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Müasir Azər  bay  can döv  lə  ti  nin  
ba  ni  si, xi  las  ka  rı və qu  ru  cu  su  

Öl  kə  si  nin el  çi  si, 
mil  lə  ti  nin qü  ru  ru  

Qazaxıstan Prezidenti 
Nursultan Nazarbayev:
 “Mən o vaxt Heydər Əliyevlə 
bərabər razılaşdığımız işləri 
praktiki olaraq davam 
etdirirəm”.

Azərbaycan Prezidenti  
İlham Əliyev: 
“Qazaxıstan ilə Azərbaycan 
arasında ikitərəfli münasibət
lərin əsasını Heydər Əliyev və 
Nursultan Nazarbayev qoyub”.

Hey  dər Əliyev-94

Av  ro  pa  da Azər  bay  can 
dias  po  ra  sı  nın ye  ni st  ra  te  ji  si



Xal  qı  mız  ümum  mil  li li  de  ri, dün 
ya şöh  rət  li si  ya  si xa  dim, gör  kəm 

li döv  lət  baş  çı  sı, XX əs  rin si  ya  si 
ta  ri  xin  də özü  nə  məx  sus par  laq 
sə  hi  fə  lər yaz  mış da  hi si  ya  sət  çi 

Hey  dər Əli  ye  vin do  ğum gü  nü  nü 
və yu  bi  le  yi  ni  bu gün  dün  ya  nın  

hər bir ye  rin  də yük  sək sə  viy  yə  də 
qeyd edir. Bu qı  sa həcm  li mə 
qa  lə  ni ya  zar  kən mən   Hey  dər 
Əli  ye  vin bir ta  ri  xi şəx  siy  yət və 
si  ya  si li  der ki  mi Azər  bay  can  da 
və dün  ya si  ya  sə  tin  də gör  dü  yü 

mü  hüm əhə  miy  yət  li iş  lə  ri qı  sa  ca 
sa  da  la  maq  la, onun bü  tün si  ya  si 

fəaliy  yə  ti  nin el  minə  zə  ri 
tə  rəf  lə  ri  ni, rəh  bər  lik və 

ida  rəet  mə fəl  sə  fə  si 
nin ən mü  hüm cə  hət 

lə  ri  ni qeyd et  mək 
məq  sə  di  ni qar  şı  ma 
qoy  mu  şam. An  caq 

be  lə bir  çə  tin 
və  zi  fə  nin öh  də 
sin  dən gəl  mək 

o qə  dər asan 
ol  ma  sa da, 

Hey  dər 
Əli  yev 

şəx  siy  yə 
ti  nə olan 

son  suz 
mə  həb  bət 

və sə  da  qə 
tim mə  ni cə 

sa  rət  lə bu işin 
al  tı  na gir  mə  yə 

ruh  lan  dı  rır.
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Tarixişəxsiyyətlər,dövlətxadimləritarixya
radır.Biztarixçilərinvəzifəsiisəbutarixihəqiqi,
olduğukimiyazmaqdanibarətdir.Əlbəttə,tari
xi yazanlar onu yaradanlar qədər əhəmiyyətli
olmasalarda,gələcəknəsillərqarşısındaonların
da üzərinə tarixi həqiqəti obyektiv şəkildə və
vicdanlaqələməalmaqkimiböyükməsuliyyət
düşür.Bumənada,HeydərƏliyevinAzərbay
cantarixindəvəbötövlükdədünyasiyasətində
oynadığı böyük roluqələmə almaq  şərəfli və
olduqcaməsuliyyətlibirməsələdir.HeydərƏli
yevhaqqındayazmaqonagörəşərəflivəməsu
liyyətlibirməsələdirki,bu,həmAzərbaycanın

son50illiksiyasitarixini,butarixinşərəflimü
barizələrlədoluanlarını,qələbələri,uğurlarıvə
həmin dövrdə Azərbaycanda görülən böyük
quruculuqabadlıqişləriniyazmaqdeməkdir,
eynizamandabu,həmdəAzərbaycanxalqının
müstəqillikuğrundamübarizətarixini,xalqımı
zın başına gətirilən faciələri, torpaqlarımızın
erməni millətçiləri tərəfindən işğal olunması
səbəblərinivəümummilliliderHeydərƏliye
vin yenidən hakimiyyətə qayıdaraq Azərbay
can dövlətini və xalqını xilas etmək naminə
mübarizələrdən keçən ömür yolunu  yazmaq
deməkdir.
Heydər Əliyevin həyatı Azərbaycanın res

publikaçılıq tarixinin (bu tarixi 1918ci ildən

götürsək)yarıdançoxunuəhatəedir.Azərbay
canınson50illiktarixininhərbirsəhifəsiHey
dər Əliyevin iştirakı ilə yaradılıb və yazılıb.
Onun1969cuilin14iyulundaAzərbaycanrəh
bəriseçilməsindənvəfatetdiyigünədəkgöstər
diyi titanik fəaliyyət Vətənimizin inkişafına,
onun çiçəklənməsinə, dünya dövlətləri cərgə
sindəözlayiqliyerinitutmasınaxidmətetmiş
dir.Həmin illər ərzindəHeydərƏliyevAzər
baycandabirincişəxsolubvədünyasiyasətində
ən məşhur şəxslərdən birinə çevrilib. Çox az
dövlətxadimi,siyasətçitapılarki,buqədərbö
yükmüddətdəözxalqına,millətinəböyükmə

həbbətlə, sevərək və sevilərək rəhbərlik edə
bilsin.
HeydərƏliyevitəkcəAzərbaycanxalqı,bü

tün türkmillətlərivəxalqları,müsəlmandün
yasısevirvəonunlafəxredir.Fəqət,təkcətürk
vəmüsəlmandünyasımı?SovetlərBirliyitərki
bində olduğumuzdövrdə bütün SSRİ xalqları
onunşəxsindəözgələcəkdövlətbaşçısınıvəli
derini görürdü.Amerika Birləşmiş Ştatlarında
onuCorcVaşinqtonla,Yaponiyadabudövlətin
qurucusuolanSiyaqunla,AlmaniyadaKonrad
Adenauerlə,FransadaŞarlDeQolla,BöyükBri
taniyada Uinston Çörçillə müqayisə edirdilər.
Kiminlə,hansıtarixişəxsiyyətləmüqayisəolun
masındanasılıolmayaraq,HeydərƏliyevbən

zərsiz,heçkimləmüqayisəolunmaztarixişəx
siyyətdir.Bəsonunbənzərsizliyinədədir?
HeydərƏliyevkonkretolaraqbirsiyasisis

temə sığmayan liderdir. O, Sovet İttifaqı döv
ründəmarksizmleninizmideologiyasınıntəsiri
altındaböyüyübSSRİninənyüksəkdövlətvə
zifələrinəqədəryüksəlsədə,SSRİninsonrəh
bəriM.S.Qorbaçovunantimüsəlmanvəerməni
pərəstsiyasətinəticəsindəxalqımıza,digərtürk
vəmüsəlmanrespublikalarınaqarşı ədalətsiz
qərarlarqəbuledəndəilkolaraqözetirazsəsini
qaldırdı,SSRİnindağılmasıprosesininbaşlan
ması nəticəsində tarixi zərurət yarananda, hə

min  siyasi təlim və və ideyalardan vaxtında
uzaqlaşabildi.HeydərƏliyev Sovet ideologi
yasının hər birmüddəasını öz zəngin və əzə
mətlitəfəkkürsüzgəcindənkeçirir,onlarıprak
tikadayoxlayır,yaxşıcəhətlərinigötürübdövlət
vəxalqnaminə istifadəedir,pis tərəflərini isə
atırdı.OSovetideologiyasınınəsirinəçevrilmə
di, bəzi sovet liderləri kimi öz dilini, dinini,
millimənsubiyyətiniunudubkosmopolitsiya
sətçilərdənvədövlətxadimlərindənbiriolma
dı.Onagörəki,HeydərƏliyevbirsiyasilidervə
tarixişəxsiyyətkimiözmillimənəviköklərəvə
dəyərlərə bağlı olan, milli ideyalara və bəşəri
dəyərlərə söykənərək öz siyasi təlimini  yara
dan,həminideologiyailəmilyonlarıözardınca

Müasir Azərbaycan dövlətinin 
banisi, xilaskarı və qurucusu    

Hey  dər əlİ  yev
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aparabiləndühalardandır.
İndiyəqədərkitarixişəxsiyyətlərinbəzilərini

biz təhlil etsək, onlardan hər birinin bir siyasi
sisteminvəmövcudkonkrettarixidövrünqəh
rəmanı,lideriolduğununşahidiolarıq.Məsələn,
BöyükPyotrXVIIIəsrinəvvəllərindəRusiyanın
çarıidi.O,çarRusiyasıhüdudlarıdaxilində,hə
minictimaisiyasisisteminqanunlarıçərçivəsin
dəislahatlarapardı.EləcədəŞarldeQollFran
sanı,UinstonÇorçillBöyükBritaniyanı,Ruzvelt
ABŞıİkinciDünyaMüharibəsindənsonraba
carıqlaidarəedənislahatçıliderləridilər.Musta
faKamalAtatürk,FidelKastro, MaoTseDun,
Lenin,Stalin isə XX əsrdə inqilab edərək yeni
dövlətquraninqilabçıliderləridilər.XXəsrdə
yaşayan bu liderlərdən  Lenin və Stalin sovet
dövrünün,RuzveltvəÇörçillisəkapitalistQərb
dünyasının XX əsrin birinci yarısında yaşamış

və fəaliyyət göstərmiş liderləri idilər və onlar
danhərbiridigəriniinkaredirdi.Yalnızmənsub
olduqlarımövcudsiyasisistemin,ideologiyanın
vəşəraitinqəhrəmanıolanbuliderlərinbəziləri
inqilabçı, bəziləri islahatçıreformator, bəziləri
konservator, bəziləri də diktator kimi tarixdə
qaldılar.AmmaHeydərƏliyevdəbuliderlərdən
heç birinə məxsus olmayan xüsusiyyətlər var.
Onun özünəməxsusluğu, bənzərsizliyi ondan
ibarətdirki, tarixi şəxsiyyətkimi,o,həmsovet
dövrünün, həmdəmüasir demokratik dövrü
müzün lideri və qəhrəmanı olub. Bunun sirri
nədədir?NədənHeydərƏliyevin baxışları bir
ictimaisiyasisisteməsığmırdı?Nədənikimüx
təlifictimaisiyasiquruluşda,müxtəlifbaxışların
hökmranolduğudövrdəo,eyniməharətvəba
carıqla,sevgivəistəkləözxalqınavədövlətinə
rəhbərlikedib,eləcədədünyatərəfindəndəey

nidərəcədəqəbulolunubvərəğbətləqarşılanıb?
Bununəsas səbəbi onunbir siyasi liderolaraq
milliliyindən, azərbaycançılıq ideologiyasına,
dinibaxımdanİslaməxlaqına,vicdanvəəxlaq
baxımındantəmizvəədalətli,dünyagörüşbaxı
mındanrealistvəpraqmatik,refarmatorbirsi
yasətçiolmasından,başqamillətlərəvədinlərə
qarşıhəqiqi beynəlmiləlçiolmasındanirəligə
lirdi.HeydərƏliyevqeyriadidərəcədədövlətçi,
qanunsevər,demokratik,azərbaycançılıqideya
larının daşıyıcısı,milli və beynəlmiləlçi,inqilab
çı,realist və praqmatik,ümumbəşəri ideyaları
özündəcəmləşdirən,multikulturalistideyaların
daşıyıcısıolan,onlarıyorulmadan  təbliğedən
birsiyasilideridi.
Nədənsə tarixçilər və politoloqlar Heydər

Əliyevibirsiyasətçi,dövlətxadimikimixarakte
rizəedərkənonungördüyüişlərdən,qurubya
ratmaqbacarığından,ölməzideyalarınınmüsir
dövrə tətbiqinin vacibliyindən, dövlətçilik və
idarəetmə  təcrübəsindən, elminəzəri, fəlsəfi
baxışlarındanbəhsedərkənonunözünəməxsus
birliderolmasındanolduqcaazdanışırlar.
Görünür, hələ Azərbaycan tarixçiləri, filo

sofları,politoloqlarıHeydərƏliyevideyalarının
və siyasikursununəsasmüddəalarını,prinsip
vəxüsusiyyətlərini tamaşkara çıxarıb izahet
məyəçətinlikçəkirlər.İndiHeydərƏliyevsiyasi
idarəetməməktəbinin,iqtisadiidarəetməmək
təbinin,elmifəlsəfiməktəbininmövcudluğun
dançoxbəhsedirlər.Lakin“HeydərƏliyevçi
lik”siyasikursununkonkretolaraqnədəniba
rətolduğunudürüstşəkildə,elmisistemhalın
dayazıbortayaqoyanbirmüəllifhələkiyox
dur. Bəziləri “Heydər Əliyevçilik” adlanan
mükəmməl bir dövlət idarəçiliyi məktəbinin
olduğunu etiraf etsələr də, sadəcə, adməsələ
sində,yənibusiyasiidarəetməməktəbininecə
adlandırmağındahadüzgünvariantıətrafında
başsındırıbbirqəraragələbilmirlər.Yuxarıda
qeydetdimki,tarixişəxsiyyətlərtarixyaradır
lar.Həmin tarixi isə tarixçilər, politoloqlar ya
zırlar.Tarixyazanların əsasvəzifəsi tarixiger
çəkliyiobyektivşəkildə,hərşeyiözadıiləad
landıraraq,vicdanlayazmaqdanibarətdir.Əgər
HeydərƏliyevömrünün50ildənçoxbirdövrü
nü məhz Heydər Əliyev adı ilə Azərbaycanı
qurubyaratmağasərfedibsə,buadlatanınıbsa,
bəsbiznədənHeydərƏliyevinfikirlərinə,onun
ideyalarına,nəzəriideolojibaxışlarınaözümüz
dənyeniaduydurmalıyıq?Zənnimcə,Heydər
ƏliyevinadıHeydərƏliyevkimi,onunideya
larıisə“HeydərƏliyevçilik”dövlətidarəçiliyi
məktəbikimitariximizdəəbədiolaraqyaşama
lı,siyasi  və fəlsəfə tariximizə  qızıl hərflərlə
həkkolunmalıdır.
Bəsnədir“HeydərƏliyevçilik”siyasikursu

vədövlətidarəçiliyiməktəbi?Busiyasiməktə
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bintəməlideyaları,əsasprinsipvəxüsusiyyət
lərinədənibarətdir?
Bir  dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin

