə  sin  də 
hö  ku  mət  dən da  ha çox mə  lu  mat  lı ol 
ma  sı ilə se  çi  lir  di. Mə  sə  lən, qə  zet Va 
ter  loo ya  xın  lı  ğın  da Na  po  leon qo 
şun  la  rı  nın məğ  lub ol  ma  sı haq  qın  da 
xə  bə  ri ilk də  fə  yay  mış  dı. Hal  bu  ki 
hö  ku  mət  də be  lə bir mə  lu  mat yox 
idi. Bun  dan əla  və, “The Ti  mes”ın 
yay  dı  ğı xə  bər  lə  rin də  qiq  li  yi  nə heç 
kə  sin şüb  hə  si ol  mur  du. “Əkin  çi” öz 
oxu  cu  la  rı  nı Ru  si  yaTür  ki  yə mü  na  si 
bət  lə  ri, Bal  kan  lar  da və  ziy  yət və Os 
man  lı im  pe  ri  ya  sı ilə bağ  lı bir sı  ra 
mə  sə  lə  lər ba  rə  sin  də “The Ti  mes”ın 
ver  di  yi mə  lu  mat  lar  la ta  nış et  mək  lə 
əha  li  də da  ha doğ  ru rəy for  ma  laş  dır
 maq is  tə  yir  di, çün  ki döv  rü  nün di  gər 
mət  buat or  qan  la  rı, o cüm  lə  dən  rus 
qə  zet  lə  ri bey  nəl  xalq mə  sə  lə  lər ba  rə 
sin  də qə  rəz  li ya  zı  lar ve  rir  di  lər. Sen 
zu  ra  nın tüğ  yan et  di  yi bir za  man  da 
hə  min ya  zı  lar  dan baş  qa cür is  ti  fa  də 
et  mək müm  kün de  yil  di. Müm  kün 
olan yal  nız “The Ti  mes” qə  ze  ti  nin 
xə  bər  lə  ri  nə is  ti  nad et  mək idi.

Yu  xa  rı  da de  di  yi  miz ki  mi, “Əkin 
çi” “The Ti  mes”dan bəh  rə  lə  nir  di. 
Bu  nun isə əsas sə  bə  bi ba  rə  sin  də fi 
kir  lə  ri  miz bu  ra  da öz ək  si  ni tap  mış 
dır. Yal  nız onu əla  və et  mək la  zım  dır 
ki, Bö  yük Bri  ta  ni  ya mət  buatı XIX 
əsr  də çox bö  yük nü  fu  za ma  lik idi, 
mil  lə  tin hə  ya  tı  na güc  lü tə  sir gös  tə  rə 
bi  lir  di. Bü  tün Av  ro  pa onun sə  si  nə 
qu  laq asır  dı. İn  gil  tə  rə qə  zet  lə  ri  nin, 
xü  su  si  lə də “The Ti  mes”ın bö  yük 
nü  fuz sa  hi  bi ol  ma  sı  nın baş  lı  ca sə 
bəb  lə  rin  dən bi  ri öl  kə  də mət  buat 

azad  lı  ğı  nın möv  cud  lu  ğu idi. Hə  lə 
1689cu il  də qə  bul olun  muş “Hü 
quq  lar Bil  li”ndə hər bir in  gi  li  sə öz 
fik  ri  ni şi  fa  hi və ya  zı  lı şə  kil  də ifa  də 
et  mək hü  qu  qu ve  ril  miş  di. 1694cü 
il  də isə sen  zu  ra ləğv edil  miş  di. Bü 
tün bun  lar İn  gil  tə  rə mət  buatı  nın ve 
ri  lən hü  quq  lar  dan genbol is  ti  fa  də 
et  mə  si ilə nə  ti  cə  lə  nir  di. XIX əsr İn 

gil  tə  rə mət  buatı  nı okeana bən  zət  sək, 
“Tayms” bu okeanın ma  ya  kı olar  dı. 
Ma  raq  lı  dır ki, “Əkin  çi”  bu ma  ya  kı 
gö  rür, onun işı  ğın  dan bəh  rə  lən  mə  yə 
ça  lı  şır  dı. “Əkin  çi”  fəaliy  yət  də ol  du
 ğu dövr  də “The Ti  mes”ın baş re  dak
 to  ru və  zi  fə  sin  də Con Di  leyn ça  lı  şır 
dı. O da H.B.Zər  da  bi ki  mi mət  bəədə 

ge  cə  lə  yir, qə  zet çap olun  ma  mış iş 
ye  ri  ni tərk et  mir  di.18411879cu il 
lər  də, yə  ni 38 il bu mət  buat or  qa  nı  na 
rəh  bər  lik et  miş bu şəx  sin dün  ya  nın 
bir çox qə  zet re  dak  tor  la  rı ilə bi  la  va 
si  tə ta  nış ol  du  ğu  nu söy  lə  mək müm 
kün  dür. Be  lə re  dak  tor  lar  dan bi  ri də 
yə  qin ki, H.B. Zər  da  bi idi. Be  lə  lik  lə,  
ilk mət  buat or  qa  nı  mız  la bağ  lı araş 

dır  ma  la  rı  mı  zı da  vam et  dir  mə  li, ar 
xiv  lə  rə (la  zım gəl  sə,“The Ti  mes”in 
ar  xi  vi  nə də)ye  ni  dən baş vur  ma  lı, 
“Əkin  çi’’“The Ti  mes’’ əla  qə  lə  ri  nə 
ay  dın  lıq gə  tir  mək  lə XİX əs  rin 70ci 
il  lə  rin  də Azər  bay  canBö  yük Bri  ta  ni 
ya mü  na  si  bət  lə  ri ta  ri  xi  nin öy  rə  nil 
mə  sin  də ye  ni sə  hi  fə aç  ma  lı  yıq.
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Kho  jaly on Feb  ruary 2526, 1992, 
the li  ves of in  no  cent men, wo  men 
and child  ren we  re cut short; lost to 
the sen  se  less bru  ta  lity of cri  mi  nal 
war.

When I wri  te my pieces for the 
Je  wish Jour  nal, I al  ways think first, 
how would my new friends and my 
adop  ted Je  wish fa  mily in the Uni  ted 
Sta  tes feel when reading this. My 
first thoughts al  ways fo  cus on a de 
si  re to sha  re our joint faith, our joint 
pas  sion for Je  wish li  fe and the po 

wer of in  di  vi  dualism, freedom and 
sa  fety for the Jews around the 
world.

Every Feb  ruary, li  ke so many of 
my Azer  baija  ni country  men and 
wo  men, I am haun  ted by the events 
of 1992 when our world was tur  ned 
up  si  de down as the fo  reign bac  ked 
Ar  me  nian army and spe  cial for  ces 
bru  tally mas  sac  red 613 Azer  baija  ni 
ci  vi  lians inc  lu  ding up to 300 wo 
men, child  ren and el  derly in the 
town of Kho  jaly lo  ca  ted in Azer 

baijan’s Ka  ra  bakh re  gion. But as a 
Jew the  re is a spe  cial lens I bring to 
this ex  pe  rien  ce. The Je  wish peop  le 
ha  ve cen  tu  ries of per  se  cu  tion, de  ca 
des of hu  man tra  gedy in dif  fe  rent 
parts of the world. This uni  que pers
 pec  ti  ve al  so pro  vi  des a way to look 
at the pos  si  bi  lity for ho  pe that peop
 le can chan  ge and ho  pe that such 
events will ne  ver hap  pen again.

The Kho  jaly Mas  sac  re of 1992 is 
for me and my country, ext  re  mely 
per  so  nal. It is hard to meet a per  son 

Tra  gedy has No Bor  ders:  
the Kho  jaly Mas  sac  re Re  mem  be  red
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who was li  ving in tho  se years, not 
very long ago at all, that does not 
know a sur  vi  vor, or a vic  tim, or one 
of the nearly 1 mil  lion re  fu  gees ex 
pel  led from their ho  mes and lands 
as a re  sult of the mi  li  tary in  va  sion of 
Azer  baijan’s ter  ri  tory by Ar  me  nia.

When 20% of our country was 
bru  tally seized by in  va  ding Ar  me 
nian for  ces, the world was flip  ped 
up  si  de down. Reason had no pla  ce 
in this tra  gedy.

As a country, we we  re not un  fa 
mi  liar to conf  lict; no, we had sur  vi 
ved clo  se to a cen  tury un  der the 
ty  ranny of the So  viet Union. But 
this par  ti  cu  lar le  vel of bru  ta  lity was, 
in 1992, prac  ti  cally unt  hin  kab  le. 
What hap  pe  ned in Kho  jaly was as a 
snaps  hot of mad  ness ta  ken out of 
pho  to  book as  so  ciated with the Ho 
lo  caust. No li  fe was pre  cious on 
Feb  ruary 25 and 26 of 1992, when 
the most vul  ne  rab  le ci  vi  lians; wo 
men, grand  mot  hers, in  fants, or an 
yo  ne wit  hin the ran  ge of an in  va 
ding sol  diers’ bul  let or bla  de, was 
mur  de  red. The en  ti  re town was wi 
ped out, and even their ce  me  te  ries 
we  re dest  ro  yed. The  re is an eerie 
si  mi  la  rity to the events in Ger  many 
of the la  te 1930’s when Jews we  re 
whis  ked away in the midd  le of the 
night or du  ring WWII when en  ti  re 
vil  la  ges we  re wi  ped out wit  hout 
any ca  re for hu  man li  fe.

This year is the 24th an  ni  ver  sary 
of tho  se tra  gic days, of the Kho  jaly 
Mas  sac  re, which took pla  ce in a ti  me 
when most of us we  re al  ready very 
su  re that at  temp  ted ge  no  ci  de would 
be im  pos  sib  le again, or at least 
anyw  he  re in Euro  pe.

In our Azer  baija  ni Je  wish com 
mu  ni  ties, we re  mem  ber Kho  jaly 
with sor  row  ful awe.

So many of Jews are per  so  nally 
touc  hed by the Ho  lo  caust, and by 
the pro  mi  se we hold to our hearts 
that it can ne  ver, ne  ver again hap 
pen.

Yet to  day many Je  wish com  mu  ni
 ties ac  ross the world are conf  ron  ted 
by the inc  reasing hat  red that co  mes 
to them from so many cor  ners. In 
Azer  baijan, Jews are sa  fe, well re  gar
 ded and pro  tec  ted. Our na  tion has 
been in  ju  red over many cen  tu  ries by 

the hat  red of bru  tally violent in  va 
sions, and yet, no mat  ter the st  ri  fe 
co  ming from out  si  de, be it Bols  he  vik 
or Ar  me  nian or ter  ro  rist bru  ta  lity, 
the va  lues of our to  get  her  ness ha  ve 
sur  vi  ved tho  se in  hu  ma  ni  ties.

This week, so many will co  me to 
get  her to mourn the vic  tims of our 
brot  hers and sis  ters of the town of 
Kho  jaly, to ho  nor their li  ves and to 
cry out for the sa  ke of tho  se who 
can  not speak for them  sel  ves. Even 
in the pain  ful re  mem  be  ring of tra 
gedy, we push for  ward with the 
light of what is pos  sib  le for peace.

Kho  jaly was a tra  gedy felt from 
cor  ner to cor  ner; sha  red by an en  ti  re 
na  tion, and by peop  le of every faith. 
What is most inc  re  dibly deep in the 

his  tory of Kho  jaly is this mes  sa  ge of 
con  nec  tion to me as a Jew and al  so 
as a mem  ber of the world com  mu 
nity. Even the dark  ness of the Kho 
jaly Mas  sac  re can be sof  te  ned, by the 
po  ten  tial for light that exists wit  hin 
the act of re  mem  be  ring, and sha  ring 
in that me  mory as an act of peace 
it  self.

So du  ring the  se dif  fi  cult days, I 
not only mourn, but I am thin  king of 
my brot  hers and sis  ters in the Uni 
ted Sta  tes that ha  ve re  la  ti  ves that st 
rugg  le with their pasts. We can ho 
nor the me  mory of the vic  tims, sur 
vi  vors and he  roes of Kho  jaly, and 
with them to  get  her, re  mem  ber the 
me  mory of tho  se from every un  just 
and cri  mi  nal war.
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Er mə ni lə rin et dik lə ri əməl lər, 
tö rət dik lə ri qət liam lar ba rə sin də 
il lər dir ki, is tər Tür ki yə, is tər sə də 
Azər bay can alim lə ri or ta lı ğa min lər
lə sə nəd, sü but lar qo yub lar. Təəs süf 
ki, dün ya da haqqəda lət dən dəm 
vu ran lar bu fakt la rı hə lə də gör mək 
is tə mir lər...

Bu ba xım dan Sə di Ko ça
şın “Tarixdə ermənilər və Türker
mə ni münasibətləri” ki ta bın da olan 
fakt lar ol duq ca ma raq do ğu rur. Bu 
mən bə də er mə ni lə rin tö rət dik lə ri 
əməl lər haq qın da bir sı ra xa ri ci öl kə 
təm sil çi lə ri nin ya zı la rı və mü na si
bət lə ri var. Özü də o mən bə lər ki, 
on la rın təm sil et dik lə ri döv lət lər hər 
za man er mə ni lə ri mü da fiə edib lər.

Bunlardan biri “NyuYork 
Herald” qə ze ti nin müx bi ri Sid ney 
Uit me nin “Türkish Memories, 
1914” ad lı əsə ri dir. Hə min əsə rin bir 
his sən də de yi lir:

“Trabzonda bir yəhudi mənə 
demişdi:

-Əgər bu hərəkətlərin birisi Rusi-
yadaolsaydı,birtəkermənisağburaxıl-
mazdı. Rusiyada ermənilər əsgərliyə
götürülürlər, məmləkətlərindən çox

uzaqlardaəsgəriqulluqdaolurlar.Mək-
tubları senzuradan keçirilir. Türkiyədə
isəxoşbəxthəyatsürürlər.Dövlətlənir-
lər.Əsgərliyəgetmirlər.Məktəblərisər-
bəstdir. Milli tarixlərini öyrənirlər.
Düşmənçiliktəlqinedirlər.

Xülasə,Avropanınyarısıqədərəra-
zidəyayılmışbirmilyonluqermənixal-
qının bir millət halında toplanmasına
imkanvarmı?

Türkiyədəki xarici konsulluqların
ətrafındakılar ermənilərdir. Onlar nə
desələr,konsullarözelçiliklərinəonuda
yazırlar.BukonsulluqlarRusiyada,Al-
maniyadaolsaydılar,elçilərinəbeləşey-
ləryazardılarmı?Buradayaza bilmələ-
rinin səbəbi xristian konsulluqlarının
olduqlarıüçündür.Ermənikomitəçiləri
sakit fermer, sənətkarvəhamballarıqı-
zışdırırlar.Türklərinxristianlığaaqres-
siv münasibət göstərmələrindən bəhs
edirlər. Halbuki Trabzondan Ərzruma
qədər yollar, qəsəbələr monastrlarla,
xristian məbədlərlə doludur. Erməni
məktəbləri, kilsələri Rusiyadakından
qat-qatartıqsərbəstdirlər”.

Os  man  lı  da er  mə  ni  lə  rin ayaq  lan 
ma  sı və ya  şa  dı  ğı döv  lə  tə qar  şı xə  ya 
nət  kar yol tut  ma  la  rı  nın baş  lı  ca sə  bə

 bi xa  ri  ci qüv  və  lə  rin əl  lə  rin  də oyun 
ca  ğa çev  ri  lən er  mə  ni  lər və on  la  rın 
cə  miy  yət  lə  ri ol  muş  du. Hə  min cə 
miy  yət  lər xa  ric  dən yö  nəl  di  lən təb  li 
ğat və yar  dım  la  rın he  sa  bı  na Tür  ki  yə 
er  mə  ni  lə  ri  ni döv  lə  tə qar  şı qal  dı  ran 
ko  mi  tə  lə  rin əsa  sı  nı qoy  du  lar. Elə bu 
ko  mi  tə  lə  rin fit  nə  si ilə də ya  şa  dıq  la  rı 
döv  lə  tin içi  ni oy  ma  ğa baş  la  dı  lar. 
Hət  ta bir az da irə  li ge  dib üs  yan  la  ra 
baş  la  dı  lar. Bu üs  yan  la  rı da on  la  rın 
din xa  dim  lə  ri ida  rə edir  miş. Rus 
generalı Mayevski bu barədə yazır:

“Erməni ruhani başçılarının din
xüsusunda fəaliyyətləri, səyləri yox
kimidir.Bununmüqabilindəmillifikir-
lərin inkişafı xüsusunda həddən çox
əməksərfetmişlər.Yüzillərdənbəribelə
fikirlərəsrarlımonastrlarınsəssizdivar-
larıiçindəartmışvəinkişafetmiş,bura-
lardadini ayinlər əvəzinə xristian-mü-
səlmandüşmənçiliyitəlqinetmişlər.Bu
müddətdədinitəəssübəvəzinədüşmən-
çilikhissləritərbiyəedilmişdir”.

Hət ta bü tün bu cə hət lər er mə ni
lə rin öz lə ri nin yaz dıq la rı əsər lər də 
də eti raf edi lir. Mi kael Ova nes
yan1906cı il də Tif lis də er mə ni di lin
də çap olun muş “Daşnaksutyun və 

Ermənilərin“səssizmonastırları”nda

hazırlananfitnələr
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müxalifləri” adlı əsərində yazır:
“Ruslar kimi müdhiş bir canavara

qarşıçıxmaqçətindir.Türkiyəfəaliyyət
üçündahaəlverişlidir”.

S.Qabirelyan isə 1905-ci ildə Bos-
tondaçapetdirdiyi“Erməniböhranıvə
yenidəndoğulma”adlıəsərində“Xatır-
lanmalıdır ki, erməni məsələsinin ya-
ranmasından bəri vilayətlərdə və mər-
kəzdəkeçirilənnümayişlərdaimQafqaz
erməniləritərəfindənkeçirilmişdir.İnqi-
lab vədləri və dərsləri üçünRusiya er-
mənilərinəborcluyuq.RusiyaOsmanlı-
yaqalibgəldiyindən,Rusiyaerməniləri
Osmanlını saya salmır, onlarla hesab-
laşmırlar. Halbuki Türkiyə erməniləri
Osmanlı hökumətinin qüdrətinə bələd
idilər.Lakinqafqazlıermənilər,yuxarı-
daqeydetdiyimizpsixolojivasitələrdən
istifadəedərəkinqilabı fəalməcrayayö-
nəltdilər” – deyə qeyd edir.

Trab zon da kı in gi lis kon su lu 
1895ci il də İs tan bul da kı sə fir lə
ri Flipp Kuryeyə gön dər di yi ra por
tun da isə er mə ni lə rin xa ri ci əla qə lə
rin dən bəhs edir:

“Hnçak liderləri Türkiyənin xari-
cindən idarə edilirdilər. Belə ki, özləri
tamamilə təhlükəsiz şəraitdə olduqları
halda, Türkiyədəki ideya yoldaşlarının
həyatını təsəvvüredilməz hala çatdır-

mışdılar.
Məqsədləri müsəlmanları xristian-

lara qarşı təhrik etmək, qırğınlar törət-
məkləməmləkəti dəhşətli vəziyyətə çat-
dırmaq idi. Bütün dünya bilməlidir ki,
bu təşkilat anarxiya xarakterlidir. Hər
bir vasitə ilə hərc-mərclik yaratmaq və
Ermənistanınyalnızislahatınıdeyil,is-
tiqlalınıdatəminetməyəçalışmaqdadır-
lar”.

İstanbulda Robert kollecinin 
(Ame ri ka kolleci) mü di ri dok tor 
Qu rus Ham lın 1893cü il də Bos ton
da nəşr olu nan “Konqresçilər” jur
na lı na gön dər di yi mək tub da və ziy
yət lə əla qə dar aşa ğı da kı la rı ya zır:

“BirerməniinqilabpartiyasıTürki-
yə imperatorluğunun bəzi yerlərində
bütün xristian missionerlərinin fəaliy-
yətinə böyük pisliklər etməkdə və izti-
rablarasəbəbolmaqdadır...

Çoxmədənivəingilisdilindəermə-
nidiliqədərsürətləvədüzgündanışan
bir erməni, ruslarınAnadoluya girərək
oranı işğal etmələri üçün imkanlar ha-
zırladıqlarınıdedi.Bununnecəolacağı-
nı soruşduğum zaman, bütün Türkiyə
imperatorluğundatəşkiledilmişdəstələ-
rin(silahlıquldurdəstələri) türklərivə
kürdləriöldürməküçünfürsətgözlədik-
lərinibildirdi.Bunlarkəndləriyandıra-

caq,sonradağlaraçıxacaqlar.Ozaman
müsəlmanlarqalxaraqmüdafiəsizermə-
nilərəhücumedəcəklər.Rusiya,insanlıq
və xristian mədəniyyətini müdafiə et-
məküçünTürkiyəyəgirəcəkvəAnado-
lunuişğaledəcək...Buhərəkətinerməni
adını dünyaya nifrətlə xatırladacağını
ona anlatmağa çalışdım. Cavab olaraq
“bunumütləqedəcəyik”dedi”.

Hə lə də er mə ni köç kün lü yün
dən və qır ğı nın dan bəhs edən bu 
in san lıq düş mən lə ri nin dün ya nı 
al dat maq üçün bu fə da kar lıq la rı nın 
sə bə bi nə dir? Gö rə sən bu gün də 
ta ri xin ib rət do lu sə hi fə lə rin dən dərs 
al ma yan və bu in san lı ğın üz qa ra sı 
olan er mə ni lə ri dəs tək lə yən döv lət
lər ni yə haq sız əməl lə rin dən əl çək
mir lər?! On lar eti raf et mək is tə mə sə
lər də, fakt fakt lı ğın da qa lır. Be lə 
fakt lar dan bi ri ni də ingilis konsulu 
Uilyamsın er mə ni lə rin iç üzü nü 
açan ya zı sı dır. Uli yams ya zır:

“Bütünbuhallarasərsəmermənilər
səbəboldular.Buağılsıztəhrikdənözlə-
rinə bir fayda olmayacağını dəfələrlə
izahetdim.

Müsəlmanlarınsəbrlərinisonhəddə
qədərtəhriketdilər.Ammaartıqümidlə-
riqalmadı.Qəzetlərdəerməniməsələsi-
nəaidyazılanlaryalandır.Üsyan edən
erməni başçıları arasında Amerika,
Rusiya,Bolqarıstan təbəələrivar.Cəmi
600nəfərəqədərdirlər.Rustüfəngləriilə
təchiz edilmişlər. Tamamilə günahsız
öldürülən türklərə aid əlimdə sənədlər
var.TürkləryalnızAnadoludakımüsəl-
manların deyil, digər millətlərin də ən
yaxşılarıdırlar.RusvəAvropaqəzetləri-
niniftiralarınalayiqdeyildirlər...”

İn  gi  lis kon  su  lu  nun tək bu ya  zı 
sı  “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” ya  la  nı  nı alt
üst edir. Ye  tər ki, er  mə  ni  lə  rə yal ve 
rən bu döv  lət  lər əda  lət  li ol  sun  lar. 
Am  ma heç ina  nı  la  sı de  yil...

Hər za  man rus  la  rın qa  pa  zal  tı  sı 
olan bu ri  ya  kar er  mə  ni  lər, Os  man  lı 
da ra  hat və fi  ra  van ya  şa  yıb  lar. Qə  ri 
bə bu  ra  sı  dır ki, für  sət dü  şən ki  mi 
on  la  ra ya  şam üçün şə  rait ya  ra  dan 
döv  lə  ti içə  ri  dən alov  lan  dır  ma  ğa baş
 la  yıb  lar. Özü də on  la  rı sa  ya sal  ma 
yan rus  la  rın təh  ri  ki ilə. Fik  ri  mi  zin 
təs  di  qi üçün Daş  nak  süt  yun ko  mi  tə 
si  nin nəşr et  dir  di  yi bə  yən  na  mə  yə 
diq  qət edək:

“İllərdən bəri arası kəsilməyən er-
məniinqilablarınasəhnəolanQafqazbu
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günzülmkardespotunmüdhişqüvvəsi
altında inildəməkdədir. Ermənilərin ən
gözəl,seçilmişnəsliikiildirrusçarının
həbsxanalarında əzab çəkib çürüyür...
Müəllim,şair,tacir,sənətkar,məmurvə
işçi,komitəçi,adivətəndaşhamısıhəbs-
xanaların divarları arasında inildəyir-
lər”.

Daş  nak  sut  yun  dan da  ha bir nə 
fər Ru  si  ya  da  kı er  mə  ni  lə  rin ağır və 
ziy  yət  də ol  du  ğu ba  rə  sin  də öz əsə 
rin  də ya  zır:

“Osmanlı dövlətinin həbsxanala-
rında siyasi məhbus yoxdur. Rusiyada
isəeləbirhəbsxanayoxdurki,boşolsun.
Qafqaz erməni daşnakları həbsdən, iş-
gəncədən,Sibirdənqurtulmaqüçünİs-
tanbula, Osmanlı ölkəsinə pənah gəti-
rirlər”.

Ame  ri  ka  lı mis  sioner Q  ril  man 
  tə  rə  fin  dən “NyuYork Tayms” qə  ze
 tin  də 23 okt  yabr 1909cu il  də dərc 
edil  miş və er  mə  ni qə  ze  ti “Qoş 
nak”da tək  rar çap olu  nan ya  zı  sın  da 
isə de  yi  lir:

“AdanavəMersindəsərsərihisslər-
ləhərəkətedənbirsıraermənininqədim
xalqşərqilərioxuyaraqgəzdikləridoğru-
dur.TəcrübəsizvəgəncyepiskopMuşe-
ğinAdanadüzənliyindəkəndlərdəgəzə-
rək ermənilərə az yemək yemələrini,
geyimvəəşyalarınısatıbsilahalmaları-
nı tövsiyə etdiyini, başına tac qoyaraq
şəkil çəkdirdiyini və hər silah üçün
müəyyənməbləğpulalaraqAdanasahil-
lərinəsilahçıxartdığıdahəqiqətdir.200
silahlı erməninin müsəlmanları öldür-
məyəandiçdikləridədoğrudur”.

Ame  ri  ka  dan gə  lən er  mə  ni kö 
nül  lü  sü  nün 1914cü ilin 20 no  yab 

rın  da ata  sı  na yaz  dı  ğı mək  tub ol  duq
 ca ma  raq  lı  dır. Tək bu mək  tub ye  tər 
li  dir ki, 100 il  dir bə  zi döv  lət  lə  rin 
ba  ğır  dı  ğı “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” id 
diala  rı ta  ri  xin zi  bil  lik  lə  ri  nə atıl  sın. 
Gö  rün bey  ni zə  hər  lən  miş gənc er 
mə  ni ata  sı  na nə ya  zır:

“Sevimliatam!Busonməktubum-
dur.Beləki,məndəartıqermənimilləti
qarşısında vəzifəmi yerinə yetirmək və
türkünbaşınıəzməküçünermənikönül-
lülərinə yardıma gedirəm. Türk və
almandan intiqamalmaqüçünRusiya,
İngiltərəvəFransaqətiqərarvermişlər.
Ermənilərxoşbəxtvəmüstəqilolacaqlar.
Əmin olun, xilasımız çox yaxındır”.
OğlunuzPetrosArutyunyan”.

Bu da bütün dünya qarşısında 
özlərini “ziyalı”, “mədəni”, “yazıq”, 
türklər tərəfindən qırılıb əzilmiş 
kimi göstərən ermənilər və onların 
əməllərinin nəticəsi. Burada qeyd 
olunanlar onların törətdiklərinin 
hələ çox az bir hissəsidir. Ancaq elə 
bunlar da ermənilərin nə qədər 
qəddar, hiyləgər və digər dövlətlərin 
qulu olduğunu açıqca ortaya qoyur. 
Amma nə olsun... Ədalət ki, yerini 
almayıb!!!

Rusiya arxivlərində 
erməni vəhşilikləri
Yu  xa  rı  da daş  nak  la  rın tö  rət  dik  lə

 ri qət  liam  lar haq  qın  da xa  ri  ci öl  kə 
təm  sil  çi  lə  ri  nin möv  qe və fi  kir  lə  ri  nə 
yer ver  dik. Xa  ri  ci  lər öz ya  zı  la  rın  da 
göz  lə  ri ilə gör  dük  lə  ri  ni qə  lə  mə alıb 
mən  sub ol  du  ğu öl  kə  lə  rin qə  zet  lə  rin
 də bu ba  rə  də ya  zıb  lar. An  caq ara  dan 

bir əs  rə ya  xın vaxt keç  mə  si  nə bax 
ma  ya  raq baş  da er  mə  ni yan  lı  la  rı ol 
maq  la, er  mə  ni  lə  rin öz  lə  ri də hə  min 
ta  ri  xi fakt  la  rı qə  bul et  mək is  tə  mir  lər. 
Ni  yə?! Çün  ki hə  min bey  nəl  xalq güc
 lər er  mə  ni  lə  ri hər za  man öz məq  səd
 lə  ri üçün is  ti  fa  də edib  lər, bu gün də 
hə  min “is  ti  fa  də et  mə” tex  no  lo  gi  ya  sı 
də  yir  man da  şı ki  mi fır  lan  maq  da 
dır...

An  caq nə edə  sən ki, ta  rix heç nə 
yin üs  tü  nü ört  mür. Ara  dan müəy 
yən müd  dət keç  sə də, hə  min fakt  lar 
gün üzü  nə çı  xır və ki  min nə əməl 
sa  hi  bi ol  du  ğu da or  ta  ya tö  kü  lür. Bir 
söz  lə, ar  xiv  lər  də daş  nak  la  rın is  tər 
Os  man  lı, is  tər  sə də Azər  bay  can 
türk  lə  ri  nə qar  şı hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri 
qət  liam  lar  la bağ  lı fakt  lar ki  fa  yət qə 
dər  dir.

Elə er  mə  ni  lə  rin üz  də olan rəh 
bər  lə  ri tə  rə  fin  dən daş  nak  la  rın XX 
əs  rin əv  vəl  lə  rin  də et  di  yi vəh  şi  lik  lə  rə 
haqq qa  zan  dı  ran bir sı  ra çı  xış  lar və 
ya  zı  la  rı da əla  həz  rət fakt  lar  la təs  bit 
olu  nur. Be  lə sə  nəd  lər içə  ri  sin  də tür 
ki  yə  li araş  dır  ma  çı Meh  met Pe  rin  cə 
yin Ru  si  ya döv  lət ar  xiv  lə  rin  dən üzə 
çı  xar  dı  ğı ma  te  rial  lar xü  su  si ma  raq 
do  ğu  rur. Biz də oxu  yub, in  cə  lə  di  yi 
miz hə  min ar  xiv ma  te  rial  la  rı  na ay  rı
ay  rı  lıq  da heç bir şərh ver  mə  dən, 
fakt  la  rı müəl  lif dü  şün  cə  lə  ri içə  ri  sin 
də ərit  mə  dən, ne  cə var  sa elə  cə  ol 
du  ğu ki  mi oxu  cu  la  rın ix  ti  ya  rı  na bu 
ra  xı  rıq.

Be  lə  lik  lə, fakt  lar ol  du  ğu ki  mi...
Daş  nak  süt  yu  nun or  qa  nı 

olan “Ori  zon” qə  ze  tin  də 1912ci il  də 
nəşr edi  lən mə  qa  lə  də de  yi  lir: “Türk 
döv  lə  ti  nin sə  la  hiy  yət  li  lə  ri və iq  ti  dar 
sa  hib  lə  ri bil  sin  lər ki, nə bir türk, nə 
də bir Türk döv  lə  ti bun  dan son  ra er 
mə  ni üçün heç bir də  yər da  şı  mır. 
Var  lıq  la  rı  nı qo  ru  maq üçün baş  qa 
yol  lar dü  şün  sün  lər...”

(“Orizon”N-196,1912-ci il.Ya-
zan K.N.Karamyan, Polojenie Za-
padnıyArmyan,“ArmyanskiyVop-
ros”iMejdunarodnayaDiplomatiya
vPoslednıyÇetvertiXIXvekaina-
çalaXXveka,s. 81, Ye  re  vans  ki qo 
su  dard  ten  nıy uni  ver  si  tet, Eri  van, 
1972.)

* * *
1915ci ilin fev ra lın da Tif lis də ki 

bü tün Er mə nis tan mil li konq re sin də 



WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   23

ARAŞD IRMA

Daş nak süt yun hər bi qa na dı nın təm
sil çi si nin çı xı şın dan: “Mə lum ol du
ğu ki mi, rus hö ku mə ti mü ha ri bə nin 
baş lan ğı cın da Tür ki yə er mə ni lə ri ni 
si lah lan dır maq və mü ha ri bə vax tı 
öl kə da xi lin də qi yam qal dır maq 
üçün ha zır ha la gə tir mək məq sə di lə 
ha zır lıq xər ci ola raq 242.900 rubl 
ver di. Kö nül lü bir li yi miz Türk or du
su nun mü da fiə xət ti ni ke çib qi yam
çı lar la bir lə şə rək ön və ar xa cəb hə
lər də anar xi ya ya ra da raq rus or du
la rı nın keç mə si ni tə min edə cək.”

(B.A.Boryan, Armeniya, Mejdu-
narodnayaDiplomatiyaiSSSR,c.1,
s.360,Qosudarstvennoeİzdatelstvo,
Mosk vaLe ninq rad, 1929.)

* * *
A.A. La la ya nın “Daş nak süt yun 

Par ti ya sı nın İn qi lab da ro lu” mə qa lə
sin dən:

“Daş  nak  süt  yu  nun dik  ta  tor  lu  ğu 
dö  nə  min  də (19181920) qey  rier  mə 
ni əha  li  si  nə qar  şı qa  nun  suz  luq  lar 
baş ve  rir  di. Daş  nak  süt  yu  nun “fik  ri” 
er  mə  ni tor  paq  la  rın  da ya  şa  yan azər 
bay  can  lı  la  rı və kürd  lə  ri məhv edə 
rək öl  kə  ni “er  mə  ni  ləş  dir  mək  di”. İki 
il ya  rım  lıq hökm  ran  lıq  la  rı döv  rün  də 
daş  nak  süt  yun Er  mə  nis  tan  da ya  şa 
yan azər  bay  can  lı  la  rı öl  dü  rüb yağ 
ma  la  ya  raq, kənd və qə  sə  bə  lə  rə od 
vu  rub yan  dır  dı  lar. 19181919cu il 
lər  də daş  nak hö  ku  mə  ti “döv  lə  tin 
tə  ləb  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  tir  mə  di  lər” bə 
ha  nə  si ilə azər  bay  can  lı və kürd 
kənd  lə  ri  nin in  san  la  rı  nı bom  ba  la  dı 
(həm  çi  nin er  mə  ni kənd  lə  ri  ni də 
bom  ba  la  dı). 1920ci il  də isə er  mə  ni 
lər fəh  lə və kənd  li  lə  ri  nin may qi  ya 
mı  nın ya  tır  dıl  ma  sın  dan son  ra daş 
nak  süt  yun “mü  səl  man  lar bi  zim 
düş  mə  ni  miz  dir” şüarı al  tın  da azər 
bay  can  lı və kürd kənd  lə  ri  ni bom  ba 
la  ya  raq sa  də in  san  la  rı məhv et  di.”

(A.A.Lalayan, “Kontrrevolyut-
sionnaya rol partii daşnaksutyun”,
istoriçeskie Zapiski, N. 2, s. 101, 
1928.)

* * *
T.Ha  çi  koğl  ya  nın So  vet Er  mə  nis 

ta  nı Qı  zıl Or  du atı  cı di  vi  zi  ya  sı  nın 
10cu il dö  nü  mü mü  na  si  bət  li ilə Qı 
zıl Or  du tə  rə  fin  dən nəşr edi  lən ki 
tab  ça  sın  dan:

“Şə  rəf  siz daş  nak “cüm  hu  riy  yə 

ti”nin qı  sa döv  rün  də Azər  bay  can, 
Gür  cüs  tan və Tür  ki  yə ilə apa  rı  lan 
dö  yüş  lər  də daş  nak  la  rın qan  lı əl  lə  ri 
ilə min  lər  lə tür  kü məhv et  dik  lə  ri, 
kənd  lə  ri  ni yan  dı  rıb kü  lə çe  vir  dik  lə  ri 
Zən  gə  zur, Şə  rur, Də  rə  lə  yəz, Meğ  ri, 
Ağ  ba  ba, Zən  gi  ba  sar, Bö  yük Ve  di  də 
ki türk kənd  lə  rin  də ya  şa  nan vəh  şi 
lik  lər, qət  liam  lar, soy  ğun  çu  luq  lar 

hə  lə də yad  daş  lar  dan si  lin  mə  yib. 
Əs  gər  lər  də yal  taq  lıq, key  fiy  yət  siz 
lik, ça  lıbçap  maq, baş  qa  sı  nın he  sa  bı
 na ya  şa  ma, gü  nah  sız və ça  rə  siz in 
san  la  rı öl  dür  mə psi  xo  lo  gi  ya  sı kök 
at  mış  dı.”

(T.Haçikoğlyan,10letArmyans-
koy Streklovoy Divizii, s. 4-6, iz
datelstvoPolitUprav.KKA,Tif lis, 
1930 )

* * *
Daş nak za bi ti nin 1920ci il də 

Bə ya zit böl gə sin dən yaz dı ğı he sa
bat da isə de yi lir:

“Ba  sarKe  çər  də  ki Türk əha  li  si  ni 
birbi  rin  dən ayır  ma  dan məhv et  dim. 
Bə  zən gül  lə  lər heyf ol  ma  sın de  yə bu 
kö  pək  lə  rin dö  yüş  dən son  ra sağ qa 
lan  la  rı  nı bir ye  rə yı  ğıb qu  yu  la  rın 
içi  nə dol  du  ra  raq ağır qa  ya  lar  la əz 
mək la  zım gə  lir. Mən də elə et  dim. 
Bü  tün ki  şi  lə  ri, qa  dın  la  rı, uşaq  la  rı 
top  la  yıb qu  yu  la  ra dol  dur  dum və 
son  ra da qa  ya par  ça  la  rı ilə əzə  rək 
hə  yat  la  rı  na son ver  dim.”