Azərbaycandövlətinəistərsovetdövründə,is
tərsədəmüstəqillikdövründərəhbərliketdiyi
zamansöylədiyifikirlər,müxtəlifyığıncaqlarda
etdiyinitqlərvəməruzələr,verdiyibəyanatlar
“HeydərƏliyevsiyasiməktəbi”ninəsasprinsip
və xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bizim
vəzifəmizonlarıardıcılşəkildəoxumaqdan,sis
temləşdiribvahidnəzərisistemhalındagələcək
nəsillərə çatdırmaqdan ibarətdir. Heydər Əli
yev tarixi hadisələrin iştirakçısı kimi  bunları
vahid sistem halına gətirməyə vaxt və macal
tapmadı.Əgərbizbutarixişəxsiyyətinyetirmə
ləri və  davamçıları olaraq həmin məktəbin
əbədiyaşar olmasını istəyiriksə, bunu bizim
özümüzetməliyik.Onagörəetməliyikki,müs
təqilAzərbaycanınqurulmasınınvə inkişafet
dirilməsinin elminəzəri bazasının hansı prin
siplərə söykəndiyini gələcək nəsillər asanlıqla
dərkedəbilsinlər.
Heydər Əliyevçilik – Müstəqil, azad  və

müasir Azərbaycan dövlətini qurmaq, inkişaf
etdirməkvəəbədietməküçünAzərbaycanxal
qınınmillimənəvipotensialından,onun tarixi
təcrübəsindən qaynaqlanan, milli dövlətçilik
ənənələrinirealşəkildədirçəldənvəgerçəkləş
dirən,onaəbədiyyətqazandıran,müasirvəqa
baqcıldövlətlərintəcrübəsindənvəbəşərsivili
zasiyasının  nailiyyətlərindən  istifadə edərək
demokratikislahatlarvətəkamülyoluiləAzər
baycan xalqını və dövlətini daimmüasirləşdi
rənvəyeniləşdirən,bütündünyaazərbaycanlı
larınıvahidbirideyaətrafındabirləşdirəbilən,
sosialədalətvəhumanizmprinsiplərinəsöykə
nərəkdövlətdaxilindəümummillimənəvibir
liyəvəsosialiqtisadirifahadoğruaparan,dün
yanınbütünxalqvəmillətləriiləsülhvəəmina
manlıq şəraitində yaşamağa önəm verən mü
kəmməl fəlsəfi siyasi, millimənəvi və dövlət
idarəçiliyinəaidzənginvəzəruribaxışlarsiste
midir.
Busiyasiidarəetməməktəbininəsasprinsip

vəxüsusiyyətləriənazıaşağıdakılardanibarət
dir:
1.Millidövlətçilik,qanunçuluqvədemok

ratiya;
2.İslahatçılıq;
3.Azərbaycançılığavəmillimənəvidəyərlə

rəbağlılıq;
4.Sosialədalətvəhumanizm;
5.Beynəlmiləlçilikvəbəşərilik.
Birinciprinsiphaqqındadanışarkən,ilkön

cə, ümummilli liderHeydərƏliyevin belə bir
fikrini xatırlatmaq istəyirəm: “Azərbaycanın
dövlətmüstəqilliyiəbədidir,dönməzdirvəsar
sılmazdır”.Bu,odeməkdirki,bizimhərhansı

dövlət,dövlətlərqrupuvəyabeynəlxalqtəşki
latlarla  əməkdaşlıq etməyimiz Azərbaycanın
süverenliyinə,dövlətmüstəqilliyinə,onunərazi
bütövlüyünə xələl gətirməməlidir.Azərbaycan
dövlətçiliyi  qanunçuluğun  möhkəmləndiril
məsivəhüquqidemokratikislahatlarınhəyata
keçirilməsi yolu iləmöhkəmlənməli və tədrici
demokratikislahatlaryoluiləinkişafetməlidir.
Uluöndərinsöylədiyi“Yaxşıhökumətodeyil
ki,xalqınıxoşbəxtgörmək istəyir,yaxşıhöku
mətohökumətdirki,bunuhansıvasitələrləet
məyibacarır.”fikrihakimiyyətinfəaliyyətində
əsasprinsipkimigötürülməlidir.
BufikrianalojiolaraqXXəsrdəAzərbaycana

rəhbərliketmişdövlətxadimlərinədəşamilet
mək olar. Yaxşı dövlət başçısı o şəxs deyil ki,
Azərbaycanı müstəqil, azad, demokratik və
xoşbəxt görmək istəyir. O şəxsiyyətdir ki, bu
məqsədlərəhansıvasitələrləçatmağı,onureal
lığaçevirməyibacarır.
HeydərƏliyevmüasirAzərbaycandövləti

ninbanisi,xilaskarıvəqurucusudur.Uluöndər
həm Azərbaycan xalq hərəkatının, həm də
Azərbaycanmilliazadlıqhərəkatınınhəqiqili
deri olmuşdur. O, 70ci illərdən başlayaraq
Azərbaycandahəyatakeçirdiyitədbirlərnəticə
sində,uzunillərərzindənəfəsdərmədən,kecə
gündüz bilmədən çalışmaqlaAzərbaycanı So
vetlərİttifaqınınənqabaqcıl,iriaddımlarlairə
liləyən,inkişafetməkdəolan,özünütamyaşat
mağaqabilolanvəbütünistiqamətlərüzrəçi
çəklənənbirrespublikasınaçevirdi.O,uzunillik
siyasi fəaliyyəti ilə Azərbaycanı qurubyarat
maqlaQURUCULİDER,müstəqillikdövründə
isəAzərbaycanı parçalanmaqdan vəməhv ol
maqdanxilasedənXİLASKARLİDERkimita
rixədüşmüşdür.
XXyüzillikdəAzərbaycana rəhbərlik etmiş

şəxsiyyətləribirbirgözümüzönündənkeçirsək
görərikki,onlardanheçbiriHeydərƏliyevqə

dərAzərbaycanxalqınavədövlətçiliyinəuzun
müddət ərzində  bacarıq və səriştə ilə xidmət
etməyənailolabilməyib.
HeydərƏliyevinbirsiyasiliderkimiözünə

məxsus  xüsusiyyətlərindənbiridəonundinc
dövrdə,seçkiləryoluiləhakimiyyətəgəlibdöv
lətiməharətləidarəedən,lakinekstremalşərait
lərdəvəböhrandövründəözxalqınınqabağın
da gedə bilməyən keçmiş sovet liderlərdən
fərqlibirliderolmasıdır.Beləki,HeydərƏliye
vinAzərbaycanıtərkedibMoskvayaSSRİrəh
bərliyinəSovet İttifaqı Kommunist Partiyası
MərkəziKomitəsiSiyasiBürosununüzvüseçil
məsindənvəSSRİNazirlərSovetiSədrininBi
rinciMüavinivəzifəsinətəyinolunduqdanson
radabiranbeləolsada,Azərbaycanla,özdoğ
ma  vətəni ilə əlaqəsini kəsmirdi. O vaxtlar
MoskvadavəSSRİninbaşqayerlərindəteztez
Azərbaycanmədəniyyətgünlərikeçirilir,mər
kəzi telekanallarda, teatr səhnələrində  Azər
baycanın ictimaisiyasihəyatı, “Koroğlu”, “Ar
şınmalalan”, “O olmasın,bu olsun”, ”Min bir
gecə”  və s.kimi filmləri, opera, balet  əsərlə
ri,musiqisinümayişetdirilirdi.
Uluöndər HeydərƏliyevSSRİyəbaşçılıq

edəbiləcək ənrealvə perspektivli rəhbərlər
dənbiri  idi. Lakin Sovet rəhbərliyində təmsil
olunanbəzimillətçivəşovinistəhvaliruhiyyəli
siyasətçilərtərəfindənmüsəlmanvətürkmən
şəli  olduğuna görə, ona qısqanclıq  olunaraq
layiqolduğuvəzifəyəseçilməyəimkanverilmə
di.1987ciilinoktyabrındaDağlıqQarabağı
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdir
məkistəyənSSRİrəhbəriM.S.Qorbaçovilkön
cəyoluüzərindənbuməqsədinəmaneolabilə
cəkyeganəqüvvəniHeydərƏliyevihakimiy
yətdənuzaqlaşdırdı.Bundandüz40günsonra
DağlıqQarabağməsələsiortayaatıldıvəAzər
baycan torpaqlarının işğalına start verildi. Bu
nunlaəlaqədarolaraq, Azərbaycandakortəbii
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xalqhərəkatıbaşlandı.Buhərəkatbaşlayarkən
AzərbaycanxalqınınlideriHeydərƏliyevfəx
ritəqaüddəolsada,Moskvadaonunrəqibləri
deyirdiki,bütünbuxalqhərəkatınınarxasında
“Əliyevşina”durur.OnagörədəM.S.Qorbaçov
özyaxınətrafınınvəAzərbaycanınyerlirəhbər
ləriolanƏ.Vəzirov,A.Mütəllibov,V.Hüseynov
vəbaşqalarınınköməyiiləvargücünü“Əliyev
çilik”ləmübarizəyəsərfedirdi.M.S.Qorbaçovun
əsasməqsədi azad,müstəqilyaşamaq,öztor
paqlarınıheçkəsəverməkistəməyənbirmilləti
susdurmaqdan,millidüşüncəliHeydərƏliyev
çi kadrları vəzifədən kənarlaşdırmaqdan və
AzərbaycanıMoskvanın iradəsinə tabeetmək
dən,oyuncaqrejimqurmaqdanibarətidi.
M.S.QorbaçovbaşdaolmaqlaSovetrəhbər

liyivəonlarınAzərbaycandakıəlaltıları xalqı
mızın gözünü qorxutmaq və genişlənməkdə
olanxalqhərakatınıyatırmaqməqsədiilə1990
cıildə20Yanvarfaciəsinitörətdilər.1992ciilin
fevralın25dən26nakeçəngecəisəermənimil
lətçiləritərəfindənXXəsrinənböyükvədəhşət
licinayətlərindənbiriolanXocalısoyqırımıtö
rədildi.LakinovaxtkıSovetrəhbərliyivəermə
nimillətçiləritorpaqlarımızınbirhissəsiniişğal
etsələr də, neçəneçə digər faciələri törətsələr
də,birmilyondançoxəhalimiziqaçqınvəköç
küngününəsalsalardaözməqsədlərinənailola
bilmədilər.OnlarAzərbaycanxalqının iradəsi
nə qalib gəlməyi  sadəcə bacarmadılar. Bacar
madılar ona görə ki, Moskvanın planlarına
qarşıçıxabiləcəkgüclüxalqhərəkatıvəbuhə
rəkatınHeydərƏliyevtərəfindənvaxtiləmüx
təlifpeşəsahələrindəyetişdirilmişfəaliştirakçı
larıvar idi.Lakin1990cı ilin iyununaqədərki

dövrdə,HeydərƏliyevMoskvadayaşadığına
görə,xalqınnəzərləriMoskvayaHeydərƏliye
vədikilsədə,əli,səsionaçatmırdı.1990cıilin
YanvarhadisələrizamanıHeydərƏliyevMosk
vadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək
Sovet rəhbərliyini və onların Azərbaycanda
müxtəlifvəzifələrdəolanyerli əlaltıları iləbir
likdəAzərbaycanxalqınaqarşı faciə törətməsi
haqqındabəyanatverdivəonlarısiyasivəhü
quqicəhətdəncinayəttörətməkdəittihametdi.
DahasonraHeydərƏliyevAzərbaycanaana
danolduğudoğmaVətənininayrılmazbirpar
çasıolan Naxçıvanagəldi.Beləliklə, 1990cı il
iyunun18iHeydərƏliyevinAzərbaycanaqa
yıtması, daha sonraNaxçıvana getməsi, Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyası üzvlüyündən bə
yanatlaçıxaraqoradaNaxçıvanMRAliMəclisi
nin və AzərbaycanAli Sovetinin deputatı və
1991ciilinsentyabrın9daNaxçıvanAliMəcli
sinin sədri seçilməsi iləAzərbaycanda 1988ci
ildəbaşlanmışkortəbiixalqhərəkatı1991ciil
dənbaşlayaraqardıcıl,müntəzəmvəplanlıhə
rəkataçevrildivəmilliazadlıqhərəkatımərhə
ləsinə qədəm qoydu. Heydər Əliyev Vətəni
dardaolanvaxtölkəyəqayıtdıvəozamanyeni
cəvüsətalanxalqhərakatınaqoşuldu.Artıqqısa
müddət keçəndən sonra bu hərəkatın lideri
Azərbaycanxalqınınvətənpərvəroğluvəəvə
zolunmaz  siyasi  xadim  Heydər Əliyev idi.
Onagörəki,1969cuiliniyulun14dəhakimiy
yətəgəldiyiilkgündənbaşlayaraqHeydərƏli
yevAzərbaycanxalqınınetimadvəinamınıtam
qazanmış,onundərdinəvəsevincinəhəranşə
rikolanəvəzolunmazbirliderinəçevrilmişdi.
HeydərƏliyev harada, hansı vəzifədə olubsa,

xalqın ümid yeri, pənahı olub və milyonlarla
insanınnəzərləribirümidçırağıkimi,birhaqq
ədalətcarçısıkimionadikilib.
1982ciilindekabrındaHeydərƏliyevMosk

vayaSiyasiBüroüzvüvəSSRİNazirlərSoveti
sədrininbirincimüavinivəzifəsinəirəliçəkilər
kən, o vaxtkıDzerjinski adına (indiki Şəhriyar
adına mədəniyyət sarayı) sarayda yolasalma
mərasimikeçirilirdi.Televiziyailəbirbaşatransl
yasiyaedilənhəminyığıncaqdaiştirakedənin
sanlarınhəmsevinc,həmdəkədərləaxıtdıqları
göz yaşları birbirinə qarışmışdı. İnsanlar se
vincdəngözyaşınıonagörətökürdüki,son70
ildəilkdəfəolaraqAzərbaycanoğlubeləyüksək
vəzifəyə qalxırdı. İnsanları kədərləndirən isə
onun doğma respublikanı tərk etməsi idi. Bu,
ümumxalq məhəbbətinin bariz nümunəsi idi.
Dahasonra1987ciilinoktyabrındaHeydərƏli
yevMoskvada tutduğuvəzifələrdən azad edi
lərkənbuhadisənibütünAzərbaycanxalqıbö
yükkədər,qəmqüssəhissiiləqarşıladı.
Sonra cəmi üç il ərzində (198790cı illər)