(A.A.Lalayan, “Kontrrevolyut-
sionnayaRolPartiiDaşnaksutyun”,
İstoriçeskie Zapiski, No. 2, s. 101,
1928;A.A.Lalayan,“Kontrrevolyut-
sionnıy “Daşnaktsutyun” İmpe-

rialistiçeskaya Voy  na 19141918 
qq.”, Re  vol  yut  sion  nıy Vos  tok, 
No.23, s. 92 vd, 1936.)

* * *
...Daş  nak ko  man  di  ri qə  rar  gah  la 

rı  na gön  dər  di  yi 14 no  yabr 1920ci il 
ta  rix  li ra  por  tun  da (Daş  nak hö  ku  mə
 ti  nin or  du ko  man  di  ri tə  rə  fin  dən fə 

ra  ri  lik edən əs  gər  lə  ri ax  tar  ma  ğa Eç 
miəd  zin qə  za  sın  dan Güm  rü kənd  lə 
ri  nə get  mək üçün bir za  bit gön  də  rir
 lər. Bu ra  port da daş  nak ko  man  di  ri 
tə  rə  fin  dən za  bi  tin ifa  də  lə  ri  nə əsa  sən 
ha  zır  la  nıb) de  yi  lir:

“Güm rü böl gə si nin er mə ni lə ri 
daş nak za bi ti ni düş mən ki mi qar şı
la mış və hət ta bir ne çə də fə onu 
türk  lə  rə təs  lim et  mə  yə ça  lı  şıb  lar. Bir 
çox kənd  də xalq eti  raz edir və əs  gər
 lə  rə düş  mən gö  zü ilə ba  xır  lar. Bə  zi 
kənd  lər  də qır  mı  zı bay  raq  lar ası  lıb. 
Za  bit M., kənd  də Sel  çan er  mə  ni  lə 
rin  dən iba  rət at  lı  lar  la ge  dər  kən Türk 
sü  va  ri dəs  tə  si ilə qar  şı  la  şıb. Bu  ra  da 
türk  lər duzçö  rək  lə qar  şı  la  nır  lar. 
Kənd  də qa  dın  lar ye  mək bi  şir  mək 
üçün qa  zan  lar as  mış  dı  lar. Za  bit on 
lar  dan ye  mə  yi kim  lər üçün ha  zır  la 
dı  ğı  nı so  ruş  duq  da ona be  lə ca  vab 
ve  rib  lər: “Tə  bii ki, türk  lər üçün, si 
zin üçün de  yil.”

(Ermənistan SSRİ Mərkəzi Dövlət
Arxivi, fond 68/200, dosya 867, səhifə
278.TərcüməedənA.M.Elçibekyan,Ve-
likayaOktyabrskaya Sotsialistiçeska-
ya Revolyutsiya i pobeda Sovetskoy 
Vlas  ti v Ar  me  nii, s. 209, İz  da  telst  vo An 
Arm  yans  koy SSR, Eri  van, 1957.)

Rəşad Sahil
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Apar  dı  ğı  mız araş  dır  ma  lar, ar  xiv 
lər  də sax  la  nı  lan say  sızhe  sab  sız sə 
nəd  lər gös  tə  rir ki, Ru  si  ya  nın Qaf 
qaz  da hökm  ran  lı  ğı döv  rün  də daima 
özü  nün po  lis və məx  fi or  qan  la  rı va 
si  tə  si  lə böl  gə  də türk  çü  lük və is  lam 
çı  lıq üzə  rin  də cid  di nə  za  rət qoy  muş, 
Os  man  lı im  pe  ra  tor  lu  ğun  dan Azər 
bay  ca  na gə  lən şəxs  lər cid  di nə  za  rə  tə 
alın  mış, daima iz  lən  miş  dir. Ru  si  ya 
nın Cə  nu  bi Qaf  qaz  da, o cüm  lə  dən 
Azər  bay  can  da si  ya  si ideolo  gi  ya  sı  nın 
əsa  sı  nı rus  laş  dır  ma, rus xal  qı ilə qo 
vuş  ma xət  ti təş  kil edir  di. Əs  lin  də 
bu, mü  səl  man  la  rı türk  çü  lü  yün və 
is  la  mın mər  kə  zi olan Os  man  lı im  pe
 ra  tor  lu  ğu ilə ya  xın  laş  ma  ğa qoy  ma 
maq, on  la  rı ida  rə  çi  lik or  qan  la  rın  dan 
uzaq  laş  dır  maq inam  sız  lıq fak  tı idi. 

Bi  rin  ci dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nə Tür 
ki  yə  nin qo  şul  ma  sın  dan son  ra, Cə 
nu  bi Qaf  qa  zın mər  kə  zi şə  hər  lə  rin  də, 
mü  ha  ri  bə  də Tür  ki  yə  yə dəs  tək ve  ril 
mə  si məq  sə  di  lə giz  li mü  səl  man ko 
mi  tə  lə  ri ya  ran  ma  ğa baş  la  dı. Qı  sa za 
man ər  zin  də bu ko  mi  tə  lər ge  niş 
dairə  də fəaliy  yət gös  tə  rir  di  lər. Giz  li 
mü  səl  man ko  mi  tə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti 
ilə bağ  lı çar hö  ku  mə  ti və Qaf  qaz ca 
nı  şin  li  yi mü  va  fiq or  qan  lar  dan daim 
məx  fi mə  lu  mat  lar do  lu sə  nəd  lər alır
 dı. Ru  si  ya hö  ku  mə  ti  nin Ər  də  bil  də 
yer  lə  şən vit  sekon  su  lu  nun As  ta  ra 
agent  li  yi  nin 01 may 1915ci il ta  rix  li 
176 say  lı mə  lu  ma  tın  da ya  zı  lır: “...bu 
ilin 510 ap  rel ta  rix  lə  ri ara  sı öy  rən 
dim ki, Ba  kı  da türkal  man si  ya  sə  ti 
nə xid  mət edən giz  li ko  mi  tə möv 

cud  dur”. Agent  li  yin ver  di  yi mə  lu 
mat  lar  da bil  di  ri  lir ki, ko  mi  tə Per  si  ya 
(İran) in  qi  la  bı üçün ça  lı  şan müx  tə  lif 
adam  lar  dan təş  kil olun  muş  dur. Bu 
ra  da əsas məq  səd ola  raq rus əs  gər 
ləinin Təb  riz  də qəd  dar  lı  ğı haq  qın  da 
ya  lan mə  lu  mat  la  rın çat  dı  rıl  ma  sı 
qeyd olu  nur. Ru  si  ya hö  ku  mə  ti  nin 
Ər  də  bil  də yer  lə  şən kon  sul  lu  ğun  dan 
ve  ri  lən məx  fi mə  lu  mat  da bil  di  ri  lir  di 
ki, Ba  kı  da fəaliy  yət gös  tə  rən giz  li 
mü  səl  man ko  mi  tə  lə  ri di  gər ya  şa  yış 
yer  lə  rin  də də mü  səl  man əha  li  si  nin 
sa  vad  lı tə  bə  qə  si  nə, üzə  rin  də “ayul 
duz” olan al  man tü  fəng  lə  ri ve  rir  di. 
Bu al  qısat  qı ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  di. 
Be  lə ki, hə  min mü  səl  man  lar ko  mi  tə
 yə yar  dım ola  raq 100 rubl ödə  yir  di 
lər, əvə  zin  də isə pat  ron  la bir  lik  də 

Birincidünyamüharibəsində
CənubiQafqazda

GizliMüsəlmanKomitələri
Tükriyəyədəstək
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tü  fəng alır  dı  lar. Agent  li  yin giz  li mə 
lu  ma  tın  da ya  zı  lır: “Ko  mi  tə (Ba  kı  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən güz  li mü  səl  man 
ko  mi  tə  siN.M.) be  lə bir inam ya  yır 
ki, tez  lik  lə türk  lər mü  ha  ri  bə  də qə  lə 
bə qa  za  na  caq  lar və Qaf  qa  zın yer  li 
əha  li  si Tür  ki  yə  yə bir  lə  şə  cək. On  lar 
Ru  si  ya əley  hi  nə üs  yan ha  zır  la  yır 
lar.” 

Ba  kı  da və elə  cə də di  gər ya  şa  yış 
yer  lə  rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən giz  li 
mü  səl  man ko  mi  tə  lə  ri sö  zün əsl mə 
na  sın  da rus ha  ki  miy  yə  ti üçün cid  di 
təh  lü  kə mən  bə  yi  nə çev  ril  miş  dir. Po 
lis və xü  su  si or  qan  la  ra yer  lər  dən si 
lah  la  rın yı  ğış  dı  rıl  ma  sı  na dair xü  su  si 
gös  tə  riş ve  ril  miş, Qaf  qa  zın bü  tün 
böl  gə  lə  rin  də bu is  ti  qa  mət  də qüv  və 
lər sə  fər  bər olun  muş  dur.

İrə  van qu  ber  ni  ya  sı Zən  gə  zur qə 
za rəisi  ni  nin 20 yan  var 1915ci il ta 
rix  li 7 say  lı “tam məx  fi” mək  tu  bun 
da ya  zı  lır: “Tür  ki  yə ilə hər  bi əmə  liy
 yat  lar baş  la  dı  ğı vaxt  da mən pris  ta  va 
mü  ra  ciət et  dim ki, hər za  man Tür  ki
 yə  yə bö  yük sim  pa  ti  ya bəs  lə  yən yer  li 
kürd  lər  dən və sün  nü ta  tar  lar  dan si 
lah  la  rın yı  ğıl  ma  sı  na cid  di diq  qət ye 
tir  sin. Qı  sa za  man ər  zin  də apa  rı  lan 
əmə  liy  yat nə  ti  cə  sin  də Zən  gə  zur qə 
za  sı üz  rə mə  lum olan si  lah və pat 
ron  lar yı  ğıl  mış  dır.

Bi  rin  ci dün  ya mü  ha  ri  bə  sin  də Tür
 ki  yə  yə dəs  tək məq  sə  di  lə Cə  bu  bi 
Qaf  qa  zın mər  kə  zi şə  hər  lə  rin  dən 
olan Ba  kı  da fəaliy  yət gös  tə  rən giz  li 
mü  səl  man ko  mi  tə  lə  ri hö  ku  mət tə  rə 
fin  dən güc  lü tə  qib olu  nur  du. Ba  kı 
qu  ber  ni  ya  sı Jan  darm ida  rə  si rəisi  nin 
kö  mək  çi  si  nin 12 may 1915ci il ta  rix
 li 299 say  lı “məx  fi” mək  tu  bun  da ya 
zı  lır: “...si  zin mə  nə xü  su  si tap  şı  rı  ğı 
nız  la bir çox mə  lu  mat  lar tam yox  la 
nıl  mış  dır. Hə  min mək  tub  da Ba  kı 
qu  ber  ni  ya  sın  da fəaliy  yət gös  tə  rən 
“Fars mil  li de  mok  rat  la  rı” giz  li dər 
nə  yi və onun üzv  lə  ri ba  rə  də mə  lu 
mat ve  ri  lir.  Mək  tub  da yox  la  nı  lan 
mə  lu  mat  la  rın aşa  ğı  da  kı  lar  dan iba 
rət ol  du  ğu qeyd olu  nur: 

 “Fars mil  li de  mok  rat  la  rı” giz  li 
dər  nə  yi  Bu dər  nək Cə  nu  bi Qaf  qaz 
hü  dud  la  rın  da türk çı  xış  la  rın  dan 
son  ra As  ta  rafars  da (İran As  ta  ra  sın 
da – N.M.) ya  ra  dıl  ma  ğa baş  la  mış və 
rus  lar tə  rə  fin  dən Ər  də  bil iş  ğal olun
 duq  dan son  ra tam for  ma  laş  mış  dır. 
“Fars mil  li de  mok  rat  la  rı” giz  li dər 

nə  yi fars hə  ki  mi Se  yid Mə  həm  məd 
Xan və fars te  leq  raf mə  mu  ru Fə  rə 
məz Xan Bə  şə  ra  təs Sul  ta  nın rəh  bər 
li  yi ilə ya  ra  dıl  mış  dır. Dər  nə  yin tər 
ki  bi  nə da  xil idi: Mir  zə Ta  ğı Xan  As 
ta  ra fars göm  rü  yin  də xə  zi  nə  dar; 
Mir  zə Pa  şa  hə  min göm  rük  də mü 
ha  sib (ha  zır  da Ma  liy  yə Mü  fət  ti  şi 
Kas  to  ra  na  nın sə  rən  ca  mı ilə Ər  də  bi  lə 
kö  çü  rül  müş  dür), Ha  cı Se  yid Meh  di 
Cə  la  lov – fars Ər  də  bil yol  la  rın  da nə 
za  rət  çi; Şah  za  də Hü  seyn Mir  zə, hə 
min göm  rük  də sta  tist; Se  yid Əb  dül 
Hə  sən – hə  min göm  rük  də mü  ha  sib 
kö  mək  çi  si; Cə  lal Xan – Fars poçt 
kon  to  ru  nun rəisi; Mir  zə Ka  fir Ələs 
gər oğ  lu – “Кре  тин  гер и Глаз” fir 
ma  sı  nın nü  ma  yən  də  si, As  ta  rafars 
da ya  şa  yır. Ba  kı qu  ber  ni  ya  sı Jan 
darm ida  rə  si rəisi  nin kö  mək  çi  si  nin 
mək  tu  bun  da, “Fars mil  li de  mok  rat 
la  rı” giz  li dər  nə  yi üzv  lə  ri  nin mü  səl 
man əha  li  si ara  sın  da güc  lü təb  li  ğat 
apar  dıq  la  rı qeyd olu  nur  du. 

Tür  ki  yə  yə dəs  tək məq  sə  di  lə ya  ra
 dıl  mış giz  li mü  səl  man ko  mi  tə  lə  ri 
rus hö  ku  mə  ti üçün sö  zün əsl mə  na 
sın  da qor  xu  lu ka  bu  sa çev  ril  miş  dir. 
Təh  lü  kə  nin qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə 
di  lə hö  ku  mət tə  rə  fin  dən ən cid  di 
öl  çü  lər gö  tü  rü  lür, ko  mi  tə üzv  lə  ri 
daima tə  qib olu  nur və bir çox hal  lar
 da isə pa  nis  la  mist adı ilə ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  ti  nə cəlb edi  lir, həbs olu 
nur  du  lar.

Giz  li mü  səl  man ko  mi  tə  lə  ri tə  rə 
fin  dən apa  rı  lan təb  li  ğat son də  rə  cə 
mü  tə  şək  kil for  ma al  mış  dır. Ça  rın 
Qaf  qaz  da ça  ni  şi  nin Qaf  qaz Hər  bi 
Dairə üz  rə Xü  su  si Böl  mə  si  nin Ba  kı 

Qra  di  na  çal  ni  ki  nə yaz  dı  ğı  29 ap  rel 
1915ci il ta  rix  li 1913 say  lı “Tam 
məx  fi. Tə  ci  li” mək  tu  bun  da Ca  ni  şin 
li  yin Xü  su  si Böl  mə  si  nin agent  lik  dən 
al  dı  ğı mə  lu  mat  lar öz ək  si  ni ta  pır. 
Hə  min mə  lu  mat  da bil  di  ri  lir  di ki, 
Ba  kı və Ye  li  za  vet  pol şə  hər  lə  rin  də 
əha  li ara  sın  da türk  çü  lük təb  li  ğa  tı 
güc  lən  di  ril  mək  də  dir. Həm  çi  nin 
qeyd olu  nur ki, mü  ha  ri  bə  nin baş 
lan  ğı  cın  da bu təb  li  ğa  tın heç bir 
uğur  lu əhə  miy  yə  ti ol  ma  sa da, ha 
zır  da bu bö  yük bir təh  lü  kə  yə çev  ril
 mək  də  dir. Qaf  qaz ça  ni  şi  nin Hər  bi 
Dairə üz  rə Xü  su  si Böl  mə  si  nin ver  di
 yi mə  lu  mat  da bil  di  ri  lir  di ki,  “...or 
du Ştab  la  rın  da Cə  nu  bi Qaf  qaz  dan 

Nü  şa  bə Məm  mə  do  va
AzərbaycanMEAA.A.Bakıxanov
adınaTarixİnstitutununböyükelmi
işçisi,Tarixüzrəfəlsəfədoktoru
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olan türk tə  rəf  dar  la  rı Teh  ran ilə ya 
zış  ma  lar apa  rır, türk kon  sul  la  rı  na 
bi  zim or  du  nun fəaliy  yə  ti ba  rə  də 
mə  lu  mat  lar ve  rir  lər. Bü  tün bu mə 
lu  mat  lar poçt  la adi mək  tub  lar  la alı 
nır və bu ifa  də  lər ta  tar (Azər  bay 
canN.M.) qə  zet  lə  rin  də nəşr olu 
nur... Ümu  miy  yət  lə, Ba  kı şə  hər sa 
kin  lə  ri bi  zim or  du  nun Qaf  qaz  da 
və  ziy  yə  ti ba  rə  də mə  lu  mat  lar top  la 
yır və Bi  lə  cə  ri da  ya  na  ca  ğı va  si  tə  si  lə 
ötü  rür  lər.” Qaf  qa  zın mü  səl  man əha
 li  si, o cüm  lə  dən azər  bay  can  lı  lar mü 
ha  ri  bə  də Tür  ki  yə  yə dəs  tək ver  mək 
lə, əs  lin  də im  pe  ri  ya  nın əsa  rə  tin  dən 
azad ol  maq, öz is  tiq  la  liy  yə  ti  ni əl  də 
et  mək mü  ba  ri  zə  si  ni hə  ya  ta ke  çi  rir 
di.

Hö  ku  mət tə  rə  fin  dən giz  li ya  zış 
ma  la  rın qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə  di  lə 
bü  tün sa  hə  lər  də, xü  su  si  lə poçtte 
leq  raf sa  hə  sin  də nə  za  rə  ti güc  lən  di 
ril  di. Ba  kı  da Hər  bi sen  zu  ra  nın Ba  kı 
qra  do  na  çal  ni  ki  nə yaz  dı  ğı may 1915
ci il “Giz  li” mək  tu  bun  da ya  zı  lır: 
“...1914cü il av  qus  tun 27dən Ba  kı 
poçtte  leq  raf kon  to  ru  na da  xil olan 
bü  tün bey  nəl  xalq mək  tub  laş  ma Ba 
kı hər  bi sen  zu  ra  sı  nın nə  za  rə  ti al  tın 
da  dır. Per  si  ya  dan (İran  danN.M.) 
mək  tub  lar da  xil ol  du  ğu ki  mi, Per  si 
ya  ya da fars, ta  tar və türk dil  lə  rin  də 
poçt gön  də  ril  mə  lə  ri var  dır.” Poçt
te  leq  raf kon  to  ru  na da  xil olan bü  tün 

bey  nəl  xalq mək  tub  laş  ma  lar se  çil  miş 
sen  zor  lar tə  rə  fin  dən yox  la  nı  lır  dı. 
Hə  min sen  zor  lar se  çi  lir, on  la  rın dil 
bil  mə  lə  ri ilə ya  na  şı, si  ya  si kim  li  yi də 
yox  la  nı  lır  dı. Ba  kı Hər  bi Sen  zu  ra  sı 
nın “Giz  li” mək  tu  bun  da qeyd olu 
nur ki, da  xil olan və gön  də  ri  lən bü 
tün mək  tub  la  ra iki hər  bi sen  zor tə 
rə  fin  dən ba  xı  lır: “...İmam  ver  di  bə 
yov – təc  rü  bə  li  dir, tam eti  bar  lı mə 
mur  dur, fars, ta  tar və türk dil  lə  ri  ni 
çox gö  zəl bi  lir, İ.A.Mə  li  kov – Per  si 
ya  da uzun il  lər xid  mət edib, fars 
di  li  ni çox gö  zəl bi  lir.” 

Di  gər mən  bə  lər  də, Azər  bay  can  da 
möv  cud ic  ti  maisi  ya  si du  rum, Tür 
ki  yə ilə ya  zış  ma  lar  la əla  qə  lən  di  ri  lir 
di. Hö  ku  mət tə  rə  fin  dən bu sa  hə  də 
sen  zu  ra ol  duq  ca güc  lən  di  ril  miş  dir. 
Məx  fi ya  zış  ma  lar  da Tür  ki  yə  yə meyl
 li  li  yin ye  ga  nə sə  bə  bi ola  raq qeyd 
edi  lir ki, Ru  si  ya  ya qar  şı təb  li  ğat İran
 dan al  man və türk ağent  lə  ri tə  rə  fin 
dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  di.

Ba  kı  da azər  bay  can di  lin  də nəşr 
olu  nan bü  tün mət  bu or  qan  la  rı Hər  bi 
Sen  zu  ra tə  rə  fin  dən yox  la  nı  lır  dı. Bu 
yox  la  ma  lar Sen  zu  ra tə  rə  fin  dən se  çil
 miş azər  bay  can  lı ol  ma  yıb, an  caq 
Azər  bay  can di  li  ni mü  kəm  məl bi  lən 
iki zi  ya  lı şəxs tə  rə  fin  dən ba  xı  lır  dı. 

Döv  lət və hö  ku  mət or  qan  la  rı ara 
sın  da məx  fi ya  zış  ma  lar  da Azər  bay 
ca  nın gör  kəm  li zi  ya  lı  la  rın  dan olan 

Da  daş Bün  yad  za  də  nin adı çə  ki  lir. 
Ba  kı Hər  bi Sen  zu  ra  sı  nın mək  tu  bun 
da ya  zı  lır: .“..O, (Da  daş Bün  yad  za 
dəN.M.) çox gənc, cid  di  dir. Tür  ki  yə 
uğur  la  rı  na kö  mək məq  sə  di  lə, Ru  si 
ya əley  hi  nə mə  lu  mat  la  rın ya  yıl  ma  sı
 na dəs  tək olur. Da  daş Bün  yad  za  də 
nin re  dak  to  ru ol  du  ğu və həf  tə  də bir 
də  fə dərc olu  nan “Tu  ti” sa  ti  rik jur 
na  lı Hər  bi Sen  zu  ra  nın nə  za  rə  ti al  tın
 da idi. 

Ya  ran  mış və  ziy  yət Azər  bay  can 
əra  zi  sin  də giz  li si  ya  si ko  mi  tə  lə  rin 
apar  dı  ğı təb  li  ğat  la əla  qə  lən  di  ri  lir  di. 
Ye  li  za  vet  pol qu  ber  na  to  ru dəf  tər  xa 
na  sı  nın Qaf  qaz ca  ni  şi  ni xü  su  si ida 
rə  si  nə yaz  dı  ğı 04 may 1915ci il 1143 
say  lı “tam məx  fi” mək  tu  bun  da ya 
zı  lır  dı: “...türk  çü  lük təb  li  ğa  tı bu  ra 
da ya  şa  yan əha  li ara  sın  da apa  rı  lır. 
Bu həm mü  ha  ri  bə  yə qə  dər, həm də 
in  di möv  cud  dur...Tür  ki  yə mə  na  fe 
yi  nə uy  ğun si  ya  sət tə  rəf  dar  la  rı Tür 
ki  yə  nin əzə  mə  ti  nə ina  nır  lar...” Döv
 lət mə  mu  ru Tür  ki  yə  yə nif  rət his  lə  ri
 ni bu cür ifa  də edir  di: “...Tür  ki  yə 
dar  ma  da  ğın ola  caq...Da  ğı  dıl  mış 
Tür  ki  yə əra  zi  sin  də er  mə  ni  lər mü 
vəf  fə  qiy  yət qa  za  na  caq  lar.” La  kin 
Tür  ki  yə  nin məğ  lu  biy  yə  ti  nə bəs  lə 
nən ümid  lər bo  şa çıx  dı. Ça  naq  qa  la 
zə  fə  ri İt  ti  faq Döv  lət  lə  ri  nin Os  man  lı 
döv  lə  ti  nin pay  tax  tı İs  tan  bu  lu ala  raq 
bo  ğaz  la  rın ida  rə  si  ni ələ ke  çir  mək, 

Ru  si  ya ilə eti  bar  lı 
ər  zaq və hər  bi ti 
ca  rət yo  lu aç  maq 
is  tə  yi  ni məhv et  di. 
Cə  nu  bu Qaf  qaz  da, 
o cüm  lə  dən Azər 
bay  can  da giz  li 
mü  səl  man ko  mi 
tə  lə  ri  nin, si  ya  si 
təş  ki  lat  la  rı  nın Ru 
si  ya əley  hi  nə, mü 
ha  ri  bə  də Tür  ki  yə 
ni dəs  tək  lə  yən 
təb  li  ğa  tı, əs  lin  də 
öz azd  lı  ğı, müs  tə 
qil  li  yi uğ  run  da 
apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə 
idi və bu mü  ba  ri 
zə Şərq  də ilk de 
mok  ra  tik döv  lə  tin 
 Azər  bay  can De 
mok  ra  tik Res  pub 
li  ka  sı  nın ya  ran  ma
 sı ilə nə  ti  cə  lən  di.
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Öm  rü bo  yun  ca müəy  yən bir mil  lidi  ni və əx  la  qi prin
 sip  lər  lə ya  şa  yan Tür  ki  yə  nin ta  nın  mış mü  tə  fək  kir  lə  rin 
dən Meh  met Akif Er  so  yun hə  ya  tın  da İs  lam di  nin ay  rı  ca 
bir ye  ri ol  muş  dur. İlk di  ni bil  gi  lə  ri nəqş  bən  di tə  ri  qə  ti  nə 
mən  sub olan ata  sı Ta  hir Əfən  di  dən alan mü  tə  fək  kir şe 
ri  lə  ri  nin bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  ni di  ni və əx  la  qi mə  sə  lə  lə  rə 
həsr et  miş  dir. Er  soy he  sab edir  di ki, iki şey mü  qəd  dəs 
dir: din və dil: «Din bü  tün ül  vi duy  ğu  la  rı, dü  şün  cə  lə  ri 
in  sa  na təl  qin edər. Bu duy  ğu  la  rın, dü  şün  cə  lə  rin  müm 
kün ol  du  ğu qə  dər təb  liğ va  si  tə  si olan da dil  dir». Ümu 
miy  yət  lə, onun dün  ya  gö  rü  şün  də di  nin ma  hiy  yə  ti dil, 
əx  laq, və  tən  se  vər  lik və elm  lə bü  töv  lə  şir  di.

Er  so  yun fik  rin  cə, İs  lam di  nimü  səl  man  lıq bir  ləş  di  ri  ci 
ma  hiy  yət da  şı  yır. Onun ək  si ola  raq mil  liy  yət  çi  lik və irq
 çi  lik bö  lü  cü  lük xü  su  siy  yə  ti  nə mal  ki  dir. Bu mə  na  da İs 
lam mil  yon  lar  la, mil  yard  lar  la in  san  la  rı bir  ləş  di  rə bil  di  yi 
hal  da, mil  liy  yət  çi  lik on  la  rı ay  rıay  rı his  sə  lə  rə par  ça  la  yır. 
Bu isə, mü  səl  man mil  lət  lə  ri  nin bir  ləş  mə  si  nə ən  gəl olur 
və çı  xıl  ma  sı müm  kün ol  ma  yan bir da  la  na sü  rük  lə  yir. 
Ona gö  rə, «mü  səl  ma  nam» de  yən hər bir mil  lət ay  rı se 
çik  li  yə yol ver  mə  dən Al  la  hın yo  lun  da bə  ra  bər  cə yü  rü 
mə  li  dir. Ne  cə ki, Os  man  lı im  pe  ra  tor  lu  ğu döv  rün  də 
mil  liy  yət və mil  lət yox idi, sa  də  cə is  la  miy  yət var  dı. Er 
soy ya  zır  dı:
Hanımilliyyətinİslamidi…Qövmiyyətnə!
Sarılıbsımsıkıdursaydınmilliyyətinə.
«Arnavatluk»nədemək?Varmışəriəttəyeri?
Küfrolur,başqadeyil,kavmınısürməkiləri!
ƏrəbinTürkə,LazınÇərkəzəyaxudKürdə,
Əcəminçinliyərüçhanımıvarmış?Nərdə!

Müsəlmanlıqda«ənasır»mıolurmuş?Nəgəzər!
FikriqövmiyyətitəlqinediyorPeyğəmbər.
Ta nın mış ay dın Meh met bey he sab edir di ki, bu dün

ya da mü səl man lıq var ikən nə türk lü yün, nə fars lı ğın, 
nə də ərəb li yin bir mə na sı yox dur. Hət ta, on la rın hər 
bi ri gə lə cək də ara dan qal xa caq dır. An caq mü səl man lıq 

Mehmet
Akif
Ersoy
və
İslamlıq

Türk-Turan Düşüncə sistemi və islamlıq fəlsəfəsi 
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dün ya dur duq ca var ola caq dır. Çün ki mü səl man lıq mil
liy yət dən üs tün bir məf ku rə dir. Bu məf ku rə yə gö rə, 
türk və ərəb, di gər mü səl man lar birbi rin dən ay rı ya şa
ya bil məz. Er soy ya zır dı:
Artıqeymillətimərhumə,sabaholduoyan!
Sanaazgəldiəzanlar,diyəötsünmübucan?
NəƏrəblik,nədəTürklükqalacaqaçgözünü!
DinləPeyğəmbərizişanınilahisözünü!
TürkƏrəbsizyaşamaz.Kimkiyaşardər,dəlidir!
Ərəbin,Türkisəhəmsağgözü,həmsağəlidir.
Bu mə na da, türkis lam mü tə fək ki ri İs lam dün ya sı nın 

bir li yi ni və bə ra bər li yi ni mü səl man lıq məf ku rə sin də 
gö rür dü. An caq ta nın mış şair özü də eti raf edir di ki, 
mü səl man lıq bir çı xış yo lu ikən hə qi qi mü səl man la rın 
sa yı az dır. Er soy ya zır dı:
Müsəlmanlıqnərdə!Bizdənkeçmişinsanlıkbelə…
Aləmaldatmaqsaməqsəd,aldananyok,nafilə!
Neçəhəqiqimüsəlmangördümsə,həpmakbərdədir;
Müsəlmanlıq,bilməmamma,qalibagöklərdədir!
Onun fik rin cə, mü səl man lar hər bir xey ri axi rət dən  

obi ri dün ya dan göz lə mə mə li dir lər. Mü səl man lar dan 
kim lər sə he sab edir lər sə ki, bu dün ya da ya şa ma ğın heç 
bir mə na sı yox dur, ya nı lır lar. Çün ki in san lar bu dün ya
ya yal nız o bi ri dün ya ya ge ti mək məqs dəi ilə gəl mir lər. 
Bir söz lə, bu dün ya da ya şa ma ğın da öz mə na sı və 
ma hiy yə ti var dır. Ən əsa sı odur ki, bu dün ya bü tün 
in san lar üçün bir im ta han mey da nı dır:
Bualəmimtahanmeydanıdırərvahüçünmadam,
Demək:İnsandeyilsineyləməzsəndurmayıbikdam.
Nədənkeçsinsəfalətlərlə,haybetlərləezmanın?
Nədənəzminsürəksiz,yoxmudurAllahaimanın?

Çalış,dünyadainsanol,əlindəykənhənüzdünya;
Obirdünyadainsanlıqdeyilmişyağma,gördünya!
Dilindənaxirətheçdüşmüyoreymüsəlman,lakin,
Onunhaqqındaatılbirhəvəsməhsuluidrakın!
Meh met Aki fin fik rin cə, mü səl man lı ğın dir çə li şin də 

elm və əx laq mü hüm yer tu ta bi lər. Çün ki mü səl man lar 
İs lam əx la qın dan uzaq düş dük lə ri üçün bir lik lə ri ni 
mü ha fi zə edə bil mə miş lər. Be lə ki, mü səl man əx la qın
dan da nı şada nı şa ona əməl et mə dik. Ona gö rə, mü səl
man əx la qın da zül mə və haq sız lı ğa qar şı çıx maq da 
mü hüm yer tu tur. Ey ni za man da, mü səl man əx la qı nı 
po zan şey lər ara sın da qüv vət qar şı sın da məd dah lıq və 
ya lan da nış maq dır:
Müsəlmanlıqbizdənəvvəlböyləzillətgörmədi!
Halimizbirinhaliletmişvücudunhalidir;
Ruhiizmihlalimizəxlaqınizmihlalidir.
Sadəbirsözdürfəqəthikmətlərinənmücməli:
Birhalasimkanıvar:Əxlaqımızyüksəlməli.
Yoxsa,çoxqorxuncolurkatmərləşibhüsranımız…
Çünkihəmdünyagedər,həmdin,əgəryapmazsanız.
Ona gö rə də, Tür ki yə mü tə fək ki ri mü səl man la rı 

oyan ma ğa və bir ləş mə yə çağ rı rı dı. O ya zır dı ki, ar tıq 
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mü səl man la rın in di yə qə dər yat ma la rı ki fa yət dir, ölüm 
yu xu sun dan oyan ma lı və və tən lə ri ni qo ru ma lı dır lar:
Baxsanakimboynubükükağlayan?
Haqqıhəyatınsənineymüsəlman!
QurtarobiçarəyiAllahüçün,
Artıqölümuykularındanoyan!
Buncazamanuyudun,kanmadın;
Çəkmədiyinkalmadı,uslanmadın(ağıllanmadın).
Çiynədiləryurdunubaşdanbaşa,
Sənyenəbirkərrəqımıldanmadın!
Bu ba xım dan M.Akif bəy mü səl man lı ğı ye ga nə bir

ləş di ri ci amil ki mi gö rür, onun par ça lan ma sı na qar şı 
çı xır dı. O he sab edir di ki, dü nə nə qə dər mü səl man lıq 
məf ku rə si ət ra fın da bir lə şən lə rin bu gün ay rıl ma ğa üz 
tut ma la rı İs lam di nin ma hiy yə ti nə də zid dir. Çün ki 
İs lam da «mü səl man lar qar daş dır lar» prin si pi əsas xət
lər dən bi ri dir. Tür ki yə mü tə fək ki ri ya zır dı ki, hə qi qi 
mü səl man lıq mü səl man la rın ən baş lı ca və ziəsi dir:
Şəhamətdini,qeyrətdiniancaqmüsəlmanlıqdır;
Həqiqimüsəlmanlıqənböyükbirqəhrəmanlıqdır.
Cəbanət,məskənət,dünyadasığmazruhi-İslama.
Kitabullahıişhadeylədim-gördümya-davama.
Görürsən,hissedirsənvarsavicdanınlaimanın:
NəmüdhişbirhamasətçarpıyorköksündəQuranın!
İs lam di ni nin bö yük bir əx laq və elm mə na sı kəsb 

et mə si nə bax ma ya raq,  Os man lı im pe ra tor lu ğu da xi lin
də mü səl man lıq məf ku rə si nin ar xa pla na ke çi ri lə rək 
di gər ide ya la rın, xü su si lə mil lət çi li yin (türk çül yün, 
ərəb çi li yin, far sı çı lı ğın, ar na vut çu lu ğun və s.) önə keç
mə si ni qə bul edə bil mə yən Er soy ya zır dı ki, bu mü səl
man lı ğı zəif lə dir və mü səl man ol ma yan mi lət lə rin 
ya nın da güc süz edir:
Müsələmanlıqsiziqayətsıkı,qayətsağlam,
Bağlamaqlazımikən,anlamadım,anlayamam,
Ayrılıqhissinasilgirdisizinbeyninizə?
Fikrikavmiyyətişeytanmısokanzehninizə?
Bir-birindənmütəfərrikbuqədərakvamı,
Aynımilliyyətinaltındatutanİslamı,
Təməlindənyıxacaqzəlzələ,kavmiyyəttir.
Bunubirlahzaunutmakəbədihaybettir…
Tür  ki  yə  nin ta  nın  mış zi  ya  lı  sı ya  zır  dı ki, Al  lah bü  tün in 

san  la  rı bir ailə  nin üzv  lə  ri ki  mi ya  rat  mış  dır. Ona gö  rə də, 
ar  yı  lıq fik  ri  ni ara  dan qal  dır  maq la  zım  dır. Əgər ba ay  rı  lıq 
fi  kir  lə  ri ara  dan qalx  maz  sa, əc  nə  bi  lər mü  səl  man öl  kə  lə  ri 
nin sa  hi  bi ola  caq  lar. Hal  bu  ki bir mil  lə  tin öz için  də təf  ri  qə 
ol  ma  yan  da, baş  qa  la  rı onun içi  nə gi  rə bil  məz  lər:
BizibirailəəfradıyaratmışYaradan;
Qaldırınayrılıqəsbabınıartıqaradan.
Sizbudavadaikənyoxsa,iyazən-billah,
Əcnəbilərolacaqsahibimülkünnagah…
Budaqayətlətəbii,koşanındırmeydan;
YaşamaqhaqqınıqüvvətiyləvermişYaradan.
Müsəlman,fikrabəlasıyləzəbunbirkavmı,
MədəniAvropaüçloxmaedibyutmazmı?
Bu mə na da, Er soy yal nız mil liy yət çi li yi de yil, həd dən 

ar tıq qərb ləş mə yi, av ro pa laş ma ğı da mü səl man lıq məf
ku rə si nə zidd say mış dır. Bu mə na da onun fik rin cə, 
Avo pa hey ran lı ğı, Qərb ideal lı ğı mü səl man mil lət lə ri 

üçün bir çı xış yo lu ola bil məz. Doğ ru dur, o, ümu mi lik
də Qərb mə də niy yə ti ni və ədə biy ya tı nı in kar et mir di. 
Sa də cə, Qərb də yər lə ri ni ideal laş dır ma ğın və av ro pa lı
la rı təq lid et mə yin qa tı əleyh da rı idi. Xü su si lə, Qərb 
də yər lə ri nə, o cüm lə dən aro pa laş dı rıl ma ya və rus laş dı
rıl ma ya uya raq ailə də yər lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı nı 
türkmü səl man ay dı nı qə bul edil məz sa yır dı:
Birsəlamətyoluvarmış…Odanəymiş?Mutlak,
Dinikökdənqazımaq.Sonraəvət,ruslaşmak!
Ozamanişbitəcəkmiş…Ozamanqızlarımız
Şututunduklarıqayətqaba,pəkmənasız
Örtüdənsıyırılaraq…Sonradaerkəklərdən,
Analıqelminitəhsiledəcəkmiş…Zatən,
Müsəlmanlarosəbəbdənbusəfalətdəimiş!..
Dinüçün,millətüçünişgörəcəkalçağabak;
Dinipamaledəcək,millətiruslaşdıracak!
Bu gün av ro pa laş dı rıl ma ğa sü rük lə nən Şərq mə də

niy yə ti, o cüm lə dən İs lamTürk mə də niy yə ti vax ti lə 
dün ya ya bir ör nək ol muş dur. Hal bu ki o za man lar da 
elm və mə də niy yət dən uzaq olan Qərb idi. An caq son
ra lar av ro pa lı lar öz üzər lə rin də iş lə yə rək ye ni bir mər
hə lə yə qə dəm qoy du lar. Hət ta, Qərb mə də niy yə ti Şərq 
dün ya sı na ör nək ola caq bir du ru ma gəl di. An caq Er so
yun fik rin cə, Şərq dün ya sı öz əzə mə ti ni bər pa et mək 
üçün üzü nü Qərb mə də niy yə ti nə de yil, keç mi şi nə tut
ma lı və onu dir çəlt mə li dir:
CihanınQərbivahşət-zarikən,ŞərqindəKaranklar,
Hərəmlər,Səddi-Çinlər,Takı-Kisralar,Havernaklar,
İrəmlər,Suri-Babillərsəma-peymadeyilmiydi?
Omazilər,İlahi,biryıkıkrüyamıdırşimdi?
Nəyapsın,naümidolsunmuŞərqinintibahından,
Pərişanruhumuz,haibdönərkənbargahından?
Gör  dü  yü  müz ki  mi, Tür  ki  yə  nin ta  nın  mış mü  tə  fək  ki  ri 

Meh  met Akif Er  so  yun dün  ya  gö  rü  şü  nün əsa  sı  nı «İs  lam 
bir  li  yi», mü  səl  man  lıq məf  ku  rə  si təş  kil et  miş  dir. Mü  səl 
man  lıq ide  ya  sı  nı is  tə  ni  lən ide  ya  ya, o cüm  lə  dən mil  lət  çi
 li  yə qar  şı qo  yan bu mü  tə  fək  kir he  sab et  miş  dir ki, bü  tün 
dün  ya  da  kı in  san  la  rın kö  kü və ma  hiy  yə  ti bir  dir. Çün  ki 
Ya  ra  dan on  la  rı bir ailə  nin üzv  lə  ri ki  mi ya  rat  mış  dır. Mü 
səl  man  la  rın bir  li  yi  nin əsa  sın  da da Al  la  hın bir  li  yi ilə ya 
na  şı, elm və əx  laq 
mü  hüm rol oy  na  yır. 
Mü  səl  man  la  rın elm 
və əx  laq  ca yük  səl  dik
 cə, on  lar üçün mil  liy 
yə  ti  lik de  yil, mü  səl 
man  lıq məf  ku  rə  si 
mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Mü  səl  man 
öl  kə  lə  ri  nin qur  tu  lu  şu 
da, məhz «İs  lam bir  li
 yi» məf  ku  rə  si ilə bağ
 lı  dır. Bu  nun  la da, Er 
soy mü  səl  man  lıq 
məf  ku  rə  si  ni şeir  də 
ya  şa  dan ən bö  yük is 
lamtürk mü  tə  fək  ki 
ri ol  muş  dur.