Heydər Əliyev dövlət vəzifəsində olmayıb.
Azərbaycanın son problemlərinin əksəriyyəti
nindəbünövrəsiməhzhəminillərdəqoyuldu.
Azərbaycanxalqıhəmindövrdəköksötürərək
deyirdi:“ƏgərHeydərƏliyevvəzifədəolsaydı,
bizimbaşımızabumüsibətlərgəlməzdi”.Tale
yinhökmüilə1990cıiliniyunundaNaxçıvana
gələn Heydər Əliyev tezliklə yenidən siyasi
meydanaqayıtdı.AzərbaycanAliSovetininde
putatıseçiləngündənAliSovetinsessiyalarında
millətvəkilikimiAzərbaycanımillimüstəqilli
yəaparanKonstitusiyasənədlərininqəbulolun
masını təklif etdi.Xalqı“referendum”yolu ilə
SSRİ tərkibində saxlamağa çalışan respublika
rəhbərliyinin səsinə səs verməməyə çağırdı.
DağlıqQarabağınfaktikiolaraqAzərbaycandan
qoparılıbErmənistanabirləşdirilməsiməqsədi
ni qarşılarına qoyan  ermənipərəst qüvvələrin
planlarınıaltüstetdi.NaxçıvanAliMəclisinin
sessiyalarındaisəbilavasitəonunrəhbərliyi ilə
Azərbaycanınmüstəqilliyininəsasınıqoyançox
mühüm əhəmiyyətli sənədlər qəbul edildi.
HeydərƏliyevinoturduğuNaxçıvanAliMəcli
sinin binası faktiki olaraq Azərbaycan milli
azadlıq hərəkatının qərargahına çevrildi. Hə
min vaxt Azərbaycanın paytaxtı Bakıda haki
miyyət uğrunda amansız mübarizə gedir
di,moskvapərəstA.Mütəllibovmüstəqillikhaq
qındaqətiyyəndüşünmürdü.O,ölkənifaciələr
lə,vətəndaşmüharibəsiiləüzüzəqoyubMosk
vayaqaçdı.DahasonraAzərbaycanınmüstəqil
liyinə tərəfdarolan, lakinbumüstəqilliyi əldə
etməyinvəqoruyubsaxlamağınüsulvəvasitə
lərinibilməyən,müstəqilliyəmaneolmaqistə
yənqüvvələrləbacarmayan,hakimiyyətuğrun
damübarizəaparanözyaxınətrafınıniddiaları



nınqarşısındaacizqalanƏ.ElçibəydəAzərbay
canınmüstəqilliyinitəminedəbilmədi.Sondao
daözvəzifəsiniqoyubanadanolduğudoğma
Kələkikəndinəqaçmağaməcburoldu.
Busözləriyazmaqdaməqsədimondan iba

rətdirki,bugünAzərbaycanda“xalqhərəkatı”,
“milliazadlıqhərəkatı”ifadələriniteztezdillə
rindəəzbəredən,özlərini isəbuhərəkatın fəal
iştirakçıları və rəhbərləri hesab edən, SSRİnin
guyaonlartərəfindəndağıdıldığınıvəAzərbay
canınmüstəqillikqazanmasınıözadlarınaçıxan
bəzi müxalifət nümayəndələrinə onu xatırlat
maqdırki,onlarınözlərinilideradlandırmasıilə
xalqınəslliderkimiqəbuletdiyivətanıdığışəx
siyyətarasındaböyükfərqvar.1988ciildəbaş
lananxalqhərakatınında,1990cıil20yanvar
danetibarənbaşlananmilliazadlıqhərəkatının
daəslvəhəqiqilideri,rəhbəriəvəzolunmazic
timaisiyasi xadim olanHeydərƏliyev olmuş
dur.
HeydərƏliyevbəzidövlətbaşçılarıvəxalq

hərakatınıniştirakçısıolaninsanlarkimimil
lət, milli dövlət, müstəqillik, milli birlik, milli
ləyaqət,milliideologiya,millidövlətçilikifadə
lərini teztez işlətməklə özünə hörmət qazan
maqfikrindəolmayıb.Əksinədərindüşüncəyə
söykənən müdrik fəaliyyəti ilə addımaddım,
nəzərəçarpmadanAzərbaycanımillimüstəqil
liyə doğru aparıb. SSRİ dağıldıqdan sonra isə
yaranmıştarixişəraitinəzərəalaraqmüstəqillik
bayrağınıməhzoözüilkdəfəolaraqqaldırıb.
HeydərƏliyevözçıxışlarındadəfələrləvur

ğulamışdır ki, Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyitarixibirhadisədir.Bu,Azərbaycan
xalqınınmilli sərvəti,milli nailiyyətidir və bu
müstəqilliyinəldəolunmasındahərhansıqru
pun,hərəkatın,qüvvəninmüstəsnaxidmətləri
olduğunu heç vəchlə qəbul etmək olmaz. Bu
səmimi sözlərin doğruluğunu qəbul etməklə
bərabəronudeməliyikki,Azərbaycanınmüstə
qilliyinin qazanılması və qorunubsaxlanması
uğrundamübarizəninrəhbərivəbayraqdarı

eləməhzHeydərƏliyevdir.
Mən bir daha ulu ündər Heydər Əliyevin

beləbir fikrinivurğulamaqistəyirəmki,Azər
baycanın müstəqilliyinin qorunubsaxlanması
onun əldə edilməsindən çoxçox çətindir. Son
80illikmüstəqilliktariximizdənçıxarmalıoldu
ğumuzənəsasibrətdərsiodurki,HeydərƏli
yev həm müstəqilliyimizin qazanılmasında ,
həmonunqurulmasında,həmdəonunqoru
nubsaxlanmasında  və əbədi yaşamasında
əvəzsizroloynamışdövlətxadimidir.
HeydərƏliyevmüasirvəmüstəqilAzərbay

candövlətininbanisidir.Millidövlətə,Azərbay
candövlətçiliyinəxidmətHeydərƏliyevinbü
tün siyasi fəaliyyətinin əsasprinsipini,mahiy
yətinivəmənasınıtəşkiledir.
İkinciprinsipolanislahatçılıqprinsipinəto

xunarkənonuqeydetməkistərdimki,Heydər
Əliyevbirsiyasiliderkimiislahatçı,yenilikçivə
refermatordur.İstər197080ciilləronunAzər
baycanarəhbərliketdiyidövrü, istərSSRİrəh
bərliyindəolduğu198287ciillərdövrünü,istər
NaxçıvanAliMəclisininsədrivəzifəsində işlə
diyi199093cüillərdövrünü,istərsədə1993cü
ilin iyununda yenidən hakimiyyətə qayıtdığı
dövrügötürübtəhliletsək,görərikki,budöv
rünhərbirindəHeydərƏliyevinbütün siyasi
fəaliyyəticəmiyyətinayrıayrısahələrininyeni
dənqurulmasından,radikalislahatlarınaparıl
masından ibarət olmuşdur. Bir təşkilatçı lider
kimioqarşıdaduranməqsədvəvəzifələriçox
aydıngördüyündənhəminməqsədvəvəzifələ
rə çatmaq üçün lazım olan üsul və vasitələri
yaratmağıçoxcəsarətləgirişir,lazımiaddımlar
atır, köhnə iş metodlarını dəyişdirir və yeni
dövrün tələblərini təmin edə biləcək kadrları
cəsarətlə irəli çəkirdi. Sadalanandövrlərinheç
birindəHeydərƏliyevqarşısınaqoyduğuməq
sədləri yarımçıq qoymayıb, onların hamısını
axıraçatdırabilib.
HeydərƏliyevböyükbacarıqlaAzərbaycan

xalqının milli mənafelərini əsas götürərək və

onuntarixiarzularınıreallaşdıraraqəbədiyaşar
müstəqil Azərbaycan dövlətinin bünövrəsini
qoymuşdur. Onun yaratdığı müasir Azərbay
candövlətibirhüquqidemokratikdövlətkimi
müasirdünyanınbütünsivildövlətləritərəfin
dənçoxhörmətləqəbuledilir.
HeydərƏliyevAzərbaycanxalqınaxasolan

mənəvidəyərləridaimyüksəkqiymətləndirmiş
vəonlarıbütündünyayatanıtmışdır.“Xalqımız
nikbindir, başını heç vaxt aşağı tutmayıb, sın
mayıb,əyilməyib,heçvaxtdizçökməyib”,de
yən Heydər Əliyevin gücünün, qüdrətinin
mənbəyidəməhzeləözxalqıolub.HeydərƏli
yev heç bir zaman öz xalqına kütlə və yaxud
“obıvatel”kimiyanaşmayıb.Əksinə,ohəmişə
özxalqınınmilliqürurunuucatutubvə“xalqı
mızqəhrəmanxalqdır”,deyib.O,özmillətinə
vəxalqına inandığıkimi,Azərbaycanxalqıda
məhzonainanıb,onaetimadgöstəribvəbütün
taleyinionaetibaredib.HeydərƏliyevisəhər
zamanözxalqınınetimadınıdoğrultmuşbirsi
yasətçiidi.Bizhamımız,müəllimiHeydərƏli
yevolanbir siyasiməktəbin tələbələri zaman
zamanHeydərƏliyevdənöyrənməli,onunbü
tünfəaliyyətprinsiplərinirəhbərtutmalıyıq.
  BugünmüasirAzərbaycandövlətçiliyini

möhkəmləndirən, onugüclü edən ikimühüm
əhəmiyyətlifaktorvar:HeydərƏliyevideyaları
və xalqiqtidar birliyi.Əbədiyaşar Heydər Əli
yevideyalarıvəbuideyalarınvəsiyasikursun
ənlayiqlidavamçısıolan,AzərbaycanRespubli
kasının prezidenti  İlham Əliyevin rəhbərliyi
altındaiqtidarlaxalqınbirliyi,həmrəyliyiölkə
mizdə möhkəm ictimaisiyasi sabitliyin qoru
nubsaxlanmasının,millihəmrəyliyinvəsosial
iqtisadiinkişafıntəminatıdır.