Dos.,Dr.FaiqƏləkbərov
AMEAFəlsəfəvəHüquq

İnstitutununaparıcıelmiişçisi
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So  vet re  ji  mi  nin da  ğıl  ma  sı nə  ti  cə 
sin  də 5 Türk döv  lə  ti (Azər  bay  can, 
Qa  zaxs  tan, Türk  mə  nis  tan, Öz  bəks 
tan və Qır  ğızs  tan) müs  tə  qil  li  yi  ni elan 
edib müs  tə  qil döv  lət  lə  rin sı  ra  sın  da 
ye  ri  ni al  mış ol  du. Re  ji  mi  nin da  ğıl  ma
 sı ilə yet  miş il türk xalq  la  rı  nın ye  ga  nə 
təm  sil  çi  si ro  lu  nu oy  na  mış müs  tə  qil 
Tür  ki  yə döv  lə  ti və SS  Rİnin sər  həd  lə
 rin  dən kə  nar  da ya  şa  yan di  gər türk 
qar  daş  la  rın  dan ay  rı düş  müş 5 türk 
döv  lə  ti üçün ye  ni bir sə  hi  fə açıl  mış 
ol  du. Türk döv  lət  lə  ri  nin baş  çı  la  rı si 
ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni və di  gər sa  hə 
lər  də əla  qə  lə  rin  güc  lən  mə  si  nə xid 
mət edən sis  tem  li fəaliy  yə  tin əsa  sı  nı 
qoy  maq  la əbə  di qar  daş  lıq bağ  la  rı  nın 
möhkm  lən  mə  si  nə zə  min ya  rat  mış ol 
du  lar.

Bu gün bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma 
la  rı  na əsa  sən döv  lət ki  mi ta  nı  nan  6 
müs  tə  qil Türk döv  lə  ti ol  sa da bey  nəl
 xalq aləm  də deyu  re ta  nın  ma  yan Şi 
ma  li Kipr Türk  Cum  hu  riy  yə  ti ilə 
bir  lik  də 7  türk döv  lə  ti möv  cud  dur. 
Son 25 il  dən bu ya  na türk döv  lət  lə  ri 
ara  sın  da in  teq  ra  si  ya və əmək  daş  lı  ğın 
möh  kəm  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də müx 
tə  lif bey  nəl  xalq bir  lik  lər qu  rul  muş və 
mü  qa  vi  lə  lər im  za  lan  mış  dır. Bu bey 
nəl  xalq bir  lik  lər  dən bi  ri də Türk 
Dün  ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li  yi  dir. 

Bir  lik 12 no  yabr 2003cü il  də ya  ra 
dıl  mış  dır. Ha  zır  da 28 öl  kə  dən 1103 
bə  lə  diy  yə  nin üz  vü ol  du  ğu bir  lik nü 
fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın sı  ra  sın 
da yer al  maq  da  dır.  Üzv  lə  ri  nin mən 
sub ol  duq  la  rı öl  kə  lə  rın sa  yı və yer  ləş
 dik  lə  ri ge  niş coğ  ra  fi  ya de  mə  yə əsas 
ve  rir ki, bir  li  yin əha  tə dairə  si tək  cə 
Türk döv  lət  lə  ri  lə məh  dud  laş  mır. Bir
 li  yin fəaliy  yə  ti ey  ni za  man  da dün  ya 
nın müx  tə  lif gu  şə  lə  rin  də kom  pakt 
şə  kil  də ya  şa  maq  da olan türk top  lum
 la  rı  nın bə  lə  diy  yə  lə  ri  ni də əha  tə et 
mək  də  dir.

Türk Dün  ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li  yi
 nin ya  ran  ma  sın  da han  sı zə  ru  rət  lər 

rol oy  na  yıb və bu bir  lik türk dün  ya  sı
 na nə  lər vəd edir? İlk ön  cə qeyd et 
mə  li  yəm ki,  dün  ya  nın müx  tə  lif coğ 
ra  fi  ya  la  rın  da ya  şa  yan Türk xalq  la  rı 
ara  sın  da qar  daş  lıq müasi  bət  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  mə  si və iq  ti  sa  di əla  qə  lə 
ri  nin qu  rul  ma  sı ba  xım  dan təş  ki  lat 
önəm  li rol oy  na  maq  da  dır. Ya  ran  dı  ğı  
dövr  dən bu gü  nə qə  dər  ki fəaliy  yə  ti  ni 
araş  dı  rar  kən mə  lum olur ki, təş  ki  lat 
türk dün  ya  sı  nın in  teq  ra  si  ya  sı və qar 
şı  lıq  lı əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də uğur  lu la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir 
miş  dir. 

Bu  ra  ya ümum türk ta  ri  xi və ay  rı 
ay  rı türk döv  lət  lə  ri  nin ta  ri  xi ilə əla  qə
 dar ki  tab  la  rın nəş  ri, sim  po  zum  la  rın 
ke  çi  ril  mə  si, türk dün  ya  sı bə  lə  diy  yə 
lər bir  li  yi  nin üz  vü olan bə  lə  di  yə  lə  ra 
ra  sı qar  daş şə  hər  lər la  yi  hə  si, təh  sil 
sa  hə  sin  də təd  bir  lər, mə  də  ni təd  bir 
lər, Türk Dün  ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li 
yi  nin adın  dan mü  səl  man öl  kə  lə  rin  də 
eh  ti  ya  cı olan in  san  la  ra yar  dım  la  rın 
edil  mə  si və s. təd  bir  lər da  xil  dir. 

Bir  lik türk top  lum  la  rı ara  sın  da 
möv  cud olan or  taq mə  də  ni də  yər  lə  ri 
və mi  ra  sı nə  zə  rə ala  raq, qar  daş  lıq, 
bir  lik,  yar  dım  laş  maq mü  na  si  bət  lə  ri 
nin möh  kəm  lən  mə  si və yer  li özü 

nüida  rəet  mə sa  hə  sin  də təc  rü  bə  lə  rin 
öy  rə  nil  mə  si məq  sə  diy  lə ya  ra  dıl  mış 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  dır. 

Baş ofi  si İs  tan  bul  da yer  lə  şən təş  ki
 la  tın ali məq  sə  di türk dün  ya  sı  nın in 
teq  ra  si  ya  sı  na nail ol  maq  dır. İyir  mi 
sək  kiz öl  kə  nin bə  lə  diy  yə  lə  ri  ni özün 
də cəm  lə  yə bil  miş təş  ki  la  tın tə  sir 
dairə  si ge  niş  lən  dik  cə əhə  miy  yə  ti art 
maq  da və türk dün  ya  sı  nın in  teq  ra  si 
ya  sın  da önəm  li rol oy  na  yan təş  ki  lat 
ha  lı  nı al  maq  da  dır. Türk Dün  ya  sı Bə 
lə  diy  yə  lər Bir  li  yi  nin ni  zam  na  mə  si  nə 
əsa  sən in  teq  ra  si  ya aşa  ğı  da  kı prin  sip 
lər əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
1.Tarixivəmədənimirasıqorumaq.
2. İqtisadi, texniki, sosial və mədəni
sahələr əsas tutulmaqla əlaqələrin
inkişafetdirilməsi.

3.Şəhərvəqəsəbələrdəyerliözünüidaər
etməsahəsindəyaranmışçətinliklə-
rin aradan qaldırılması və həlli
yollarınımüəyyənləşdirərəkbirlik-
dəhəlledilməsinəçalışmaq.

4. Şəhər və qəsəbələrdə idarəetmə təc-
rübəsivəyerliadət-ənənələrin for-
malaşmasımövzusundadahamüa-
sirmodelləriaraşdıraraqinkişafet-
dirmək və bu istiqamədəki fəaliy-
yətləridəstəkləmək.

Dün  ya  da ge  dən qlo  bal  laş  ma pro 
se  si  nin müs  bət nə  ti  cə  si ola  raq in  ki  şaf 
et  miş döv  lət  lə  rin el  mi, mə  də  ni, tex  ni
 ki na  liy  yət  lə  ri öy  rə  nil  mək  də və tət 
biq edil  mək  də  dir. Qərb in  ki  şaf mo 
de  li ki  mi qiymt  lən  di  ri  lən qlo  bal  la  şa 
ma pro  se  sin  də za  hi  rən təh  lü  kə  li heç 
nə ol  ma  sa da iq  ti  sa  di cə  hət  cə in  ki  şaf 
et  miş qərb döv  lət  lə  ri qlo  bal  laş  ma  dan 
öz si  ya  si ma  raq  la  rı  nın tə  min edil  mə  si 
məq  sə  diy  lə is  ti  fa  də edir  lər.

On  lar el  mi və tex  ni  ki təc  rü  bə ilə 
bə  ra  bər çox za  man bü  tün im  kan və 
re  surs  lar  dan is  ti  fa  də edə  rək ki  çik 
döv  lət  lə  rə və xalq  la  ra ümum  bə  şə  ri 
də  yər ki  mi öz mə  də  niy  yət  lə  ri  ni ix  rac 
et  mək  də  dir  lər. Nə  ti  cə  də ki  çik döv  lət
 lər bö  yük döv  lət  lə  rin mə  də  niy  yə  ti  ni 

Türk Dün  ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li  yi
türk dün  ya  sı  na nə  lər vəd edir?
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mə  nim  sə  mə  yi müasir  lik ki  mi qə  bul 
edər  kən yer  li və mil  li mə  də  niy  yət  lə  ri 
da  ha doğ  ru  su mil  li kim  lik  lə  ri təd  ri 
cən yox ol  maq  da  dır.  

Bax  ma  ya  raq ki, türk  lər ki  çik xalq 
de  yil və dün  ya üz  rə 300 mil  yo  na ya 
xın sa  ya ma  lik  dir  lər. Am  ma bu qlo 
bal  laş  ma ten  de  si  ya  sı bü  tün dün  ya 
xalq  la  rı  ki  mi türk top  lum  la  rı və türk 
kim  li  yi üçün də cid  di təh  lü  kə  dir. 
Türk xalq  la  rı daima mil  li və mə  nə  vi 
də  yər  lə  rə sa  diq ol  maq  la ya  na  şı 
müasir  li  yə, el  mə və in  ki  şa  fa də  yər 
ver  miş  lər. Ta  ri  xən bir çox el  mi kəşf  lər 
və ye  ni  lik  lər türk  lə  rin adi ilə bağ  lı  dır. 
Türk  lər keç  miş  lə  ri ilə öyün  sə  lər də, 
keç  miş  də qa  pı  lıb qal  ma  yan və za  ma
 nın tə  lə  bi ilə uy  ğun  laş  ma  ğa ça  lı  şan 
mə  də  ni xalq  la  rın cər  gə  sin  də  dir  lər. 

Bu  na gö  rə də bu gün türk döv  lət 
lə  ri  nin bey  nəl  xalq alə  mə in  teq  ra  si  ya 
sı, əl  də et  dik  lə  ri iq  ti  sa  di nəaliy  yət  lə  ri 
və in  ki  şaf  la  rı se  vin  di  ri  ci hal ol  sa da 
kə  nar mə  də  niy  yət  lə  rin tə  si  rin  dən qo 
run  maq üçün mü  va  fiq təd  bir  lər gö 
rül  mə  li  dir.  Yad tə  sir  lər  dən qo  run 
maq is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lə  cək təd  bir 
lər  dən ən mü  hü  mü ey  ni dil, irq və 
or  taq mə  də  ni keç  mi  şə ma  lik olan 
türk top  lum  la  rı  nın öz ara  la  rın  da əla 
qə  lə  ri  ni möh  kəm  lən  dir  mək və in  teq 
ra  si  ya  nı güc  lən  dir  mək  dir.  Qar  şı  sı  na 
Türk top  lum  la  rı  nın in  teq  ra  si  ya  sı  nı 
ali məq  səd ki  mi qoy  muş Türk Dün 
ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li  yi  nin bu sa  hə 
də fəaliy  yə  ti təq  di  rə  la  yiq  dir.

İyir  mi sək  kiz döv  lə  tin yer  ləş  di  yi 
ge  niş coğ  ra  fi  ya  nı, bu coğ  ra  fi  ya  da ya 
şa  yan 100 mil  yon  lar  la in  san  la  rın hə 
ya  tı və fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  dar sa  hə  lə  ri 
əha  tə edən bey  nəl  xalq təş  ki  lat ki  mi 
Türk Dün  ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li  yi  nin 
ya  xın gə  lə  cək  də dün  ya  nın sa  yı  lıb se 
çi  lən bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rı ara  sın  da 
ön sı  ra  lar  da ye  ri  ni ala  ca  ğı şüb  hə  siz 
dir . 

Bə  lə  diy  yə  lə  rin bey  nəl  xalq təş  ki  lat 
ya  rat  ma  sı, yer  li özü  nüida  rəet  mə sa 
hə  sin  də təc  rü  bə mü  ba  di  lə  lə  ri  nin apa
 rıl  ma  sı və bə  lə  diy  yə  lər  lə bir  gə or  taq 
la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin nə 
zər  də tu  tul  ma  sı mü  hüm ha  di  sə  dir. 
Tə  bii ki, hər bə  lə  diy  yə  nin özü  nə  məx
 sus təc  rü  bə  si var  dır ki, əl  də edil  miş 
bu təc  rü  bə  lə  ri  nin di  gər bə  lə  diy  yə  lər 
lə bö  lü  şül  mə  si ida  rə  çilk  də müs  bət 
nə  ti  cə  lə  rin əl  də edil  mə  si  nə və bə  lə 
diy  yə  lə  rin in  ki  şa  fı  na sə  bəb ola  caq 

dır. 
Çox  say  lı üzv  lə  rə ma  lik  bey  nəl 

xalq təş  ki  lat ki  mi  sa  hib ol  du  ğu re 
surs və  im  kan  lar söy  lə  mə  yə əsas ve 
rir ki, bir  lik tə  rə  fin  dən türk dün  ya  sı 
nın  in  teq  ra  si  ya  sı sa  hə  sin  də bö  yük 
iş  lər gö  rü  lə  cək və la  yi  hə  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lə  cək  dir.

Bir  lik ey  ni za  man  da bə  lə  diy  yə  lə 
rin bey  nəl  xalq are  na  ya çıx  ma  sı və 
müx  tə  lif öl  kə bə  lə  diy  yə  lə  ri  nin birbi 
ri ilə iş  gü  zar əla  qə  lə  ri  nin qu  rul  ma  sı 
ba  xım  dan önəm  li ro  la ma  lik  dir. Ça  lı
 şıl  ma  lı  dır ki,  bu qə  dər önəm  li  təş  ki 
lat cə  miy  yət  mi  zi na  ra  hat edən prob 
lem  lə  rin həl  lin  də ya  xın  dan iş  ti  rak et 
sin və bu fəaliy  yət  lər əha  li  nin ri  fa  hı 
na müs  bət tə  sir gös  tər  sin. Bə  lə  diy  yə 
lər ara  sı mü  na  si  bət  lə  rin güc  lən  mə  si 
ey  ni za  man  da döv  lət  lər ara  sı mü  na 
si  bət  lə  rin  də güc  lən  mə  si de  mək  dir. 
Yə  ni bir  li  yin həm də döv  lət  lər ar  sın 
da bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul 
ma  sı, iq  ti  sa  di, si  ya  si və mə  də  ni əla  qə
 lə  rin möh  kəm  lən  mə  si sa  hə  sin  də st  ra
 te  ji əhə  miy  yə  ti var  dır. 

Bü  tün bun  lar  la ya  na  şı türk dün  ya
 sı  nın  in  teq  ra  si  ya sa  hə  sin  də fəaliy  yət
 lər tək  cə bir  lik sə  viy  yə  sin  də gö  rü  lən 
iş  lər  lə məh  dud  laş  ma  ma  lı  dır. Hər bir 
bə  lə  diy  yə  və ya  xud bə  lə  diy  yə üz  vü 
türk dün  ya  sı  nın in  teq  ra  si  ya  sı  na töh 
fə  si  ni ve  rə  cək fəaliy  yət  lər hə  ya  ta ke 
çir  mə  li və tək  lif  lər  lə çı  xış et  mə  li  dir.       

Bir bə  lə  diy  yə nü  ma  yən  də  si ki  mi 
mən Türk Dün  ya  sı Bə  lə  diy  yə  lər Bir  li
 yi  nə aşa  ğı  da  kı tək  lif  lə  ri  mi irə  li sü  rü 
rəm:
1. TürkDünyası BələdiyyələrBirliyi
tərəfindən beynəlxalq təşkilat kimi
“Xocalı soyqrımına” beynəlxalq
hüquqi qiymət verən sənəd qəbul
edilsinvəüzvbələdiyyələrəyerlər-
də “Xocalı soyqrımını” tanıdan
tədbirlərin həyata keçirilməsi töv-
siyyəedilsin.

2. Birliktərəfindənhərilbirdövlətin
bələdiyyəsi türk dünyasının inteq-
rasiyası istiqamətində göstərdiyi
fəaliyyətləri,əldəetdiyiuğurlarıvə
nailolduğuinkişafınəzərəalınaraq
“İlinbələdiyyəsi”adıylatəltifedil-
sin.

3. Türk xalqlarının yaşadığı faciələri
əbədiləşdirmək və unudulmamaq
məqsədiylə  üzvbələdiyyələrtərə-
findənyerlərdəmarifləndirməişlə-
rininaparılmasınıvəmüvafiqtəd-

birlərin həyata keçirməsini təmin
edəcəkqərarlarqəbuledilsin.

4. TürkDünyasıBələdiyyələrBirliyi-
ninüzvüolanbələdiyyələrarasın-
datürizimininkişafıistiqamətində
tədbirlərhəyatakeçirilsin.

5. Türktoplumlarınınarasındainteq-
rasiyanın güclənməsi məqsədiylə
ortaq əlifbanın qəbul edilməsi isti-
qamətində çalışmalar həyata keçi-
rilsin.

6. Birliyindaxilindətürktoplumları-
nın interasiyasını gücləndirmək
məqsədiylə layihələrin maliyyələş-
məsini həyata keçirən qurum təsis
edilsin.

7. Birliküzvüolanbələdiyyələrərazi-
lərindəfəaliyyətgöstərənişadam-
larınıdigərüzvbələdiyyələrəkapi-
talqoyuluşunatəşviqetsin.

8. Birliyinyaranmatarixiolan12no-
yabr“Beynəlxalqbələdiyyə”günü
kimiqəbuledilsinvəbütünüzvbə-
lədiyyələrtərəfindənqeydedilsin.

9. Türkdövlətbaşçılarıtərəfindənqə-
buledilmiş3oktyabr“TürkDün-
yasıGünü”bayramolaraqtəşkilat
tərəfindənvəüzvbələdiyyələrtərə-
findən yerlərdə qeyd edilməsi isti-
qamətindətədbirlərgörülsün.

10.Birliküzvüolanbələdiyyələrinbir-
birinin iş təcrübəsini və həmçini
beynəlxalq təcrübəni öyrənmək
məqsədiyləkurslarınvəseminarla-
rıntəşkiledilməsi.

FərmanSalmanlı
Hökməlibələdiyyəsininsədr
müavini,hüquqşunas
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Ötən ilin av  qus  tun  da Tür  ki  yə  də ya  şa
 yan həm  yer  li  miz, Mar  ma  ra Uni  ver  si  te  ti 
nin müəl  li  mi, türk ədə  biy  ya  tı üz  rə təd  qi
 qat  çı Meh  di Gən  cə  li mə  ni Əh  məd bəy 
Ağaoğ  lu  nun nə  və  si Tek  taş bəy  lə gö  rüş 
dür  müş  dü. İlk gö  rüş  dən bir il son  ra bu 
də  fə İs  tan  bu  la təh  sil üçün get  di  yim za 
man ar  tıq plan  lı şə  kil  də hə  rə  kət edə  cək 
dim. Azər  bay  can mü  ha  cir  lə  ri  nin İs  tan 
bul  da ya  şa  yan öv  lad  la  rı, nə  və  lə  ri, nə  ti  cə
 lə  ri, ya  xın qo  hum  la  rı ilə söh  bət edə  cək 
və bun  la  rı “Va  ris  lər” ad  lı bir ki  tab  da top
 la  ya  caq  dım. 

İlk get  di  yi  miz ün  van ye  nə də Tek  taş 
Ağaoğ  lu ol  du.

Dos  ye: Tek  taş Ağaoğ  lu 1934cü il  də 
İs  tan  bul  da do  ğu  lub. 1956cı il  də Oks  ford 
Uni  ver  si  te  ti  nin hü  quq fa  kül  tə  si  ni bi  ti  rib. 
1956cı il  dən Pa  ris  də rəsm iş  lə  ri  ni baş  la 
yıb, bir il son  ra An  ka  ra  da ilk fər  di sər  gi 
si  ni açıb. 1984cü il  də Sü  rix  də xa  nı  mı 

Ezel Ağaoğ  lu ilə bir  lik  də hey  kəl sər  gi  si 
təş  kil edib.1993də də An  ka  ra  da hey  kəl 
sər  gi  si ke  çi  rib.Ata  sı və ba  ba  sı ki  mi si  ya 
sət  lə məş  ğul olub, Tür  ki  yə So  sialist İş  çi 
Par  ti  ya  sın  da təm  sil olu  nub.Ata  sı ki  mi 
həb  sə dü  şüb.Sol gö  rü  şə sa  hib  dir.

* * *
... Me  ci  di  ye  köy  də met  ro  büs  dən enib 

bil  di  yi  miz ün  va  na doğ  ru yol alı  rıq. Bi  na
 ya çat  dı  ğı  mız  da “Ezel Ağaoğ  lu” ya  zı  lan 
düy  mə  ni sı  xıb qa  pı  nın açıl  ma  sı  nı göz  lə 
yi  rik. İkin  ci mər  tə  bə  yə qalx  dıq  ca bu də  fə 
söh  bə  tə ha  ra  dan baş  la  ya  ca  ğı  mı gö  tür
qoy edir, bir tə  rəf  dən də, gö  rə  sən, bu 
ev  də Əh  məd bəy Ağaoğ  lu ilə bağ  lı in  di 
yə qə  dər üzə çıx  ma  mış ma  te  rial  lar var  mı 
de  yə dü  şü  nü  rəm. 

... Bi  zi xoş qar  şı  la  yır, içə  ri də  vət edir 
lər. Dü  nən gə  lə  cə  yi  mi  zi xə  bər ver  di  yi 
miz üçün Ezel xa  nım bi  zim üçün iki cür 

şir  niy  yat ha  zır  la  mış  dı. Ma  sa  ya əy  lə  şi  rik 
və Ezel xa  nım Tek  taş bə  yin əlin  dən tu  ta 
raq di  gər otaq  dan içə  ri gə  ti  rir. Ke  çən ilə 
nis  bə  tən Tek  taş bəy bir az da yaş  lan  mış, 
be  lin  də  ki ağ  rı  la  rı art  mış  dı. Tək ye  ri  mək 
də çə  tin  lik çə  kir  di. Ev  lən  dik  lə  ri gün  dən 
hə  yat yol  da  şı  na da  yaq olan Ezel xa  nım 
həm fi  zi  ki yar  dım edir, həm də “sev  gi 
lim” de  yə  rək ona ye  ni ruh bəxş edir  di. 

...Ya  şın  dan do  ğan sə  bəb  lə  rə gö  rə Tek 
taş bəy ani ola  raq han  sı  mı  zın Meh  di ol 
du  ğu  mu  zu so  ru  şur və söh  bə  tə özü gi  riş 
ve  rir: “Bi  zim Meh  di adın  da bir qo  hu  mu
 muz var  dı. Ata  mın bi  bi  si  nin oğ  lu. Tür  ki 
yə  nin üz  gü  çü  lük üz  rə çem  pionu ol  muş 
du. Fe  ri  köy  də  ki mə  za  rı  nın üs  tün  də rəs 
mi var. Çox də  li  qan  lı bir adam idi. Heyf 
ki, gənc yaş  da xəs  tə  lə  nib və  fat et  di. Biz o 
za  man 67 yaş  da idik”. 

... Ezel xa  nım çay gə  ti  rir. Bi  şir  di  yi 
dad  lı şir  niy  yat  lar  dan önü  mü  zə qo  yar 
kən hə  lə ötən gö  rü  şü  müz  də Tek  taş bə  yə 
söz ver  di  yi  miz, am  ma hə  lə ye  ri  nə ye  ti  rə 
bil  mə  di  yi  miz bir mə  sə  lə ya  dı  mı  za dü  şür. 
Be  lə ki, ilk gö  rü  şü  müz  də söh  bət əs  na  sın
 da Tek  taş bəy za  ma  nın  da bi  bi  lə  ri  nin, yə 
ni Əh  məd bə  yin qız  la  rı  nın dov  ğa bi  şir 
mə  sin  dən bəhs et  miş, uzun il  lər keç  sə də, 
da  dı  nı unut  ma  dı  ğı  nı qeyd et  miş  di. Tür 
ki  yə  də dov  ğa ol  ma  dı  ğı  na gö  rə təş  kil 
edə  cə  yi  mi  zi söz ver  miş  dik, la  kin hə  lə də 
sö  zü  mü  zü ye  ri  nə ye  tir  mə  miş  dik. 

Tek  taş bəy xa  tır  la  yır: “Uşaq  lıq  dan bə 
ri dov  ğa  nı bi  li  rəm. Ba  ba  mın evi  Sü  rəy 
ya xa  nı  mın da evi sa  yı  lır  dı ora   Teş  vi  ki
 ye  də To  pa  ğa  cı ad  la  nan yer  də yer  lə  şir  di. 
O evi 20 il əv  vəl yıx  dı  lar, ye  ri  nə bi  na tik
 di  lər. O ev  də dov  ğa teztez bi  şi  ri  lər  di və 
ye  yər  dik. Bir də no  xud  lu boz  baş var  dı. 
Qur  tu  luş sa  va  şı il  lə  rin  də ba  bam An  ka  ra
 da idi, zə  fər  dən son  ra İs  tan  bu  la gəl  mək 
is  tə  yir. Bu  ra  da bir ev ki  ra  yə tu  tur  lar. Fə 
qət ev bö  yük ol  sa da, çox köh  nə olur. O 
da Teş  vi  ki  ye  də idi. Sü  rəy  ya bi  bim de  yir 
ki, “ata, mən sə  nə bir ev dü  zəl  də  rəm”. 
Onun me  mar dost  la  rı var  dı. Cüm  hu  riy 
yə  tin ilk me  mar  la  rı  nı bi  bim ta  nı  yır  dı. 
Ba  ba  ma bir ev ti  kir. Çox məş  hur olur o 
ev. Oval for  ma  sın  da sa  lo  nu var  dı, pən  cə
 rə  dən bo  ğaz gö  rü  nür  dü. O sa  lon  da sıx  lıq 

“Cümhuriyyəthərzaman 
padşahlıqdandahadoğrubirsistemdir”

Əh  məd bəy Ağaoğ  lu  nun nə  və  si Tek  taş Ağaoğ  lu: 
“İs  veç  rə  yə ölüm  dən qur  tul  maq üçün get  dik”
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ya  rat  ma  dan 4050 adam otu  ra bi  lər  di. 
Teztez möv  lud oxu  nu  lur  du. Üç bi 
bim var  dı: Sü  rəy  ya, Te  zer, Gül  tə  kin. 
Ha  mı  sı öl  dü, Al  lah rəh  mət elə  sin. 
On  la  rın da mə  zar  la  rı Fe  ri  köy  də  dir”. 

Meh  di bəy Tek  taş bə  yin ar  xi  vin 
dən ha  zır  la  ya  ca  ğı ki  tab (“Əh  məd 
Ağaoğ  lu  nun Mal  ta mək  tub  la  rı”) 
üçün gö  tür  dü  yü mək  tub  lar ba  rə  də 
da  nı  şır: “O mək  tub  la  rı oxu  duq  ca 
ailə  ni ya  xın  dan ta  nı  mı  şıq. Sü  rəy  ya 
xa  nım mək  tu  bun  da ya  zır ki, Gül  tə 
ki  nin əlin  dən tut  dum, üç sə  tir də ona 
yaz  dır  dım. Əh  məd Ağaoğ  lu  nun bir 
mək  tu  bu  nu da tap  dım. 1918də Ba 
tum  dan ya  zır. De  yir ki, xə  bə  ri  ni al 
dım, bir qı  zı  mız olub, Al  lah bəx  ti  ni 
açıq et  sin. De  mək ki, Gül  tə  kin do 
ğu  lan  da Əh  məd bəy İs  tan  bul  da de 
yil  miş”.

Tek  taş bəy bu fak  tı bil  mə  di  yi  ni 
de  yir. 

Meh  di bəy baş  qa bir ma  raq  lı ha 
di  sə  dən də bəhs edir: “Əh  məd 
Ağaoğ  lu Mal  ta  dan dön  dük  dən 
son  ra Ata  tür  kün ça  ğı  rı  şı ilə An  ka  ra
 ya ge  dir. Ke  çiören  də bir ev ti  kir. Bu 
ev An  ka  ra Ke  çiören  də ti  kil  miş ilk 
bağ evi  dir. Ora  da bir kü  çə  yə müt  ləq 
Ağaoğ  lu  nun adı ve  ril  mə  li  dir”. 

“Çox yax  şı olar” – Tek  taş bəy ra  zı  la 
şır. 

Tek  taş bəy  dən Qa  ra  ba  ğı so  ru  şu  ram: 
-HeçQarabağımaraqetdinizmi?
 Et  dim, əl  bət  tə, ge  də bil  mə  dim heç.
-Bizdəgedəbilmirikartıq,nədüşü-
nürsünüzbubarədə?

 Dü  şü  nü  rəm ki, ar  tıq həm Qa  ra  bağ 
da, həm də Ana  do  lu  da türk  lər  lə er  mə  ni 
lər ara  sın  da qar  şı  lıq  lı nif  rət ol  ma  ma  lı  dır. 
Qa  ra  ba  ğa ge  də bil  mə  səm də, Ba  kı  ya get
 mi  şəm. So  vet İt  ti  fa  qı  na da get  mi  şəm. 
Şo  lo  xo  vun “Dur  ğun don” ki  ta  bı  nı tər  cü 
mə et  miş  dim. Şo  lo  xo  vun bu ki  ta  bı Tür  ki
 yə  də mə  nim tər  cü  məm  lə ta  nı  nır. Bu ki  ta
 ba gö  rə də  vət edil  dim. Tək get  dim. Ya  şar 
Ka  mal mə  nə de  miş  di ki, be  lə bir ki  tab 
var, müt  ləq bu  nu çe  vir. Mən tə  ci  li ki  ta  bı 
in  gi  lis  cə  dən çe  vir  mə  yə baş  la  dım. Şo  lo 
xov No  be  li al  dıq  dan son  ra baş  qa  la  rı da 
he  yət ha  lın  da ki  ta  bı çe  vir  mə  yə baş  la  dı 
lar. Bir ki  ta  bı 34 his  sə  yə bö  lüb tər  cü  mə 
çi  lə  rə ve  rir, ye  kun  da da bi  ri bir  ləş  dir 
mək  lə məş  ğul olur  du. Mən on  lar  dan 
ön  cə baş  la  sam da, son  ra bi  tir  dim. Çün  ki 
tək idim. Çox vaxt xərc  lə  yir  dim və önəm 
ve  rir  dim. Mə  nim tər  cü  məm çox uğur  lu 
ol  du. “Ağaoğ  lu” ya  yın evin  dən çap et 

dik, çox yax  şı sa  tıl  dı. Çox pul qa  zan  dıq, 
tez bir mət  bəə al  dıq (gü  lür). 
-Sizin atanızın da təmsil olunduğu
hökumətbir çevrilişnəticəsindəyı-
xıldı, hökumət üzvlərinin bəziləri
edam,bəzilərihəbsedildi.15iyulda
Türkiyədə çevrilişə cəhd oldu. Nə
düşündünüz?

 Fə  tul  lah  çı  lar sağ  lam ayaq  qa  bı de  yil 
lər. AKP on  lar  la mü  qa  yi  sə  də yax  şı  dır.
-Adətən, atanızın təmsil olunduğu
hökumətlə AKP-nin eyni mövqedə
olduğunudeyirlər.

 Heç bir əla  qə  si yox  dur. Ame  ri  ka  ya 
qar  şı mü  na  si  bət  də bə  zi mə  sə  lə  lər ola bi 
lər. Am  ma də  ri  nə ge  dən  də o da elə de 
yil. 
-Ümumiyyətlə, Sizin fikrinizcə Tür-
kiyədə hansı hökumətin idarəçiliyi
xalqüçünənyaxşıidi?

 Ge  ri  yə bax  dı  ğı  mız  da xalq üçün ən 
yax  şı dö  nəm Cüm  hu  riy  yət Xalq Par  ti  ya 
sı  nın ilk il  lə  ri idi. Cüm  hu  riy  yə  tin qu  rul 
ma  sı  nın özü xalq üçün çox yax  şı ol  muş 
du. Laik  lik və s. ki  mi şey  lər. Cüm  hu  riy 
yət hər za  man pad  şah  lıq  dan da  ha doğ  ru 
bir sis  tem  dir. Cüm  hu  riy  yə  tə fə  zi  lət re  ji 
mi de  yir  lər. İq  ti  sa  di mən  fəət  lər ba  xı  mın 
dan da ən yax  şı re  jim cüm  hu  riy  yət  dir. 
Tür  ki  yə  də xalq üçün ən yax  şı iş  lə  ri əs  ki 
De  mok  rat Par  ti  ya et  di. On  lar da za  tən 

Cüm  hu  riy  yə  tin ilk il  lə  rin  dən bə  ri iş 
ba  şın  da olan adam  lar idi  lər. Cə  lal 
Ba  yar, Ad  nan Men  de  res və s. Fran 
sa  da 1789 in  qi  la  bın  da kra  lın ba  şı  nı 
kə  sir  lər. Kral XVI Lui çox da qəd  dar, 
za  lım bir adam de  yil  di. Ona gö  rə də 
fran  sız məc  li  sin  də bö  yük mü  za  ki  rə 
lər ol  du ki, be  lə ada  mı öl  dür  mək 
doğ  ru  dur  mu? Sen Jüst ad  lı bir gənc 
qal  xıb de  di ki, be  lə ki  çik mə  sə  lə  lər  lə 
vaxt ke  çir  mə  yək, za  ma  nı  mı  zı xərc 
lə  mə  yək. Kral ol  maq za  tən suç  dur. 
(gü  lür). 