10 may 2017-ci il

QafarƏLİYEV
YAP Siyasi Şurasının üzvü,   

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının İctimai-siyasi 
Məsələlər şöbəsinin sektor müdiri
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İnsanınmənəvi keyfiyyətlərini, iç
duyğularını ifadəedən inancı –mə
nəvialəminəqədərfərdiolsada,so
sialmədəni münasibətlərin univer
sallaşmasıvəzənginləşməsifonunda
tədricən fərdi çərçivəsindən çıxaraq
ictimailəşmiş,sondakollektivdəyərə
çevrilmişdir.Butarixiprosesdəmey
danagələnmüxtəlifdinlərvəonların
ayrıayrıtəmayülləriuniversalinanc
identikliyininformalaşmasınayolaç
mışdır. Lakin bu yol heç də həmişə
hamarolmayıb.Bəzəndinlərinözü
nün ifrat şəkildə mütləqləşdirməsi,
müstəsnalaşdırması, hətta ideoloji
ləşdirməsi prosesində onların dərin
çatları,keçilməzsədləridəyaranmış,
bir çox hallarda müxtəlif dinlər və
onların cərəyanları, sektaları arasın
dauzunmüddətlikonfliktlərdəkük
rəmişdir.
XIXIIəsrlərdəOrtaŞərqəekspan

sionist xristian hərbçilərinin təşkil
olunmuşçoxsaylısəlibyürüşləri(Ex
peditiosacra),ortaəsrlərAvropasın
da inkvizisiya, islam dünyasında

uzun əsrlər boyu davam edən təri
qətlərarası çəkişmələr həmin konf
liktlərin bariz nümunələridir. Lakin
bəşər tarixində davamlı olaraq baş
vermiş,həttaamansızsavaşlaraçev
rilmiş o qanlı toqquşmalar heç bir
haldabirdininvəyainancqrupunun
digərləri üzərində mütləq üstünlü
yünü bərqərar etməmişdir. Bununla
da,insanlığıntarixihəyatınıngerçək
liyiözyenilməzhəqiqətinivəaktual
lığını hər zaman qoruyub saxlamış
dır:Bəşəriyyətədavamlısabitlikgəti
rən,birgəyaşayışənənələrinigüclən
dirənhumanistmənəvimühitinfor
malaşmasıhəmfərdi,həmdəkollek
tiv anlamda insan inancına, insanlı
ğın inancşəklində ifadəolunanmə
dənimənəvi dəyərlərinə olan hör
mətdənqaynaqlanır.
Tarix boyunca müxtəlif dini eti

qadlara malik olan insanların sülh
şəraitində, birbiri ilə qarşılıqlı hör
mətvəehtiramruhundayaşamasının
dərkedildiyidünyanınnadirməkan
larındanbiridəAzərbaycandır.Vic

danazadlığınıinsanhüquqvəazad
lıqlarınınyalnızbirparçasıkimide
yil,həmdətarixidəyərkimiucatu
tan Azərbaycan xalqı müxtəlif dini
inanc daşıyıcılarının birgəyaşayış
ənənələrini zənginləşdirmiş, bütün
dünya üçün örnək ola biləcək dini
tolerantlıq modelini yaratmışdır.
Məhzbusəbəbdən,Azərbaycantari
xənsivilizasiyalararasıdialoqaönəm
litöhfələrverən,dözümsüzlüyünbü
tünformalarını rəddedənhumanist
mənəvi məkan kimi öz mövqeyini
qoruyubsaxlayabilmişdir.
Azərbaycan xalqının dünyəvi də

yərlərəsıxbağlılığının,dövlətvədi
ninmüstəqilşəkildəözfunksiyaları
nıhəyatakeçirməkənənəsinindərin
tarixi kökləri vardır. Məsələn, Ata
bəylərhökmdarıMəhəmmədCahan
PəhləvanınİslamXəlifəsinəaidfikir
ləribukontekstdəxüsusimaraqdo
ğurur:“ƏgərXəlifəimamdırsa,onun
daimi məşğuliyyəti namaz qılmaq
olmalıdır,çünkinamazdininəsasıvə
işlərinəngözəlidir.Busahədəüstün

İslamHəmrəyliyiSiyasəti:
Azərbaycanınqlobalhumanizmətöhfəsi

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevin2017-ciilin
Azərbaycanda“İslamHəmrəyliyiİli”elanedilməsihaqqındaSərəncamı
vəbuistiqamətdəgenişfəaliyyətəbaşlanılması–mühümsiyasiaddım
vəqlobalhumanizmaktıkimiölkəmizüçün,bütünislamölkələrivə

eləcədə,bütündünyaüçünmüstəsnaəhəmiyyətəmalikdir.
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lüyü və xalq üçün nümunə olması
onakifayətdir.Xəlifəninbudünyada
padşahlığın işinə qarışmasının heç
birəhəmiyyətiyoxdur,bunusultana
tapşırmaq lazımdır” (Ziya Bünya
dov.AzərbaycanAtabəylərDövləti–
11361225ci illər., ŞərqQərb, Bakı,
2007). Bu tarixi fakt hələ yüzilliklər
öncə Azərbaycanda dindövlətcə
miyyət münasibətlərinə nə qədər
düzgün tarixi qiymət verildiyinin
göstəricisidir. Səkkiz yüz il sonra
ümummilli lider Heydər Əliyevin
dindövlətmünasibətlərinədairsöy
lədiyifikirlərAzərbaycanxalqınınöz

tarixindən süzülüb gələn dəyərlərə
bağlıolduğunugöstərir:“Bizhüquqi,
demokratik,dünyəvidövlətqurucu
luğu mövqeyində durmuşuq. Odur
ki,bizheçcürislamdövlətivəyais
lam təməlçiliyinin tərəfdarı ola bil
mərik”. Bu realist fikirlərin müəllifi
Heydər Əliyev, eyni zamanda, dini
mədənivəmənəvidəyərkimihəmi
şə yüksək tutan, dindarlara və din
ocaqlarına ehtiramla yanaşan, xüsu
siləislamdiniənənələrinininkişafına
çalışan,ölkədəkidinitəsisatlarınbir
biriiləqarşılıqlıəlaqədəözfunksiya
larını dəqiq və vicdanla, ayrıayrı

məzhəbçilikdənuzaqduraraqyerinə
yetirməsinivacibsayanbirmövqeyin
sahibiidi.
İslamınümumdünyaəhəmiyyəti

nə tarixikulturoloji planda yanaş
saqdeyə bilərik ki, islam sivilizasi
yasınınintibahepoxasıhesabolunan
VIIIXIII əsrlərmədəniyyətin, fəlsə
fənin, elmin yüksəlişində dönüş
dövrüolmuşdur.ƏlFərabi,Rudəki,
ƏlBiruni,İbnSina,İbnRüşd,Nəsi
rəddin Tusi və s. kimi dahilər öz
fəaliyyətləri ilə islamın elmi inkişa
fa, tərəqqiyə maneə törətmədiyini,
əksinə, elm və dinin birbirinə sti
mulyaratdığını,elmdəqüvvətliolan
insanlarınislamdadayüksəkdəyərə
sahib olduğunu sübut etmişlər. O
zamanlar Orta Şərqə səyahət edən
avropalı səyyahlar, elm adamları,
xüsusiləcoğrafiyaçılarislamdünya
sının yüksək elmimədəni intibaha
nailolduğunuaçıqşəkildə ifadəet
mişlər. İslamvəTürksivilizasiyala
rının unikal vəhdət məkanlarından
və önəmli mərkəzlərindən biri ol
muş Azərbaycan da islam dininin
maddi və qeyrimaddi irsinin zən
ginləşməsinə hər zaman töhfəsini
vermiş, islam mədəniyyətinin
ümumdünyaəhəmiyyətininyüksəl
məsindəmühümroloynamışdır.Bu
baxımdan, Azərbaycan islam dün
yasındaözaparıcımövqeyiniqoru
yub saxlamış, islami dəyərləri mü
hafizəedənvəgələcəknəsillərətole
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rant bir əxlaqla ötürən müqəddəs
torpaqdır.
Dünyəvivədinidəyərlərinbirbi

rinəxələlgətirmədənbirgəmövcud
luğu ənənələrini yaşadanAzərbay
canxalqıXXəsrin əvvəllərindəbü
tün islamdünyasında ilkdəfədün
yəvidemokratikrespublikaqurulu
şunuyaradaraqçoxəsrlikmilli,dini
vəümumbəşəridəyərlərə sadiqliyi
ni bir daha göstərmişdir. Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin İstiqlal
Bəyannaməsində milliyyətindən,
məzhəbindən, sinfindən, silkindən
və cinsindən asılı olmayaraq, öz
sərhədləri daxilində yaşayan bütün
vətəndaşlara siyasi hüquqlar və
vətəndaşlıqhüququverildiyibəyan
edilmişdir.Bununlada,multikultu
ralvəçoxkonfessiyalıməkanolaraq
özsiyasitəyinatınımüəyyənləşdirən
AzərbaycandünyəviliyintəkcəQərb
sivilizasiyasına məxsus olduğunu
deyil,onunmahiyyətetibarı iləbü
tünbəşəriyyətüçünuniversaldəyər
kəsbetdiyinibütündünyayanüma

yişetdirmişdir.Həttaənçətindövr
də də  Sovet dönəmində dəAzər
baycan xalqı dini inanclarını, islam
dininintəbliğetdiyimərhəmət,yar
dım,paylaşmakimidəyərlərisosial
ictimaiməişət həyatında qoruyub
saxlamışdır.Müstəqilliyinibərpaet
dikdənsonrahərkəsinvicdanazad
lığına malik olması konstitusion
norma kimi ölkənin ali qanununda
– Konstitusiyada öz əksini tapmış
dır. Eyni zamanda, hər kəsin dinə
münasibətinimüstəqilmüəyyənləş
dirmək,hərhansıdinətəkbaşınavə
ya başqaları ilə birlikdə etiqad et
mək, yaxud heç bir dinə etiqad et
məmək, dinə münasibəti ilə bağlı
əqidəsini ifadə etmək və yaymaq
hüququbirbaşaolaraqKonstitusiya
da qeyd edilmişdir. Bu gün Azər
baycandainsanlarındiniinanclarını
sərbəst şəkildə ifadə etməsi üçün
bütünşəraityaradılmışdır.Ölkəmiz
də hazırda mövcud olan 2000dən
çox məscidin 300ü tariximədəni
abidə kimi dövlət tərəfindən qoru

nur. İslam mədəniyyətinin unikal
abidələri olan Təzəpir, Bibiheybət,
Əjdərbəy, Şamaxı Cüməməscidləri
və Gəncə şəhərindəki “İmamzadə”
kompleksiəsaslışəkildətəmirolun
muş,BakışəhərindəCənubiQafqa
zın ən böyükməscidi olanHeydər
Məscidiinşaedilmişdir.Digərdinlə
rə etiqad edən vətəndaşların istifa
dəsi üçün kilsələr, sinaqoqlar, mə
bədlərtəmiredilmişvəyeniləritikil
mişdir. Bu hüquqlardan rasional
dünyagörüşü əsasında müdrikcəsi
nə istifadə edən Azərbaycan xalqı
tarixikeçmişindəolduğukimi,dini
ifratçılıq, xurafat, ekstremizm kimi
dini təhrifçilikdən uzaq dayanmaq
la, bəzi xarici qüvvələrin Azərbay
canda insanlarındini inanclarından
suiistifadə cəhdlərinin üzərindən
xəttçəkmişdir.Birsözlə,diniinanc
və dünyəvilikAzərbaycan xalqının
yaşamındaidealvəhdətyaratmışdır.
Buvəhdəthəmdəmillidövləttəhlü
kəsizliyimizin ən mühüm mənəvi
dayaqlarındanbiridir.
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Azərbaycan regional və qlobal
müstəvidəhumanizmvəhəmrəylik
ideyalarını təbliğ edən, konstruktiv
əməkdaşlıq imkanlarını təqdim və
təşviqedənislamtəsisatlarıilədərin
münasibətləryaratmışdır.1991ciil
dən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
(İƏT)üzvolanAzərbaycanbutəşki
lata daxil olan dövlətlərlə qarşılıqlı
inamaəsaslanan faydalıdiplomatik
münasibətlər qurmuş, eyni zaman
daiqtisadi,mədənisferalardaçoxşa
xəliəlaqələryaratmışdır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərə

findənDağlıqQarabağmünaqişəsi
nə dair qətnamələrin, bəyanatların
qəbul edilməsi Azərbaycanın haqlı
mövqeyinin beynəlxalq miqyasda
müdafiə edilməsi və bu münaqişə
ninbeynəlxalqhüquqnormalarıçər
çivəsindəhəllinədəstəkgöstərilməsi
baxımındanatılmışönəmlidiploma
tikhüquqiaddımlardır.2015ci ildə
İƏT Xarici İşlərNazirlərinin Şurası
tərəfindən “Ermənistanın Azərbay
cana qarşı təcavüzü nəticəsində iş
ğal olunmuş Azərbaycan torpaqla
rındaislamdininəaidtariximədəni
irsin və ibadət ocaqlarının dağıdıl
masıvətəhqirolunması”nadairqə
bulolunmuşqətnamədinizorakılıq
və ayrıseçkiliyin Ermənistan tərə
findən yürüdülən siyasətin tərkib
hissəsi olduğunu bütün dünyaya
açıqşəkildəbəyanedir.
İslamhəmrəyliyinənailolunması

bütün dünyada mədəniyyətin, el
min,təhsilininkişafınadəstəkgöstə
rənİslamTəhsil,ElmvəMədəniyyət
Təşkilatının(İSESKO)qarşısınaqoy
duğu prioritet vəzifələrdən biridir.
Azərbaycanın həmin təşkilatla da
sıx əməkdaşlıq münasibətləri möv
cuddur. İSESKO tərəfindən Azər
baycanınişğalolunmuşərazilərində
mövcud duruma, islam dininə aid
olan maddi və qeyrimaddi irsin
məqsədli şəkildəməhv olunmasına
dairçoxsaylıbəyanatvəqətnamələr
qəbulolunmuşdur.
2006cı ildə Heydər Əliyev Fon

dunun Prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın sivilizasiyaların yaxın
laşmasında göstərdiyi xidmətlərə,
İslamaləmindəgörülənişlərəböyük
dəstəyinəgörəİSESKOnunXoşmə
ramlı Səfiri adına layiq görülməsi
AzərbaycanİSESKO əlaqələrində

yeni səhifə açmışdır. İSESKO tərə
findən 2009cu ildə Bakı şəhərinin,
2018ci ildə isə Naxçıvan şəhərinin
İslammədəniyyətinin paytaxtı elan
edilməsiAzərbaycanındinitolerant
lıqməkanıkimiümumbəşəri,huma
nist ideyaların təbliği istiqamətində
önəmlimövqe əldə etdiyinə sübut
dur.
Hazırda dünya əhalisinin beşdə

birindənçoxunu–23,4%ni(1,7mil
yardnəfər)müsəlmanlartəşkiledir.
Orta Şərq və Şimali Afrikanın 91,2
%i,AsiyaOkeaniyadaməskunlaşan
əhalinin24,8%i,Avropadayaşayan
əhalinin isə 6%i müsəlmanlardır.
İslamdünyasınınböyükinsankapi
talınamalik olması, əhalinin nisbə
tində gənclərin üstün mövqeyi ha
zırkısiyasi,sosial, iqtisadireallıqlar
şəraitində olduqca mühüm faktor
lardır. İslam dünyasının getdikcə
artandemoqrafiküstünlüyüdəmü
hüm amildir. Belə bir şəraitdə bu
üstünlüklərdən bəşəriyyətə, sosial
iqtisadimədəni intibaha töhfə verə

biləcək,praqmatikvə rasional siya
sətin təşəbbüskarı və dəstəkləyici
qüvvəsikimiistifadəstrategiyasının
olmasıolduqcaönəmlidir.
Təkzibolunmaz faktdır ki, Yaxın

vəOrtaqŞərqinbəzimüsəlmandöv
lətlərimüasirdövrünsiyasiiqtisadi
mədənigerçəkliklərinəadekvatmü
nasibət formalaşdırmaqda çətinlik
çəkir,müasirləşəndünyanınqabaq
cıltendensiyalarıiləayaqlaşabilmir,
mahiyyətcədeyil, formacamodern
ləşməyəüstünlükverirlər.Məhzbu
səbəbdəndirki,yanlışdünyagörüşü
əsasındavəbirtərəfliyöndəquruluş
alıb təsisatlanan islam fundamenta
lizmi burada özünə dayaqlar tapa
bilirvəo,Qərbimperializminəqarşı
yeganə“alternativ”,“təsirlialət”ki
miqəbulolunur.Beləliklə,dağıdıcı
lığa qarşı əks destruktivlik–ifrata
qarşıifratmübarizəüsuluolaraqse
çilir.Bu“mübarizənin”haqq işi ol
madığı isə ilk addımdaca özünü
göstərir. Ekstremist və radikalların
özlərinə düşmən hesab etdikləri



GÜNdəM

12   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

Qərbəqarşısavaşıqısazamandaon
ların öz içərisində təriqətlərarası
toqquşmalarla, toplumqarşıdurma
sı ilə əvəzlənir, hətta vətəndaşmü
haribələrinəyolaçılır.Birsözlə,mə
nəvi, hüquqi vədini baxımdanheç
birhaldahaqqqazandırılabilməyən
“islam keşikçiləri”, əslində, özləri
Qərb imperializminin vuran əlinə,
korsilahınaçevrilirlər.Halbukiger
çəkislamdəyərlərinəvəmillisiyasi
dünyagörüşünəmalikolaninsanları
buyolatəhriketmək,konfliktlərbu
rulğanınasalmaqolmazdı.
Tariximindördyüzilgeriçəkmə

yə çalışan ƏlQaidə, İŞİD, “Hizbi
təhrirəlİslami”vədigərekstermist
qrupların onsuz da heç zaman baş
tutmayacaq “xilafət” prinsiplərinin
bərqərarolmasıuğrundaapardıqla
rı“mübarizə”ninbəzikəsimlərtərə
findənaçıqvəörtülüdəstəklənməsi
də kifayət qədər ciddi və təhlükəli
hal hesab edilməlidir. Bu halların
qarşısının alınması üçün islamın
düzgüntəbliğinin,onunsülhvəbir
gəyaşayışdiniolduğunusübutedən
sistemli tədbirlərin həyata keçiril
məsiartıqbirzərurətəçevrilmişdir.
İslamdinibəşərtarixininəlamət

darmədəniyyəthadisəsikimiqarşı

lıqlıetimadı,dialoqu,sülhvəhuma
nizmdəyərləriniözündəehtivaedir.
Tarixboyumultikulturalənənələrin,
dinidəyərlərinənyüksəksəviyyədə
mühafizə olunduğu,müxtəlif inanc
sahiblərininsülhşəraitindəbirgəya
şadığıAzərbaycanislamdünyasının
nadir dövlətlərindən biridir ki, hə
mindəyərləri,islamdinininaliprin
siplərini təhrif olunmadan optimal
siyasietik platformada dünya icti
maiyyətinətəqdimetməkpotensialı
nıortayaqoyur.
Azərbaycantəkcəislamhəmrəyli

yi ideyalarının doğulduğu məkan
deyildir.Eynizamanda,buideyala
rın reallığa çevrildiyi, islamdünya
sının qarşılaşdığı əsas çağırışların
həllinəyönəlmişənyüksəksəviyyə
li müzakirələrin aparıldığı əhəmiy
yətli geopolitik məkandır. Xalqımı
zın millimənəvi sərvəti olan tole
rantlıq, sülh ideyalarına sadiqlik,
multikulturaldəyərlərhəmdədöv
lət siyasətimizin tərkib hissəsinə
çevrilmişdir.
İslamdünyasındahəmrəylikplat

formasının, qarşılıqlı inama əsasla
nanmünasibətlərinqurulmasımöv
cud əməkdaşlıq mühitini daha da
genişləndirməli, onun yeni istiqa

mətləriniaçmalıdır.Bununüçünis
lam həmrəyliyi ideyalarının bütün
islam coğrafiyasında yayılmasını
təşviq edən əhatəli və sistemli təd
birlərinhəyatakeçirilməsizəruridir.
Geniş kütlələrin marağına səbəb
olan, daha böyük miqyasda islam
dünyasınıbirarayatoplayanidman
tədbirlərinin təşkili bu istiqamətdə
atılan önəmli addımlardan biridir.
1981ci ildə İƏTin III sammitində
qəbulolunmuşyekdilqəraraəsasən
İslamHəmrəylikOyunlarıFederasi
yası təsis edilmiş və o zamandan
etibarənhərdördildənbirkeçirilən
İslam Həmrəyliyi Oyunları beynəl
xalqmiqyasdaəlamətdaridmanha
disələrindənbirinəçevrilmişdir.
Bütünbutarixivəmüasirreallıq

ların nəzərə alınması kontekstində
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin 2017ci ilin
Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi
İli”elanedilməsihaqqındaSərənca
mıvəbuistiqamətdəgenişfəaliyyə
təbaşlanılması–mühümsiyasiad
dım və qlobal humanizm aktı kimi
ölkəmiz üçün, bütün islam ölkələri
vəeləcədə,bütündünyaüçünmüs
təsna əhəmiyyətə malikdir. Ölkə
başçısı tərəfindən irəli sürülən bu
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təşəbbüs, doğrudan da, islam dün
yasında indiyəqədərpresedentiol
mayanyeniənənəninəsasınıqoyur.
Belə ki, islam coğrafiyasında yerlə
şənölkələrarasındaAzərbaycanilk
ölkədirki,islamhəmrəyliyinisiyasi
akt səviyyəsinə yüksəldir və bütün
ilihəminideyalarıntəbliğinəyönəl
mişsistemli tədbirlərinhəyatakeçi
rilməsinə həsr edir. Bu baxımdan,
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham
Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş is
lam həmrəyliyi təşəbbüsü müsəl
mandünyasınınbugünqarşılaşdığı
problemlərin köklü şəkildə həlli,
mövcudkonfliktlərindialoqplatfor
masında çözümü istiqamətində də
konstruktivfəaliyyətlərətəkanverə
cəkdir.“İslamHəmrəyliyiİli”çərçi
vəsində həyata keçirilən kompleks
tədbirlərİslamdinininsülhvəmər
həmət dini olduğunu göstərməklə
yanaşı, islam coğrafiyasında geniş
miqyaslı humanitar əməkdaşlığın
dayeniperspektivləriniaçır.
2015ci ildəBirinciAvropaOyun

larını yüksək təşkilatçılıqla keçirən
Azərbaycan 2 ildən sonra, 2017ci il
İslam Həmrəylik Oyunlarına ev sa
hibliyiedir.ŞərqləQərbarasındamə
dəniyyətlər və ideyalar ortaqlığı ya
radan, həmrəylik körpüsü funksiya
sını yerinə yetirən Azərbaycan bu
nunlahəmuniversaldəyərlərəbağlı
lığını, həmdə tarixi keçmişində xü
susiyertutmuşvəbugündəqoruyub
saxladığı islamdinininalidəyərləri
nəsadiqqaldığınısübutedir.Beləlik
lə,Azərbaycanqloballaşandünyada
davamlı sabitliyin bərqərar edilməsi
üçünbütünvasitələrdənistifadəedir,
günümüzüçünzəruriolansülhyara
dıcı, barışdırıcı mövqeyini özünə
məxsusformadairəlisürür.
İslam Həmrəyliyi İlində Bakıda

İslamHəmrəyliyiOyunlarınınkeçi
rilməsi Azərbaycanın islam dünya
sındaqarşılıqlıetimadmühitininya
radılmasında göstərdiyi davamlı
səylərin tərkib hissəsidir. Bu Şərqlə
Qərbin qovşağında yerləşən Azər
baycanınetibarlıtərəfdaşkimiislam
coğrafiyasında güclənən mövqeyi
ninbariztəcəssümüdür.
Azərbaycan Respublikasının 1ci

VitsePrezidenti, Dördüncü İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının Təşkilat
Komitəsinin sədri Mehriban xanım

Əliyevanın təşkilatçılığı ilə bu id
man tədbirininənyüksək standart
larəsasındakeçirilməsiüçünbütün
müvafiq təşkilati və infrastruktrur
işləriuğurlahəyatakeçirilmişdir.
20 idman növündə keçirilən bu

mötəbər idman tədbirininAzərbay
candabaştutmasıölkəmizinbeynəl
xalqidmanyarışlarıkeçirilməsiüzrə
təcrübəsini zənginləşdirməkləbəra
bər,Azərbaycanıntəqdimetdiyito
lerantlıq modelinin bütün dünyaya
bəyan edilməsi üçün də gözəl im
kanlaryaradır.PrezidentİlhamƏli
yevin vurğuladığı kimi, “İslam
Oyunlarıilknövbədəislamhəmrəy
liyinigücləndirəcək,həmislamalə
minə,həmdünyayabirdahagöstə
rəcəkki,islamdinisülhvəqardaşlıq
dinidir. Eyni zamanda, dünyaya
göstərəcək ki, Azərbaycan böyük
imkanlaramalikolanölkədirvəən
mötəbər beynəlxalq yarışları keçir
məyəqadirdir.”Bir sözlə,buyarış
manın yüksək səviyyəli təşkili ilə
Azərbaycan bütün dünyada islam
həmrəyliyinə özünəməxsus töhfəsi

niverir,eynizamanda,müasirtole
rantlıq mədəniyyətinin örnəyi, hu
manistdinivəmillidəyərlərinyaşa
dıcısı kimi özünün artan nüfuzunu
beynəlxalq aləmdə bir daha bəyan
edir.Azərbaycanınbutəşəbbüsüİs
lamHəmrəyliyiSiyasətininəsasma
hiyyətiniortayaqoyur.
Bu gün qlobal miqyasda islam

həmrəyliyiideyalarınıntəbliğimüx
təlif ictimaisiyasi baxışlara malik
olandinlərvəkonfessiyalar,regional
miqyasda isə islam coğrafiyasını
əhatəedəndövlətlərarasındaqarşı
lıqlıanlaşmamühitininvəkonstruk
tivəməkdaşlığınformalaşmasıbaxı
mındanxüsusiaktuallıqdaşıyır.Si
vilizasiyaların kəsişdiyi məkanda
yerləşən Azərbaycanın islam həm

rəyliyinənailolunması istiqamətin
dəhəyatakeçirdiyiəhatəli tədbirlər
təkcəislamcoğrafiyasındadeyil,ey
ni zamanda beynəlxalq miqyasda
davamlısabitliyintəminedilməsinə,
konfessiyalararasıanlaşmanınvəto
lerant dünyagörüşünün inkişafına
münbit zəmin yaradır. İslamHəm
rəyliyi siyasəti ilə –Azərbaycan İs
lamdünyasınınvəhdətyaradıcımə
kanıkimibudinidəyərləringerçək
dənbəşərihumanist,mənəviəxlaqi
dəyərlər olduğunu təsdiqləyir, bu
ideyaların təkcə islam coğrafiyasın
da deyil, bütövlükdə dünyada bir
gəyaşayışvəsabitlikmühitiniyara
dan təsirli vasitə olduğuna inamı
möhkəmləndirir.
Bu siyasət İslam dünyasında

“həmrəylik diplomatiyası” rəhbər
tutulmaqla, siyasətdən mədəniyyə
tə, dindən elmə, ticarətdən turizmə
qədər bütün sahələr üzrə birgə
fəaliyyətlərin spektri yaradılmasını,
qarşılıqlı faydalanmanın innovativ
təşəbbüslərinin dəstəklənməsini,
müsəlmanxalqlarınınpotensial im
kanlarınınüzəçıxarılmasınıvəhərə
kətəgətirilməsini, islamdünyasının
qlobal rəqabətdə dayanıqlığının tə
minolunmasını, bir çoxmühafizə
kar, geriləyici meyllərdən əl çəkil
məsini, mövcud problemlərin həl
lindəhəmrəyliknümayiş etdirmək
lə, qabaqcıl dünya dövlətləri ilə
əməkdaşlığın daha effektli platfor
ması üzərində səfərbər olunmağı
özündəehtivaedir.