... Si  ya  sət  dən ara  la  nıb ye  ni  dən 
Ağaoğ  lu  lar ailə  si  nə dö  nü  rük. Tek 
taş bəy  dən ba  cı  sı haq  qın  da mə  lu 
mat so  ru  şu  ruq.“Si  ta  rə idi adı. Nə 
nə  min adı  nı ver  miş  di  lər. 20 il əv  vəl 
və  fat et  di” de  yir. 

Meh  di Gən  cə  li: “Əli bəy Hü 
seyn  za  də 1927ci il  də Ba  kı  ya get  di 
yi za  man Əh  məd Ağaoğ  lu  nun qar
 da  şı Hü  sey  nin evi  nə yol  la  nır. Hü 
sey  nin bö  yük oğ  lu Ba  xış Ki  yev  də 
tibb oxu  yub. Hü  sey  nin bir qı  zı da 
olub. Əli bəy Əh  məd bə  yə yaz  dı  ğı 
mək  tub  da de  yir ki, bu his  sə  ni, xü 
su  si  lə, Gül  tə  ki  nə də oxu. Əli bəy 

ya  zır ki, Hü  sey  nin qı  zı piano ça  lır, rəqs 
edir. Gül  tə  kin gör  sün ki, onun əmi  si qı  zı 
ne  cə də ba  ca  rıq  lı  dır, Mus  ta  fa Ka  mal pa  şa 
mar  şı  nı ça  la bi  lir. Ma  raq  lı  dır, 1926cı ilin 
Ba  kı  sın  da. Əli bəy ya  zır ki, Ba  kı  da bol  şe
 vikkom  mu  nist ar  xa  daş  lar  la gö  rüş  dük, 
on  lar  la otur  duq, iç  dik, sə  ni xa  tır  la  dıq. 
On  lar sə  nin şə  rə  fi  nə qə  dəh qal  dır  dı  lar”. 

Tek  taş bəy Nə  ri  man Nə  ri  ma  no  vun 
Əh  məd bə  yə yaz  dı  ğı mək  tub  dan bəhs 
edir: “Ba  bam Mal  ta  da bir ne  çə il qal  dı. 
On  dan son  ra in  gi  lis  lər qə  rar ver  di  lər ki, 
Mal  ta  nı bo  şalt  sın  lar. Türk eli  ta  sı  nın ya  rı
 sı, ya  zar  lar, si  ya  sət  çi  lər ora  da idi  lər. Ba 
bam hə  lə Mal  ta  da olar  kən ona Nə  ri  man 
Nə  ri  ma  nov  dan bir mək  tub gə  lir. Ya  zır 
ki, biz si  zi ta  nı  yı  rıq, apar  dı  ğı  nız mü  ba  ri 
zə  nin hey  ra  nı  yıq. Çı  xa  caq  sı  nız, gə  lin bi 
zim  lə bə  ra  bər olun, bir  lik  də xal  qı  mız 
üçün ça  lı  şaq. Ba  bam da ca  vab ya  zır ki, 
tə  şək  kür edi  rəm, fə  qət mən ikin  ci və  tə 
nim say  dı  ğım Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti  nə 
xid  mət et  mə  yi se  çi  rəm”. 

Da  ha son  ra Əli bəy Hü  seyn  za  də  dən 
da  nı  şır: “Atam Əli bə  yi çox tə  rif  lə  yər  di, 
mədh edər  di. “Ha  mı  sı  nın, hət  ta ata  mın 
da ho  ca  sı Hü  seyn  za  də Əli bəy  dir” de 
yər  di. Hü  seyn  za  də Əli bəy çox ma  raq  lı 
adam olub. Mə  sə  lən, ka  man ça  lar  mış. 
Mən onun oğ  lu rəs  sam Sə  lim Tu  ran bəy
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 lə Pa  ris  də ta  nış ol  dum. Çox xoş bir adam 
idi. Və  fat et  di o da. Qı  zı Fey  za  vər xa  nı  mı 
da ta  nı  yı  ram. Əli bəy İt  ti  had və Tə  rəq  qi 
nin qu  ru  cu  la  rın  dan olub”. 

... Ma  sa  nın üzə  rin  də bir rəsm gö  rü 
rəm. Saq  qal  lı or  ta yaş  lı bir adam  la, 1012 
yaş  lı bir uşaq. Kim ol  duq  la  rı  nı so  ru  şu 
ram. Tek  taş bəy ca  vab ve  rir: “Oğ  lum 
Əh  məd və nə  vəm Kai”.

Ezel xa  nım  dan Tek  taş bəy  lə ne  cə ta  nış 
ol  duq  la  rı  nı so  ru  şu  ram. Hə  vəs  lə da  nı  şır: 
“Mən 1968ci il (Fran  sa  da baş  la  nan tə  lə 
bə üs  yan  la  rı ilə dün  ya  da ge  niş ya  yı  lan 
sol hə  rə  kat – D.Ə.)nəs  lin  də  nəm. Tek  taş 
biz  dən ön  cə  ki nə  sil idi, mən  dən 12 yaş 

bö  yük  dür. O da bir ara bi  zə bir az qa  rış 
dı. Son  ra mü  ba  hi  sə  lər ya  şa  dıq. Tek  taş 
de  di ki, fi  lan iş  lə  ri yan  lış gö  rür  sü  nüz. 
De  di  yim ki  mi et  sə  niz, mən va  ram, əks 
hal  da yo  xam. O za  man Tek  taş Tür  ki  yə 
İş  çi Par  ti  ya  sı  nın üz  vü idi. Yol  la  rı  mız ay 
rıl  dı, mən həb  sə düş  düm. Tek  taş TİPli 
ol  ma  ğa da  vam elə  di. Be  lə  cə, ilk də  fə o 
za  man  lar ta  nış ol  duq. Mən qı  zı  ma ha  mi
 lə idim, həb  sə gir  mək üzə  rəy  dim. Biz 
birbi  ri  mi  zi həm in  sa  ni, həm də dün  ya 
gö  rüş ola  raq bə  yən  dik. Mə  nim və  ziy  yə 
tim elə idi ki, çev  rəm  dən qo  pa bil  mir 
dim. Bu  nun yan  lış ol  du  ğu  nu bil  səm də. 
Bi  ləbi  lə adam giz  lə  dim, bi  ləbi  lə uşaq 

dün  ya  ya gə  tir  dim. Da  ha doğ  ru  su, qı  zı  mı 
bil  mə  yəbil  mə  yə doğ  dum. Ece  vit əf  vi ol 
du, həbs  dən çıx  dım. Mən 2 il həbs yat 
dım, Tek  taş az yat  mış  dı, 23 ay. Əfv çıx 
ma  say  dı, da  ha da qa  la  caq  dım hər hal  da. 
Mən ke  ra  mi  ka  çı  yam. Hey  kəl və ke  ra  mi 
ka bö  lü  mü mə  zu  nu  yam. İşi  mi hə  lə də 
çox se  vi  rəm. Hü  zur  suz, na  ra  hat olan  da 
aşa  ğı  da  kı atol  ye  yəeni  rəm,xoş  bəxt olu 
ram. Və ça  lış  ma  ğa baş  la  yı  ram. O za  man 
da elə idim, tə  lə  bə, in  qi  lab  çı ikən də be  lə 
idim. İşi  mi çox se  vir  dim. Sü  rəy  ya Ko  ral 
ad  lı bir xa  nım var  dı. Kı  lıç Ali  nin xa  nı  mı.
Onun oca  ğı var  dı. Ya  şa  dı  ğı mər  tə  bə  nin 
üst qa  tın  da Tek  taş ya  şa  yır  dı. Mə  nim oca
 ğım yox idi, ba  ha  lı idi. Həbs  dən çıx  dıq 
dan son  ra Cem ya  yın evi  nin sa  hi  bi mə  ni 
Sü  rəy  ya xa  nım  la ta  nış elə  di. Da  ha son  ra 
mən də hey  kəl  lə  ri atol  yem  dən da  şı  yıb 
ora  da bi  şir  dim. Bir gün gör  düm ki, Tek 
taş qa  pı  da  dır. Mə  ni ax  ta  rır  mış. Ni  yə? 
Həm keç  miş bir dost, həm də ya  xın  lıq 
hiss et  di  yi bi  ri ola  raq. Be  lə  cə, mü  na  si  bə 
ti  miz baş  la  dı. Uşaq  la  rı evə al  dıq. Uşaq  lar 
həf  tə  son  la  rın  da gə  lir  di  lər. Oğ  lan Qa  la  ta 
sa  ray  da oxu  yur  du, ya  tı  lı idi. Qı  zım ana 
mın ya  nın  da idi. Bu ev  dəy  di. Üst mər  tə 
bə  də otu  rur  du. Həf  tə  son  la  rı gə  zib, gö  rü
 şüb, ye  mək bi  şi  rir  dik. Be  lə  cə, ev  lən  mə  yə 
qə  rar ver  dik. “Sən mən  dən nə is  tə  yir  sən, 
Tek  taş” de  dim. “Sə  nin  lə ev  lən  mək is  tə  yi
 rəm” de  di. Ev  lən  dik, on  dan son  ra 1980
ci ilin 12 sent  yabr ha  di  sə  lə  ri baş  la  dı. Ön 
cə Tek  taş get  di İs  veç  rə  yə, biriki ay son  ra 
mən get  dim. 9 il ora  da qal  dıq. Və  tən  daş
 lıq za  ma  nı  mız gəl  di, is  tə  mə  dik, ge  ri dön
 dük. İs  veç  rə po  li  si Tek  ta  şa de  di ki, get 
sən, in  dən be  lə ba  şı  na bir iş gə  lər  sə, ar  tıq 
biz qa  rış  ma  ya  ca  ğıq. Mə  nə pas  port ver  di

Əh  məd Ağaoğ  lu Səməd Ağaoğ  lu Sürəyya Ağaoğ  lu
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 lər, mən pas  port  la dön  düm. Tek  ta  şın heç 
nə  yi yox  du. Tək  cə bi  let  lə gəl  di. Heç bir 
sə  nəd ver  mə  di  lər. Be  lə  cə, hə  yat da  vam 
elə  di. Müx  tə  lif yer  lər  də ya  şa  dıq. Nə  ha 
yət, bu  ra  ya da  şın  dıq, il  lər  dir bu  ra  da  yıq. 
Bu ev mə  nə atam  dan qa  lıb”. 

Tek  taş bəy əla  və edir: “İs  veç  rə de 
mok  ra  tik bir öl  kə  dir. Ora  da 4 dil ha  kim 
di. Mən in  gi  lis  cə bi  li  rəm. Dön  mək  dən 
heç peş  man ol  ma  dım. Biz ora ölüm  dən 
qur  tul  maq, iş  gən  cə  dən xi  las ol  maq üçün 
get  miş  dik. Yox  sa, mə  nim nə işim var  dı 
ora  da”. 

* * *
... Ailə  dən Əh  məd bəy  dən qa  lan ar 

xiv  lə  rin baş  qa kim  lər  də ola bi  lə  cə  yi  ni 
so  ru  şu  ram. Tek  taş bəy Qa  la  ta  sa  ray uni 
ver  si  te  tin  də ça  lı  şan Ya  sə  mən xa  nım  da 
ola bi  lə  cə  yi  ni bil  di  rir: “Hu  may bi  bi  nin 
nə  və  si  dir o. Onun da ar  xi  vin  də nə  lər  sə 
qa  la bi  lər”.

Ev  dən na  dir qə  zet  lər ta  pı  rıq. Əs  ki əlif
 ba  nı oxu  yan Meh  di bəy qə  zet  də Əh  məd 
Ağaoğ  lu  nun Nu  ru pa  şa haq  qın  da ya  zı  la
 rı  nın yer al  dı  ğı  nı bil  di  rir. 

Tek  taş bəy  dən ailə  nin di  gər fərd  lə  ri 
haq  qın  da da  nış  ma  sı  nı ri  ca edi  rik. Qar  da
 şı haq  qın  da da  nı  şır: “Kaş qar  da  şım Mus
 ta  fa Ka  mal  la ta  nış ol  say  dı  nız. Bir şeir ki 
ta  bı da var. Anam  la atam adı  nı Mus  ta  fa 
Ka  mal qoy  maq is  tə  yib  lər, Əh  məd bəy 
dən so  ru  şub  lar. Əh  məd bəy də “əl  bət  tə, 
müt  ləq qo  yun” de  yib. Mus  ta  fa Ka  mal  la 
“Ağaoğ  lu” ya  yın evi  ni qur  muş  duq, əsas 
iş  lə  ri o gö  rür  dü. Mus  ta  fa Ka  ma  lın bir qı  zı 
var, gö  rü  şü  rük. Ada  tə  pə  də ata  sın  dan qa 
lan bir ev  də yol  da  şı ilə bə  ra  bər ya  şa  yır”.

Ezel xa  nım əla  və edir: “Mim Kaf Ağa
 ye  vin, yə  ni Mus  ta  fa Ka  ma  lın ki  ta  bı çox 
gö  zəl, duy  ğu  lu idi. Tek  taş bir gün ona 
de  di ki, ni  yə ye  nə ki  tab çap et  mir  sən. 
Ürə  yim ağ  rı  yır, ya  zar  kən çox üzü  lü  rəm, 
ona gö  rə is  tə  mi  rəm de  di”. 

Tek  taş bəy Əh  məd bəy  lə Ata  tür  kün 
mü  na  si  bə  tin  dən da  nı  şır: “Əh  məd bəy 
Mus  ta  fa Ka  mal pa  şa  nı çox se  vər  di. “Sən 
bir sı  ğın  tı  san” de  mə  si  nə rəğ  mən çox se 
vər  di. Atam da  nı  şır ki, Mus  ta  fa Ka  mal 
ölər  kən hər kəs ye  ri  nə kim ke  çə  cək de  yə 
dü  şü  nür  müş. Atam da öz ata  sın  dan, yə 
ni Əh  məd bəy  dən so  ru  şub. O da “be  lə 
sual so  ru  şu  lar  mı heç, əl  bət  tə ki, İs  mət 
pa  şa” de  yə ca  vab ve  rib. İs  mət pa  şa  nı Əh 
məd bə  yin uşaq  la  rı  na so  ruş  say  dı  nız, 
ailə  nin düş  mə  ni bir adam de  yər  di  lər. Rə 
va  yə  tə gö  rə, ata  mın da mil  lət və  kil  li  yi  nə 
na  mi  zəd ol  du  ğu si  ya  hı İs  mət pa  şa  nın 

önü  nə gəl  di  yin  də de  yib ki, “ya  hu, ata 
sın  dan az  mı çək  dik ki, bir də bun  dan 
çə  kə  cə  yik”. (gü  lür)Ona gö  rə də ata  mın 
ye  ri  nə Te  zer bi  bi  mi ya  zır  lar”.

Ezel xa  nım qa  yı  na  ta  sı Sə  məd Ağaoğ 
lun  dan da  nı  şır: “Qa  yı  na  tam ədə  biy  yat 
vur  ğu  nu bir adam idi. Yat  dı  ğı otaq ki  tab
 lar  la do  lu idi. Di  var baş  danba  şa ki  tab 
idi, bir gün çö  kə  cək de  yə qor  xur  dum. 
Mə  ni ma  şın  la gö  tü  rər  di, bo  ğaz gə  zin  ti  si 
nə çı  xar  dıq. Bə  zən ba  lıq  çı  lar  la söh  bət 
edər  di. Mən  dən so  ru  şar  dı ki, fi  lan şairi 
ta  nı  yır  san  mı, de  yir  dim yox. Fi  lan  kə  si, 
onu da yox. Heç vaxt ta  nı  maz  dım. 28 ya 
şım var  dı. Bir gün on  dan so  ruş  dum ki, 
Qar  sia Lor  ka  nı ta  nı  yır  sı  nız  mı? De  di, ta 
nı  mı  ram (gü  lür). Bəl  kə də, ta  nı  yır  dı da, 
mə  nim  lə za  ra  fat elə  di. Çox bi  lən bir 
adam idi. Xa  tır  la  yı  ram bir də  fə xəs  tə  lən 
miş  di, ba  cı  la  rı gəl  di, dov  ğa bi  şir  di  lər, iç 
di sa  ğal  dı (gü  lür)”.

Tür  ki  yə  də Ya  pıK  re  di ya  yın  la  rı Sə  məd 
bə  yin bü  tün ki  tab  la  rı  nı ye  ni  dən çap edib. 
Ki  tab  la  rın müəl  lif hü  quq  la  rı Tek  taş bəy 
də  dir. Yal  nız bir ki  tab çap olun  ma  yıb: 
“So  vet Ru  si  ya im  pe  ra  tor  lu  ğu”. Bu ki  tab 
cə  mi bir də  fə, 1967ci il  də ya  yım  la  nıb. 
Üs  tə  lik di  gər ki  tab  la  rın  dan fərq  li ola  raq 
öv  lad  la  rı  nın qur  du  ğu “Ağaoğ  lu” mət 
bəəsin  də de  yil. Bu  nun sə  bə  bi  ni so  ru  şu 
ruq.

Tek  taş bəy izah edir: “Atam “So  vet 
Ru  si  ya im  pe  ra  tor  lu  ğu” ki  ta  bı  nı bi  zim 
çap et  mə  yi  mi  zi is  tə  di. Biz də sol  çu ol  du 
ğu  muz üçün “çap et  mi  rik” de  dik (gü 
lür). Atam bi  zə çox hirs  lən  di. Çün  ki 
onun ki  tab  la  rı  nı hə  mi  şə biz çap edir  dik. 
De  dik ki, siz özü  nüz çı  xa  rın, biz kö  mək 
edək. Nə is  tə  yir  sən edək, am  ma bi  zim 
nəş  riy  yat  dan ol  ma  sın. Bolbol bil  gi var o 

ki  tab  da. Ça  pı  nı ye  nə is  tə  mi  rik. “İm  pe  ra 
tor  luq” sö  zü  nü düz  gün he  sab et  mi  rik”. 

Tek  taş bəy bi  zə qə  fil sual ün  van  la  yır: 
“Bir də  fə bi  ri mə  nə de  di ki, bi  zə azə  ri 
yox, azər  bay  can  lı de. Ni  yə?”.

Sə  bə  bi  ni izah edi  rəm, Sta  li  nin 1937ci 
il  də di  li  mi  zi və adı  mı  zı də  yiş  mə  si haq 
qın  da bil  gi ve  ri  rəm. Son  da Tek  taş bəy 
dən xa  ti  rə  lə  ri  ni ya  zıbyaz  ma  dı  ğı  nı so  ru 
şu  ram. “Hə  lə o ya  şa gəl  mə  dim” de  yə 
gü  lə  rək ca  vab ve  rir. Am  ma növ  bə  ti gö 
rü  şü  müz  də ailə  si haq  qın  da ki  tab yaz  dı 
ğı  nı, biz  dən də dəs  tək is  tə  di  yi  ni bil  di  rir. 

İkin  ci gö  rü  şü  müz  də, nə  ha  yət ki, ailə 
yə ver  di  yi  miz sö  zü ye  ri  nə ye  ti  rə bil  dik. 
İs  tan  bul  da ya  şa  yan dos  tu  muz Şəb  nəm 
xa  nım (ona həd  siz min  nət  da  rıq) dov  ğa 
bi  şi  rə bi  lə  cə  yi  ni söy  lə  di. Okt  yab  rın 14də 
növ  bə  ti də  fə dov  ğa ilə ailə  nin qa  pı  sı  nı 
çal  dıq. Özü  müz də bir ay  dan çox idi ki, 
bu gö  zəl ne  mət  dən məh  rum ol  du  ğu  muz 

üçün hə  vəs  lə dad  dıq. Hər iki  si çox bə 
yən  dik  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. Bu də  fə  ki gö  rü 
şü  müz  də ailə Əh  məd və Sə  məd bəy  lər 
dən qa  lan ar  xiv  lər üzə  rin  də iş  lə  mə  yi  miz 
üçün bi  zə ica  zə ver  di. Ar  xiv  dən Əh  məd 
bə  yə aid xey  li fo  to  lar, mək  tub  lar və qə 
zet  lər tap  dıq. İn  şal  lah, tez  lik  lə Meh  di 
Gən  cə  li tə  rə  fin  dən “Əh  məd Ağaoğ  lu  nun 
Mal  ta mək  tub  la  rı” ki  ta  bı və Əh  məd bə 
yin kül  liy  ya  tı  nın ça  pı  na baş  la  nı  la  caq. Biz 
də əli  miz  dən gəl  di  yi qə  dər bu pro  se  sə 
dəs  tək ola  ca  ğıq...

P.S.Jurnalda yayımlananƏh-məd, Səməd və Sürəyya
Ağaoğlulara məxsus fotolar Tektaş bə-
yinarxivindəndirvəilkdəfədiryayımla-
nır.

Dil  qəm ƏH  MƏD
İstanbul.
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  Adı türk  çü  lük, Azər  bay  can 
is  tiq  la  lı və Tür  ki  yə döv  lət qu  ru 
cu  lu  ğu ta  ri  xi  nə əbə  di həkk olun 
muş ic  ti  maisi  ya  si xa  dim, par  ti  ya 
qu  ru  cu  su, ya  zı  çıpub  li  sist, na  şir, 
re  dak  tor Əh  məd Ağaoğ  lu  nun 
(1869, Şu  şa1939, İs  tan  bul) hə  ya 
tın  da Mal  ta sür  gü  nün  dən son  ra 
ye  ni mər  hə  lə baş  la  yır. Bir ne  çə il 
Tür  ki  yə  nin mət  buat na  zi  ri olur, 
bey  nəl  xalq Ana  do  lu Agent  li  yi 
nin ya  ra  dı  cı  sı və  ilk baş di  rek  to 
ru,  bir sı  ra nü  fuz  lu qə  ze  tin baş 
re  dak  to  ru ki  mi də çağ  daş Tür  ki 
yə KİVnin for  ma  laş  ma  sın  da 
mü  hüm rol oy  na  yır. Əh  məd bəy 
XX əs  rin 20il  lə  ri  nin ikin  ci ya  rı  sı
 da Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nə iki 
də  fə se  çi  lir. 

Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın döv 
lət qu  ru  cu  lu  ğun  da ya  xın  dan iş  ti
 rak et  mək  lə ya  na  şı, cid  di pe  da 
qo  ji fəaliy  yət  lə də məş  ğul olur, 
An  ka  ra Uni  ver  si  te  tin  də, da  ha 
son  ra İs  tan  bul Uni  ver  si  te  tin  də 

mü  ha  zi  rə  lər oxu  yur. Di  gər tə  rəf 
dən  sə Azər  bay  can Xalq Cüm  hu 
riy  yə  ti  nin sü  qu  tun  dan son  ra 
Tür  ki  yə  də məs  kun  laş  ma  ğa və 
bol  şe  vik re  ji  mi  nə, kom  mu  nist 
ideolo  gi  ya  sı  na qar  şı mü  ca  di  lə 
məq  sə  di ilə təş  ki  lat  lan  ma  ğa baş 
la  yan, ey  ni za  man  da ara  la  rın  da 
müəy  yən fi  kir an  laş  ma  maz  lıq  la  rı 
və çə  kiş  mə  lər olan  Azər  bay  can 
mü  ha  cir  lə  ri ara  sın  da da Əh  məd 
bə  yin bö  yük nü  fu  zu var idi. 
Məhz be  lə bir şə  rait  də o za  man 
Tür  ki  yə  də ya  şa  yan və Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin Os 
man  lı  da  kı ilk sə  fi  ri (1919), ya  zı  çı 
Yu  sif Və  zir Çə  mən  zə  min  li  ni 
(1887, Şu  şa1943, Nij  niNov  qo 
rod) də  rin  dən na  ra  hat edən, cid 
di dü  şün  dü  rən prob  lem  lə bağ  lı 
Ə. Ağaoğ  lu  na mək  tub  la mü  ra 
ciət et  mə  si  tə  bii idi və Əh  məd 
bə  yin Tür  ki  yə  və Azər  bay  can 
mü  ha  cir  lə  ri ara  sın  da söz sa  hi  bi 
ol  ma  sı  na də  la  lət edir.   

Yu  sif Və  zir Çə  mən  zə  min  li  nin 
1925ci il  də Əh  məd bəy Ağaoğ 
lu  na ün  van  la  dı  ğı  mək  tub  fik  ri 
miz  cə, XX əs  rin 20ci il  lə  ri ilə 
bağ  lı mü  ha  ci  rət  şü  nas  lıq prob 
lem  lə  ri  nin araş  dı  rıl  ma  sı, həm də 
iki bö  yük ta  ri  xi şəx  siy  yə  tin hə  ya
 tı  nın təd  qiq ba  xı  mım  dan mü  hüm  
əhə  miy  yət kəsb edir. Bəs Əh  məd 
bəy Ağaoğ  lu Yu  sif bə  yin bu mək
 tu  bu  na ca  vab ver  di  mi, ya  xud ne 
cə ca  vab yaz  dı, bu mü  ra  ciətin 
Yu  sif bə  yin son  ra  kı ta  le  yin  də ro 
lu ol  du  mu? Bu sual  lar isə hə  lə  lik 
açıq  dır... 

Meh  di Gən  cə  li
Abid Ta  hir  li

23 Şu  bat 1925
AzizimAhmetBey!
Birdefada zatıâlinizemektup

göndermiştim. Cevap yazmama-
nızı,meşgalenizinkesretineatfet-
tim. Bu defaki mektubum ister
şahsî, isterumumîTürklüknok-
ta-ı nazarından o kadarmühim-
dir ki cevab vermeniz ve mesele
ilesıkıalakadarolmanızicabeder.
Meselebudur:MüsavatçılarTür-
kiye’yeyerleştiktensonrakendile-
rini temize çıkarmak için benim
aleyhime hep iyice propaganda
yaydıklarınıişitiyorum.Kimbilir
bananelerisnadveriyorlar.Hâl-
buki ben bir cumhuriyeti temsil
etmiş ve vaktiyle memleketin en
kuvvetli fırkası Müsavat’a men-
subidim.Demelibenimetrafım-

YusifVəzirÇəmənzəminliƏhmədbəy
Ağaoğlunaniyəmüraciətetmişdi?

Əh  məd Ağaoğ  lu Yu  sif Və  zir Çə  mən  zə  min  li  
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daolunandedikodular,muayyen
fırkaya ve hükûmete aittir. Yok
eğerkabahatlerayrıayrışahısla-
rınüzerineyüklenmekistenilirse
budoğrudeğil.Buhakikatinmey-
dana çıkması için zatıâlinizden
âcizanebirricamvar.Sizbenim
tarafımdanhakemolunuz.Birkaç
erbâb-ı namus zat davet ediniz.
Benimhakkımdanegibi kabahat
biliyorlarsa söylesinler de bana
atfen haber veriniz. Ben onlara
birer birer cevap vereyim ki bu
meselemuayyenbirşekilalsın.
Benbirbuçuksenedirkifabri-

kada amelelik ediyorum. Birade-
rimmaddisıkıntıdanveremoldu
ve hayatının son anlarını vahim

bir yoksullukta geçiriyor. Alış-
madığımamelehayatıeğerdevam
edersebenimdekabihbirakıbete
uğrayacağım belli. Onun için
imkânvarkençoksevdiğimTür-
kiyeilebenimaramdaolangölge-
li noktaların tenvirini arzu ede-
rim. Bu benim için bir namus
meselesidir.Namusvevicdanlara
müracaat ederekhakemolmanızı
temenniediyorum.Hürmetlerimi
kabulbuyurunuzefendim.

YusufVezirof
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Ül  vim mə  nim, “And”ın Azər  bay 
can xal  qı  nın mil  li azad  lıq mü  ba  ri  zə 
sin  də əzə  mət  li himn  dir. 20 il ya  şa 
dın. Ki  şi ki  mi ya  şa  dın, ki  şi ki  mi get 
din. Sən bu xal  qın azad  lıq mü  ba  ri  zə
 si yo  lun  da əyil  məz bay  ra  ğı ol  dun. 
Qəh  rə  man  lıq ta  ri  xi ol  dun. Bu tor  pa 
ğın çö  rə  yi ha  la  lın ol  sun!

Bu mək  tu  bu dos  tun, sir  da  şın, bi 
bin ki  mi sə  nin ru  hu  na ün  van  la  mı 
şam, əziz Ül  vim. Sə  nin adın di  lə gə 
lən ki  mi “And”ın qu  laq  la  rım  da eşi 
di  lir.

Ül  vi, han  sı duy  ğu  lar ov  qa  tın  da 
ya  şa  dı  ğın bu möh  tə  şəm “And”ın  dan 
bəl  li  dir. De  di  yin mə  na  da ya  şa  maq 
hər oğu  lun işi de  yil, axı! İl  lah da 
dün  ya  nın birbi  ri  nə çır  pı  lan və  də 

sin  də. Düş  mən gül  lə  ni gö  zü  nə sıx  dı
 ğı mə  qam  da da, lap “ölüm” anın  da 
da. 

Sə  nin se  vibse  və  lə  di  yin ka  sıb  ya 
na əş  ya  la  rı  nı, qə  lə  mi  ni, ya  zı dəf  tə  ri 
ni, ki  tab  la  rı  nı, ha  mı  dan giz  lət  di  yin 
 “cız  maqa  ra” de  di  yin şeir  lə  ri  nin, 
he  ka  yə  lə  ri  nin, in  gi  lis  cə  dən çe  vir  mə 
lə  ri  nin əl  yaz  ma  la  rı  nı, mək  tub  la  rı  nı 
 bü  tün ədə  bi ir  si  ni göz bə  bə  yim ki 
mi sax  la  yı  ram. Mə  nim ül  vi Ül  vim, 
ötən “qa  ra bay  ram  la  rıının” ay  dın  lı 
ğı yet  sin sə  nə, mə  nə, cə  mi Azər  bay 
ca  na, bir də
Qarabağdımənimdinim–imanım,
Otorpağınnişanəsi,iziyəm.
Mənibeləacizgörməqəbirdə,
QəbirdədəQarabağınözüyəm.

 de  yən eş  qi  nə. On  da bir şeiri  ni 
xa  tır  la  ma  maq ol  mur: 
Mənqorxmuramuzaq

yolaçıxmaqdan,
Buyolun,şaxtasından,

soyuğundanmənqorxmuram.
Mənqorxmuramuzaqyola

çıxmaqdan,
Buyolun,acısından,ağrısından,
«Ölüm»adlıyuxusundan

mənqorxmuram.
Bu şeiri  ni 1989cu il  də hər  bi xid 

mət  də ol  du  ğun uzaq, so  yuq Si  bir  də 
yaz  mı  san, “Xə  tai” dər  nə  yi ya  rat  dı 
ğın şə  hər  də. Azər  bay  can mil  liazad 
lıq mü  ba  ri  zə  si ta  ri  xin  də bu duy  ğu 
la  rın  la, dü  şün  cə  lə  rin  lə, qə  tiy  yə  tin  lə, 
Şə  hid adın  la öz ye  rin var, Ül  vi! Özü 
də ən uca yer  də, ən ül  vi nöq  tə  də! 

Ülvimə


birmək
tub

yazdım
...!

Mən, Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu,
həyatımda ilk və son dəfə öz vicdanım
qarşısındaandiçirəm;birelin,birmillə-
tin adını təmsil etdiyimi heç zaman
unutmayacağam; Azərbaycan torpağı-
mın qürurdan, qeyrətdən yoğrulmuş
adını müqəddəs tutacaq, bu ada ləkə
vurmaq istəyən bütün ünsürlərə qarşı
duracağam; öz azərbaycanlı varlığıma,
vicdanıma, məsləkimə, əsl-nəcabətimə,
damarlarımdaaxanazərbaycanlıqanına
layiq oğul olacaq, qorxaqlığı, alçaqlığı,
yaltaqlığı özümə yaxın buraxmayacaq,
nəyinbahasınaolursa-olsunözazərbay-
canlı“mən”imitəsdiqedəcəyəm.
Əgər vədimə xilaf çıxsam, qoy ana-

mın südü, elimin çörəyi mənə haram
olsun,Vətənüzügörməyim.

İmza:B.ÜLVİ.10.IX-89

Ülvi, Şövgi və Könül
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1969cu il  də göz aç  dı  ğın də  dəba  ba 
oca  ğın  Göy  çə ma  ha  lın, Kə  sə  mən 
kən  din düş  mən tap  da  ğın  da qa  lan  da 
döz  mə  din. Ürə  yin qan ağ  la  dı. Qa  ra 
bağ  da mü  ha  ri  bə qı  ğıl  cım  la  rı kö  zə 
rən  də coş  dun. Bir vaxt  lar so  vet or 
du  su  nun Əf  qa  nıs  tan tor  pa  ğı  na tə  ca 
vü  zü  nü, bi  zim o mü  ha  ri  bə  yə yol  la 
nan oğul  la  rı  mı  zın na  kam aqi  bə  ti  ni 
göz  lə  rin önü  nə gə  tir  din. Top  xa  na 
me  şə  si  nin ağac  la  rı doğ  ra  nan  da Əf 
qa  nıs  tan dağ  la  rı  nın əkssə  da  sı qəl  bi
 nə dol  du: “Ömür yo  lu” poema  nı 
yaz  dın, hər sə  tir üs  tə tit  rə  din: 
Yox,yox,ulutorpaq,
Səninuğrundahəmişə,
həryerdəmərdolacağıq.
Qə  rib bir ru  hun sə  si uzaq Si  bir  də 

ho  yu  na yet  di:

Aman,qardaş,doğrudurmu,deyirlər,
Gecə-gündüzqantökülüryurdumda.
Qarabağıntarixinidanırlar,
Məsciduçur,damsökülüryurdumda.
Be  lə  cə, Və  tən duy  ğu  lu, yurd sev 

gi  li mis  ra  la  rın, şeir  lə  rin çox  dur. Bu 
şeir  lə  ri  ni, elə  cə də “Qan  sız  lar” po 
ves  ti  ni, bir çox he  ka  yə  lə  ri  ni, tər  cü 
mə  lə  ri  ni oxu  yan  da göz  lə  rim önün  də 
po  lad  dan tö  kül  müş sərt ba  xış  lı bir 
əs  gə  rə dö  nür  sən.Cid  di  li  yin  dən, sərt 
li  yin  dən, qə  tiy  yə  tin  dən, cə  sa  rə  tin  dən 
min ilin tök  mə ki  şi  lə  ri  nə bən  zə  yir 
sən.

Am  ma, Ül  vim mə  nim, sə  nin həm  
də çi  çək qəl  bin, şeh  li sev  gi hiss  lə  rin 
var  mış. Gö  zəl  lə  rə bi  ga  nə qal  ma  yan 
qay  nar ba  xış  la  rın var  mış. Ba  şı  na dö 
nüm sə  nin, de  mə eşq gir  da  bın  da 

çır  pı  nan ürə  yin var  mış: 
Birqızgördüm-odbaxışlı,
Ortaboylu,uzunsaçlı.
Mənəbaxıbgüldü,qaçdı–
Beləgülüşgörməmişdim.
Ba  xı  şı sə  nin qəl  bi  ni tit  rə  dən o 

bəx  tə  vər qız in  di ney  nir, gö  rə  sən? 
Öm  rü  nün köç kar  va  nı  nı qur  ma  mış 
sev  di  yin o gö  zə  lə yox  sa öz əl  vi  da  nı 
da de  miş  din? 
Buyerlərdənbaharçağıkeçərdik,
Çiçəklikdənsənəçiçəkseçərdik.
Ovuc-ovucbirçeşməsuiçərdik,
Ağsuyundaüzənbuza,əlvida.
Ül  vim be  lə Ül  vi idin. Çi  çək zə  rif 

li  yiy  lə tər  pə  şən şeh  li mis  ra  la  rın hər 
kə  sin ürə  yin  də yox yer  dən sev  gi 
hiss  lə  ri oya  dır.  Bax, on  da, Ül  vim, 
elə bəx  tə  vər olur  san ki, 

Titrəyəndodağınşeiristəyir,
Baxıbtəmənnana,ayhəsədçəkir.
Yanırürəyindəeləbirodki,
Buoda,atəşəyayhəsədçəkir.
Sən  dən ay  rıl  maq ol  mur, Ül  vi, 

sən  dən doy  maq ol  mur. Nə yax  şı sən 
dün  ya  mız  da ol  mu  san, in  di də var 
san, sa  bah da var  san. İnan, sən bu 
na, Ül  vi. Çün  ki gə  lə  cək nə  sil sə  ni 
oxu  yur, Sən  dən ör  nək gö  tü  rür. Kök 
sən  sən, bu  da  ğın sa  bah  kı nə  sil. Sən 
Azər  bay  can Azad  lı  ğı uğ  run  da öm 
rü  nü, tor  pa  ğı  nı qı  zıl qa  nı  na bo  ya 
dın. Qı  zıl qa  nı  na bo  yan  dın ki, gə  lə 
cək nə  sil azad  lıq xoş  bəxt  li  yi  ni ya  şa 
sın. Bax, heç ol  ma  sa o xoş  bəxt  lik  lə  ri 
üçün sə  ni ana  caq  lar, Sə  ni se  və  cək  lər 
Ül  vim. 

Ülvi və Rauf

Ülvinin ata, ana, əmi və dayıları
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Di, hə  lə  lik! Hə, qoy onu da de 
yim, sö  zü  mü bi  ti  rim. Bir şeirin heç 
ca  nım  dan gen dur  mur. Doq  quz  cu 
si  nif  də oxu  yan  da yaz  mı  san, ey,  
“Bə  növ  şə ba  ya  tı  la  rı”. O şeirin ya 
man xo  şu  ma gə  lir. Sə  nin də xo  şu  na 
gə  lir  di – 
Baharnəşirinşeymiş,
Ətribənövşədəymiş.
Ömrümsənineşqindi,
Eşqindəbənövşəymiş.
Yan  va  rın 19dan 20si  nə ke  çən ge 

cə Ba  kı  ya gi  rən iş  ğal  çı, rus or  du  su 
nun yo  lu  nu kəs  miş, dinc pi  ke  tin 
gül  lə  ba  ran edil  mə  si  nə döz  mə  yə  rək, 
si  nə  si  ni xal  qı  na tuş  lan  mış gül  lə  yə 
si  pər et  miş  di. Yan  va  rın 20də ax  şa 
müs  tü dost  la  rı, tə  lə  bə yol  daş  la  rı və 
müəl  lim  lə  ri onun cə  sə  di  ni Se  maş  ko 
adı  na xəs  tə  xa  na  dan tap  dı  lar. 