CavanşirFeyziyev
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı

Fəl  sə  fə dok  to  ru
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Qazaxıstan Respublikası ilə Azərbaycan
Respublikası arasındadostluqvə əməkdaşlıq
əlaqələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə
görə Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti
NursultanNazarbayev“HeydərƏliyev”orde
niilətəltifedilib.Aprelin3dəQazaxıstanRes
publikasınınPrezidentiNursultanNazarbaye
və“HeydərƏliyev”ordeninintəqdimedilmə
simərasimiolub.
Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Prezi

dentiİlhamƏliyevbildiribki,QazaxıstanPrezi
dentinin Azərbaycana rəsmi səfəri ikitərəfli
münasibətlərdəböyükhadisədir.“BugünNur
sultanNazarbayevin “HeydərƏliyev” ordeni
ilə təltif edilməsi haqqındaAzərbaycanPrezi
dentinin Sərəncamı imzalanıb. “Heydər Əli
yev”ordeniAzərbaycandövlətininalimükafa
tıdır və mənə çox xoşdur ki, bu gün həmin
mükafatı Heydər Əliyevin böyük dostu və
Azərbaycanxalqının,AzərbaycanındostuNur
sultanAbişeviçNazarbayevətəqdimedirəm”.
Azərbaycan Prezidenti  Nursultan Nazar

bayevinuluöndərHeydərƏliyevləuzunillər
dostluq münasibətinə diqqət çəkərək, qeyd
edibki,SizuzunillərboyuHeydərƏliyevilə
dostluq etmisiniz və onunla birlikdə işləmisi
niz. Siz Sovet dövründə də həmişə ünsiyyət
saxlayırdınız.Atamınsöhbətlərindənxatırlayı
ram ki, sizin aranızda həmişə çox səmimi və

yaxınmünasibətlərolub.Ölkələrimizinmüstə
qilliyidövründədəsizinaranızdahəmişəxü
susimünasibətlərolub.Bunubizimvətəndaş
lardabilirdivəindidəbilirlər,MDBməkanın
da da bunu bilirlər. Əslində, Qazaxıstan ilə
Azərbaycan arasında ikitərəflimünasibətlərin
əsasınısizikinizqoymusunuz.”
Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Siz

Prezident olduğunuz illərdə çox təşəbbüslər
irəlisürmüsünüz,onlarçoxuğurlulayihələrə
çevrilib.“MənSizinözölkənizənecəmünasi
bətbəslədiyinizi,özxalqınızınecəsevdiyinizi
dəfələrləgörmüşəmvəmüşahidəetmişəm.Bu
vətənpərvərlik hissi, öz ölkəsinə, öz xalqına
görəqürurhissiheyranlığalayiqdir.Azərbay
candaSiziçoxsevirlər,Sizbunubilirsiniz.Si
zinözölkənizüçünetdiklərinizə,Azərbaycana
münasibətinizə görə Sizi hamı özünə doğma
hesab edir, Sizə böyük hörmət bəsləyir. Biz
bunuhissedirik,bilirik,görürük.Azərbaycan
xalqı Sizi xüsusən bizim iştirak etmədiyimiz
təşkilatlardaAzərbaycanındəstəklənməsiüz
rə fəaliyyətinizə görə yüksək qiymətləndirir.
İnanınki,Sizinhərbirsözünüz,hərbirhərəkə
tiniz çox geniş ictimai rezonansa səbəb olur.
Bunagörədüşünürəmki,Sizəhələuzunillər
boyufəalişləmək,sağlamlıqarzularımıçatdır
maqla, bugünbütünxalqımızın fikrini ifadə
etmiş olaram. Siz Qazaxıstana, Qazaxıstanın

bütündostlarınalazımsınız”.
DahasonraPrezidentİlhamƏliyev“Hey

dər Əliyev” ordenini Prezident Nursultan
Nazarbayevətəqdimedib.
QazaxıstanRespublikasınınPrezidentiNur

sultanNazarbayevçıxışındaqeydedibki,Azər
baycanınbucüraliordeninialdığıüçünqürur
duyur:“Məniənçoxriqqətəgətirənodurki,bu
ordenHeydərƏlirzaoğluƏliyevinadınıdaşı
yır.MənHeydərƏliyevilə25ilərzində1979
cu ildən onun ömrünün sonuna qədər tanış
idim.Bütünbuillərərzindəonuyaxındantanı
mışam.HeydərƏliyevSovetİttifaqınınrəhbər
liyində olanda mən ona güvənirdim, onun
dəstəyinihissedirdim.İndi,builisəsizdə,biz
dəmüstəqilliyin,ölkələrimizarasındadiploma
tikmünasibətləryaradılmasının25illiyiniqeyd
edirik.Bu,çoxrəmzimənadaşıyır.Mənovaxt
Heydər Əliyevlə bərabər razılaşdığımız işləri
praktikiolaraqdavametdirirəm.Bizimbugün
küdanışıqlarımız,görüşlərimizonugöstərirki,
biz onunbaşladığı işi uğurladavametdiririk.
HeydərƏliyev,əlbəttə,özölkəsininvəxalqının
müstəsna patriotu, Azərbaycanda qan tökül
məsinəsonqoymuşvəbugünküAzərbaycanın
əsasını yaratmış qeyriadi və böyük insan idi.
Bu, bizim münasibətlərimizin daha da möh
kəmlənməsininəlamətidir.Mənbeləbirorde
ninlaureatıadınıböyükşərəflədaşıyacağam”.

Azərbaycanınənalimükafatı
NursultanNazarbayevə

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham əli  yev: 
“QazaxıstaniləAzərbay-
canarasındaikitərəfli
münasibətlərinəsasını
HeydərƏliyevvəNursul-
tanNazarbayevqoyub”.

Qa  za  xıs  tan Pre  zi  den  ti 
Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev:
“MənovaxtHeydər
Əliyevləbərabər
razılaşdığımızişləri
praktikiolaraq
davametdirirəm”.
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AzərbaycanlılarınvədigərTürkdil
liXalqlarınƏməkdaşlıqMərkəzi(AT
XƏM)vəBelçikaAzərbaycanDostluq
Cəmiyyəti AR Prezidenti Yanında
QHTlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının
maliyyə dəstəyilə Xocalı faciəsinin
25cü ildönümü ilə bağlı 2017cu ilin
fevral ayının 2226daAvropanın  si
yasimərkəzihesabolunanBrüsselşə
hərində silsilə tədbirlər həyata keçi
rib.
TədbirlərdəAzərbaycannümayən

dəheyətinintərkibindəPrezidentAd
ministrasiyasınınsektormudiriQafar
Əliyev,Mətbuat Şurasının sədri,mil
lətvəkiliƏflatunAmaşov,ATXƏMin
sədriİlhamİsmayilov,“Xalqcəbhəsi”
qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzə
bəyli  vəATXƏMin icra katibi, “Bir
lik” jurnalının baş redaktoru İlqar İl
kiniştirakediblər.
AzərbaycannümayəndəheyətiXo

calı soyqırımının 25ci ildönümü ilə
əlaqədarBrüsseldəAvropaBirliyisi

yasətinin planlaşdırıcısı və koordina
toru olan Avropa Komissiyasının bi
nasıönündəATXƏMvəBelçikaAzər
baycan Dostluq Cəmiyyətinin birgə
təşkiletdiyiAzərbaycanvəTürkdias

pora təşkilatlarının nümayəndələri,
tələbələrvəyerlisakinləriniştirakıet
diyimitinqəqatılıblar.
Mitinqi BelçikaAzərbaycan Dost

luqCəmiyyətininsədriAyhanDəmir

AvropadaXocalıhəftəsi
AvropanınikisiyasimərkəziBrüsselvəHaaqaşəhərlərində 
Xocalısoyqırımıiləbağlıgenişgörüşmüzakirələrkeçirilib



TədB İr

16   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

çivəATXƏMinsədri,MŞİdarəHeyə
tininüzvüİlhamİsmayılovaçaraqer
mənilərinsonyüzilərzindəAzərbay
cantorpaqlarındaetnik təmizləməsi
yasətiyürüdərək,birneçədəfəsoyqı
rımaktlarınıtörətdikləriniqeydedib
lər. AyhanDəmirçiqeydedibki, er
mənilərin regionda apardığı bumən
fursiyasətinnəticəsiolaraq,XXəsrin
sonundabütündünyadainsanlıqayı
bı olan Xocalı soyqırımı faciəsi yaşa
nıb.
İlhamİsmayılovbildiribki,faciənin

miqyasınındünyayaçatdırılmasıeyni
zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişə
sində ölkəmizin ədalətli mövqeyinin
təbliği baxımından son dərəcə vacib
dir.“Ermənilərbütündünyadaözləri
ni soyqırıma məruz qalan məzlum
xalq kimi təqdim edirlər. Lakin artıq
bütündünyadahərkəsanlamağabaş
layıbki,ermənilərəslindəAzərbaycan
torpaqlarında özlərinə dövlət qurub
lar,azərbaycanlılaraqarşıbirneçədə
fə soyqırım törədiblər. Lakin bu gün
birçoxaparıcıdövlətlərbuhəqiqətləri
bilsələrdə,təəssüfki ikilistandartya
naşmalarlaməsələlərəsiyasidongey
dirir, Türk dünyasına təzyiq etmək
üçünerməniyalanlarınahaqqvermə
yəçalışırlar”.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi

denti Administrasiyasının ictimaisi
yasiməsələlərşöbəsininsektormüdiri
QafarƏliyevbildiribki,Xocalıdadinc
əhaliyə,ahıllaravəuşaqlaraqarşıtörə
dilmiş amansız qətliamlar müasir
dünyadüzəninindincvəbirgəyaşam
qaydalarınakökündənvurulmuşzər
bədir. Bu cür dəhşətli faciəni həyata
keçirənlərin hələ dəməsuliyyətə cəlb
olunmamalarıinsanlıqadınautancve
ricihaldırvəbuqətliambütündünya
da soyqırımı kimi qəbul olunmalıdır.
Azərbaycanxalqıbütündünya birli
yindənməhz bunu gözləyir. İnanırıq
ki,doğrudandabirgünhamıXocalı
dakı soyqırımlara ədalətlə yanaşacaq
və soyqırım faktı kimi qəbul edəcək
lər.
AzərbaycanMətbuatŞurasınınsəd

ri,millətvəkiliƏflatunAmaşovXocalı
faciəsinin dünya mediasının gündə
minə çatdırılması sahəsindəki işlərin
dahadaintensivləşdirilməsininvacib
liyiniönəçəkib.O,qeydedibki,ermə
niləruzunillərdirqondarma“erməni
soyqırımı”iddiasıilədünyagündəmi
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ni işğal ediblər. Bu bir gerçəkdir ki,
Ermənistan dövləti erməni lobbi və
diaspor təşkilatlarının maraqlarına
uyğunfəaliyyətgöstərir,ermənikilsə
lərinin siyasi xarakterli oyunlarının
vasitəçiliyinigörür,dünyanınrealida
rəçilikprinsiplərindənuzaqlaşır.Mil
lətvəkiliermənilərinbufəaliyyətləri
nə qarşı əks təbliğatın aparılmasının
zəruriliyindən də söz açıb. O qeyd
edibki,Avropadakı türkvə azərbay
canlıdiasportəşkilatlarınınbuproses
də tənzimləyici rol oynaması yalnız
ümumiişinxeyrinədir.
“Xalqcəbhəsi”qəzetininbaşredak

toruElçinMirzəbəyli,ATXƏMinicra
katibi,«Birlik»jurnalınınbaşredakto
ruİlqarİlkin,“TürkGentOcağı”baş
qanı Recep Tuncer Sarı, Hollandiya
Azərbaycan Evinin rəhbəri İlhanAş
kın və başqaları Xocalı soyqırımının
dünyayatanıdılmasınıyönələntədbir
lərinmütəşəkkiliyininfaydalıcəhətlə
rinə diqqət çəkiblər. Onlar Xocalıda
baş verən dəhşətlərə siyasi qiymətin
verilməsininzəruriliyindəndanışaraq,
beynəlxalqictimaiyyətiümumənDağ
lıq Qarabağ münaqişəsində ədalətli
mövqegöstərməyəçağırıb.
ElçinMirzəbəylibildiribki,Xocalı

soyqırımı hadisələri göz önündə baş
verib:“Çoxlusaydavideomateriallar,
fotofaktlarvar.Bütünbunlarabaxma
yaraqbeynəlxalqictimaiyyətinXocalı
soyqırımınahələdə tamciddiyanaş
maması və ikili standartlardan çıxış
etməsi təəssüfləndiricidir. Lakin biz
dünyadakı reallıqları bilirik. Bu real
lıqlara uyğun daAzərbaycan dövləti
müvafiqaddımlaratır.Ermənilobbisi
nin və diasporasının ciddi təzyiqləri,
Ermənistanınhimayəolunmasıfonun
da“Xocalıyaədalət”kampaniyasıçər
çivəsindəsonillərərzindəgörüləniş
lərkifayətqədəruğurluhərəkətlərdir.
Bunun davam etdirilməsi soyqırımı
faktınıntanınmasınınəhatəsinigeniş
ləndirəbilər”.
200nəfərəyaxınnümayəndəninqa

tıldığı mitinqin sonunda dünya icti
maiyyətinə müraciət qəbul edilib və
Avropa Birliyinə üzv ölkələrin Brüs
seldəki nümayəndəliklərinə təqdim
olunub.

www

Daha sonra Belçikanın Gent şəhə
rindəGentTürkOcağınıntəşkiletdiyi

“Qafqazdabarışınönündəkiəngəllər;
öncəsi və sonrasıylaQarabağın işğalı
üçnəsilbirtrajedi”adlıkonfransvə
fotosərgi təşkil olunub. Tədbirdə
AzərbaycanvəTürkdiasportəmsilçi
ləri, Gent şəhərinin yerli sakinləri də
qatılıblar.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Gent