Ül  vi Bün  yad  za  də Ba  kı  da Şə  hid  lər 
Xi  ya  ba  nın  da (40cı qəbr) dəfn olun 
muş  dur. O, hə  ya  tı  nı Azər  bay  can 
xal  qı  nın, Azər  bay  can tor  pa  ğı  nın 
azad  lı  ğı uğ  run  da qur  ban ver  miş  dir. 

* * *
Ül  vi Bün  yad  za  də  nin ilk ya  ra  dı  cı 

lıq fəaliy  yə  ti poezi  ya alə  mi ilə bağ  lı 
ol  muş  dur. Uşaq yaş  la  rın  dan bu sə 
nə  tə öz duy  ğu  su, his  si, du  yu  mu ilə 

meyl et  miş və get  dik  cə hə  ya  ti mü  şa
 hi  də  lə  ri, dü  şün  cə  lə  ri ilə bu  na da  ha 
da bağ  lan  mış  dır. Ül  vi  nin bü  tün şeir
 lə  ri, ya  zı  la  rı onun xa  rak  te  ri ilə bir 
vəh  dət  də bir  lə  şir, bu, və  tə  nə, tor  pa 
ğa, elə mə  həb  bət his  siy  lə əla  qə  dar 
dır. Ül  vi ədə  bi fəaliy  yə  ti üzə  rin  də 
cid  di iş  lə  miş  dir. Hə  min il  lə  rin bəh 
rə  si ola  raq bu gün əli  miz  də onun 
zən  gin, rən  ga  rəng və ori  ji  nal ədə  bi 
ir  si qal  mış  dır. Ül  vi  nin əsər  lə  rin  də 
ana xətt  və  tən mü  qəd  dəs  li  yi, azad
 lıq duy  ğu  su və qey  rət  li və  tən  daş 

oğul ob  ra  zı  nın tə  rən  nü  mü əsas yer 
tu  tur. Şair qəl  bin  də baş qal  dı  ran 
Mil  li Azad  lıq eş  qi  nin mü  qəd  dəs yol
 da çar  pış  maq  la mə  şə  lə dö  nə  cə  yi  nə 
ina  nır. Bu, 70 il ər  zin  də gəl  di  yi  miz 
“ha  mar  lan  mış yol” yox, mil  li mən  li 
yi  ni təs  diq  lə  yən, və  tən şə  rə  fi  ni ucal 
dan yol, cı  ğır ol  ma  lı  dır. 
Həyatüçündoğulmuşuq,
Vətənüçünölməliyik!
 i  dealı ilə ya  şa  yan şair 15 ya  şın  da 

ikən Və  tə  nə üz tu  tub: 
Sənmənimyolumdabirməşəlkimi,
Yanırsan,mənidəyandırmaqüçün.
Döyünənqəlbiminyatansəsini,
Yuxudanoyatmaq,çaxdırmaqüçün.
 mis  ra  la  rı  nı yaz  sa da, mü  ba  ri  zə 

yo  lu  nu seç  di. Bu, Ül  vi  nin mil  li və 
tən  daş  lıq möv  qe  yi  ni, qə  tiy  yə  ti  ni sü 
but edir  di. “Qoş  qar” ədə  bi bir  li  yi  nin 
səd  ri,  şair Na  ma  za  lı Pa  şa  yev 1987ci 
il  də Ül  vi  nin ali mək  tə  bə da  xil ol  ma 
sı mü  na  si  bə  ti  lə “Daş  kə  sən” qə  ze  tin 
də dərc et  dir  di  yi “ÜL  Vİ” mə  qa  lə  sin
 də yaz  mış  dır: “Ül  vi  ni lap çox  dan 
ta  nı  yı  ram. Teztez ra  yon qə  ze  tin  də 
mə  qa  lə  si  ni oxu  duq  ca hiss edir  dik ki, 
o, is  te  dad  lı oğ  lan  dır. Yax  şı ya  dım  da
 dır, “Qoş  qar” ədə  bi bir  li  yi  nin növ 
bə  ti məş  ğə  lə  lə  ri  nin bi  rin  də bir mək 
təb  li oğ  lan çı  xış et  di. Hə  min cid  di 
şeir  lə  rin müəl  li  fi mə  lum ol  du ki, im 
za  sı  na rast gəl  di  yi  miz Ül  vi Bün  yad 
za  də  dir. Dər  nək  də Ül  vi özü  nün təh
 lil və mü  ha  ki  mə qa  bi  liy  yə  ti ilə fərq 
lən  di. O vaxt  dan onun  la dost  laş  dıq. 
Re  dak  si  ya  ya bir  gə ge  dibgəl  dik, ta 
pı  şı  rıq  lar al  dıq. Qə  ze  tin növ  bə  ti 
nöm  rə  lə  ri  nin bi  rin  də onun ya  zı  la  rı 
nı oxu  duq  ca bi  lir  dim ki, bu gün 

Ülvi, bibisi Almaz, bibisi oğlu Eldəniz Elgün və bibisi qızı Şəhla 
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mək  təb  li olan Ül  vi sa  bah özü  nə ay 
dın yol seç  mə  yi ba  ca  ra  caq  dır. O, 
hə  mi  şə ar  zu edir  di ki, gə  lə  cək  də tər
 cü  mə  çi ol  sun. İn  gi  lis di  lin  dən tər  cü 
mə et  di  yi ki  çik he  ka  yə  lər də, yu 
mor  lar da hə  min ar  zu  nun tə  si  rin  dən 
idi. Ül  vi in  gi  lis di  li dərs  lə  rin  dən 
fərq  lə  nər, əla qiy  mət  lər alar  dı. Ümu
 miy  yət  lə, dil öy  rən  mə  yə çox bö  yük 
hə  və  si var  dı”.

Ül  vi ərəb, fars, la  tın, öz  bək dil  lə 
rin  də (sər  bəst öy  rən  mək  lə) ya  zıb
oxu  ma  ğı, in  gi  lis, rus dil  lə  ri  ni isə 
mü  kəm  məl bi  lir  di. Və bun  la  rın kö 
mək  li  yi ilə də ta  ri  xi  mi  zə aid xey  li 
ya  zı  lı mən  bə  lər  lə ta  nış ol  muş  du. 
Xü  su  si qeyd  lər, kons  pekt  lər dəf  tə  ri 
tut  muş  du. Bu qeyd  lər bəl  kə də gə  lə
 cək  də ən san  bal  lı bir ta  ri  xi əsə  rin 
bü  növ  rə  si idi. 

Ül  vi müəl  lim  lə  ri, yol  daş  la  rı tə  rə 
fin  dən hə  mi  şə bö  yük hör  mət  lə, mə 
həb  bət  lə se  vil  miş  dir. Mək  təb il  lə  rin 
də ha  zır  la  nan bü  tün təd  bir  lər Ül  vi 
nin təş  ki  lat  çı  lıq və sse  na  ri  si əsa  sın  da 
apa  rı  lır  dı. O, yol  daş  la  rı ara  sın  da, 
özü  nü bə  dii ya  ra  dı  cı  lıq  la cid  di məş 
ğul olan bir şairya  zı  çı ki  mi qa  ba  rıq 
bü  ru  zə ver  məz  di. Ha  mı  nın kön  lü  nü 
ürə  yin  dən gə  lən qay  nar hə  ra  rət  li 34 
mis  ra şeir  lə alar  dı. Sər  bəst mü  ha  ki 
mə  li, yük  sək tə  fək  kü  rü  nə gö  rə yol 
daş  la  rın  dan qey  riadi də  rə  cə  də fərq
 lə  nər  di. Bə  dii sə  nət haq  qın  da söh 
bət  lə  ri  ni isə ata  sı yaş  da olan ki  şi  lər 
lə, “Qoş  qar” ədə  bi bir  li  yi  nə top  la  nan 
şair və ya  ra  dı  cı zi  ya  lı  lar  la edər  di. 
“Bir ti  kə mək  təb uşa  ğı” ol  du  ğu hal 
da, çə  kin  mə  dən on  lar  la cid  di mü  ba 
hi  sə  lər edər, oxu  duq  la  rı ya  zı  la  ra öz 
tən  qi  di mü  na  si  bə  ti  ni bil  di  rər  di. 

Ül  vi  nin ilk şeiri “Qoş  qar”ın təq  di
 ma  tıy  la mət  buat  da dərc olun  muş 
dur. Şeir do  daq  dəy  məz şək  lin  də  dir: 
li  rik, gö  zəl, bir az köv  rək, bir az tit 
rək, bir az həs  sas və ya  nıq  lı hiss  lər 
dən iba  rət  dir. 
Səyyaddansayalanan,
Ahlı-nalalıceyran.
Gəldisəyyadasarı,
Qaldıyaralıceyran.
On  da mu  si  qi du  yu  mu güc  lü idi. 

Və tə  sa  dü  fi de  yil, bir çox mil  li mu  si
 qi alət  lə  ri  miz  də gö  zəl ifa  la  rı ilə mək
 təb  də ke  çi  ri  lən ay  rıay  rı yı  ğın  caq  lar
 da, gö  rüş  lər  də müəl  lim və şa  gird 
kol  lek  ti  vi  nin də  rin rəğ  bə  ti  ni qa  zan 
mış  dı. O, qar  mon, tar, saz, piano, 

ka  man  ça  və s. mu  si  qi alət  lə  rin  də 
çal  ma  ğı ba  ca  rır  dı. 

Mil  lə  ti  mi  zin müs  tə  qil Azər  bay 
can döv  lə  ti ya  rat  maq mü  ba  ri  zə  si yo 
lun  da Ül  vi bü  tün fik  ri  ni bir səm  tə 
yö  nəlt  di: fəal, sı  ra  vi cəb  hə  daş ol  du. 
Bü  tün ali mək  təb tə  lə  bə  lə  ri ara  sın  da 
bö  yük nü  fuz qa  zan  dı. 1989cu il idi, 
əs  gə  ri xid  mət  dən ye  ni  cə qa  yıt  mış  dı. 

*  *  *
Ül  vi əs  gər  lik il  lə  rin  də  ki mək  tub  la

 rı  nın bi  rin  də ya  zır: “Da  ha bir ha  di  sə 
ba  rə  də. Bu  ra  da xid  mət edən azər 
bay  can  lı  lar (mə  nim tə  şəb  bü  süm  lə) 
“Xə  tai” ad  la  nan bir dər  nək təş  kil 
edib  lər. 20 nə  fər üz  vü var, na  mi  zəd 
lər ye  nə az de  yil. Məq  sə  di  miz Azər 

bay  can  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  ri, ümu 
miy  yət  lə, onun dərd  lə  ri  ni, ça  tış  maz 
lıq  la  rı  nı mü  za  ki  rə et  mək, qə  rar çı  xar
 maq, şu  ra  mı  zın adın  dan müəy  yən 
öl  çü  lər gö  tür  mək  dir... Özü  mü  zün 
Proq  ram və Ni  zam  na  mə  miz var. Ha 
mı  mız tən  tə  nə  li su  rət  də and iç  mi  şik. 
Gö  rək bu bö  yük işi  mi  zin axı  rı nə ola
 caq. Mə  ni şu  ra  mı  zın səd  ri se  çib  lər”. 

Bun  lar Ül  vi  nin uzaq Si  bir tor  pa  ğın
 dan Və  tə  ni  miz sa  rı  dan ke  çir  di  yi ni  ga
 ran  çı  lıq  la  rı  nın əkssə  da  sı  dır, və  tən  daş 
qay  ğı  sı  dır. Res  pub  li  ka  da baş ve  rən 
bü  tün ha  di  sə  lə  rə öz mü  na  si  bə  ti  ni 
mək  tub  la  rı va  si  tə  si  lə hök  mən bil  di 
rər  di. Hər xır  da şey haq  qın  da olan 
na  ra  hat  çı  lıq  la  rı  nı öy  rən  mə  yə ça  lı  şır 
dı. Baş  qa res  pub  li  ka  lar  da ge  dən ic  ti 
maisi  ya  si pro  ses  lə  ri iz  lə  yir, mü  qa  yi  sə 
edir, bir və  tən fə  daisi  tək so  yuq Si  bir 
tor  pa  ğın  da çır  pı  nır  dı. Və  tən ağ  rı  la  rı  nı 
daim için  də, kön  lün  də gəz  di  rən Ül  vi 

baş  qa bir mək  tu  bun  da qay  ğı  lıqay  ğı  lı 
yaz  dı: “Xey  li vaxt  dır ki, mək  tub al  ma
 dı  ğı  ma mə  yus ol  mu  şam”. Mü  ha  ri  bə 
dən son  ra  kı il  lə  ri, xü  su  sən 7080ci il 
lə  ri “dur  ğun  luq” döv  rü ad  lan  dır  dı  lar. 
An  caq əs  lin  də bu dövr “Mil  li oya  nış 
 özü  nü dər  ket  mə” il  lə  ri idi. Mil  li 
ideolo  gi  ya  da baş ve  rən bu in  qi  la  bi in 
ki  şaf ilk də  fə ədə  biy  yat  da  “alt  mı  şın 
cı  lar” de  yi  lən nəs  lin fəaliy  yə  tin  də də 
tə  za  hür et  di. Nəsr  də də, poezi  ya  da da 
“kö  kə qa  yı  dış” hiss olun  ma  ğa baş  la 
yır  dı. Bu və  ziy  yət tək  cə Azər  bay  can 
da de  yil, SS  Rİdə ya  şa  yan bü  tün qey 
rirus mil  lət  lə  rin ya  şa  dı  ğı tor  paq  lar  da 
ye  tiş  miş  di. Ümu  mit  ti  faq si  ya  si böh  ra
 nı, in  qi  lab part  la  yı  şı göz  lə  ni  lir  di, bu 
da in  di  ki Ru  mı  ni  ya ha  di  sə  lə  ri  nə bən 
zər bir çev  ri  liş ola bi  lər  di. La  kin bu 
vaxt Qor  ba  çov ha  ki  miy  yət ba  şı  na 
gəl  di. O öz “ye  ni  dən  qur  ma  sı”, “aş 
kar  lı  ğı” ilə bu part  la  yı  şın qar  şı  sı  nı 
mü  vəq  qə  ti ola  raq al  dı, bol  şe  viz  mə 
mə  la  kə do  nu ge  yin  dir  mə  yə ça  lış  dı. 
La  kin bu  nun üs  tü tez açıl  dı və ha  mı 
“dur  ğun  luq” döv  rü  nün “Qor  ba  çov 
ba  taq  lı  ğı” döv  rü ilə əvəz olun  du  ğu 
nu dərk elə  di. Ümum  xalq hə  rə  ka  tı 
mı  zın məq  sə  di bu “ba  taq  lı  ğı” yox 
elə  mək  dən, ən son nə  ti  cə  də Azad, 
bü  töv Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy 
yə  ti qur  maq  dan iba  rət idi». 

Bu mü  ba  ri  zə  də gənc  lə  ri real, qüv 
vət  li, cə  sur və güc  lü qüv  və tə  ki gö 
rür  dü, gö  zü  nü on  la  rın gü  cü  nə di  kir 
di. Hə  lə “cəb  hə”, “bir  lik  lər” ya  ran 
ma  dı  ğı bir dövr  də də bun  lar Ül  vi  nin 
kön  lün  dən ke  çən plan  lar idi. “An  caq 
bir yer  də bir  lə  şib mü  ba  ri  zə apar  maq
 la qa  lib gəl  mək olar”  de  yə mək  tub 
la  rın  da da, pub  li  sis  tik ya  zı  la  rın  da da, 
şeir  lə  rin  də də, nəs  rin  də də an  caq bu 
cür duy  ğu  lar  la ya  şa  yır  dı. 

1990cı ilin 10 yan  var ta  ri  xin  də qə 
lə  mə al  dı  ğı bir pub  li  sis  tik mə  qa  lə  sin
 də yaz  mış  dı: “Azər xal  qı  nın mil  li 
müs  tə  qil  li  yi və de  mok  ra  ti  ya uğ  run 
da apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə bu gün özü 
nün ta  ri  xə qan  la ya  zı  la  caq, əbə  di 
həkk olu  na  caq gün  lə  ri  ni ya  şa  yır. Gü 
nügün  dən möv  cud hər  bipo  lis re  ji 
mi  nin iç üzü açı  lıb tö  kü  lür, onun 
bir  də  fə  lik da  ğıl  ma  sı üçün zə  min ha 
zır  la  nır. O da ay  dın olur ki, azər  lə  rin 
in  di tam çıl  paq  lı  ğı ilə gö  rü  nən mil  li 
fa  ciəsi on ilin, iyir  mi ilin de  yil, bir ne 
çə əs  rin bəh  rə  si  dir...     

Al  maz Ül  vi
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İn  sa  nın mə  nə  vi uca  lı  ğa çat  ma  sı  na 
xalq ru  hun  dan do  ğul  muş sə  nət  kar 
la  rın bö  yük tə  si  ri olur. Be  lə sə  nət 
kar  lar öz ya  ra  dı  cı  lıq  la  rı ilə hə  mi  şə 
yad  daş  lar  da də  rin kök sa  lır, xalq isə 
öz əx  la  qi də  yər  lə  ri  ni on  la  rın tim  sa 
lın  da ya  şa  dır. XVII yü  zi  lin bö  yük 
türk oza  nı Qa  ra  caoğ  la  nın (təx  mi  nən 
16061679) hə  ya  tı və ya  ra  dı  cı  lı  ğı da 
özün  dən son  ra  kı ozanaşıq sə  nə  ti  nə 
və aşıq şeiri  nə əhə  miy  yət  li tə  sir gös
 tə  rib. Qa  ra  caoğ  la  nın şeir  lə  ri Azır 
bay  can  da da ge  niş ya  yı  lıb, aşıq  la  rın 
və xalq şeiri bi  li  ci  lə  ri  nin diq  qə  ti  ni 
çə  kib.

Qa  ra  caoğ  la  na qə  dər türk ozan sə 
nə  ti zən  gin yol keç  sə də (Yu  nus İm 
rə, Qur  ba  ni, Pir Sul  tan Ab  dal, Ök  süz 
Də  də, Qol Meh  met və b.) aşıq şeir 
di  li  ni ci  la  la  yıb ör  nək sə  viy  yə  si  nə 
qal  dır  maq yo  lun  da onun xid  mə  ti 
da  nıl  maz  dır. O, özün  dən əv  vəl  ki us 
tad  la  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan ya  rar  lan 
maq  la xalq di  lin  dən qay  naq  la  nan 
sa  də, ay  dın və də  rin mə  na  lı poetik 
nü  mu  nə  lər ya  rat  dı, həm də öz üs  lu 
bu  nu və yo  lu  nu for  ma  laş  dır  dı. Qa 
ra  caoğ  la  nın bu uğu  ru özün  dən son 

Mə  nə  viy  ya  tı  mı  zın 
QaracaoЬlanы



WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   43

İ R s

ra  kı aşıq şeiri us  tad  la  rı  nın ya  ra  dı  cı 
lı  ğı  na da tə  sir gös  tər  di. Baş  qa söz  lə 
de  sək, o, nə  sil  lər ara  sın  da va  ris  lik 
kör  pü  sü sal  dı, xə  ləf  lə  ri Da  da  loğ  lu, 
Bə  yoğ  lu, Aşıq Ələs  gər, Dərd  li, Sey 
ra  ni, Aşıq Vey  səl və bir çox sazsöz 
əh  li bö  yük sə  nət alə  mi  nə hə  min kör
 pü  dən keç  mək  lə qə  dəm qoy  du  lar.

Do  ğul  du  ğu yer haq  qın  da bir çox 
rə  va  yət  lər do  laş  sa da, da  ha çox Tür
 ki  yə  nin Os  ma  niy  yə vi  la  yə  ti Fər  sax 
kən  din  də dün  ya  ya gəl  di  yi gü  man 
edi  lən, “Kö  nül, Sə  nə mə  kan tap  dır 
ma  dım”,  de  yən Qa  ra  caoğ  lan (müx
 tə  lif fər  ziy  yə  lər  də əsl adı  nın Meh 
met, Hə  sən, Xə  lil, ya  xud İs  ma  yıl ol 
du  ğu qeyd edi  lir) ək  sər ozan  lar ki 
mi, tər  kivə  tən olub dər  viş  sa  ya  ğı 
Bal  kan öl  kə  lə  ri  ni, şər  qi, bü  töv  lük  də 
türk el  lə  ri  ni gə  zib. “Göy  çə  dən Ağ  rı 
ya uza  nan yol  la  rı bi  lə  yi  nə do  la  yan 
Qa  ra  caoğ  lan qoş  qu  lar qoş  du, ür  kək
ür  kək kəl  mə  lər söy  lə  di, süd  lüqay 
maq  lı düz  gü  lər düz  dü. Onun sö  zü
so  vu kə  rə ya  ğı ol  du, ürək  lə  rə ya  yıl 
dı, ca  na sin  di, kö  söv olub don  muş  la
 rı yan  dır  dı, ya  nan  la  rın odu  na od 
qoy  du” (Prof. K.Və  li Nə  ri  ma  noğ  lu).

Pro  fes  sor Qa  ra Na  ma  zov haq  lı 
ola  raq qeyd edir ki, Azər  bay  can Qa 
ra  caoğ  la  nın ikin  ci və  tə  ni  dir. Ne  çə 
əsr  lər  dir ki, bu Haqq aşı  ğı  nın şeir  lə 
ri Azər  bay  can  da “xalq mah  nı  la  rı” 
adı ilə saz ha  va  la  rı  nın qa  na  dın  da el 
lə  ri  mi  zi oy  maqoy  maq gə  zib do  laş 
dı, kö  nül  lə  ri fəth et  di. Be  lə  cə, ozan
şairin poetik siq  lə  ti ümum  türk mə 
nə  vi sər  və  ti  mi  zə çev  ril  di. Onun haq
 qın  da ya  ran  mış ne  çəne  çə das  tanrə
 va  yət  lər mə  həb  bə  ti ömür  dən uca 
tu  tan bu bən  zər  siz eşq əh  li  nə hör 

mət və diq  qə  tin miq  ya  sı  nı bir da  ha 
təs  diq edir.

Qa  ra  caoğ  la  na hüsnrəğ  bət tək  cə 
xalq küt  lə  lə  ri  nin de  yil, ay  rıay  rı 
dövr  lər  də ya  şa  mış us  tad Azər  bay 
can aşıq  la  rı  nın da diq  qə  ti  ni çə  kib. 
Onun zə  rif duy  ğu  la  rı in  cə zövq  lə tə 
rən  nüm edən poetik ta  pın  tı  la  rı  na 
hey  rət  lə  ri  ni giz  lə  də bil  mə  yən on  lar 
la sazsöz əh  li Qa  ra  caoğ  la  nın şeir  lə 
ri  nə, rə  dif  lə  ri  nə bən  zət  mə və nə  zi  rə
 lər yaz  mış  lar. Bu ba  xım  dan, Qa  ra 
caoğ  la  nın se  hir  li tə  si  ri XVIII əs  rin 
so  nuXIX əs  rin bi  rin  ci ya  rı  sın  da ya 
şa  yıbya  rat  mış Yəh  ya bəy Dil  qə  min 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da da  ha ay  dın du  yu  lur. 
Ox  şar ta  le  li in  san  la  rın şeir  lə  rin  də 
ey  ni üs  lub, ya  xın bəd  bin not  lar, küs
 kün əh  va  liru  hiy  yə üs  tün  lük təş  kil 
edir:

Qa  ra  caoğ  lan:
Ogörünəndağınbaşıqarmola?
Ətəyindəqönçəgülüvarmola?
Həsrətindənyaşaxıdanyarmola?
Bülbülgüldən,mənyarımdanayrıldım.

Yəh  ya bəy Dil  qəm:
Ərizəyazaramsəbayelinnən,
Ərizəmcananayetişərmola?
Fələkmənitərki-vətəneylədi,
Nazlıyarəhvalımsoruşarmola?
Qa  ra  caoğ  la  nın poetik nə  fə  si şeir 

lə  rin  də açıqay  dın du  yu  lan el şair  lə
 ri  miz  dən bi  ri də Mol  la Cü  mə  dir. Bu 
mə  qa  ma xü  su  si diq  qət gös  tə  rən 
araş  dı  rı  cı, pro  fes  sor Səd  nik Pa  şa  yev 
haq  lı ola  raq ya  zır: “Bir çox sə  nət  kar
 lar Qa  ra  caoğ  lan poezi  ya  sı  nın ca  zi 
bə  sin  dən çı  xa bil  mə  di  yi ki  mi, Mol  la 
Cü  mə də onun “Bən  zər” gə  ray  lı  sı 
nın tə  si  rin  dən kə  nar  da qa  la bil  mə 

yib”. Hər iki söz sər  ra  fı  nın ey  ni rə 
dif  lə ey  ni ob  yekt  lə  rə mü  ra  ciət et  dik
 lə  ri gə  ray  lı  nın bə  zi mə  qam  la  rı  na 
diq  qət ye  ti  rək:

Qa  ra  caoğ  lan:
Gəlinhurilərdənbiri,
Qızsamələklərdənbiri.
Gəlinköksübusəyeri,
Qıztumurcuqgüləbənzər.

Mol  la Cü  mə:
Bulaqüstdəbirqızgördüm,
Kəsilməmişnarabənzər.
Yanındabirgəlindurmuş,
Ağsinəsiqarabənzər.
Hər iki sə  nət  ka  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğın 

dan gö  tür  dü  yü  müz cə  mi bir bənd 
də mü  qa  yi  sə  lər apar  ma  ğa im  kan ve 
rir. Gö  rün  dü  yü ki  mi, Mol  la Cü  mə 
sə  sin pə  rəs  tiş et  di  yi  us  ta  dı Qa  ra 
caoğ  la  nın sə  si  nə qat  maq  la öz şeiri 
nin ahən  gi  ni sə  lə  fi  nin əsə  ri  nin not  la
 rı  na kök  lə  yə bi  lib. Bu  na gö  rə də sə 

FərhadXUBANLI,
Pedaqojielmlərüzrəfəlsəfədoktoru
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sin  dən sət  ri  nə, vəz  nin  dən rə  di  fi  nə 
ki  mi diq  qət çə  kən ox  şar  lıq, ritm və 
axı  cı  lıq oxu  cu  nu hey  ran edir. Ən 
önəm  li  si bu  dur ki, hər iki söz us  ta  sı 
ori  ji  nal bə  dii təs  vir və ifa  də va  si  tə  lə
 rin  dən ya  rar  lan  maq  la heç vaxt tə  ra 
və  ti  ni itir  mə  yən, bi  ri di  gə  rin  dən ge  ri 
qal  ma  yan sə  nət əsər  lə  ri ya  rat  mış  lar.

Heç şüb  hə  siz, Aşıq Alı, Aşıq Ələs
 gər ki  mi, söz xi  ri  dar  la  rı da ün  lü bir 
türk xalq şairi ilə sə  nət ya  rı  şı  na çıx 
ma  ğı öz  lə  ri  nə borc bi  lib  lər. Xü  su  si  lə 
Aşıq Ələs  gə  rin şeir  lə  ri  nin ru  hun  da 
Qa  ra  caoğ  la  nın tə  si  ri ay  dın hiss edi 
lir. 

Qa  ra  caoğ  lan:
Atlılardağlarıaşır,
Badələrdolduqcadaşır.
Aygözəl,turuncudüşür,
Qoynundanxəbərinvarmı?

Aşıq Ələs  gər:
Dahadüşübsənhənəkdən,
Suyunqurtarıbsənəkdən.
Məmənçıxıbdıköynəkdən,
Tülündənxəbərinvarmı?
Hər iki sə  nət  kar müx  tə  lif za  man 

lar  da və mə  kan  lar  da ya  şa  sa  lar da, 
gə  ray  lı və qoş  ma  la  rın  da  kı ru  hi bağ 
lı  lıq on  la  rı ey  ni bir poetik or  bit  də 
bir  ləş  di  rir.

Qa  ra  caoğ  lan şeiri  ni Azər  bay  can 
aşıq poezi  ya  sı ilə bağ  la  yan, doğ  ma 
laş  dı  ran ox  şar  lıq  lar bir de  yil, beş 
de  yil, on  lar  la  dır. Bü  tün bun  lar bir 
da  ha onu gös  tə  rir ki, Qa  ra  caoğ  la  nın 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı zən  gin ədə  bi hik  mət 
mək  tə  bi olub, or  ta əsr  lər mək  tə  bi  nin 
çı  ğır  daş sə  nət nü  mu  nə  lə  ri on  dan 
son  ra gə  lən sazsöz əh  li  nə bə  ləd  çi  lik 
edib:
İnsanınkəmağlıyaxşılıqbilməz,
Qursaqsızaöyüdversəndəalmaz.
İnsançiysüdəmmiş,etibarolmaz,
Qapındaxidmətkarqulundançəkin.
Heç şüb  hə  siz, “Çə  kin” rə  dif  li bu 

klas  sik nə  si  hət  na  mə gə  lə  cək  də ya  ra
 na  caq us  tad  na  mə  lə  rin möv  zu dairə 
si  ni da  ha da ge  niş  lən  dir  di, zən  gin 
ləş  dir  di və in  ki  şa  fı  na rə  vac ver  di. Bu 
xoş söz  lə  ri us  tad sə  nət  ka  rın “Nə 
dir?” bağ  la  ma  sı  na da şa  mil et  mək 
olar:
YıxılmazMövlanınyapdığıyapı,
HaqqMəhəmməddini–tapdığımtapı.
Onikibağçadaqırxsəkkizqapı,
Önündəgözləyənikiqulnədir?
Fi  lo  lo  ji təd  qi  qat  lar təs  diq edir ki, 

mü  hüm di  niel  mi sə  ciy  yə da  şı  yan 
klas  sik bağ  la  ma  nın bu sa  də nü  mu 
nə  si sazsöz sə  nə  ti ta  ri  xin  də müəy 
yən mər  hə  lə ke  çib aşıq şeiri  nin qa 
nu  ni növ  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril  di. 
Məz  mun, for  ma və mün  də  ri  cə eti  ba
 rı ilə zən  gin  lə  şən müasir aşıq sə  nə  ti 
əl  bət  tə ki, Qa  ra  caoğ  lan ki  mi ulu sə 
ləf  lə  ri  nə min  nət  dar  dır.

*  *  *
“Eşq yo  lun  da yan  dı  ra  ram özü 

nü”,  de  yən Qa  ra  caoğ  la  nın hə  yat və 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da mə  həb  bət in  sa  nı mə 
nə  vi cə  hət  dən ucal  dan, onun məğ 
rur  lu  ğu  nu təs  diq edən əsas key  fiy 
yət  dir. Onun şeir  lə  rin  də bu hiss in 
timsub  yek  tiv mü  na  si  bət  lər çər  çi  və 
sin  dən çı  xıb bə  şə  ri məz  mun kəsb 
edir, ağı  la, hiss və dü  şün  cə  yə qi  da 
ver  mək qüd  rə  ti  nə ma  lik olan bir va 
si  tə  yə çev  ri  lir. Bol  qar təd  qi  qat  çı  sı 
Rza Mol  lov haq  lı ola  raq ya  zır ki, 
“Qa  ra  caoğ  lan ədə  bi alə  mə tək  cə türk 
gö  zə  li  ni tə  rən  nüm edən bu cür şeir 
lə  ri  ni ver  səy  di be  lə, ye  nə ədə  biy  yat 
da  kı öl  məz  lər ara  sın  da nə  həng söz 
ada  mı ki  mi öz ye  ri  ni tu  ta  caq  dı”.

Us  ta  dın gö  zəl  lə  mə  lə  rin  də za  hi  rən 
adi gö  rü  nən söz və ifa  də  lər fik  rin 
də  rin qat  la  rın  dan xə  bər ve  rir. Tə 
biətin sev  da  la  nan vax  tın  da qoy  nu  na 
qı  şın qəh  rin  dən çı  xıb gəl  miş gö  zə  lin 
tə  ri  fi  ni bun  dan gö  zəl ver  mək çə  tin 
dir: 

ŞükürolsunolXudaya,
Yenicəyazlargələyir.
Muştuluqsənə,söyüdlər,
Kölgənəqızlargələyir...
Qa  ra  caoğ  lan tək  cə sal  xım sö  yü  də 

yox, əl  van xə  zəl  lə  rə, qar  lı dağ  la  ra, 
hət  ta ya  ğı  dan qal  mış kör  pü  lə  rə be  lə 
xə  bər  dar  lıq edir, on  la  rı qa  ra  göz  lü 
qız  la  rın qul  lu  ğun  da dur  ma  ğa ça  ğı 
rır. Bu da onun kö  nül aç  dı  ğı elat 
gö  zəl  lə  ri  nə ver  di  yi ən bö  yük də  yər 
dir.

Qa  ra  caoğ  lan qa  dı  na, qızgə  li  nə 
də  fə  lər  lə mü  ra  ciət et  sə də, hə  mi  şə 
ey  ni ob  yek  tə ye  ni poetik nöq  tə  dən 
bax  ma  ğı ba  ca  rır. Bu da onu yer  siz 
tək  rar  çı  lıq  dan qo  ru  yur, oxu  cu ey  ni 
möv  zu  da müx  tə  lif za  hi  ri və mə  nə  vi 
key  fiy  yət  lə  rin ifa  də  si  ni gö  rür:
Bədirlənibdoğdunucafələkdən,
Camalınseçilməzhuri-mələkdən.
Məxmərköynəyiniatdınbiləkdən,
Güntəkparlarqolun-əlin,sevdiyim.
“Har  da gö  zəl var  sa, or  da qa  lar 

san”,  eti  ra  fı us  tad Qa  ra  caoğ  la  nın 
hə  ya  tın  da əbə  di se  vər  li  yin tər  cü  ma 
nı  dır. Də  li  lik – Məc  nun  luq mər  tə  bə 
si  nə yük  səl  di  yin  dən onun Eşq  dən, 
Bö  yük Ağ  rı  dan, Mər  hə  mət  dən da 
nış  ma  ğı ger  çək gö  rü  nür. Odur ki, 
Eş  qin yü  kü bə  zən öm  rün di  gər yük
 lə  rin  dən ağır olan  da li  rik “mən”in 
için  də  ki İla  hi Eş  qin qüv  və  si ona hər 
bir çə  tin  li  yi unut  du  rur. Be  lə  cə, mə 
həb  bə  tin hik  mə  ti  ni şeirə hop  du  rub 
mis  ramis  ra oxu  cu  la  rı  na ötü  rür, 
özü  nün dər  di  nə şə  rik edir, “Pir ol 
ma  yan eş  qə gəl  məz” hik  mə  ti  ni an  la
 dır:
Qaracaoğlan,odayanarkülkimi,
Saçüzündəsıralanıbtülkimi.
Baharçağıbağdaaçangülkimi,
QoxandilbərməniMəcnuneylədi.
Qa  ra  caoğ  la  nın poetik ir  si bi  zə 

həm də gö  zəl  lə gö  zəl  li  yin vəh  tə  ti  ni 
çat  dı  rır. Bu ba  xım  dan, onun bə  dii 
dü  şün  cə  sin  də tə  biətin xü  su  si ye  ri 
var. Göy  lə  rin dur  na qa  ta  rı, dağ  la  rın 
sisdu  ma  nı, yay  la  ğın sə  rin me  hi, 
hət  ta ilk ba  ha  rın tən  ha gö  zə  li olan 
bə  növ  şə  nin du  ru  şu onun duy  ğu  la  rı
 na tə  sir edir:
Yazgələndəhəvəslənibbitərsən,
Yaygələndələçəksalıbgedərsən.
Axıneyçünboynunəyritutarsan,
Bəyəm,dərdinməndənbetər,bənövşə?
Us  tad “Dağ  lar var”, “Gü  ma  nım 

dağ  lar”, “Üzü dağ  la  rın”, “Yay  la  nın” 

Aşıq Ələs  gər
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və b. şeir  lə  rin  də dağ  la  ra sev  gi  si  ni 
də, gi  le  yi  ni də mis  ra  la  ra hop  du  rub.

*  *  *
Bəx  ti  nə qür  bət ağ  rı  la  rı dü  şən Qa 

ra  caoğ  la  nın ya  dı  na xal  qın lə  ta  fət  li 
di  li, məm  lə  kə  ti  nin gö  zox  şa  yan çöl 
lə  ri, gül  lə  ri  nə sı  ğal çə  kən yel  lə  ri dü 
şən  də dil, çöl və yel nis  gi  li çə  kir, “Bu 
dil bi  zim dil  lər de  yil”, “Bu çöl bi  zim 
çöl  lər de  yil”, “Bu yel bi  zim yel  lər 
de  yil” köv  rək mis  ra  la  rı qə  rib ru  hu 
nun pı  çıl  tı  sı ki  mi səs  lə  nir. Us  ta  dın 
Və  tən, Tor  paq, Yurd sev  gi  si  nə həsr 
olun  muş şeir  lə  ri bə  şə  ri sev  gi  si  nin 
tər  kib his  sə  si  dir:
Zirvəsindənəmli-nəmliqarımvar,
Obasındaalagözlüyarımvar.
Neçəildənbəriintizarımvar,
Yolver,dağlar,vətəniməgedəyim.
Qür  bət ağ  rı  sı hop  muş mis  ra  lar 

uzun  müd  dət  li in  ti  zar  dan, həs  rət do 
lu sev  gi  dən ya  ra  nıb, bu sə  mi  mi duy
 ğu  lar da onu Və  tən mə  həb  bə  ti  nin 
nəğ  mə  ka  rı  na çe  vi  rib. Dərd əlin  dən 
dər  bə  dər dü  şən us  ta  dın üz tut  du  ğu 
mə  kan  lar bəl  li ol  sa da, bu sə  fər  lər 
onun özü  nüax  ta  rı  şı ki  mi sə  ciy  yə  vi 
dir. Nə  ha  yət, qür  bə  tin hər üzü  nü 
gö  rən us  tad məş  hur ata  lar sö  zü  nün 
ye  ni poetik li  bas  da ifa  də  si  ni ya  ra 

dıb:
Qürbəteldəşahtəkömürsürməkdən,
Vətənindəyoxsulolmaqxoşimiş.
Qa  ra  caoğ  la  na ümum  xalq sev  gi  si 

nin bu qə  dər ge  niş miq  yas al  ma  sı  nın 
bir sə  bə  bi də onun soykö  kü  nə bağ 
lı  lı  ğı və gen yad  da  şı  na sə  da  qə  ti, və 
fa  nı, duğ  ru  lu  ğu, ha  lal  lı  ğı vəsf et  mə 
si, mə  nə  vi ne  mə  ti mad  di ne  mət  dən 
uca tut  ma  sı, yo  lu  nu azan  la  rı, na  dan
 la  rı, na  xə  ləf  lə  ri tən  qid et  mə  si  dir. Bu 
də  yər  lər onun nə  si  hət  na  mə  lə  rin  də 
özü  nü xü  su  si  lə ay  dın gös  tə  rir:
Yoldaşolmayolunazanyolsuza,
Könülvermədilbilməzə,karsıza.
Meyiletməədəbsizə,arsıza,
Axırdairzinəhiyləgətirər.
Gö  rün  dü  yü ki  mi, bö  yük xalq oza

 nı həm də son  suz ağıl və id  rak sa  hi 
bi  dir. Onun poezi  ya  sı in  cə zövq  lə  ri 
ox  şa  yan gö  zəl sə  nət əsər  lə  ri ki  mi 
diq  qə  ti çək  mək  lə ya  na  şı, hik  mə  tin 
də  rin  li  yi  nə, nə  si  hə  tin yü  kü  nə gö  rə 
də təq  di  rə  la  yiq  dir.

Qa  ra  caoğ  la  nın poezi  ya  sın  da  kı dil 
gö  zəl  li  yi, təş  beh  lər, mü  ba  li  ğə, li  lo  ta
 lar (yu  nan sö  zü olub “ki  çilt  mək”, 
əhə  miy  yət  siz  ləş  dir  mək” de  mək  dir) 
aşıq şeiri  nin bu  gün  kü tə  ləb  lə  ri ba  xı 
mın  dan da ma  raq  lı  dır. Onun ör  nək 
mis  ra  la  rı  nın və bə  dii ifa  də  lə  ri  nin ək 

sə  riy  yə  ti (mə  sə  lən, “İgid köl  gə  sin  də 
igid giz  lə  nər”, “igi  din il  qa  rı, gö  zə  lin 
sö  zü, Tə  zə ya  ğı ba  la qat  mış ki  mi 
dir”, “Od düş  dü  yü ye  ri ütər, Zi  mis 
tan  da gül  mü bi  tər?” və s.) xalq ara 
sın  da zərbmə  səl, öyüdnə  si  hət ki  mi 
də iş  lə  nir.

Qa  ra  caoğ  la  nın hə  yat və ya  ra  dı  cı 
lı  ğı tür  ki  yə  li təd  qi  qat  çı  lar  la ya  na  şı, 
Azər  bay  can şi  fa  hi xalq ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
araş  dı  rı  cı  la  rı  nın da diq  qə  ti  ni çə  kib. 
1920ci il  lər  dən baş  la  ya  raq Sal  man 
Müm  taz, Hüm  mət Əli  za  də, Rə  fiq 
Zə  ka Xən  dan, Səd  nik Pa  şa  yev, Rüs 
təm Rüs  təm  za  də, Azad Nə  bi  yev, 
Ka  mil Və  li Nə  ri  ma  noğ  lu ki  mi ad  lı
san  lı alim  lər us  ta  da el  mi mə  qa  lə  lər 
həsr edib, şeir  lə  rin  dən nü  mu  nə  lər 
gə  ti  rib  lər. Fi  lo  loq alim Xa  li  də Qu  li 
ye  vaQaf  qaz  lı Qa  ra  caoğ  la  nın hə  yat 
və ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan ay  dı  ca mo  noq 
ra  fi  ya (“Elm” nəş  riy  ya  tı, 1985) ya  zıb, 
İs  ma  yıl Ömə  roğ  lu və pro  fes  sor Qa  ra 
Na  ma  zov isə Qa  ra  coğ  la  nın “Ara 
mız  da qar  lı dağ  lar da  ya  nıb” ad  lı ki 
ta  bı  nı (“Ya  zı  çı”, 1991) ha  zır  la  yıb 
nəşr et  di  rib  lər.

Şüb  hə et  mi  rik ki, bö  yük türk oza
 nı  nın hə  yat və ya  ra  dıəcı  lı  ğı bun  dan 
son  ra da araş  dı  rı  cı  la  rın diq  qə  tin  dən 
kə  nar  da qal  ma  ya  caq.
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İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin  dən 
son  ra 200.000dən çox fran  sız yad 
da  şı  nı itir  miş və  ziy  yət  də Pa  ri  sə ge  ri 
qa  yıt  mış  dı. Əsir dü  şər  gə  lə  rin  də elə 
iş  gən  cə  lə  rə mə  ruz qal  mış  dı  lar ki, 
ad  la  rı  nı be  lə xa  tır  la  ya bil  mir  di  lər. 
Tib  bi qeyd  lər  dən sa  də  cə 32 nə  fə  rin 
kim  li  yi ay  dın  laş  dı  rıl  mış  dı. Di  gər  lə 
ri  nin şə  kil  lə  ri öl  kə  də  ki bü  tün qə  zet 
lə  rin ilk sə  hi  fə  lə  rin  də ya  yım  lan  mış, 
qo  hum  la  rı  nın müəy  yən bir gün  də 
Pa  ris  də top  lan  ma  la  rı is  tən  miş  di. Hə 
min gün mey  dan in  san  la dol  muş  du. 
Əsir  lər  dən bi  ri ağır ad  dım  lar  la səh 
nə  yə çı  xıb yük  sək səs  lə so  ruş  du: 
“Bur  da mə  nim kim ol  du  ğu  mu bi  lən 
var  mı?”

Bəs biz kim ol  du  ğu  mu  zu, nə  lə  rə 
qa  dir ol  du  ğu  mu  zu, nə üçün ya  şa  dı 
ğı  mı  zı, har  da olub, ha  ra get  di  yi  mi  zi 
bi  li  rik  mi? “Hə” de  yə  cək in  san sa  yı 
az  dır. Ço  xu  muz sa  də  cə nə  fəs alı  rıq. 
Hə  ya  tı  mı  zı ət  raf  da gör  dü  yü  müz hə 
yat  la  ra uy  ğun for  ma  laş  dı  rı  rıq: ...uni
 ver  si  tet, iş, ev  li  lik, tö  rə  mə... Ço  xu 
muz bun  la  rı nə üçün et  di  yi  mi  zi dü 
şün  mə  dən sa  də  cə ət  raf  da  kı  lar edir 
de  yə tək  rar  la  yı  rıq. Ali təh  sil al  dı
 ğı sa  hə  nin Yer kü  rə  sin  də nə 
işə ya  ra  dı  ğı  nı, bu  na nə 
üçün vaxt sərf et  di  yi  ni, 
ça  lış  dı  ğı işin pul 
dan baş  qa hə  ya
 tı  na nə qat  dı 

ğı  nı, nə üçün ev  lən  di  yi  ni, tö  rə  di  yi  ni 
bil  mə  yən, baş  qa  la  rı edir de  yə sü  rü 
yə qo  şu  lub kor  ko  ra  nə tək  rar  la  yan 
hə  dəf  siz min  lər  lə in  sa  nı  mız var. 

İda  rə olun  maq üçün ya  şa  yan be  lə 
küt  lə  dən əla  və, ida  rə et  mək üçün 
möv  cud olan tə  bə  qə də var. Əgər ət 
raf  da da  ha çox gör  dü  yü  müz hə  yat 
tər  zi  ni tək  rar  la  ma  ğa me  yil  li  yik  sə, 
de  mə  li, et  di  yi fay  da  lı iş  lər  lə öl  kə  yə 
ya  rar  lı ol  muş, olan şəx  siy  yət  lə  ri xü 
su  si  lə gənc  lə  ri  mi  zə təb  liğ et  mək  lə 
on  lar  da bu  na hə  vəs ya  ra  da bi  lə  rik. 
Nə  ti  cə  də, in  san  la  rın tək  rar  la  ma xü 
su  siy  yə  ti  ni fay  da  ya çe  vir  miş ola  rıq. 

Hə  yat yo  lu gənc  lə  ri  mi  zə nü  mu  nə 
ola bi  lə  cək şəx  siy  yət  lə  ri  miz  dən bi  ri 
M. S. Or  du  ba  di  nin ba  rə  sin  də “Mil  lə
 ti uğ  run  da Fran  sa  nın “Fol  ye  şe”lə  ri 
qə  dər xid  mət et  miş  dir de  səm, ye  nə 
az söy  lə  mi  şəm. Bu  nu də  xi eti  raf et 

mə  li  dir  lər ki, sair mil  lət  lər  də be  lə 
ali  qədr kim  sə  lə  rin hey  kə  liya  di  ga  ra
 nə  si tö  kü  lüb, za  man  danza  ma  na, 
əsr  dənəs  rə ya  di  gar bu  ra  xı  lır” yaz 
dı  ğı Məm  məd  qu  lu  bəy Kən  gər  li  dir. 

Er  mə  ni ko  mi  te  ti tə  rə  fin  dən öl  dü  rü  lən
Məm  məd  qu  lu  bəy Kən  gər  li  kim  dir?

NuranGündüzoğlu
tədqiqatçı-yazar
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1864cü il  də Nax  çı  van  da ma  yor 
ailə  sin  də do  ğul  muş Məm  məd  qu  lu 
bəy Kən  gər  li Tif  lis Hər  bi Mək  tə  bin 
də, da  ha son  ra Pe  ter  burq  da  kı Mi 
xay  lovs  ki Ali Top  çu Mək  tə  bin  də 
təh  sil al  mış, tə  lə  bə ikən un  terza  bit 
rüt  bə  si qa  zan  mış  dır. On il  lik sə  mə 
rə  li hərb  çi fəaliy  yə  ti  nə bax  ma  ya  raq, 
xal  qa bir  ba  şa xid  mət et  mək üçün 
1893cü il  də ştabska  pi  tan rüt  bə  sin 
də is  te  fa  ya çıx  mış, im  ta  han ve  rə  rək 
və  kil  lik hü  qu  qu qa  zan  mış  dır. Vax  ti 
lə “Hə  yat” qə  ze  tin  də onun məhz bu 
yo  lu tut  ma  sı be  lə izah olu  nur: “Bil  di 
ki, İrə  van qu  ber  ni  ya  sı  nın mü  səl 
man  la  rı əməl  siz  lik  dən, döv  lə  tin qa 
nu  nu, mə  mur  la  rın ix  ti  yar  la  rı  nı bil 
mə  mə  lə  rin  dən hər an bir mü  si  bət 
dən di  gər bir bə  la  ya dü  çar olur  lar”.

M. Kən  gər  li hərb, hü  quq sa  hə  lə  rin
 dən son  ra mək  təb  dar  lı  ğa yö  nə  lir. 
1901ci il  də uğur  lu nü  mu  nə dər  si ke 
çir və ona İrə  van qu  ber  ni  ya  sı Xalq 
Mək  təb  lə  ri Di  rek  tor  lu  ğu tə  rə  fin  dən 
müəl  lim  lik və  si  qə  si ve  ri  lir. Hə  min il 
şəx  si he  sa  bı  na qız  lar gim  na  zi  ya  sı açır, 
18 nə  fər şa  gird  lə fəaliy  yə  tə baş  la  yır.

Və  kil ki  mi Qaf  qaz  da, Ru  si  ya  da 
şöh  rət qa  zan  mış M.Kən  gər  li  ni azər 

bay  can  lı  la  rın hü  quq  la  rı  nın er  mə  ni və 
di  gər xalq  la  rın  kın  dan aşa  ğı ol  ma  sı 
na  ra  hat edir  di. Bu məq  səd  lə 1904cü 
il  də Pe  ter  bur  qa get  miş, Çar Ru  si  ya  sı 
nın Qaf  qa  za rəh  bər  lik edən rəs  mi 
nü  ma  yən  də  lə  ri, da  xi  li iş  lər na  zi  ri ilə 
gö  rüş  müş  dür. Mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si 
bət  lə  rin kəs  kin ol  du  ğu hə  min dövr  də 
bu hə  rə  kə  ti ilə M. Kən  gər  li er  mə  ni 
mil  lət  çi  lə  ri  nin qa  ra si  ya  hı  sı  na düş  dü. 
Pe  ter  burq sə  fə  rin  dən son  ra onu öl 
dür  mə  yə für  sət ax  tar  dıq  la  rı  nı an  la 
yan Kən  gər  li 1905ci ilin 1 iyu  nun  da 
qız  lar gim  na  zi  ya  sı  nın fəaliy  yə  ti  ni da 
yan  dır  dı. Er  mə  ni ter  ro  run  dan xi  las 
ol  maq üçün Pa  ri  sə get  mə  yə ha  zır  la 
şır, an  caq or  da da sa  kit otur  maq fik 
rin  də de  yil  di. “O aşi  qimil  lət is  tə  yir  di 
ki, tə  lə  bə  lə  ri Pa  ri  jə təh  si  lə apa  rıb, bu 
ba  rə  də qaf  qaz  lı  la  ra bir qa  pı aç  sın. İs 
tə  yir  di ki, Qaf  qaz  dan tə  lə  bə get  mə  yə 
va  si  tə olub, bir dairə için  də sı  xı  şıb qa 
lan mü  səl  man  la  ra o mən  bə  yifənn və 
hü  nə  ri ta  nıt  sın”.

1905ci il av  qus  tun so  nu 41 ya  şın 
da, ba  cı  sıoğ  lu ilə bir  lik  də Fran  sa  ya 
ge  də  cək gə  mi  yə bi  le  ti  ni alıb, dost  la  rı 
na mək  tub ya  zıb: “Ba  tum  da  yız, bi  let 
al  dıq. Bir saat  dan son  ra fi  rəng gə  mi  si

 nə mi  nə  cə  yik. Və  tə  nim, mil  lə  tim heç 
vaxt ya  dım  dan çıx  ma  ya  caq  dır. Xid 
mət yer ilə de  yil, in  sa  nın özü ilə  dir...”, 
an  caq gön  dər  mə  yə öm  rü çat  ma  mış 
Məm  məd  qu  lu  bəy Kən  gər  li, er  mə  ni 
ko  mi  te  ti tə  rə  fin  dən gön  də  ril  miş üç er 
mə  ni tə  rə  fin  dən xən  cər  lə öl  dü  rü  lür. 

M. Kən  gər  li C. Məm  məd  qu  lu  za  də
 nin ya  xın dos  tu, ikin  ci hə  yat yol  da  şı 
nın qar  da  şı ol  muş, “Poçt qu  tu  su” he 
ka  yə  si  ni bə  yə  nib Cə  li  li Tif  lis  də “Şər 
qiRus” qə  ze  ti  nin re  dak  to  ru  na təq 
dim et  mək  lə onun mət  buat dün  ya  sı 
na da  xil ol  ma  sı ilə bağ  lı ta  le  yin  də 
mü  hüm rol oy  na  mış  dır. 

“Hə  yat” qə  ze  tin  də “Şüa” im  za  lı 
bir müəl  lif onun ölü  mü  nə təəs  sü  fü  nü 
be  lə bil  dir  miş  dir: “Məhz mil  lət yo 
lun  da qur  ban olan böy  lə bir vü  cu  di
mü  qəd  də  sin tər  cü  me  yiha  lı  nı yaz 
maq, bil  mə  yən  lə  rə ta  nıt  maq, onu bi 
lən hər sa  hi  biqə  lə  mi  mi  zin əl  bət  tə, ən 
bi  rin  ci bor  cu  dur”. 

Ha  mı ya  şa  yır, ha  mı ölür. Kim  lə  rin
 sə ya  şa  ma  sı, öl  mə  si hiss olun  mur, 
kim  lə  rin  sə ya  şa  ma  sı dəh  şət, ölü  mü 
se  vinc, kim  lə  rin  sə də ya  şa  ma  sı se  vinc, 
öl  mə  si dəh  şət olur. Han  sı  nı hə  dəf gö 
tü  rə  cə  yi  miz öz şüuru  mu  za qa  lır. 
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Ölüm  süz  lük ax  ta  rı  şın  da olan Çin
 giz xan 1219cu il  də döv  rü  nün bö 
yük Çin ali  mi Çanq Çu  na mək  tub 
ya  za  raq onu hü  zu  ru  na də  vət edir. 
Çin  giz xa  nın mək  tu  bu  nu oxu  yan 
çin  li alim ona ca  vab ya  zır. Nec  det 
Bay  rak  ta  roğ  lu  nun araş  dır  ma  la  rın 
dan əl  də et  di  yi  miz hər iki mək  tu  bu 
təq  dim edi  rik:

Çin  giz xa  nın yaş  lı vaxt  la  rı idi. Hə 
min dövr  də də Çin  də Tao inan  cı  na 
söy  kə  nən din var  dı. Hə  ya  tı  nı hə  min 
di  nə həsr edən Çi  nin bö  yük alim  lə 
rin  dən olan Çanq Çun əbə  di hə  ya  tı 
tap  maq üçün öz di  ni inan  cı  nı ya  şa 
yır  dı. Çin  giz xan ali  min ya  şa  mı  nı 
araş  dı  ran  dan son  ra dü  şü  nüb ki, o 
seh  ri  baz ola bi  lər. An  caq bu  na bax 
ma  ya  raq, ali  mi həm Çin  giz xan, həm 
də Çin im  pe  ra  to  ru öz tə  rə  fi  nə çək 
mə  yə səy gös  tə  rir  di  lər. La  kin alim 
də ona edi  lən tək  lif  lə  ri rədd edə  rək 
Çan  tuq dağ  la  rı  na xəl  və  tə çə  ki  lir.  
Çin  giz xan isə alim  lə gö  rü  şüb onun 
inanc və fi  kir  lə  ri ilə ta  nış ol  maq is  tə
 yin  də idi. Bu məq  səd  lə də çin  li alim
 lə  rin də mü  şa  yiəti ilə 1219cu il  də 
ali  mə be  lə bir mək  tub gön  də  rir:
“UluTanrıÇindənəliniçəkib,sə-

bəbiisəÇininlovğalıqetməkləbəra-
bər,israfçılıqedərəkdəbdəbəlihəyat
sürməsidir.HalbukiŞimalınucsuz-
bucaqsızçöllərindəmənimzərrəqə-
dər gözümyoxdur.Dəbdəbəli həyat
sürməkdən nifərt edirəm və ölçülü-
biçilihərəkətedərəm.Mənimancaq
bir tikə çörəyim və bir çuxam var.
Çobanlarımkimisadəyeyərvəsadə
geyinərəm. Bütün xalqı övladlarım
kimisevirəm.Məharətiolanlarlada
qardaşım kimi davranıram. Əsgər-
lərlətəlimlərdəhərzamanöncərgə-
də oluram və döyüşdə də heç vaxt
geridə qalmıram. Yeddi il ərzində
böyükbir əsəryaratmağamüvəffəq
olub, bütündünyanı bir imperator-
luqdabirləşdirdim.Şəxsənözümüdə
biroqədərqabiliyyətlihesabetmi-
rəm. Lakin Çin hökuməti xaindir.
Buna görə Ulu Tanrı taxtlarını ələ
geçirməkdə mənə kömək edir. Cə-
nubdaSunq,ŞimaldaHuiHuo,Şərq-
dəHsia,Qərbdəbarbarlarhakimiy-
yətimi qəbul ediblər.Mənə elə gəlir
ki,HunlardansonraAsyabeləgeniş
imperatorluq görməyib. Tutduğum

Ölüm  süz  lük ax  ta  ran 
Çın  gız Xa  nın 
çin  li ali  mə mək  tu  bu
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yol uca bir yoldur, ancaq çiynimi
verdiyimişonanisbətənçoxağırdır.
Buna görə də idarəetmədə bir sıra
nöqsanların olmasından qorxuram.
Birçayıkeçməküçünqayığanəqə-
dər ehtiyac varsa, dövləti idarə et-
məküçündətəcrübəli,kamalsahibi
olanşəxslərəehtiyacvar.Taxtaçıx-
dığım gündən xalqımın idarə edil-
məsiməsələsində narahatam. Fəqət
üç və doqquzların yerlərini tutan
adamlarıtapabilmirəm.Eşitdiyimə
görə,həqiqətiəxzedərəkdoğruyol-
dairəliləyirsiniz.Kəramətinizsayə-
sində bütün insaların uca xüsusiy-
yətlərinibilirsiniz.
Əlinizi dünyadan çəkib uzun

müddətmağaralarda yaşadınız, fə-
qət, kəramət sahibi olan insanlar
belə, hissə-hissə sizin yanınıza gə-
lirlər. Çanqutda olduğunuzu bili-
rəm.Siziunutmasamda,lakinyük-
sək dağlar və ovalar bizi bir-biri-
mizdən ayırıb. Sizinlə görüşməyə
imkan yoxdur. Gəlsəydiniz taxtım-
dan enib yanında duraram. Su ilə
təmizlənib oruc tutdum. Aramızda
olanməsafədən çəkinmə, müqəddəs
ayaqlarınıtərpətmənüçünsənəyal-
varıram. Qum çölləri səni narahat
etməsin.Xalqınbügünküvəziyyəti-
nəbaxıbmərhəmətedin.Halımaacı-

yın, ölümsüzlüyün sirrinimənə de-
yin, şəxsən xidmətində özüm dura-
cam. Söyləyəcəyin tək bir sözməni
xoşbəxt edəcək. Fikirlərimi məktu-
bumvasitəsiləgöndərirvəmənian-
layacağınaümidedirəm.”

Yaş  lı alim mək  tu  bu oxu  duq  dan 
son  ra Çin  giz xa  na be  lə bir ca  vab ya 
zır:
“Uca fərmanınızı aldım. Bəyan

edirəm ki, dəniz sahilinin yaxınlı-
ğında yaşayan xalq qabiliyyətsiz
insanlardır. Mən də etiraf edirəm,
dünyaişlərindənbiroqədəranlamı-
ram. Lakin Taonun tədqiqatı ilə

bağlı imkanım daxilində buna baş
vursamdaancaqmüvəffəqolmamı-
şam. Qocalmışam, ancaq ölməmi-
şəm. Şöhrətim hər ölkəyə yayılıb,
fəqət müqəddəsliyimə gəldikdə isə
mənimdəadiinsanlardanbirfərqim
yoxdur.
Daxiliməbaxdığımzamanözüm-

dənutanıram.Mənimgizlidüşüncə-
lərimikimbilir?SizdənəvvəlKinvə
Sunq imperatorluqlarından dəvət
alsamdagetmədim.Fəqət,indiMo-
ğol sarayından gələn ilk dəvəti qə-
bul etməyəhazıram.Nəüçündeyə-
cəksiniz? Çünki Tanrı sizə indiyə
qədər görülməyən və bundan sonra
da görülməyəcək bir mərdlik verib.
Çin xalqı və barbarlar sizin haki-
miyyətinizi qəbul ediblər. Mən də
hüzurunuza çıxmaq üçün qar fırtı-
nalarınasinəgərərəkgəlməyəqərar
verdim.”

Bir il sü  rən uzun və yo  ru  cu sə  fər 
dən son  ra alim Çanq Çun, Çin  giz 
xan  la İn  düs sa  hil  lə  rin  də gö  rü  şür. 
Çin  giz xan ali  mi qar  şı  la  ya  raq ona: 
“Möhtərəm ustad, uzaq yollardan
gəlmisən.Ölməməküçünəlindədər-
manınvarmı?”– de  yin  cə, alim:
“Hayatı uzatmaq üçün çarə var,

lakinölüməçarəyoxdur” – de  yir.
Söh  bət  lə  ri za  ma  nı Çanq Çun Çin

 giz xa  na hə  ya  tın ne  cə ya  şan  ma  sı  nı 
və ömü  rü uzat  maq üçün nə  lər edil 
mə  si  nin va  cib ol  du  ğu  nu an  lat  dı. 
Ali  min söz  lə  ri  nə gö  rə, in  san  lar 130 
ya  şı  na ki  mi ya  şa  ya bi  lir  di.

Rə  şad Sa  hil 
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I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko  lo  ji Qu  rul 
ta  ya Türk Dün  ya  sı  nın bir çox yer  lə
 rin  dən nü  ma  yən  də  lər də  vət olun 
muş  dur. On  la  rın ara  sın  da Cə  nu  bi 
Si  bi  rin türk boy  la  rı  nı təm  sil edən 
cə  mi iki nü  ma  yən  də var  dı. On  lar 
dan bi  ri xa  kas Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç 
Ka  ta  nov, o bi  ri isə Al  tay  dan gə  lən 
Sa  baş  kin Alek  sey Ma  ka  ro  viç idi.

Onu da qeyd edək ki, No  ko  lay 
Qav  ri  lo  viç Qu  rul  ta  ya ən gec qa  tı  lan 
nü  ma  yən  də idi. Qu  rul  ta  yın axı  rın  cı 
gü  nü, yə  ni mar  tın 6da 17ci ic  la  sa 
özü  nü çat  dı  ran Ka  ta  no  vu sədr “uzaq 
Si  bir  də ya  şa  yan türk xalq  la  rı  nın nü 
ma  yən  də  si” ki  mi təq  dim et  sə də, o, 
çı  xı  şın  da qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı  nı 
“uzaq Si  bir  də ya  şa  yan xa  kas  lar adın
 dan sa  lam  la  yır”...   

Əs  lin  də az  say  lı da ol  sa, Cə  nu  bi 
Si  bir türk soy  la  rı ba  xı  mın  dan ən 

rən  ga  rəng  yer  dir. Bu  ra  da çox  lu say
 da tay  fa  la  rın ol  ma  sı on  la  rı al  tay  lı  lar, 
xa  kas  lar və tı  va  lar adı al  tın  da əsas 
üç xalq ki  mi bir  ləş  dir  mə  yə sə  bəb ol 
muş  dur. Elə gö  tü  rək, Si  bir dairə  si  nə 
da  xil olan Al  tay Di  ya  rı  nı. Pay  tax  tı 
Bar  naul şə  hə  ri  dir. Pay  tax  tı Qor  no
Al  taysk olan Al  tay Res  pub  li  ka  sı da 
bu dairə  yə aid  dir.

Al  tay de  yər  kən cə  nubqərb his  sə 
si Qa  za  xıs  ta  na, cə  nub his  sə  si Mon 
qo  lus  tan və Qo  bi Al  ta  yı  na, şi  mal 
his  sə  si isə Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  na da 
xil olan ge  niş bir əra  zi nə  zər  də tu  tu
 lur. XX əs  rin əv  vəl  lə  ri  nə qə  dər Al 
tay  da ya  şa  yan  lar tay  fa və əra  zi  lə  rə 
gö  rə et  nik və et  noq  ra  fik qrup  la  ra 
bö  lü  nür  dü  lər. Son  ra  dan tu  ba, ku 
man  dı, çel  kan  nığ (şal  ğan  nar, kuu
lar), tö  lös, te  len  git, te  leut, Al  tayki  ji 
ki  mi et  noq  ra  fik qrup  lar “al  tay  lı  lar” 

adı al  tın  da bir  ləş  di  ril  di  lər. On  la  rın 
ha  mı  sı türk dil  lə  ri  nin şərq qo  lu  nun, 
qır  ğızqıp  çaq qru  pu  na da  xil olan Al 
tay türk  cə  sin  də da  nı  şır və hər bi  ri 
nin di  li bu di  lin ləh  cə  lə  ri ki  mi qə  bul 
olu  nur. Əv  vəl  lər Al  tay kal  mık  la  rı, 
dağ  lı, ağ kal  mık  lar, Al  tay ta  tar  la  rı 
ad  lan  dı  rıl  sa  lar da, 19221948ci il  lər
 də on  la  ra “oy  rat” və ya “oy  rot” de 
yil  miş  dir. Dağ  lıq Al  tay Mux  tar Vi  la
 yə  ti  nin əv  vəl  ki adı da 1 iyun 1922ci 
il  dən 7 yan  var 1948ci ilə qə  dər Oy 
rot Mux  tar Vi  la  yə  ti ol  muş  dur... Ona 
gö  rə də I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko  lo  ji Qu 
rul  ta  ya gə  lən Sa  baş  kin A.M. “oy  rat” 
ki  mi qey  diy  ya  ta alın  mış  dır.

Sa  baş  ki  nin çı  xı  şı gös  tə  rir  di ki, 
qey  rimü  səl  man türk  lər, yə  ni ərəb 
tə  si  ri  ni öz üzər  lə  rin  də hiss et  mə  yən 
türk xalq  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri Qu 
rul  tay  da qız  ğın mü  qa  yi  sə  yə sə  bəb 

I  ÜMU  MİT  Tİ  FAQ TÜR  KO  LO  Jİ QU  RUL  TAY – 90

VƏ TÜRK DÜN  YA  SI

I ÜMU  MİT  Tİ  FAQ TÜR  KO  LO  Jİ QU  RUL  TAY
(Cə  nu  bi 

Si  bir türk  lə  ri)



50   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   51

TÜRK  İ Z İ

olan ərəbla  tın əlif  ba qar  şı  dur  ma  sı 
na ha  zır de  yil  di  lər. On  lar Qu  rul  tay 
dan sa  də  cə la  tın qra  fi  ka  lı or  taq bir 
əlif  ba  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nı umur  du  lar. 
Bu  nu Sa  baş  kin də öz çı  xı  şın  da di  lə 
gə  ti  rir və son  da fik  ri  ni ye  kun  laş  dı 
ra  raq de  yir: “ta  mam neyt  ral şəxs ki 
mi dü  şü  nü  rəm ki, la  tın şrif  ti tex  ni 
ka  sı tət  biq edil  sə, da  ha məq  səd  yön 
lü və türk xalq  la  rı  nın ədə  biy  ya  tı da 
ha zən  gin olar”. Alek  sey Sa  baş  kin 
Qu  rul  tay  da həm də jur  na  list ki  mi 
qey  də alın  mış  dır. Ula  lu  dan gəl  miş 
di. “Kı  zıl Oy  rat” dər  gi  si  nin baş re 
dak  to  ru idi... 

Bu  ra  da bir mə  sə  lə diq  qət çə  kir. 
Xa  kas, tı  va və sa  xa  lar  dan fərq  li ola 
raq Al  tay türk  lə  ri bu gün la  tın əlif 
ba  sı mə  sə  lə  si ilə bağ  lı ya  zı  la  ra, təd 
qi  qat  la  ra o qə  dər də hə  vəs gös  tər 
mir, hət  ta Sa  baş  ki  nin özü  nü be  lə 
bə  zi dairə  lər  də qə  bul et  mə  yə  rək 
top  lu  la  ra sal  mır  lar. Bu da rus tə  si  ri 
nin, mər  kə  zə sa  diq  li  yin ba  riz nü  mu
 nə  si ki  mi qə  bul olu  na bi  lər.La  kin 
bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq 1928ci 
il  dən son  ra al  tay  lı  la  rın da di  gər 
türk  lər ki  mi la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba  ya 
keç  dik  lə  ri ta  ri  xi fakt ola  raq qa  lır. 
1938ci il  dən on  lar da ki  ril əlif  ba  sı 
əsas  lı əlif  ba  ya keç  mə  yə məc  bur edil
 di  lər. Hal  bu  ki, türk  lə  rə məx  sus ilk 
ya  zı  lı abi  də  lər məhz ge  niş Al  tay əra
 zi  sin  dən ta  pıl  mış  dır. Hun əlif  ba  sı 
ad  lan  dı  rı  lan türk ru  ni ya  zı  la  rı haq 
qın  da ilk mə  lu  mat  lar XVIII əs  rin 
əv  vəl  lə  rin  dən elm alə  mi  nə mə  lum 
ol  muş  dur. Abi  də  lə  rin di  li araş  dı  rı 
lar  kən alı  nan nə  ti  cə bu ol  muş  dur ki, 
qə  dim  də Mər  kə  zi və Or  ta Asi  ya  da, 
Al  tay türk  lə  ri  nin də ya  şa  dı  ğı Cə  nu 
bi Si  bir  də va  hid əlif  ba və ya  zı di  li 
möv  cud ol  muş  dur. Onu da qeyd 
edək ki, ru  ni ya  zı  lar yal  nız daş üzə 
rin  də de  yil, ka  ğız üzə  rin  də də qal 
mış  dır.Yə  ni əs  ki türk ya  zı  sı və ya  zı  lı 
ədə  biy  ya  tı  nın var  lı  ğı haq  qın  da ki  fa 
yət qə  dər fakt  lar gös  tər  mək  mək 
olar. La  kin ta  ri  xi ha  di  sə  lə  rin sü  rət  lə 
birbi  ri  ni əvəz et  di  yi Cə  nu  bi Si  bir 
əra  zi  sin  də ya  şa  yan türk  lər uzun 
müd  dət ya  zı  lı ədə  biy  yat  la  rı  nı in  ki 
şaf et  dir  mək  dən məh  rum ol  muş  lar.
Rus  laş  dır  ma və xris  tian  laş  dır  ma si 
ya  sə  ti  ni mə  ha  rət  lə hə  ya  ta ke  çi  rən 
Çar Ru  si  ya  sı bu xalq  la  rın hə  ya  tın  da
 kı bü  tün in  ki  şaf pro  se  si  ni özü  nün 
hə  min böl  gə  lər  də  ki si  ya  sə  ti ilə bağ 

la  ma  ğa ça  lış  mış  dır.So  vet ha  ki  miy 
yə  ti döv  rün  də isə hər bir şey bol  şe 
vik  lə  rin xid  mə  ti ki  mi təq  dim olun 
du  ğun  dan, heç Çar Ru  si  ya  sı döv 
rün  də gö  rü  lən iş  lər be  lə nə  zə  rə alın
 ma  mış  dır. Nə  ti  cə  də Al  tay türk  lə  ri 
də, bir sı  ra az  say  lı türk  lər ki  mi, öz 
ta  ri  xi uğur  la  rın  dan qo  pa  rı  la  raq ya 
zı  lı ədə  biy  ya  tı və əlif  ba  sı XX əsr  də 
ya  ra  nan xalq  lar sı  ra  sı  na da  xil edil 
miş  di  lər. 

I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko  lo  ji Qu  rul 
tay  da Cə  nu  bi Si  bir  də ya  şa  yan tı  va 
xal  qı  nın nü  ma  yən  də  si yox idi. Ru  si 
ya  nın Si  bir Fe  de  ral Dairə  si  nə da  xil 
edi  lən, şi  mal  dan Kras  no  yarsk, cə 
nub  dan Mon  qo  lus  tan, şərq  dən İr 
kutsk və Bur  ya  ti  ya Res  pub  li  ka  sı, şi 
malşərq  dən Xa  ka  si  ya Res  pub  li  ka  sı 
ilə əha  tə olu  nan Tı  va Res  pub  li  ka  sı 
nın əra  zi  sin  də 14 av  qust 1921ci il  də 
Tan  nuTı  va Xalq Res  pub  li  ka  sı ya 
ran  mış  dır. 1926cı il  dən Tı  va Xalq 
Res  pub  li  ka  sı ad  lan  dı  rıl  dı. Yal  nız 13 
okt  yabr 1944cü il  də Tı  va Xalq Res 
pub  li  ka  sı SS  Rİyə da  xil edil  di və 
RSFSRnın tər  ki  bin  də Mux  tar Vi  la 
yət ki  mi 1961ci ilə qə  dər qal  dı. Bu 
il  dən Tu  va MSSR,1991ci il  dən Tu  va 
Res  pub  li  ka  sı, 1993cü il  dən isə Tı  va 
Res  pub  li  ka  sı ad  lan  dı  rıl  dı. 

 Bu gün bir çox Ru  si  ya mən  bə  lə  ri 
ya  zır ki, tı  va  la  rın 1930cu il  lə  rə qə 
dər öz əlif  ba  sı ol  ma  mış  dır. Hal  bu  ki 
ru  ni ya  zı  la  rın müəl  lif  lə  ri tı  va türk  lə
 ri  nin də ulu ba  ba  la  rı idi  lər. Bun  dan 
əla  və, mon  qol  lar  la sıx əla  qə  lə  ri sa 
yə  sin  də Tan  nuTı  va Xalq Res  pub  li 
ka  sın  da ədə  bi mon  qol di  lin  dən is  ti 
fa  də olun  du  ğu da mə  lum  dur. 1925
ci ilin okt  yab  rın  da Tı  va Xalq İn  qi  lab 
Par  ti  ya  sı  nın IV qu  rul  ta  yın  da əlif  ba 
ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı qə  rar qə  bul edi
 lir. Mon  qol və ki  ril əlif  ba  la  rı mü  za 
ki  rə ob  yek  ti  nə çev  ril  sə  lər də, Mosk 
va  nın tək  li  fi bəl  li idi – ki  ril əlif  ba  sı... 
Bax  ma  ya  raq ki, 1926cı il  də Ba  kı  da 
ke  çi  ri  lən I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko  lo  ji 
Qu  rul  tay  da la  tın əlif  ba  sı əsas  lı ye  ni 
türk əlif  ba  sı or  ta  ya qo  yul  muş  du. 
Bu  zı  ka  yev və Br  yu  xa  nov 1927ci il 
də tə  lə  sik ki  ril əlif  ba  sı ilə Mosk  va  da 
tı  va di  lin  də ki  tab ha  zır  la  ya  raq çap 
et  dir  di  lər. Bu, “Тыва уругларнын 
эн öрэныр тептэри баштап ужукэ” 
ki  ta  bı idi. Müəl  lif  lər ki  ril əsas  lı tı  va 
əlif  ba  sı ya  rat  maq is  tə  sə  lər də, ümid
 lə  ri baş tut  ma  dı – ya  zı ge  niş küt  lə  ni 

əha  tə edə bil  mə  di. Çün  ki zi  ya  lı  lar 
ar  tıq la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba  nın so  ra  ğı 
nı al  mış  dır  lar...