TürkOcağının başqanı Rəcəb Tuncər
Sarı25ilöncəAzərbaycanıntarixitor
paqlarıolanQarabağbölgəsindəki iş
ğal faktlarınadiqqət çəkərək, bildirib
ki,zamanzamantürklərəqarşısoyqı
rımlar törətməkdən çəkinməyən er
mənilər, fevralın 25dən 26na keçən
gecəXocalışəhərindəinsanlığasığma
yanqətliamlartörətdilər,buqəsəbədə
gerçəkbirsoyqırımgerçəkləşdirdilər.
GhentTürkOcağınınrəhbəriErdal

Böcükqeydedibki,XXyüzıltarixində
birneçəsoyqırımlarlayaddaqalıbki,
busoyqırımlarıniçərisindəXocalısoy
qırımıənamansız,vəşicəsinə törədil
mişbirsoyqırımdır:“Çünkidincəha
liyə,uşaqlara,qadınlara,ahılinsanlara
qarşıxüsusibirqəddarlıqlatörədilmiş
bir cinayətdir. Bu cinayəti törədənlər
cəzalandırılmalıdır”.
Belçikalımillətvəkili,BelçikaXris

tianDemokratPartiyasınınüzvüVeli
Yüksel Xocalıda baş verən qətliamla
rıngerçəkbirsoyqırımıolduğunadiq
qətçəkərək,busoyqırımıtörədənlərin
beynəlxalqhüquqmüstəvisindəcəza
landırılmasınınvacibolduğunubildi
rib. Belçika Parlamentinin türk əsilli
millət vəkili bildirib ki, Belçika ve

Azərbaycan Parlamentləri dostluq
qruplarınınbirgəsəyinəticəsindəXo
calısoyqırımınıBelçikaParlamentində
müzakirəyəçıxarmaqmümkündür.
Azərbaycan Prezident Adminstra

siyasının sektor müdiri Qafar Əliyev
tədbiriştirakçılarınaməlumatverərək
deyibki,Azərbaycanıntarixitorpaqla
rınıişgaledənerməniləryalnızXocalı
da deyil, Dağlıq Qarabağın bir çox
kənd və qəsəbələrində dinc əhaliyə
qarşı bu cür qətliamlar törədiblər:
“Təəssüflərolsunki,bugündünyada
bu məsələlərə ikilistandart yanaşma
lar mövcuddur. Ən acınacaqlısı isə
odurki,bufaciələrigörməzdəngələn
ölkələrin çoxu daha çox demokratik
dəyərlərdəndanışanölkələrdir”.
AzərbaycanMətbuatŞurasınınsəd

ri, millət vəkili ƏflatunAmaşov bey
nəlxalqaləmdəAzərbaycanınhərgün
artan nüfuzuna diqqət çəkərək qeyd
edib ki, Azərbaycan inkişaf etdikcə,
beynəlxalqaləmdəözsiyasinüfuzunu
dərinləşdirdikcə dostlarımızın sayı da
artmaqdadır: “Əvvəllər Azərbaycanın
reallıqlarınıgörməzdəngələn,haqlıol
duğumuz təqdirdə bizi haqsız görən
qüvvələrartıqAzərbaycanınmaraqları
ilədəhesablaşmaqzorundadılar.Eyni
zamanda, həmin qüvvələr də anlayır
ki, onlarınmünasibətlərindən asılı ol
mayaraq, Azərbaycan bölgənin əsas
sözsahibiölkəsidurumundadır,əksinə
ermənilərəbuvaxtadəkvermişolduq
larıdəstəkonlarıbölgədəkibütünstra
tejilayihələrdənkənardaqoyub”.
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ATXƏMin sədri İlham İsmayılov
tədbirintəşkiliüçünGhentTürkOca
ğınatəşəkküredərəkbildirib:“Butəş
kilatınüzvləriBrüsseldəkeçirdiyimiz
bütünlayihələrdəhərzamanbizədəs
təkverirlər.SizintəşkilatyalnızAzər
baycanındeyil,bütüntürkxalqlarının
problemlərinin həllində dəstək olma
ğa çalışır. Bu gün burada Xocalı ilə
bağlı foto sərgi açmısınız, bir ay bo
yuncabusərgidəermənilərinxalqımı
zaqarşıtörətdiyivəhşilikləryerliəha
liyənümayişolunacaqdır”.
“Xalq Cəbhəsi” qəzetinin baş re

daktoru Elçin Mirzəbəyli çıxışında
Azərbaycanınbölgədəkinüfuzunato
xunaraq bildirib ki, sülh danışıqları
prosesinin sonadək alınması üçün
Azərbaycanəlindəngələniedir.Lakin
təəssüflər olsunki, ermənilərhələdə
öz aqressiyaları ilə regionda təhdid
olaraq qalmaqdadır: “Keçən il aprel
ayındabaşvermişdördgünlükmüha
ribədəgöstərdiki,Ermənistanbütün
sahələrdəolduğukimidöyüşpoliqon
larında da Azərbaycandan qatqat
zəifdir,həttagüclərnisbətinimüqayi
səbeləetməkçətindir.Bunabaxmaya
raq, erməniləri öz aqressiyalarını da
vam etdirməyə vadar edən qüvvələr
özmövcudluğunuhələdəsaxlayır”.
Daha sonra müzakirələrdə Azər

baycanın ümummilli məsələlərinin
həllolunmasıvəAzərbaycanhəqiqət
lərinin daha mütəşəkkil təbliğ olun
masıüçünbirgəəməkdaşlıq səylərini
gücləndirməyin vacib olduğu qərara
alınıb.ATXƏMin icrakatibi, “Birlik”
jurnalının baş redaktoru İlqar İlkin
Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırıl
ması və bu istiqamətdə Avropada
fəaliyyətgöstərənAzərbaycanvəTürk
diaspora təşkilatlarının birgə iş qur
malarının vacibliyini qeyd edib. Təd
birin sonunda Xocalı həqiqətlərinin
Avropada təbliğində göstərdiyi xid
mətlərəgörəGhentTürkOcaqlarının
qurucu başkanı Rəcəp Tuncer Sarıya
Azərbaycan nümayəndə heyəti adın
danplakettəqdimolunub.

www

Xocalısoyqırımının25illiyiiləbağ
lıBelçikadakeçirilənXocalıhəftəsində
iştirak edən Azərbaycan nümayəndə
heyəti Brüssel parlmentində də  gö
rüşlər keçiriblər. Nümayəndə heyəti



WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   19

TədB İr

Brüssel parlamentinin Sosial Partiya
sından olan Şevket  Deniz və Hasan
Koyuncu, senator Brigitte Grouwels
və  Brüsselin  SaintJosse bələdiyyə
başkanı və Federal Milletvəkili Emir
Kırlagörüşüblər.
Görüşdə millət vəkillərinə Xocalı

soyqırımıiləbağlıətraflıməlumatve
rilib. Azərbaycan və Belçika dostluq
əlaqələrivəbuəlaqələrindahadage
nişləndirilməsilə bağlı müzakirələr
aparılıb.Əlaqələrinbundansonrada
ha geniş formada davam etdirilməsi
ninvacibliyivurğulanıb.

www

Daha sonraAzərbaycannümayən
də heyəti Belçikada feəaliyyət göstə
rənTürkdillixalqlarındiasporatəşki
latlarınındagenişqatılımıiləişgüzar
naharda bir araya gəliblər. Qarşılıqlı
diskussiya şəraitində keçən görüşdə
qonaqlara Azərbaycan Ermənistan
DağlıqQarabağ problemi, Qarabağın
tarixivəXocalısoyqırımıiləbağlıge
nişməlumatverilib.
Görüşdə türk diasporaları arasın

dakı əlaqələrin zəif olduğu bildirilib,
erməni lobbisivəonlarındiasportəş
kilatlarınınbütündünyadaTürkdün
yasına qarşı fəaliyyət göstərdikləri,
yalançısoyqırımiddialarıiləgündəmi
zəbtetdikləriqeydedilib.
Belçika Türkçə Media Platformu

nunsədriHüseynDönməzBelçikada
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği ilə
baglı öz fəaliyyətlərindən danışıb.O,
qeydedibki,Platformda21mediaqu
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rumubirləşibvəbuqurumlarhərza
man Azərbaycan maraqlarının Belçi
kada təmin olunmasında,Xocalı soy
qırımınınAvropada təbliğ edilməsin
dəyaxındaniştirakedirlər.H.Dönməz
bildirib ki, buməqsədlə Platformke
çən ilAzərbaycanMətbuat Şurası ilə
memorandumdaimzalayıbvəəlaqə
lər günü gündən daha da inkişaf et
məkdədir.
 Tədbirdə çıxış edən BelçikaAzə

raycanDərnəyininrəhbəriAyhanDə
mirçi, Belçika “Aydın haber” dərgisi
nin baş redaktoru Cəlil Gündoğdu,
Belçikadakı Balkan Türkləri dərnəyi
ninrəhbəriTuranTöre,BelçikalıTürk
lərin “Yeni Vatan” kültür və Haber
PlatformuredaktoruCaferYıldırımer
bildiribki,Azərbaycanhəqiqətlərinin
Avropada təbliğolunmasıonlarınbir
könül işidir. Bu işlərin daha sistemli
və davamlı olması üçün birgə əmək
daşlığındərinləşdirilməsininvacibol
duğunudaqeydediblər.

www

Daha sonraAzərbaycannümayən
dəheyətiNiderlandKralliğininikinci
böyük şəhəri olanHaaqada fəaliyyət
göstərəndiasporatəşkilatlarıiləgörü
şüblər. İlk öncə onlar Azərbaycan
TürkKültürDərnəyininofisində top
lanıblar. Ziyarətin əsas səbəbi dərnə
yin başqanı İlhanAşkına dəstək ver
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məkolub.  Bildiyimiz kimi, 2 il öncə
Hollandiyanın Almelo şəhərində er
mənilərtərəfindənqondarmagenosid
xatirəabidəsinin açılışına etiraz ola
raqhazırladığımitinqdəİlhanAşkının
“Qarabağ ermənilərə məzar olacaq!”
şüarınısəsləndirməsiermənilərimöh
kəm qəzəbləndirib və iş məhkəməyə
qədərgedibçıxıb.
Azərbaycan nümayəndə heyəti,

BelçikaAzərbaycan Dostluq Cəmiy
yətinin sədri Ayhan Dəmirçinin və
eləcədəHollandiyadafəaliyyətgöstə
rən“AnaVətən”NiderlandAzərbay
canlıQadınlarBirliyininsədriMayisə
Ağamirzəyevanın,“OdlarYurdu”təş
kilatınınsədriFirəngizBağırovanınvə
digər aktivlərin də qatıldığı görüşdə
bütüniştirakçılarİlhanAşkınadəstək
olduqlarını,onubumübarizədəyalnız
qoymayacaqlarını, əllərindən gələn
yardımıedəcəklərinibildiriblər.

www

AvropadasəfərdəolanAzərbaycan
nümayəndəheyətiHaaqada fəaliyyət
göstərən“AnaVətən”NiderlandAzər
baycanlı Qadınlar Birliyinin ofisində
olub, birliyin nəzdində fəaliyyət gös
tərən N.Gəncəvi adına həftəsonu
“Azərbaycanməktəbi”nin işi ilə tanış
olublar.Məktəbin şagirdlərininAzər
baycanhaqqındabilikləri,ifaetdikləri
Azərbaycan Respublikasının himni,
XocalıvəAzərbaycanhaqqındasöylə
dikləri şeirlər nümayəndə heyətində
xoştəəssüratlaryaradıb.
Birliyin sədri MayisəAğamirzəye

va təşkilatın yaranma tarixi, birliyin
aktivləri,buillərərzindəkifəaliyyətlə
ri, eləcə də Xocalı faciəsinin 25 illliyi
iləəlaqədarhazırladıqları tədbirhaq
qındagenişməlumatverib.Hollandi
yada fəaliyyət göstərən təşkilatların
işləri ilə tanış olan millət vəkili 
Ə.Amaşov görüşdə bildirib ki, qərib
ölkələrdə fəaliyyət göstərən hər bir
təşkilatvəyafərdişəxsingördüyüiş
ləriAzərbaycandövlətivəxalqıböyük
qiymətləndirir.
PAnın sektor mudiri Q.Əliyev də

diasporafəaliyyətininvacibliyinivur
ğulayaraq bildirib ki, Azərbaycan
diasporasıyaşınıngəncolmasınabax
mayaraq,artıqböyüktəcrübəqazanıb
vədünyanınbütünölkələrindənsəsi
niduyurur.O,eləcədəqeydedibki,
haqq səsimizin dünya ictimaiyyətinə

çatdırılması üçün xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların üzərinə böyük mə
suliyyət düşür. Bumübarizədə təkcə
siyasivasitələrdənistifadəetməkkifa
yətdeyil,mədəniyyətimizin,mətbəxi
mizin,adətənənələrimizindətəbligi
nəgenişyerverilməlidir.
ATXƏMin sədri İ.İsmayilov isə

diasporaçılıqfəaliyyətindəənçoxyeni
nəslin milli ruhda yetişdirilməsinin

önəminivurğulayaraq“AnaVətən”in
Azərbaycan məktəbini yaratmasını
təqdirəlayiq layihəhesabetdiyinibil
dirib.Onunfikrincə,yadbirdildətəh
silalan,danışanazərbaycanlıuşağının
mənəvivəmilliruhununformalaşma
sındabuformalarıntəsirgücüinanıl
mazdır.