1926cı il  də Ba  kı  da ke  çi  ri  lən Tür 
ko  lo  ji Qu  rul  tay  da qə  bul olun  muş 
ye  ni türk əlif  ba  sı sa  yə  sin  də SS  Rİdə 
ya  şa  yan xalq  lar ara  sın  da la  tın qra  fi 
ka  sı  na ke  çid ge  niş vü  sət al  mış  dı. Bu 
ha  va  nın tə  si  ri ilə Tı  va  da da ye  ni əlif
 ba  ya ha  zır  lıq pro  se  si ge  dir  di. Ma 
raq  lı  dır ki, ön  cə bu əlif  ba  nın ha  zır 
lan  ma  sı  nı la  ma  lar (la  maizm  də din 

Ni  ko  lay Ni  ko  la  ye  viç Pop  pe 
(18971991)

Onu da qeyd edək ki, N.N.Poppe
dəsovetdövrüsevilənalimlərdənol
mamışdır. Belə ki, almanlar Şimali
Qafqazagirəndə, könüllüolaraqon
laraqoşulmuşvəSSRİni tərketmiş
dir.Təbiiki,buradaonunalmanəsilli
olmasınıdayadasalmaqdafaydavar.
Bəlkədəo, “gözüçıxanqardaşından
dərs götürmüşdü”. Çünki artıq 40cı
illərə qədər I Ümumittifaq Türkoloji
Qurultay iştirakçılarının yarıdan çoxu
məhvedilmişdir.Əsasəntürkdilləriilə
məşğulolan,“yanalif”inəsasındayeni
latınqrafikalıəlifbalarınyaradılmasın
dabilavasitəxidmətiolanPoppeartıq
məcburukirilqrafikasıəsasındakıəlif
baların yaradıldığınıgörür, bütünbu
proseslərin onun üçün də yaxşı qur
tarmayacağınıbiralimkimigörürvə
dərkedirdi.
Yeni türk əlifbasının qəbulundan

sonra tıva türkləri öz dillərində bu
əlifbailəçoxlusaydadərslik,şeir,he
kayə, folklor nümunələri, qəzet və
dərgilər çap etdirdilər. Lakin artıq
1930cuillərinsonlarındanbütünİt
tifaq ərazisində kiril əsaslı əlifbaya
keçirilməsigöstərişiverilmişdi.Belə
cə, 1 may 1944cü ildən tıvalar da
kiriləlifbasınakeçdilər.Bunabaxma
yaraq1945ciiləqədərhələdəlatın
qrafikalıyenitürkəlifbasındanmüəy
yəndairələrdəistifadəolunurdu.Be
ləcə,xalqyenidənəlifbadəyişikliyinə
məruz qalmaqla bərabər türk qar
daşlarındandauzaqlaşdırıldı...
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xa  dim  lə  ri – G.Y.) Se  ven və Lop  san
Çi  mi  tə tap  şır  dı  lar. On  lar da 1928ci 
il  də or  ta  ya qoy  duq  la  rı əlif  ba  da al 
man əlif  ba  sı  nı əsas gö  tür  müş  dü  lər.  
Əl  bət  tə ki, bu əlif  ba da qə  bul olun 
ma  dı. Bu il  lər Mosk  va  da N.N.Pop  pe, 
A.A.Palm  bax və Y.D.Po  li  va  nov tı  va 
lar üçün la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba üzə  rin
 də iş  lə  yir  di  lər. On  lar məhz Ba  kı Qu 
rul  ta  yın  da  kı «ya  na  lif» (ye  ni əlif  ba) 
de  dik  lə  ri ye  ni türk əlif  ba  sı  nı əsas 
gö  tür  müş  dü  lər. Le  ninq  rad  dan gə  lən 
alim Pop  pe  nin Qu  rul  ta  ya məx  su  si 
də  vət olu  nan  lar ara  sın  da ol  ma  sı, 
mü  za  ki  rə və qə  rar  lar  da fəal iş  ti  ra  kı 
tı  va  lar üçün la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba  nın 
ya  ra  dıl  ma  sın  da müs  təs  na rol oy  na  dı 
və o öz la  yi  hə  si  ni 1929cu il  də tək 
mil  ləş  di  ril  mə  si üçün Tı  va Xalq Res 
pub  li  ka  sı  nın Mosk  va  da  kı sə  la  hiy 
yət  li nü  ma  yən  də  si  nə təq  dim et  di. 
Şər  qin Zəh  mət  keş  lə  ri  nin Kom  mu 
nist Uni  ver  si  te  ti  nin tı  va tə  lə  bə  lə  ri 
nin la  yi  hə üzə  rin  də işin  dən son  ra 
1930cu il iyu  nun 28də əlif  ba qə  bul 
olun  du.   

 Yu  xa  rı  da qeyd et  dik ki, Qu  rul  ta 
yın Cə  nu  bi Si  bir  dən gə  lən nü  ma 
yən  də  lə  rin  dən bi  ri də xa  kas tür  kü 
olan Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç Ka  ta  nov 
idi.Cə  nu  bi Si  bir türk  lə  ri  nin bir qru 
pu da “xa  kas” adı al  tın  da bir  ləş  miş 
dir.  Bu əra  zi  lər  də uzun əsr  lər kı  zıl 

lar, sa  ğay  lar, koy  bal  lar, xaas  lar, bel 
tir  lər və şor  lar ya  şa  mış  lar. Xa  kas 
Res  pub  li  ka  sı bu gün cə  nub  dan Sa 
yan, Kuz  netsk Ala  tau və Al  tay dağ 
la  rı ilə əha  tə olu  nan Xa  kasMin  suğ 
çö  kək  li  yin  də ya  şa  yır  lar. Pay  taxt 
Aba  kan (Ağ  ban) şə  hə  ri  dir.     Bax 
ma  ya  raq ki, qə  dim ru  ni əlif  ba xa  kas
 la  rın da ulu ba  ba  la  rı  na aid idi, on  la  rı 
əlif  ba  la  rı  nın, ya  zı mə  də  niy  yət  lə  ri  nin 
yox  lu  ğu  na rus  lar elə inan  dır  mış  dı 
lar ki, Ye  ni  sey Qu  ber  ni  ya  sı  nın cə  nu
 bun  da yer  lə  şən 43 min  lik Xa  kas 
Dairə  sin  dən gə  lən Ni  ko  lay Qav  ri  lo 
viç Ka  ta  nov Qu  rul  tay  da  kı çı  xı  şın  da 
de  yir: “Xa  kas  la  rın özü  nün mil  li di 
lin  də ya  zı  sı ta  ma  mi  lə yox  dur.Əv  vəl
 lər ça  rizm döv  rün  də bu mə  sə  lə ilə 
heç kim məş  ğul ol  ma  yıb, so  vet ha  ki
 miy  yə  ti döv  rün  də də əv  vələv  vəl 
bu  nun  la  məş  ğul ol  ma  yıb  lar, la  kin 
Xa  kas Dairə  si  nin xü  su  si mux  tar 
dairə va  hi  di ki  mi ay  rıl  ma  sın  dan 
son  ra bu mə  sə  lə or  ta  ya da  ha ay  dın 
çıx  dı”. 

Be  lə  cə, 1923cü il  dən xa  kas ya  zı  sı
 nın ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di  lə xü  su  si 
Ko  mis  si  ya ya  ra  dıl  dı. Bu Ko  mis  si  ya  
bi  rin  ci mər  hə  lə mək  təb  lə  ri  nin bi  rin 
ci qrup  la  rı üçün ma  te  rial  lar ha  zır  la 
yır, Mosk  va  ya gön  də  rir. La  kin or  da 
türk şrif  ti ol  ma  dı  ğı  nı bə  ha  nə gə  ti  rə 
rərk ma  te  rial  la  rı çap et  mir  lər. Ka  ta 

nov xal  qı  nın Qu  rul  ta  ya olan ümi  di 
ni be  lə ifa  də edir: “Ona gö  rə də mə  ni 
qu  rul  ta  ya gön  də  rər  kən bi  zim xa  kas
 lar xü  su  si ola  raq xa  hiş et  di  lər ki, bu 
qu  rul  tay va  hid şrift ha  zır  la  sın ki, on 
dan son  ra bi  zim ma  te  rial  lar çap olu
 na bil  sin”. Sü  rək  li al  qış  lar  la mü 
şaiyət olu  nan son  luq bir da  ha gös  tə
 rir  di ki, Ba  kı Qu  rul  ta  yı bir çox türk 
boy  la  rı  nın ümid ye  ri idi.

Yə  qin oxu  cu  lar xa  kas nü  ma  yən  də 
haq  qın  da ya  zar  kən onun ata adı  nı 
xü  su  si vur  ğu  la  dı  ğı  mı hiss et  di  lər. 
Bu  nun da çox mü  hüm bir sə  bə  bi 
var.Əv  vəl  lər di  ni şa  ma  nizm olan xa 
kas  la  rı rus ke  şiş  lər si  lah  lı ka  zak dəs
 tə  lə  ri  nin va  si  tə  si  lə 1876cı ilin iyul 
ayı  nın 15də As  xıs ça  yı  nın kə  na  rı  na 
gə  ti  rir, baş  la  rı  nı su ilə is  lat  dıq  dan 
son  ra bü  tün qa  dın və qız  la  ra Ma  ri 
ya, ki  şi  lə  rə isə Vla  di  mir adı ve  rir  lər. 
Çar Ru  si  ya  sı  nın xris  tian  lı  ğı ye  rit  di  yi 
bü  tün əra  zi  lər  də ol  du  ğu ki  mi, bu  ra 
da da uşaq  lar (ilk vaxt  lar  da bö  yük 
lər də) xaç su  yu  na sa  lı  nır, on  la  ra 
xris  tian ad  la  rı ve  ri  lir  di. Mə  sə  lən, 
mü  qəd  dəs Ni  ko  lay gü  nün  də va  tiz 
olu  nan, yə  ni xaç su  yu  na sa  lı  nan bü 
tün uşaq  lar ki  mi, ke  şiş gə  lə  cək  də 
ta  nın  mış alim olan Po  ra  ya da «Ni  ko
 lay» adı  nı ver  miş  di.  Po  ra  nın bö  yük 
və ki  çik qar  daş  la  rı  nın da ad  la  rı Ni 
ko  lay ol  du  ğun  dan mək  təb dəf  tər  lə  ri 
də  yi  şik düş  mə  sin de  yə, o, son  ra  lar 
dəf  tər  lə  ri  nin üs  tün  də ya  zar  dı: «Ni 
ko  lay Ka  ta  nov 2». Ailə  də do  ğu  lan 
üç oğ  lan uşa  ğı  nın üçü  nə də ke  şiş tə 
rə  fin  dən Ni  ko  lay adı  nın ve  ril  mə  si 
və ailə  lə  rin be  lə hal  la  ra bo  yun əy 
mə  lə  ri xris  tian  lı  ğın zor gü  cü  nə,  
məc  bu  rən ye  ri  dil  mə  si  nə bir da  ha 
sü  but  dur.

Tə  bii ki, N.F.Ka  ta  nov oğul  lu  ğa 
gö  tür  dü  yü ba  cı  sı oğ  lu  nu özü  nə la 
yiq bö  yüt  mək is  tə  yir  di. Ni  ko  lay 
Qav  ri  lo  viç Ka  ta  no  vun öz so  ya  dı Tü 
nis  te  yev idi. O, Ka  ta  no  vun bö  yük 
ba  cı  sı Ma  ri  ya Fyo  do  rov  na  nın or  tan 
cıl oğ  lu idi.Ni  ko  lay Fyo  do  ro  viç 
oğul  lu  ğu  na yax  şı təh  sil ve  rir. Kol  ya 
As  xıs  da 2 si  nif  li kənd mək  tə  bi  ni bi  ti
 rir və Kras  no  yarsk Ru  ha  ni Se  mi  na  ri
 ya  sı  na da  xil olur. Da  ha son  ra da  yı  sı
 nın məs  lə  hə  ti ilə 1916cı il  də təh  si  li 
ni Xar  kov  da  kı No  voAlek  sand  rov 
Kənd Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu  tun  da da 
vam et  di  rir. La  kin onu bi  ti  rə bil  mir. 
1918ci ilin ap  re  lin  də ge  ne  ral De  ni 
kin dəs  tə  si ilə Xar  ko  vu tu  tan  da, bü 
tün tə  lə  bə  lə  ri or  du  su  na cəlb edir. 
Be  lə  cə, üçün  cü kurs tə  lə  bə  si De  ni  ki 
nin or  du  sun  da xid  mət et  mə  li olur. 
Bir ay  dan son  ra or  du  nu tərk edə  rək 
qır  mı  zı  la  ra qo  şu  lur. 1921ci il  də or 
du  dan tər  xis olu  nan Kol  ya Xa  ka  si 
ya  ya gə  lir. 1925ci ilin so  nun  dan 
1926cı ilin av  qus  tu  na qə  dər tər  cü 
mə ko  mis  si  ya  sın  da iş  lə  yir. Onun 
tür  ko  lo  ji fəaliy  yə  ti də elə bu  ra  dan 
baş  la  yır. Xa  ka  si  ya zi  ya  lı  la  rı onu 
1926cı ilin fev  ralmart ay  la  rın  da Ba 
kı  da ke  çi  ri  lən I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko 
lo  ji Qu  rul  ta  ya nü  ma  yən  də se  çir  lər. 
1928ci il  də o, la  tın qra  fi  ka  lı türk 
əlif  ba  sı  nın qə  bu  lu  ilə bağ  lı konf 
rans  da iş  ti  rak edir. 1929cu il  də 
Mosk  va  da ke  çi  ri  lən Mil  li Az  lıq  la  rın 
Ümu  mit  ti  faq konf  ran  sı  na nü  ma  yən
 də ola  raq ge  dir. 1930cu il  də ye  nə 
Mosk  va  da SS  Rİ xalq  la  rı mər  kə  zi 
nəş  riy  ya  tın  da mil  li mək  təb  lə  rin 
dərs  lik  lə  ri  nin re  dak  tor  la  rı  nın ha  zır 
lan  ma  sı üçün konf  rans kurs  la  rın  da 
iş  ti  rak edir. Mosk  va  dan qa  yıt  dıq  dan 
son  ra xü  su  si or  qan  lar onun  la teztez 
ma  raq  la  nır. La  kin o, nə ic  ti  mai, nə 
də el  mi fəaliy  yə  ti  nə ara ver  mir. Xal 
qın sa  vad  sız  lı  ğı  nın ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı üçün “lik  bez”lər ya  ra  dır, ”Xı  zıl 
aal” qə  ze  ti  nin ya  ran  ma  sın  da iş  ti  rak 
edir. “Xa  kas di  li  nin qram  ma  ti  ka  sı” 
ad  lı ilk dərs  li  yi bu  ra  xı  lı  şa ha  zır  la  yır. 
“Xa  kas  carus  ca lü  ğət” üzə  rin  də ça  lı
 şır. Mi  nu  sinsk Qə  za İc  ra Ko  mi  tə  sin 
də Xalq  la  rın İş  lə  ri üz  rə şö  bə  də iş  lə 
yir.

1932ci il  də bir  dənbi  rə As  xı  za ge 
dir, da  ha son  ra ÜstSös ulu  sun  da 
ib  ti  dai mək  təb  də mü  dir iş  lə  yir. As 
xıs ra  yo  nun  da rus di  li və ədə  biy  ya  tı 

fən  nin  dən dərs de  yir. Onu “Si  bir 
Türk  lə  ri  ni Bir  li  yi” ək  sin  qi  lab  çı mil  li 
təş  ki  la  tın üz  vü ki  mi 1934cü ilin ya 
zın  da tu  tul  sa da, beş ay son  ra, av 
qus  tun 31də işin  də ci  na  yət tər  ki  bi 
nin ol  ma  dı  ğı  na gö  rə azad edi  lir. 

1937ci il  də Tomsk Pe  da  qo  ji İns  ti 
tu  tu  nun Ədə  biy  yat fa  kül  tə  si  nə da  xil 
olur. La  kin bu ar  tıq elə bir dövr idi 
ki, hər yer  də ol  du  ğu ki  mi, Xa  ka  si  ya
 da da zi  ya  lı  la  rı həbs edir  di  lər. Be  lə 
cə, 1937ci il  də Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç 
də da  xil ol  maq  la, 40 nə  fər  dən çox 
xa  kas zi  ya  lı  sı  nı Kras  no  yars  ka apa  ra
 raq ölü  mə məh  kum et  di  lər. Onun 
ölü  mü ilə də bağ  lı qey  ridə  qiq mə  lu
 mat  lar təd  qi  qat  lar  da öz ək  si  ni ta  pır. 
Bə  zi mən  bə  lər 1939cu il  də dus  taq 
lıq  da öl  dü  yü  nü, bə  zi  lə  ri isə bir  ba  şa 
gül  lə  lən  di  yi  ni ya  zır  lar. Bu mən  bə  lə 
rə gö  rə, Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç Ka  ta  no 
vu 13 iyul 1938ci il  də gül  lə  lə  yir, 
1959cu il  də isə ona bə  raət ve  ri  rir 
lər...

Onu da xü  su  si qeyd edək ki, 43 
min  lik xa  kas xal  qı üçün 40dan çox 
zi  ya  lı  nın gül  lə  lən  mə  si çox ağır it  ki 
idi. Xa  tır  la  daq ki, hə  lə Ni  ko  lay Fyo 
do  ro  viç bir az əv  vəl rus  la  rın yer  li  lər 
ara  sın  da zi  ya  lı  la  rın ol  ma  dı  ğı  nı söy 
lə  mə  lə  ri  nə kəs  kin mü  na  si  bət bil  dir 
miş  di. Be  lə bir və  ziy  yət  də bu qə  dər 
zi  ya  lı  nın məhv edil  mə  si bü  töv bir 
nəs  lin baş  sız qal  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa 
rır  dı. Tə  bii ki, zi  ya  lı  lar ol  ma  yan yer 
də çox ra  hat  lıq  la ki  ril əlif  ba  sı əsa  sın
 da  kı xa  kas əlif  ba  sı da tət  biq edil  di 
və qay  ma  ğı alın  mış xalq sa  vad  sız 
lıq  la da qar  şıqar  şı  ya qal  dı... 

Prof.dr. Gül  lü Yo  loğ  lu
türkoloq

Ni  ko  lay Fyo  do  ro  viç Ka  ta  nov  
(18621922)

Burada söhbət Kazan Universiteti
nin professoru tanınmış alimNikolay
FyodoroviçKatanovdangedir.Yuxarı
davurğuladıqki,onun ikiqardaşıda
keşişlərinsayəsindəNikolayFyodoro
viçKatanovolublar.Lakintaleeləgəti
ribki,professorözbacısıoğlunuoğul
luğagötürüb.Tərslikdənbuuşağında
adı Nikolay olub. Oğulluğa götürdü
yünəgörəalimonaözsoyadınıverib,
lakinataadınısaxlayıb.Beləliklə,daha
bir Nikolay Katanov meydana gəlib,
lakinbuNikolayKatanovüçdayısıki
mi,Fyodoroviçdeyil,Qavriloviçdir.Ni
kolayFyodoroviçKatanovuazacıqda
olsa, tanıtmaq üçün biriki məqama
toxunaq.OnunOrenburqa,A.Vasilye
və yazdığı məktub Çar Rusiyasının
yerlilərəmünasibətinigözəlaçır:«De
yirsiniz ki, yerlilər arasında ziyalılar
yoxdur.Birhaldaki,yerliləriməhvet
mək istəyirlər, ziyalıharadan tapılsın?
Bəziidarəçilərhəttabirxalqkimibaş
kortları, tatarları, qırğızları da yer
üzündən silmək istəyirlər. Hansı yerli
belə rəhbərliklə işləmək istəyər? Al
manlar,fransızlarŞərqiöyrənməyəça
lışırlar.Bizdəisənərəhbərlərdə,nədə
tələbələrdəonamaraqyoxdur...».Yer
lərdəxristianlığınzorlayayıldığınıgö
rən N.Katanov daha sonra yazırdı:
«Kədərləndirici haldır ki, şamanizmin
mahiyyətivəşamandinininbütünsa
hələriləyaxındantanışolmaqəvəzinə
...missionerlərimiz açıqaçığına şa
manlarıtəqibedərəkdeyirlər:Xristin
diniyaxşıdır,şamandiniisəpisdir».

Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç Ka  ta  nov 
(18941938)
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xa  dim  lə  ri – G.Y.) Se  ven və Lop  san
Çi  mi  tə tap  şır  dı  lar. On  lar da 1928ci 
il  də or  ta  ya qoy  duq  la  rı əlif  ba  da al 
man əlif  ba  sı  nı əsas gö  tür  müş  dü  lər.  
Əl  bət  tə ki, bu əlif  ba da qə  bul olun 
ma  dı. Bu il  lər Mosk  va  da N.N.Pop  pe, 
A.A.Palm  bax və Y.D.Po  li  va  nov tı  va 
lar üçün la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba üzə  rin
 də iş  lə  yir  di  lər. On  lar məhz Ba  kı Qu 
rul  ta  yın  da  kı «ya  na  lif» (ye  ni əlif  ba) 
de  dik  lə  ri ye  ni türk əlif  ba  sı  nı əsas 
gö  tür  müş  dü  lər. Le  ninq  rad  dan gə  lən 
alim Pop  pe  nin Qu  rul  ta  ya məx  su  si 
də  vət olu  nan  lar ara  sın  da ol  ma  sı, 
mü  za  ki  rə və qə  rar  lar  da fəal iş  ti  ra  kı 
tı  va  lar üçün la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba  nın 
ya  ra  dıl  ma  sın  da müs  təs  na rol oy  na  dı 
və o öz la  yi  hə  si  ni 1929cu il  də tək 
mil  ləş  di  ril  mə  si üçün Tı  va Xalq Res 
pub  li  ka  sı  nın Mosk  va  da  kı sə  la  hiy 
yət  li nü  ma  yən  də  si  nə təq  dim et  di. 
Şər  qin Zəh  mət  keş  lə  ri  nin Kom  mu 
nist Uni  ver  si  te  ti  nin tı  va tə  lə  bə  lə  ri 
nin la  yi  hə üzə  rin  də işin  dən son  ra 
1930cu il iyu  nun 28də əlif  ba qə  bul 
olun  du.   

 Yu  xa  rı  da qeyd et  dik ki, Qu  rul  ta 
yın Cə  nu  bi Si  bir  dən gə  lən nü  ma 
yən  də  lə  rin  dən bi  ri də xa  kas tür  kü 
olan Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç Ka  ta  nov 
idi.Cə  nu  bi Si  bir türk  lə  ri  nin bir qru 
pu da “xa  kas” adı al  tın  da bir  ləş  miş 
dir.  Bu əra  zi  lər  də uzun əsr  lər kı  zıl 

lar, sa  ğay  lar, koy  bal  lar, xaas  lar, bel 
tir  lər və şor  lar ya  şa  mış  lar. Xa  kas 
Res  pub  li  ka  sı bu gün cə  nub  dan Sa 
yan, Kuz  netsk Ala  tau və Al  tay dağ 
la  rı ilə əha  tə olu  nan Xa  kasMin  suğ 
çö  kək  li  yin  də ya  şa  yır  lar. Pay  taxt 
Aba  kan (Ağ  ban) şə  hə  ri  dir.     Bax 
ma  ya  raq ki, qə  dim ru  ni əlif  ba xa  kas
 la  rın da ulu ba  ba  la  rı  na aid idi, on  la  rı 
əlif  ba  la  rı  nın, ya  zı mə  də  niy  yət  lə  ri  nin 
yox  lu  ğu  na rus  lar elə inan  dır  mış  dı 
lar ki, Ye  ni  sey Qu  ber  ni  ya  sı  nın cə  nu
 bun  da yer  lə  şən 43 min  lik Xa  kas 
Dairə  sin  dən gə  lən Ni  ko  lay Qav  ri  lo 
viç Ka  ta  nov Qu  rul  tay  da  kı çı  xı  şın  da 
de  yir: “Xa  kas  la  rın özü  nün mil  li di 
lin  də ya  zı  sı ta  ma  mi  lə yox  dur.Əv  vəl
 lər ça  rizm döv  rün  də bu mə  sə  lə ilə 
heç kim məş  ğul ol  ma  yıb, so  vet ha  ki
 miy  yə  ti döv  rün  də də əv  vələv  vəl 
bu  nun  la  məş  ğul ol  ma  yıb  lar, la  kin 
Xa  kas Dairə  si  nin xü  su  si mux  tar 
dairə va  hi  di ki  mi ay  rıl  ma  sın  dan 
son  ra bu mə  sə  lə or  ta  ya da  ha ay  dın 
çıx  dı”. 

Be  lə  cə, 1923cü il  dən xa  kas ya  zı  sı
 nın ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di  lə xü  su  si 
Ko  mis  si  ya ya  ra  dıl  dı. Bu Ko  mis  si  ya  
bi  rin  ci mər  hə  lə mək  təb  lə  ri  nin bi  rin 
ci qrup  la  rı üçün ma  te  rial  lar ha  zır  la 
yır, Mosk  va  ya gön  də  rir. La  kin or  da 
türk şrif  ti ol  ma  dı  ğı  nı bə  ha  nə gə  ti  rə 
rərk ma  te  rial  la  rı çap et  mir  lər. Ka  ta 

nov xal  qı  nın Qu  rul  ta  ya olan ümi  di 
ni be  lə ifa  də edir: “Ona gö  rə də mə  ni 
qu  rul  ta  ya gön  də  rər  kən bi  zim xa  kas
 lar xü  su  si ola  raq xa  hiş et  di  lər ki, bu 
qu  rul  tay va  hid şrift ha  zır  la  sın ki, on 
dan son  ra bi  zim ma  te  rial  lar çap olu
 na bil  sin”. Sü  rək  li al  qış  lar  la mü 
şaiyət olu  nan son  luq bir da  ha gös  tə
 rir  di ki, Ba  kı Qu  rul  ta  yı bir çox türk 
boy  la  rı  nın ümid ye  ri idi.

Yə  qin oxu  cu  lar xa  kas nü  ma  yən  də 
haq  qın  da ya  zar  kən onun ata adı  nı 
xü  su  si vur  ğu  la  dı  ğı  mı hiss et  di  lər. 
Bu  nun da çox mü  hüm bir sə  bə  bi 
var.Əv  vəl  lər di  ni şa  ma  nizm olan xa 
kas  la  rı rus ke  şiş  lər si  lah  lı ka  zak dəs
 tə  lə  ri  nin va  si  tə  si  lə 1876cı ilin iyul 
ayı  nın 15də As  xıs ça  yı  nın kə  na  rı  na 
gə  ti  rir, baş  la  rı  nı su ilə is  lat  dıq  dan 
son  ra bü  tün qa  dın və qız  la  ra Ma  ri 
ya, ki  şi  lə  rə isə Vla  di  mir adı ve  rir  lər. 
Çar Ru  si  ya  sı  nın xris  tian  lı  ğı ye  rit  di  yi 
bü  tün əra  zi  lər  də ol  du  ğu ki  mi, bu  ra 
da da uşaq  lar (ilk vaxt  lar  da bö  yük 
lər də) xaç su  yu  na sa  lı  nır, on  la  ra 
xris  tian ad  la  rı ve  ri  lir  di. Mə  sə  lən, 
mü  qəd  dəs Ni  ko  lay gü  nün  də va  tiz 
olu  nan, yə  ni xaç su  yu  na sa  lı  nan bü 
tün uşaq  lar ki  mi, ke  şiş gə  lə  cək  də 
ta  nın  mış alim olan Po  ra  ya da «Ni  ko
 lay» adı  nı ver  miş  di.  Po  ra  nın bö  yük 
və ki  çik qar  daş  la  rı  nın da ad  la  rı Ni 
ko  lay ol  du  ğun  dan mək  təb dəf  tər  lə  ri 
də  yi  şik düş  mə  sin de  yə, o, son  ra  lar 
dəf  tər  lə  ri  nin üs  tün  də ya  zar  dı: «Ni 
ko  lay Ka  ta  nov 2». Ailə  də do  ğu  lan 
üç oğ  lan uşa  ğı  nın üçü  nə də ke  şiş tə 
rə  fin  dən Ni  ko  lay adı  nın ve  ril  mə  si 
və ailə  lə  rin be  lə hal  la  ra bo  yun əy 
mə  lə  ri xris  tian  lı  ğın zor gü  cü  nə,  
məc  bu  rən ye  ri  dil  mə  si  nə bir da  ha 
sü  but  dur.

Tə  bii ki, N.F.Ka  ta  nov oğul  lu  ğa 
gö  tür  dü  yü ba  cı  sı oğ  lu  nu özü  nə la 
yiq bö  yüt  mək is  tə  yir  di. Ni  ko  lay 
Qav  ri  lo  viç Ka  ta  no  vun öz so  ya  dı Tü 
nis  te  yev idi. O, Ka  ta  no  vun bö  yük 
ba  cı  sı Ma  ri  ya Fyo  do  rov  na  nın or  tan 
cıl oğ  lu idi.Ni  ko  lay Fyo  do  ro  viç 
oğul  lu  ğu  na yax  şı təh  sil ve  rir. Kol  ya 
As  xıs  da 2 si  nif  li kənd mək  tə  bi  ni bi  ti
 rir və Kras  no  yarsk Ru  ha  ni Se  mi  na  ri
 ya  sı  na da  xil olur. Da  ha son  ra da  yı  sı
 nın məs  lə  hə  ti ilə 1916cı il  də təh  si  li 
ni Xar  kov  da  kı No  voAlek  sand  rov 
Kənd Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu  tun  da da 
vam et  di  rir. La  kin onu bi  ti  rə bil  mir. 
1918ci ilin ap  re  lin  də ge  ne  ral De  ni 
kin dəs  tə  si ilə Xar  ko  vu tu  tan  da, bü 
tün tə  lə  bə  lə  ri or  du  su  na cəlb edir. 
Be  lə  cə, üçün  cü kurs tə  lə  bə  si De  ni  ki 
nin or  du  sun  da xid  mət et  mə  li olur. 
Bir ay  dan son  ra or  du  nu tərk edə  rək 
qır  mı  zı  la  ra qo  şu  lur. 1921ci il  də or 
du  dan tər  xis olu  nan Kol  ya Xa  ka  si 
ya  ya gə  lir. 1925ci ilin so  nun  dan 
1926cı ilin av  qus  tu  na qə  dər tər  cü 
mə ko  mis  si  ya  sın  da iş  lə  yir. Onun 
tür  ko  lo  ji fəaliy  yə  ti də elə bu  ra  dan 
baş  la  yır. Xa  ka  si  ya zi  ya  lı  la  rı onu 
1926cı ilin fev  ralmart ay  la  rın  da Ba 
kı  da ke  çi  ri  lən I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko 
lo  ji Qu  rul  ta  ya nü  ma  yən  də se  çir  lər. 
1928ci il  də o, la  tın qra  fi  ka  lı türk 
əlif  ba  sı  nın qə  bu  lu  ilə bağ  lı konf 
rans  da iş  ti  rak edir. 1929cu il  də 
Mosk  va  da ke  çi  ri  lən Mil  li Az  lıq  la  rın 
Ümu  mit  ti  faq konf  ran  sı  na nü  ma  yən
 də ola  raq ge  dir. 1930cu il  də ye  nə 
Mosk  va  da SS  Rİ xalq  la  rı mər  kə  zi 
nəş  riy  ya  tın  da mil  li mək  təb  lə  rin 
dərs  lik  lə  ri  nin re  dak  tor  la  rı  nın ha  zır 
lan  ma  sı üçün konf  rans kurs  la  rın  da 
iş  ti  rak edir. Mosk  va  dan qa  yıt  dıq  dan 
son  ra xü  su  si or  qan  lar onun  la teztez 
ma  raq  la  nır. La  kin o, nə ic  ti  mai, nə 
də el  mi fəaliy  yə  ti  nə ara ver  mir. Xal 
qın sa  vad  sız  lı  ğı  nın ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı üçün “lik  bez”lər ya  ra  dır, ”Xı  zıl 
aal” qə  ze  ti  nin ya  ran  ma  sın  da iş  ti  rak 
edir. “Xa  kas di  li  nin qram  ma  ti  ka  sı” 
ad  lı ilk dərs  li  yi bu  ra  xı  lı  şa ha  zır  la  yır. 
“Xa  kas  carus  ca lü  ğət” üzə  rin  də ça  lı
 şır. Mi  nu  sinsk Qə  za İc  ra Ko  mi  tə  sin 
də Xalq  la  rın İş  lə  ri üz  rə şö  bə  də iş  lə 
yir.

1932ci il  də bir  dənbi  rə As  xı  za ge 
dir, da  ha son  ra ÜstSös ulu  sun  da 
ib  ti  dai mək  təb  də mü  dir iş  lə  yir. As 
xıs ra  yo  nun  da rus di  li və ədə  biy  ya  tı 

fən  nin  dən dərs de  yir. Onu “Si  bir 
Türk  lə  ri  ni Bir  li  yi” ək  sin  qi  lab  çı mil  li 
təş  ki  la  tın üz  vü ki  mi 1934cü ilin ya 
zın  da tu  tul  sa da, beş ay son  ra, av 
qus  tun 31də işin  də ci  na  yət tər  ki  bi 
nin ol  ma  dı  ğı  na gö  rə azad edi  lir. 

1937ci il  də Tomsk Pe  da  qo  ji İns  ti 
tu  tu  nun Ədə  biy  yat fa  kül  tə  si  nə da  xil 
olur. La  kin bu ar  tıq elə bir dövr idi 
ki, hər yer  də ol  du  ğu ki  mi, Xa  ka  si  ya
 da da zi  ya  lı  la  rı həbs edir  di  lər. Be  lə 
cə, 1937ci il  də Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç 
də da  xil ol  maq  la, 40 nə  fər  dən çox 
xa  kas zi  ya  lı  sı  nı Kras  no  yars  ka apa  ra
 raq ölü  mə məh  kum et  di  lər. Onun 
ölü  mü ilə də bağ  lı qey  ridə  qiq mə  lu
 mat  lar təd  qi  qat  lar  da öz ək  si  ni ta  pır. 
Bə  zi mən  bə  lər 1939cu il  də dus  taq 
lıq  da öl  dü  yü  nü, bə  zi  lə  ri isə bir  ba  şa 
gül  lə  lən  di  yi  ni ya  zır  lar. Bu mən  bə  lə 
rə gö  rə, Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç Ka  ta  no 
vu 13 iyul 1938ci il  də gül  lə  lə  yir, 
1959cu il  də isə ona bə  raət ve  ri  rir 
lər...

Onu da xü  su  si qeyd edək ki, 43 
min  lik xa  kas xal  qı üçün 40dan çox 
zi  ya  lı  nın gül  lə  lən  mə  si çox ağır it  ki 
idi. Xa  tır  la  daq ki, hə  lə Ni  ko  lay Fyo 
do  ro  viç bir az əv  vəl rus  la  rın yer  li  lər 
ara  sın  da zi  ya  lı  la  rın ol  ma  dı  ğı  nı söy 
lə  mə  lə  ri  nə kəs  kin mü  na  si  bət bil  dir 
miş  di. Be  lə bir və  ziy  yət  də bu qə  dər 
zi  ya  lı  nın məhv edil  mə  si bü  töv bir 
nəs  lin baş  sız qal  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa 
rır  dı. Tə  bii ki, zi  ya  lı  lar ol  ma  yan yer 
də çox ra  hat  lıq  la ki  ril əlif  ba  sı əsa  sın
 da  kı xa  kas əlif  ba  sı da tət  biq edil  di 
və qay  ma  ğı alın  mış xalq sa  vad  sız 
lıq  la da qar  şıqar  şı  ya qal  dı... 

Prof.dr. Gül  lü Yo  loğ  lu
türkoloq

Ni  ko  lay Fyo  do  ro  viç Ka  ta  nov  
(18621922)

Burada söhbət Kazan Universiteti
nin professoru tanınmış alimNikolay
FyodoroviçKatanovdangedir.Yuxarı
davurğuladıqki,onun ikiqardaşıda
keşişlərinsayəsindəNikolayFyodoro
viçKatanovolublar.Lakintaleeləgəti
ribki,professorözbacısıoğlunuoğul
luğagötürüb.Tərslikdənbuuşağında
adı Nikolay olub. Oğulluğa götürdü
yünəgörəalimonaözsoyadınıverib,
lakinataadınısaxlayıb.Beləliklə,daha
bir Nikolay Katanov meydana gəlib,
lakinbuNikolayKatanovüçdayısıki
mi,Fyodoroviçdeyil,Qavriloviçdir.Ni
kolayFyodoroviçKatanovuazacıqda
olsa, tanıtmaq üçün biriki məqama
toxunaq.OnunOrenburqa,A.Vasilye
və yazdığı məktub Çar Rusiyasının
yerlilərəmünasibətinigözəlaçır:«De
yirsiniz ki, yerlilər arasında ziyalılar
yoxdur.Birhaldaki,yerliləriməhvet
mək istəyirlər, ziyalıharadan tapılsın?
Bəziidarəçilərhəttabirxalqkimibaş
kortları, tatarları, qırğızları da yer
üzündən silmək istəyirlər. Hansı yerli
belə rəhbərliklə işləmək istəyər? Al
manlar,fransızlarŞərqiöyrənməyəça
lışırlar.Bizdəisənərəhbərlərdə,nədə
tələbələrdəonamaraqyoxdur...».Yer
lərdəxristianlığınzorlayayıldığınıgö
rən N.Katanov daha sonra yazırdı:
«Kədərləndirici haldır ki, şamanizmin
mahiyyətivəşamandinininbütünsa
hələriləyaxındantanışolmaqəvəzinə
...missionerlərimiz açıqaçığına şa
manlarıtəqibedərəkdeyirlər:Xristin
diniyaxşıdır,şamandiniisəpisdir».

Ni  ko  lay Qav  ri  lo  viç Ka  ta  nov 
(18941938)
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Son il  lər cə  miy  yə  ti, xü  su  si  lə də 
gənc nəs  li qay  ğı  lan  dı  ran bə  zi mə 
qam  lar ge  niş mü  za  ki  rə  lə  rə sə  bəb 
olur. Bun  la  ra ailə qu  rar  kən ni  kah 
mü  qa  vi  lə  si  nin bağ  lan  ma  sı  nı, gənc 
lə  rin hə  kim müayi  nə  sin  dən keç  mə 
si  ni mi  sal gös  tər  mək olar. Möv  zu 
nun araş  dı  rıl  ma  sı və gü  nü  mü  zün 
real  lı  ğı bu gün Azər  bay  can  da ni  kah 
mü  qa  vi  lə  si  nin va  cib  li  yin  dən xə  bər 
ve  rir.        

Ni  gah mü  qa  vi  lə  si ailə hü  qu  qu  na 
aid hü  qu  qi ter  min olub ni  ka  ha da  xil 
ola  kən, ya da ni  kah  dan son  ra bağ  la
 nı  lan xü  su  si an  laş  ma ak  tı  dır. Bu  ra  da 
iki tə  rə  fin – həm oğ  la  nın, həm qı  zın, 
ya da on  la  rın ya  xın  la  rı  nın ra  zı  lı  ğı 
əsas gö  tü  rü  lür.

Mə  lum  dur ki, ni  kah mü  qa  vi  lə  si 
qə  dim za  man  lar  dan möv  cud  dur. 
Hə  lə Mu  sa pey  ğəm  bə  rin za  ma  nın  da 
şa  hid  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə söz  lü mü  qa  vi 
lə  lər bağ  la  nı  lır  dı. Son  ra  lar yə  hu  di  lər 
hə  min mü  qa  vi  lə  lə  ri ya  zı  lı edə  rək 
“ke  tu  ba” (“ket  hu  ba”  ya  zı, “kat 
hab”  yaz  maq) adı  nı ver  di  lər. Mu 
sarav  vin hü  qu  qu  na gö  rə, ni  kah 
mü  qa  vi  lə  si ni  ka  hın va  cib şər  ti idi. 
Bu mü  qa  vi  lə  yə gö  rə, ər ar  va  dı  nı 
yax  şı sax  la  ma  lı, ye  dirt  mə  li, onun 
əm  la  kı  nı, yə  ni ce  hi  zi  ni qo  ru  ma  lı, 
ona ba  ki  rə  li  yi  ni itir  di  yi  nə gö  rə ni 

kah hə  diy  yə  si ver  mə  li idi. Oğ  lan tə 
rəf  dən gə  li  nə ve  ri  lən da  şın  maz, da 
şı  nan əm  lak qı  zın hü  qu  qi ma  lı he  sab 
edi  lə  rək ni  kah mü  qa  vi  lə  sin  də öz ək 
si  ni ta  pır.

Ru  si  ya  da da əv  vəl  lər ni  kah mü 
qa  vi  lə  si möv  cud ol  muş  dur. Bu gün 
Ru  si  ya İm  pe  ri  ya  sı  nın Döv  lət Ar  xi 
vin  də qə  dim akt  lar ara  sın  da kn  yaj  na 
Ma  ri  ya Pav  lov  na  nın şah  za  də Sak 
senVey  mars  ki KarlFrid  rix  lə to  yu 
ilə əla  qə  dar Vey  ma  ra gön  də  ri  lən ce 
hi  zi  nin 28 sə  hi  fə  lik si  ya  hı  sı sax  la  nı 
lır. Ta  ri  xi qay  naq  lar  da bə  zən ni  kah 
mü  qa  vi  lə  si  nin bağ  lan  ma  sı  nın cid  di 
prob  lem ya  rat  dı  ğı  nı da gö  rü  rük. 
Mə  sə  lən, Qus  ta  vın ni  kah mü  qa  vi  lə 
si  ni im  za  la  maq  dan im  ti  na et  mə  sin 
dən son  ra kn  yaj  na Ye  ka  te  ri  na if  lic 
olur...

La  kin 1702ci il  də I Pyotr ni  kah 
mü  qa  vi  lə  si  ni ləğv et  di. Bu  nun  la be 
lə, bə  zi əya  lət  lər  də bu mü  qa  vi  lə ya 
şa  maq  da da  vam edir  di. Ha  zır  da Ru 
si  ya  da da ni  kah mü  qa  vi  lə  si qa  nun 
ve  ri  ci  lik  lə qüv  və  yə mi  nib, əha  li ara 
sın  da da, əsa  sən rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır.

Ni  ka  hın qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə möh 
kəm  lən  di  ril  miş şərt  lə  ri sı  ra  sın  da bo 
şan  ma za  ma  nı əm  la  kın bö  lün  mə  si 
mə  sə  lə  si də var. Avst  ra  li  ya, Avst  ri 
ya, Bol  qa  rıs  tan, Tür  ki  yə, Yu  na  nıs 

tan, Sin  qa  pur, Ya  po  ni  ya… di  gər öl 
kə  lər  də hər iki tə  rəf öz əm  la  kı  na sa 
hib çı  xır. Al  ba  ni  ya, Bel  çi  ka, İta  li  ya, 
Çin, Çe  xi  ya, elə  cə də keç  miş SS  Rİ
dən çıx  mış res  pub  li  ka  lar  da bir  gə ni 
kah za  ma  nı əl  də olu  nan, tə  rəf  lər  dən 
hər han  sı bi  ri  nə ve  ri  lən hə  diy  yə  nin, 
əm  la  kın da ümu  mi  ləş  di  ri  lə  rək bö 
lün  mə  si  ni gö  rü  rük. Vyet  nam, İn  do 
ne  zi  ya, Ni  der  land, Ruan  da ki  mi öl 
kə  lər  də bü  tün əm  lak ümu  mi sa  yı  lır. 
Bü  tün bu pro  ses  lər bo  şan  ma za  ma  nı 
bir sı  ra prob  lem  lə  rin ya  şan  ma  sı  na 
sə  bəb olur. Bo  şa  nan za  man st  res ke 
çi  rən tə  rəf  lə  rin psi  xi du  ru  mu  nun 
əm  lak böl  gü  sü üs  tün  də mey  da  na 
gə  lən qar  şı  dur  ma ilə da  ha da kəs 
kin  ləş  mə  mə  si üçün ni  kah mü  qa  vi  lə
 si va  cib  dir.

Boşanmavəonun 
dünyadinlərindəkiyeri
Bu gün birbi  ri  ni se  vən gənc  lər 

xoş  bəxt ola  caq  la  rı  na əmin ol  duq  la  rı 
üçün ni  kah mü  qa  vi  lə  si  nə san  ki bo 
şan  ma  ya ha  zır  lıq ki  mi ba  xa  raq onu 
məq  bul say  mır  lar. La  kin ev  lən  mə 
olan yer  də bo  şan  ma da var. Bə  zi 
din  lər, mə  sə  lən, xris  tian  lı  ğın ka  to  lik 
qo  lu bo  şan  ma  nı qa  da  ğan edir. Be  lə 
ki, 1970ci ilə qə  dər İta  li  ya  da bo  şan 

Başlıq
adətivə
yaNikah
müqaviləsi
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ma qa  da  ğan ol  sa da, hə  min il  dən 
ona ica  zə ve  ril  di. Ma  raq  lı  dır ki, ica 
zə  dən ke  çən cə  mi beş ay ər  zin  də 
İta  li  ya  nın 57 mil  yon  luq əha  li  sin  dən 
5 mil  yon cüt məh  kə  mə  yə bo  şan  maq 
üçün əri  zə ver  di. Məhz bu  na gö  rə  dir 
ki, “Qu  ra  ni Kə  rim”də bo  şan  ma  ya, 
ni  kah mü  qa  vi  lə  si  nə (“mehr”) bu qə 
dər ge  niş yer ay  rı  lır. İs  lam  da bo  şan 
ma ha  ram və gü  nah de  yil, ha  lal bu 
yu  ru  lur. La  kin o, ha  lal  lar içə  ri  sin  də 
Al  la  hın ən ik  rah  lı  sı  dır. İs  lam  da bə  zi 
is  tis  na  lar ol  maq  la, bo  şan  ma haq  qı 
ki  şi  yə aid  dir. Bu hal, yə  ni  ta  laq qa 
dın üçün göz  lə  nil  məz ola bi  lər. Ona 
gö  rə də ta  la  ğı ve  ril  miş qa  dı  nın ya  şa
 ya bil  mə  si üçün kə  bin za  ma  nı ər tə 
rə  fin  dən mehr ve  ri  lir. Bu da kə  bin 
ka  ğı  zın  da öz ək  si  ni ta  pır. Onu da 
qeyd edək ki, 1926cı ilə qə  dər Tür 
ki  yə  də ta  laq möv  cud idi.

Əgər əv  vəl  lər meh  rin də  yə  ri o qə 
dər də ba  ha ol  maz  dı  sa, son  ra  lar 
məb  ləğ, alı  na  caq şey  lər o həd  də ça 
tır  dı ki, hər ailə  nin onu ver  mə  yə gü 
cü yet  mir  di. Türk xalq  la  rı  nın baş  lıq 
adə  ti  nə is  teh  za ilə ya  na  şan  la  rın, bu 
nu qı  zın sa  tıl  ma  sı ki  mi qə  lə  mə ve 
rən  lə  rin nə  zər  lə  ri  nə Ba  kı  da  kı söv  də
 ləş  mə adə  ti  ni çat  dır  maq is  tər  dik. 
H.Sa  rabs  ki “Köh  nə Ba  kı” ki  ta  bın  da 
bu ba  rə  də be  lə ya  zır: “Kə  bin hal  lı
ha  lı  na gö  rə idi: 51, 101, 201, 301, 501, 
1001, 2001 qı  zı  la qə  dər olar  dı… Bir 
dəst al məx  mər, bir dəst zər  ri, 2 dəst 
ipək, 4 dəst şal, rəng  bə  rəng bir yek 
şə  və, bir əd  yal, bir də naznaz ör  pək. 
Bir dəst alın qı  zı  lı, bir üs  tü mi  na  lı 
çüt  qü  qa  ba  ğı, bir mi  na gül, sil  si  lə, 
cər  gə  gül, bo  ğa  zal  tı, bel  ba  ğı, iki dəst 
qı  zıl qol  baq, on dəst üzük, bir dəst 
hə  ma  yıl im  pe  rial, 10 da  na qı  zıl qo 
za”. Bun  dan baş  qa, kə  bin kə  si  lər  kən 
qa  dı  nın ta  laq tə  ləb et  mək haq  qı da 
kə  bin ka  ğı  zın  da şərt ki  mi gös  tə  ri  lə 
bi  lər. Qa  nun  la bü  tün əş  ya  lar qı  zın 
əm  la  kı he  sab olu  nur  du. Bo  şan  ma 
za  ma  nı və ya qa  dı  nın əri öl  dük  də 
on  lar qa  dın  da qa  lır  dı. Mehr növ  bə  ti 
ev  li  li  yə qə  dər qa  dı  nın hə  yat  da yox 
sul  luq içə  ri  sin  də ya  şa  ma  sı  nın müəy
 yən qə  dər qar  şı  sı  nı alır  dı.

İs  lam  da mehr va  cib sa  yı  lır. Tə  sa 
dü  fi de  yil ki, “Qu  ra  ni Kə  rim”də de 
yi  lir ki, “Qa  dın  la  rı  nı  zın mehr  lə  ri  ni 
kö  nül xoş  lu  ğu ilə ve  rin!” (ənNi  sa, 
4). Hət  ta Mə  həm  məd Pey  ğəm  bər də 
öz qı  zı Fa  ti  me  yiZəh  ra  nı həz  rət Əli 

yə ərə ve  rən  də, on  dan mehr is  tə  yə 
rək sor  muş  dur: “Ya Əbəl Hə  sən, 
mən Fa  ti  mə  nin ni  ga  hı  nı sə  nə oxu 
maq  dan öt  rü meh  riy  yən var  mı?” Əli 
(ə) ca  va  bın  da de  yir ki, onun bir qı 
lın  cı, bir zi  reh  li pal  ta  rı və bir də su 
da  şı  maq üçün də  və  si var. Bu  nu eşi 
dən Pey  ğəm  bər (s) bu  yu  rur: “Ya Əli, 
qı  lın  ca eh  ti  ya  cın var  dır, çün  ki Al  lah 
yo  lun  da ci  had edib onun düş  mən  lə
 ri ilə dö  yüş  mə  li  sən. Də  və isə su gə 
tir  mək, xur  ma ağac  la  rı  nı su  var  maq, 
ona yük yük  lə  mək üçün la  zım  dır, 
mən sə  nin zi  reh  li pal  ta  rı  nı meh  riy  yə 
əvə  zin  də sə  nin  lə Fa  ti  mə  ni (ə) ev  lən 
di  ri  rəm””  (Rüs  tə  mov İ. İs  lam  da ev 
lən  mə  yin əhə  miy  yə  ti. –  Ba  kı, “Ve  di
 ba  sar, okt  yabr 2010, s.8). Bu yer  də 
Fa  ti  mə  nin ce  hi  zi də ma  raq do  ğu  rur: 
bir ədəd yed  di dir  həm  lik köy  nək; 
bir ədəd dörd dir  həm  lik ni  qab; bir 
ədəd qa  ra xey  bə  ri rən  gin  də dəs  mal; 
bir ədəd or  ta  sı xur  ma ağa  cı qa  bı  ğın
 dan dü  zəl  dil  miş tax  ta çar  pa  yı; bi  ri 
nin içi yun, di  gə  ri  nin  ki xur  ma yar 
pa  ğın  dan olan iki dö  şək; iki  si  nin içi 
yun, iki  si  nin  ki xur  ma yar  pa  ğın  dan 
olan dörd ədəd üzü Taif də  ri  sin  dən 
olan ba  lış; bir ədəd yun pər  də; bir 
ədəd otaq hə  si  ri; bir əl də  yir  ma  nı; 
bir ədəd bö  yük mis ka  sa; bir ədəd su 
iç  mək üçün də  ri qab; bir ədəd su iç 
mək üçün tax  ta ka  sa; bir ədəd su 
tu  lu  ğu; bir ədəd üs  tü qır  lan  mış af  ta
 va; bir ne  çə ədəd sax  sı ku  zə (ye  nə 
ora  da).  Gör  dü  yü  müz ki  mi, döv  rü, 

mə  ka  nı, şə  raiti nə  zə  rə alan  da Pey 
ğəm  bə  ri  miz qı  zı  na ki  fa  yət qə  dər ce 
hiz ver  miş  dir…

Mə  lum  dur ki, baş  lıq, ka  lım möv 
cud ol  du  ğu yer  də bu haqq müx  tə  lif 
cür ödə  ni  lir. Xa  kas tax  pax  la  rın  dan 
(mah  nı  la  rın  dan) bi  rin  də oğ  lan evi 
“tə  zə qo  hum  la  rı” ra  zı sal  maq üçün 
on  la  ra “qı  zıl yü  yən  li”, “gü  müş yü 
yən  li” at  lar tək  lif edir. Bu, el  çi  li  yin 
“pas at  tığ ara  ğa” (“gə  li  nin əvə  zi  nə 
at al  ma  nın şə  rə  fi  nə şən  lik”) adə  ti ilə 
bağ  lı  dır. Adə  tə gö  rə, bəy (“ool”, “ki 
zə” yə  hər  siz, gü  müş yü  yən  li at gə  ti 
rib qı  zın ata  sı  na ve  rir. Qa  yı  na  ta isə 
əvə  zin  də ona ipək qur  şaq ba  ğış  la 
yır).

“Pas at  tığ ara  ğa” adə  ti gö  bək  kəs 
mə (“çax  sı  da alıs  xa  nı”, “sab  lığ toy”) 
ilə sıx bağ  lı  dır (ara  ğa – iç  ki nö  vü – 
G.Y.). Hə  min vaxt  dan to  ya qə  dər 
oğ  lan evi  nin qız evi  nə hə  diy  yə  lər 
gə  tir  mə  si ilə bağ  lı bir sı  ra mü  rək  kəb 
adət  lər möv  cud  dur. Bu  na gö  rə də, 
“gö  bək  kəs  di” olu  nan gənc  lə  rin ev 
lən  mə  si üçün qız evi oğ  lan evin  dən 
heç nə al  mır. Çün  ki qız bö  yü  yə  nə 
cən oğ  lan evi ki  fa  yət qə  dər hə  diy  yə 
ver  mə  li olur. 

Bə  zən qı  zın qa  çı  rıl  ma  sı hal  la  rı da 
olur  du. Bu  na da, qa  çı  rıl  ma  nın for 
ma  sın  dan ası  lı ola  raq, “ge  li  ni kap 
mak”, “kav  ra  mak” və “kaç  kın” de 
yir  di  lər. Çox vaxt qı  zın qa  çı  rıl  ma  sı 
na baş  lı  ğın ağır ol  ma  sı da sə  bəb 
olur  du. Bu adət son vaxt  la  ra qə  dər 
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Azər  bay  ca  nın şi  malqərb böl  gə  lə  rin
 də (Qa  zax, To  vuz, Ağs  ta  fa və.s.) qal
 maq  da idi. 

Əv  vəl  lər qız qa  çır  maq xa  kas  lar 
ara  sın  da qəh  rə  man  lıq sa  yı  lır  dı. İn  di 
də yaş  lı xa  kas qa  dın  la  rı əsl ki  şi  dən 
da  nı  şan  da, həs  rət  lə de  yir  lər: “ehhh, 
ha  nı o at be  lin  dən əyi  lib yer  dən qı  zı 
qu  caq  la  ya  raq yə  hə  rin qa  şı  na ba  sıb 
qa  çır  dan oğ  lan  lar?!” 

Xa  kas  lar  da qı  zın qa  çı  rıl  ma  sı  na 
“tux  tam” və ya “tut  xun” de  yi  lir. 
Adə  tən, qız qa  çı  rı  lan gü  nün sə  hə  ri 
ata  sı evi  nə adam gön  də  rir  lər ki, “iti
 yin” ye  ri  ni ona de  sin  lər. Qız evi də 
bir dəs  tə adam  la oğ  lan evi  nə ge  dib 
qı  zı tə  ləb edir. Oğ  la  nın ataana  sı əl 
lə  rin  də ara  ğa on  la  rın qa  ba  ğı  na çı  xıb 
de  yir  lər: “Oğur  luq elə  di  yi  miz üçün 
gü  nah  ka  rıq. İn  di uşaq bi  zim, baş si 
zin  dir”. Qız ra  zı olar  sa, oğ  lan evi 
baş  lıq ve  rib ra  zı  lı  ğa gə  lir  lər…

Das  tan  la  rı  mız  da baş  lıq adə  ti
 “Ki  ta  bi Də  də Qor  qud”un “Qam 

bö  rə  nin oğ  lı Bam  sı Bey  rək bo  yı  nı 
bə  yan edər, xa  nım hey!” bo  yun  da 
Bey  rək təs  vir et  di  yi qı  zın adı  nı de 
mə  sə də, ata  sı ar  tıq söy  lə  ni  lən əla 
mət  lər  dən hə  min qı  zın məhz Ba  nı  çi
 çək ol  du  ğu  nu du  yur: “…O  ğıl, mə 
gər sən is  tə  di  gin qız Bay  bi  can bək 
qı  zı Ba  nı  çi  çək ola!” Bu  ra  dan ay  dın 
olur ki, Oğuz bəy  lə  ri  nin birbi  ri  nin 
ailə  si, öv  lad  la  rı haq  qın  da la  zı  mi tə 

səv  vür  lə  ri var  dı. Əgər Bay  bö  rə oğuz 
bəy  lə  ri ilə məs  lə  hət  lə  şib Də  də Qor 
qu  du el  çi gön  dər  mə  yi la  zım bi  lir  sə, 
Qan  lı qo  ca oğ  lu  na “…qız gör  mək 
sən  dən, malri  zaq ver  mək bən  dən!” 
de  yə tək  lif edir. Əs  lin  də bu  ra  da elə 
də cid  di bir fərq yox  dur. Sö  zü ge  dən 
boy  la  rın bi  rin  ci  sin  də ar  tıq oğ  lan qı  zı 
bə  yən  miş  dir. Son  ra  sı  nı va  li  deyn  lər, 
bö  yük  lər həll et  mə  li idi  lər. İkin  ci 
boy  da isə Qan  tu  ra  lı öz zöv  qü  nə uy 
ğun qız tap  ma  mış  dır. Qız bə  yə  nil 
dik  dən son  ra ata öz üzə  ri  nə dü  şən 
və  zi  fə  ni adətənə  nə  yə uy  ğun ola  raq 
ye  ri  nə ye  ti  rə  cə  yi  ni, yə  ni baş  lıq ve  rə 
cə  yi  ni bil  di  rir. Adə  tən, el  çi  li  yə sam 
bal  lı, eloba ara  sın  da sö  zü ötən 
adam  la  rı, ağ  saq  qal  la  rın gön  də  ril  di  yi 
üçün Də  li Qar  ça  rın ba  cı  sı Ba  nı  çi  çə  yi 
Bam  sı Bey  rə  yə di  lə  mək üçün Qa  lın 
Oğuz bəy  lə  ri Də  də Qor  qu  dun el  çi 
get  mə  si  ni məs  lə  hət gör  müş  dü  lər. 
“Qam bö  rə  nin oğ  lu Bam  sı Bey  rək 
bo  yı  nı bə  yan edər, xa  nım, hey!..” bo 
yun  da Ba  nı  çi  çə  yi Bey  rək üçün al  ma
 ğa ge  dən Də  də Qor  qud  la qı  zın qar 
da  şı Də  li Qar  ça  rın söv  də  ləş  mə  si ma 
raq do  ğu  rur. Də  li Qa  çar baş  lıq ola 
raq “bin buğ  ra gö  tü  rün kim, heç 
qıs  ra  ğa aş  ma  mış ola. Bin də  xi qo  yun 
gör  mə  miş qoç gə  tü  rün. Bin də quy 
ruq  suzqu  laq  sız kö  pək gö  tü  rün. 
Bin də  xi bü  rə 

gö  tü  rün, ma  na… Əgər bu de  di  gim 
nəs  nə  lə  ri gö  tü  rər  si  nüz, xoş, ver  dim” 
de  yir. El  çi  lik  dən ge  ri dö  nən Də  də 
Qor  qud  dan qı  zın ra  zı  lı  ğı  nın alın  dı 
ğı  nı öy  rə  nəröy  rən  məz Bay  bö  rə bəy 
“Də  li nə is  tə  di?” de  yə so  ru  şur. Bu 
da o de  mək  dir ki, Bay  bö  rə bəy də 
elin baş  lıq adə  ti  ni gö  zəl bi  lir  di… 

Qa  qauz  lar  da ni  şan ağız aran  dıq 
dan, yə  ni qı  zın “hə”si ve  ril  dik  dən 
son  ra ke  çi  ri  lən adət  dir. Bu  na bə  zən 
“an  naş  mak”, “ya  vuk  lu et  mək”, “ya 
vuk  lu ol  mak”, “söz ver  mək”, “laf”, 
“laf brak  mak” da de  yir  lər. Qa  qauz 
lar  da ni  şa  na bəy  lə dos  tu da gə  lir, 
la  kin on  lar da  nı  şıq  lar  da iş  ti  rak et 
mir  lər. Da  nı  şı  ğın əsas məğ  zi oğ  lan 
evi  nin qı  zın va  li  deyn  lə  ri  nə ve  rə  cə  yi 
pu  lun məb  lə  ğin  dən iba  rət olur. Bu 
pul “bo  ba xa  kı”, Çiş  mi  kiöy və Sa  tı 
lıkHa  cı kənd  lə  rin  də “aar  lık” ad  la 
nır. Azər  bay  can türk  lə  ri bu  na “baş 
lıq”, “süd haq  qı”, “süd pu  lu”, “qız 
pu  lu”, ta  tar  lar, ləz  gi  lər, dağ yə  hu  di
 lə  ri “ba  ha  şir”, xı  na  lıq  lar  “dəd  vial 
çaq”, Or  ta Asi  ya türk  lə  ri “ka  lım” 
de  yir  lər. Təktək hal  lar  da “süd haq 
qı” pul  la ödə  ni  lir  di. Ək  sər hal  lar  da 
par  ça ba  ğış  la  nı  lır  dı. 

Baş  lıq adə  ti di  gər türk xalq  la  rın  da 
da “süd haq  qı” ki  mi ge  niş ya  yıl  mış 

dır. Mə  sə  lən, xa  kas  lar  da qı  zın 
ana  sı  na “imd  jek ağı” (“əm 

cək ağı”, süd haq  qı) ola 
raq pal  tar, yay  lıq, pul və 
ya sağ  mal inək ve  rər  di 
lər. Baş  qırd  lar  da ku  mıs 
qa  bı olan sa  ba ilə bağ  lı 
sa  ban  tuy za  ma  nı iki qo 
hum olan ailə birbi  ri  ni 
ye  məkiç  mə  yə də  vət 
edir  di. Gə  li  ni ata evin 
dən çı  xa  rar  kən qız ev 
lə  rin  də  ki sa  ba  nı qu 
caq  la  yır, in  di  yə  dək 
on  dan süd iç  di  yi  nə, 
bö  yü  dü  yü  nə gö  rə 
tə  şək  kür edir və üs 
tü  nə ki  çi  cik bir hə 
diy  yə ta  xır  dı. Bu  ra
 da biz sa  ba  nı qı  zı 
bö  yü  dən, ona süd 

ve  rən, hə  yat ve  rən 
yaş  lı qo  hum, ana ro 

lun  da gö  rü  rük. 
Əl  bət  tə ki, za  man də  yiş 

dik  cə, in  san  lar otu  raq hə  yat 
tər  zi  nə keç  dik  cə, vax  ti  lə in  san  la 
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rın hə  ya  tın  da çox bö  yük ro  lu olan 
ku  mıs ye  ri  ni baş  qa nəs  nə  lə  rə ver 
dik  cə, sa  ba  nın ye  ri  ni ana tut  ma  ğa 
baş  la  yır. Ona süd ve  rib bo  yaba  şa 
çat  dır  dı  ğı üçün oğ  lan evi ana  ya min
 nət  dar  lıq əla  mə  ti ola  raq hə  diy  yə ve 
rir. Qa  qauz  lar  da da qı  zın ana  sı  na 
hə  diy  yə ve  ri  lir və bu  na, qeyd et  di  yi
 miz ki  mi, “ana to  pu” de  yi  lir. Yal  nız 
“aar  lık” və “ana to  pu” ödə  nil  dik  dən 
son  ra qız evi to  ya ra  zı  lıq ve  rir  di. 

Tı  va  lar  da “düq  deer”dən son  ra 

oğ  lan qız evin  də qa  lır və qız  la ərar
 vad ki  mi ya  şa  yır. Adə  tə gö  rə, o, qı  zı 
öz evi  nə yal  nız baş  lıq ödə  yən  dən 
son  ra apa  ra bi  lər. Bu müd  dət ər  zin 
də hər iki tə  rəf to  ya ha  zır  la  şır. Bə  yin 
va  li  deyn  lə  ri öz aal  la  rın  da gənc  lər 
üçün öq qu  rur, qı  zın va  li  deyn  lə  ri isə 
ce  hiz (“xe  reejen ki  ji  nin xe  rek  sel  de 
ri”) ha  zır  la  yır. To  ya on gün qal  mış 
bəy öz ata  sı evi  nə gə  lir…

Bü  tün bun  lar gös  tə  rir ki, “Aşıq 
Qə  rib” das  ta  nın  da da Şah  sə  nə  min 
ata  sı  nın Aşıq Qə  rib  dən qı  zı üçün 
pul is  tə  mə  si tə  sa  düf de  yil  di…

Baş  lıq ha  zır  da Tür  ki  yə  də də qa  dı
 nın sa  tın alın  ma  sı ki  mi qə  bul olu 
nur. La  kin söh  bət mehr  dən dü  şən 
də, bu  nun ta  ma  mi  lə baş  qa şey ol  du
 ğu  nu söy  lə  yir  lər. Əs  lin  də bun  lar bir 
şe  yin iki tə  rə  fi  dir. Əs  lin  də bu, tə  rəf 
lə  rin öz ara  la  rın  da haq  la  rın ta  nın 
ma  sı ilə bağ  lı bir an  laş  ma  dır. İs  lam 
da  kı mehr mə  sə  lə  si  nə uy  ğun ola  raq 
əgər oğ  lan bo  şa  nır  dı  sa, baş  lıq ba  tır 
dı. Qız tə  rəf ay  rıl  ma  ğa qə  rar ve  rir  di
 sə, baş  lı  ğı qay  tar  ma  lı idi… Mü  səl 
man ailə  lə  rin  də ta  laq ki  şi  yə məx  sus 

idi. La  kin bə  zi qa  dın  lar da ta  laq hü 
qu  qu  nu mehr za  ma  nı öz  lə  rin  də sax
 la  yır  dı  lar… 

Tə  sər  rü  fa  tın əkin  çi  lik və hey  van 
dar  lıq sa  hə  lə  ri ilə məş  ğul olan xal 
qın əsas his  sə  si bu iş  lə  rə cəlb olu 
nur  du. Ev  lə  nə  cək ye  tiş  miş, ər  gən 
qız öz ailə  si  nin tə  sər  rü  fat hə  ya  tın 
dan qo  pa  raq ər evi  nin iş  çi qüv  və  si  ni 
ar  tı  rır. Baş  lıq bu iş  çi gü  cü  nün az da 
ol  sa, əvə  zi  ni əl  də et  mə  yə yö  nə  lir. 
Oğ  lan tə  rə  fin ver  di  yi pul, da  şı  nan 

və da  şın  maz mal  lar it  ki  nin ye  ri  ni 
dol  dur  ma  ğa xid  mət edir. Mə  sə  lən, 
bu gün iş  lə  yə  rək yax  şı maaş alan 
qız  lar ata evi  nə mad  di yön  dən yar 
dım edir  lər. On  lar ailə qur  duq  dan 
so  nar ataana bu mad  di dəs  tək  dən 
məh  rum olur və on  la  rın əziy  yət  lə 
oxut  duq  la  rı, bö  yüt  dük  lə  ri qız  lar ar 
tıq ay  lıq gə  lir  lə  ri  ni də ər evi  nə apa 
rır  lar. Ağır ce  hiz ve  rən qız tə  rə  fi 
üçün bu hal əda  lət  siz ki  mi gö  rü  nə 
bi  lər. Bə  zən elə bu sə  bəb  dən də söz
söh  bət ya  ra  nır, qız evi yü  kün əsas 
his  sə  si  nin onun üzə  ri  nə düş  mə  si 
his  si ilə ba  rış  maq is  tə  mir və ya iş  lə 
yə  rək ər evi  nə xey  li mad  di yar  dım 
edən qız  dan ev iş  lə  ri ilə bağ  lı  tə  ləb 
lər iş  lə  mə  yən qız  lar  la ey  ni sə  viy  yə 
yə çat  dı  rı  lır  sa, müəy  yən na  ra  zı  lıq  lar 
qa  çıl  maz  dır.   

Baş  lıq ver  mə çox vaxt iq  ti  sa  di ol 
du  ğu qə  dər top  lum ara  sın  da bir əla
 qə for  ma  sı  dır. Əgər qo  hum de  yil  lər
 sə, birbi  ri  lə  rin  dən qız alıb ve  rən iki 
ailə  nin qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri  nin bir par
 ça  sı ola  raq ara  la  rın  da  kı dost  lu  ğu 
möh  kəm  lə  dir. Baş  lıq həm gə  li  nə 

yax  şı mü  na  si  bə  tin ola  ca  ğı  na gü  və  ni 
ar  tır, həm də onun yox  lu ilə bağ  lı 
ailə  si  nə ödə  nən bir təz  mi  nat  dır. Kə 
bin za  ma  nı mehr  də ol  du  ğu ki  mi, 
baş  lı  ğın nö  vü və miq  da  rı qı  zın özəl
 lik  lə  ri  nə, ailə  vi du  ru  mu  na və oğ  lan 
tə  rə  fı  nın mad  di gü  cü  nə gö  rə də  yi  şir. 
Ödə  mə mal ya da pul şək  lin  də ol  du
 ğu ki  mi, vaxt ba  xı  mın  dan da fərq  li 
ola bi  lər. Ve  ri  lən mal  lar müəy  yən 
miq  dar  da hey  van  dan si  la  ha, qu  maş, 
iç  ki, yi  yə  cək, pul və hət  ta qa  dı  na qə 
dər çe  şid  li ola bi  lər.

Dün  ya  nın ənə  nə  lə  rə da  ya  nan hə 
yat tər  zi ke  çi  rən xalq  la  rı  nın bir ço 
xun  da, özəl  lik  lə də Asi  ya və Af  ri  ka 
xalq  la  rın  da baş  lıq və mehr adə  ti  nin 
müx  tə  lif for  ma  la  rı möv  cud  dur.

Bu gün ailə  lə  rin da  ğıl  ma  sı  nın sə 
bəb  lə  ri ki  mi qız  la  rın ailə hə  ya  tı  na 
ha  zır ol  ma  ma  sı  nı, on  la  rın müs  tə  qil 
li  yi ilə bağ  la  yan  lar bir az da ev  lən 
mə  nin çox asan ol  du  ğu  na, ucuz ba  şa 
gəl  di  yi  nə diq  qət ye  tir  mə  li  dir  lər. 
“Yol  dan ke  çən bi  ri  nin qo  lun  dan tu 
tub evə gə  tir  mək” qu  ru  la  caq ailə  yə, 
gə  li  nə mü  na  si  bə  tin cid  di  li  yi  ni azal 
dır. Hal  bu  ki əv  vəl  lər ev  lən  mə və 
ağır, xərc tə  ləb edən pro  ses idi. Və 
bö  yük miq  dar  da mehr və baş  lıq ve 
rə  rək “əməl  libaş  lı tər  lə  yən” oğ  lan 
evi də bo  şan  ma  da ma  raq  lı ol  mur  du
 lar. Baş  lıq və ya ni  kah mü  qa  vi  lə  si 
olan yer  də hər iki tə  rəf bu ev  li  li  yə 
mə  su  liy  yət  lə ya  na  şır, mə  su  liy  yət 
da  şı  yır. Qız tə  rəf al  dı  ğı  nı qay  tar 
maq  dan, oğ  lan evi isə ver  di  yi  ni itir 
mək  dən qor  xur. Məc  bu  riy  yət qar  şı 
sın  da bo  şan  mış qa  dın tə  rəf ona gö  rə 
alı  nan baş  lı  ğın əvə  zin  də qı  za bax 
ma  lı  dır. Həm ni  gah mü  qa  vi  lə  sin  də, 
həm də baş  lıq adə  tin  də bo  şan  ma 
hal  la  rı  nın qar  şı  sı müəy  yən qə  dər 
alı  nır, bo  şan  mış qa  dı  nın son  ra  kı hə 
ya  tı  na müəy  yən qə  dər tə  mi  nat ve  ri 
lir. Çox vaxt bu mü  qa  vi  lə üçün ve  ri
 lən malpul oğ  lan evi  nə bö  yük əziy 
yət ba  ha  sı  na ba  şa gə  lir  di. Ona gö  rə 
də on  lar qı  za də  yər ve  rir  di  lər. “Gə  li
 ni  mə bir ətək pul tök  mü  şəm” de 
yən  lər ikin  ci də  fə ey  ni xər  cə düş  mə
 miş  dən əv  vəl bir az dü  şü  nə  cək  lər. 
Bə  zən pu  lun əvə  zi  ni gə  lin  dən çıx 
maq cəhd  lə  ri də olur. Bu da qar  şı 
tə  rə  fin mə  də  ni, in  sa  ni key  fiy  yət  lə  ri 
nə bağ  lı  dır…

GÜL  LÜ YO  LOĞ  LU
tarixelmləridoktoru
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ТЯСИСЧИ:

KimsəbilməzTanrıdağınyaşını,
DumanalmışAltaylarınbaşını,
Uçurmuşdurbaşdandövlətquşunu,
Sərvətinəyüzçevirmişzamanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

DördbiryanadağılmışTürksoyları,
Sönmüşocaq,köçübgetmişboyları,
Dərdli-dərdliaxarbozqırçayları,
Saxlariçdəngizliümid,gümanhey…
QocaTürkündüşdüyügünyamanhey…

Ağalnınaqarayazıyazılmış,
Yaylalardadüyün-dərnəkpozulmuş,
Gəlinləringursaçlarıçözülmüş,
Yadaqalmış,diləreldənamanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

Dağdan-dağaçarpıbgetmişdoğanlar,
Qayalardaizburaxmışalqanlar,
Ordularabuyruqverməzelxanlar
NərdəqalmışSədləryıxanfərmanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

XarabolmuşBuxarası,Başkəndi,
MatəmtutmuşSəmərqəndi,Daşkəndi,
Kəndisöylər,tökərgözdənyaşkəndi
Nəozanvar,nəyazan,nəşamanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

Qazan,Başqurdbatmış,Qırımsürülmüş,
Mənimçəkikgözlüyarımsüzülmüş,
Qonum-qonşum,bütünvarımsürülmüş,
BulunurmuSibiryadaimanhey?
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

Türkelləribir-birinəyadlanır,
Qazax,qırğız,türkmən,özbəkadlanır,
AzəriTürkyanar,içdənodlanır,
Anayurduniçdənhalıdumanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

Orqunçağlar,yatmışellərayılmaz,
Tarımçayıdoğruyolaqoyulmaz,
HeysəslənirAmu-Dərya,duyulmaz,
Sır-Dəryadaqalmamışdırdərmanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

Xəzərcoşar,xəbərsalarKürünə,
AxıbgedərKürsürünə-sürünə,
İdilağlar,AltınOrduyədinə,
Aralkəndivarlığındapeşmanhey…
QocaTürkündüşdüyüdərdyamanhey…

Azərbaycandərdiçindədoğulmuş,
Sevənləridiyar-diyarqovulmuş,
Ağla,şair,ağla,yurdundağılmış,
Nərdəqopuz,nərdəqırıqkamanhey?..
NərdəböyükVətən–nərdəTuranhey!..
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