“Bir  lik”
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Fevralın27dəNiderlandKrallığının
Amsterdam şəhərində Avropa Azər
baycanlılarıKonqresinin(AAK)VQu
rultayıkeçirilib.QurultaydaAvropanın
27 ölkəsindən 91 nümayəndə qatılıb.
Tədbirlərdə Azərbaycan Respublikası
prezidentinin İctimaisiyasi məsələlər
üzrəköməkçisiƏliHəsənovvəDias
porla İş üzrə Dövlət KomitəsininNa
zimİbrahimovdaiştirakedib.
Azərbaycan prezidentinin İctimai

siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli
HəsənovAzərbaycanRespublikasıpre
zidentinin Avropa Azərbaycanlıları
KonqresininVQurultayınıniştirakçıla
rına müraciətini oxuyub. Müraciətdə
prezident İlhamƏliyevAvropaAzər
baycanlıları Konqresinin növbəti qu
rultayınıntəbrikedib,onlarafəaliyyət
lərindəuğurlararzulayıb.Dövlətimizin
başçısının müraciətində bildirilib ki,
müasirdövrdəqələbələrtəkcəhərbyo
lu ilə deyil, həmdə siyasiintellektual
vasitələrlə təmin edilir.Bu sahədəva

cibresurslardanbiridəxariciölkələrdə
yaşayan həmvətənlərimiz və onların
yaratdıqları təşkilatlardır. Bu baxım
danAzərbaycandiasporuözfəaliyyəti
ni daha da genişləndirməli, işlərin
koordinasiyasını və dost ölkələrin ox
şartəşkilatlarıiləəlaqələrinigücləndir
məlidir. Diaspor nümayəndələri ölkə

mizləbağlıməlumatları,DağlıqQara
bağmünaqişəsinədairhəqiqətləriAv
ropaictimaiyyətinədahaçevikvədol
ğunçatdırmalı,mədəniyyətimizintəb
liğiistiqamətindəyenimetodvəvasitə
lərdənsəmərəliistifadəetməlidirlər.
SonraAzərbaycanprezidentinin ic

timaisiyasi məsələlər üzrə köməkçisi

AvropadaAzərbaycan
diasporasınınyenistratejisi
AvropaAzərbaycanlılarıKonqresiyenigücmərkəzirolunda
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Əli Həsənov çıxış edərək AAKın
fəaliyyətibarədəfikirlərinibildirib,qu
rultayın işinə uğurlar arzulayıb.
Ümummilli liderHeydərƏliyevinha
kimiyyətə qayıdışından sonra xaricdə
yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin
qurulmasının,diasporunformalaşdırıl
masınındövlətsiyasətininprioritetisti
qamətlərindənbirinəçevrildiyinibildi
rənprezidentinköməkçisideyib:“Pre
zidentİlhamƏliyevümummilliliderin
siyasətiniuğurladavametdirərəkdias
porumuzun təşkilatlanması, inkişafı,
Azərbaycan ilə əlaqələrinin gücləndi
rilməsi üçün daim yüksək diqqət və
qayğıgöstərir.Azərbaycandövlətixa
ricdə yaşayan soydaşlarımıza hər za
man dayaq olub və bundan sonra da
dəstəyiniəsirgəməyəcək.Eynizaman
da, xaricdəkihəmvətənlərimizinyaşa
dıqlarıölkələrdəcəmiyyətəinteqrasiya
etməsi, ictimai rəyə təsir imkanlarına
malik olması bizim üçün əhəmiyyətli
vəvacibməsələdir”.
SonraAzərbaycanRespublikasıpre

zidentinin 28 dekabr 2016cı il tarixli
Sərəncamıiləyüksəkdövləttəltiflərinə
və fəxri adlara layiq görülmüş AAK
üzvlərinəmükafatlartəqdimolunub.
Qurultayın işçi orqanlarının tərkibi

seçildikdən sonra AAKın prezidenti
SamiraPatzerİsmailovahesabatməru
zəsiiləçıxışedərəktəşkilatınfəaliyyəti,
əldə etdiyi uğurlar, qarşılaşdığı çətin

liklərbarədəgenişməlumatverib.Da
hasonraMandatKomissiyasınınhesa
batıdinlənilib.
BelarusAzərbaycan İcmalarıKonq

resininsədriNatiqBağırov,Niderland
KrallığıNordHollandəyalətininmillət
vəkiliSongülAkkaya,FinlandiyaAzər
baycalılarıQadınlarCəmiyyətininsəd
riArzuOqtay,UkraynaAzərbaycanlı
larıBirləşmişKonqresininsədriRövşən
Tağıyev, Ümumrusiya Azərbaycan
KonqresininvitseprezidentiƏlizaman
Hüseynov, Danimarka Vətən Cəmiy
yətinin sədri Səfər Sadiqi və digərləri
çıxış edərəkAAKın fəaliyyəti barədə
fikirlərini və təkliflərini səsləndiriblər.
Qeydolunubki,AAKın fəaliyyətinin
dahadagücləndirilməsiüçünfəaliyyət
proqramıhazırlanmalıvəhəyatakeçi
rilməlidir.
Sonra qurultayın qətnaməsi müza

kirəvətəsdiqedilib,AAKayeniüzvlər
qəbulolunub.Qurultayiştirakçılarıey
ni zamanda ErmənistanAzərbaycan,
DağlıqQarabağmünaqişəsi və Xocalı
soyqırımının25ciildöünümüiləbağlı
bəyanatmətninimüzakirə edərək qə
bulediblər.
AvropaAzərbaycanlılarıKonqresiV

Qurultayı iştirakçılarının Azərbaycan
Respublikasının prezidenti İlhamƏli
yevəmüraciətiqəbulolunub.
ToplatınınyekunundaAAKınrəh

bər orqanlarına seçkilər keçirilib, İc

raiyyəKomitəsinin yeni tərkibi təsdiq
olunub.SamiraPatzerİsmailovaAvro
pa Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri
prezidenti seçilib. Benilüks Azərbay
canlılarıKonqresinin sədri SahilQası
movAvropaAzərbaycanlılarıKonqre
sininprezidenti,işadamıFüzuliMəm
mədov birinci vitseprezidenti seçilib.
Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş
KonqresininsədriRövşənTağıyev,Es
toniya parlamentinin sabiq deputatı
Eldar Əfəndiyev, Alman Azərbaycan
Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Yaşar
Niftəliyev,Rusiya“OTDO”hüquqfir
masınınsədriSamirMəmmədovtəşki
latınvitseprezidentləriseçiliblər.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

nin sədri Nazim İbrahimovAzərbay
canxalqınınümummilli lideriHeydər
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi xəttə
uyğunolaraqprezidentİlhamƏliyevin
diasporquruculuğuişinəxüsusidiqqət
və qayğı göstərdiyini qeyd edib. O,
AAKınənfəaldiasportəşkilatlarından
biriolduğunu,qısavaxtərzindəuğurlu
biryolqətetdiyinivurğulayıb.Dövlət
KomitəsininsədriAAKındahagüclü
birqurumaçevrilməsiüçünbütünüzv
təşkilatların fəal işləməli olduğunu
vurğulayıb.O, təşkilatın fəaliyyətində
yenitexnologiyalarıntətbiqininzərurli
yinidiqqətəçatdırıb.
N.İbrahimovbildiribki,Diasporlaİş

üzrəDövlətKomitəsiAvropaAzərbay
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canlılarıKonqresinəhərzamanolduğu
kimibundan sonradəstəkgöstərəcək.
Dövlət Komitəsinin sədri Avropada
Azərbaycan həqiqətlərinin yerli icti
maiyyətəçatdırılması,kütləviinforma
siyavasitələriiləəlaqələrininkişafetdi
rilməsi,soydaşlarımızınyaşadıqlarıöl
kələrinsiyasihəyatındadahafəaliştira
kının təmin olunması üçün AAKın
yenirəhbərliyininfəalişləməliolduğu
nubildirib.N.İbrahimovAAKın rəh
bər strukturlarına seçilmiş şəxslərə və
bütüntəşkilatüzvlərinəgələcəkfəaliy
yətlərindəuğurlararzulayıb.
Qeydedəkki,2004cüilinaprelayı

nın 17də Berlində Avropa Azərbay
canlılarıKonqresininilktəsiskonfransı
keçirilmişdir.AvropaAzərbaycanlıları
Konqresininyüksəksəviyyədəkeçiril
mişilktəsiskonfransındadünyanın28
ölkəsindən 50dən artıqdiaspor təşki
latlarından 264 nümayəndə qatılmış
dır. Təsis konfransındaAvropaAzər
baycanlılarıKonqresininNizamnaməsi
qəbul edilmiş və qurumun rəhbər or
qanları seçilmişdir.  2007ci ilin mart
ayının 10daBakıdaAvropaAzərbay
canlılarıKonqresininIIqurultayıkeçi
rilmişdir.Qurultayın işindəAvropanın
30dançoxölkəsindəfəaliyyətgöstərən
84 Azərbaycan diaspor təşkilatından
139 nümayəndə iştirak etmişdir. Qu
rultaydaAzərbaycan icmalarının türk
diasporu ilə əməkdaşlıq imkanları və
digərməsələlərdədiqqətmərkəzində
olmuşdur.QurultayınQətnaməsinəuy
ğunolaraq2007ciilinmayayındaAv
ropa Azərbaycanlıları Konqresinin

20072009cuilləriəhatəedənfəaliyyət
proqramı hazırlanmış və 2007ci ilin
iyul ayında İcraiyyə Komitəsinin Ber
lindəkeçiriləniclasındatəsdiqedilmiş
dir. 2009cu ilin aprel ayındaAvropa
AzərbaycanlılarıKonqresininIIIqurul
tayıkeçirilmişdir.QurultayaAvropanın
25ölkəsindənnümayəndəvəqonaqlar
iştiraketmişdir.TədbirdəAAKınIIqu
rultayındankeçəndövrərzindəgörül
müşişlərləbağlısədrinhesabatməru
zəsidinlənilmiş,təşkilatınbundanson
rakıfəaliyyətiiləbağlıfikirmübadiləsi
aparılmış,müxtəlif ideya və təkliflər
irəli sürülmüşdür.Toplantıda Avropa
dakıAzərbaycandiasportəşkilatlarının
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılma
sı,icmaların fəaliyyətinin koordinasiya
edilməsi,Azərbaycan həqiqətlərinin
Avropaictimaiyyətinəçatdırılması,soy
daşlarımızın hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsiiləbağlıqərarlarqəbuledil
mişdir.DünyaAzərbaycanlılarıƏlaqə
ləndirməŞurasınınİdarəHeyətisədri
nin müavini,MaynsAzərbaycan Cə
miyyətinin sədri,əvvəlki tərkibdə
AAKın I vitseprezidenti olan Başar
KömürqurultaydaAAKınprezidenti
seçilmişdir
29aprel2012ciiltarixindəAlmani

yanınpaytaxtıBerlinşəhərindəAvropa
Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK)
IVqurultayıkeçirilmişdir.Qurultayda
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin
yeni  rəhbər orqanları seçilmiş,həmçi
ninbirsırasənədlər,ocümlədənAvro
paAzərbaycanlılarıKonqresininIVqu
rultayınınQətnaməsiqəbuledilmişdir.

AAKınIVqurultayındaAvropaAzər
baycanlıları Konqresi Fəxri Prezident
lərininMəşvərətŞurasıyaradılmışdır.

u u u

DahasonraAmsterdamınKraliyyət
sarayınınqarşısındakıDammeydanın
daBenilüksAzərbaycanlılarıKonqresi
vəAvropaAzərbaycanlıları Konqresi
nintəşkilatçılığıiləXocalısoyqırımının
25ciildönümümünasibətiləetirazmi
tinqikeçirilib.MitinqdəAvropanınbir
çoxölkələrindəfəaliyyətgöstərənAzər
baycandiasportəşkilatlarınınrəhbərlə
ri vəüzvləri, tələbələr, türk icmasının
təmsilçiləriiştirakediblər.
Tədbirdə“Xocalıyaədalət!”,“Qara

bağ Azərbaycanındır!”, “Ermənistan,
Azərbaycan torpaqlarından çıx!”, “Ya
Qarabağ, ya ölüm!”, “Qarabağ bizim
dir, bizim olacaq!” şüarları səsləndiri
lib.
Avropanın müxtəlif ölkələrindən

gələnAzərbaycan diaspor təşkilatları
nın rəhbərləri ingilis, holland, italyan,
fransızvə rusdillərindəbildiriblər ki,
Xocalı soyqırımı bütövlükdə insanlığa
qarşı törədilmişcinayətdirvəbucina
yətitörədənlərədalətmühakiməsiqar
şısında cavab verməlidirlər. Nümayiş
iştirakçılarıErmənistanınölkəmizəqar
şı təcavüzünəsonqoyulmasını,Xocalı
soyqırımına beynəlxalq birlik tərəfin
dənədalətlisiyasihüquqiqiymətveril
məsini,xalqımızınməruzqaldığıterror
vəsoyqırımıaktları törədənlərincəza
landırılmasınıtələbediblər.Avropanın
bəzidairələrininXocalısoyqırımınavə
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ikili
standartlar mövqeyindən yanaşdığını
təəssüfhissiiləqeydediblər.Ermənis
tanınhazırkırəhbərliyininazərbaycan
lılaraqarşıaparılanhərbiəməliyyatla
rınbilavasitəiştirakçısıolduğuvurğu
lanan mitinqdə “Bəs hanı beynəlxalq
hüquq?”, “Haradadır həqiqət və əda
lət?”kimişüarlarsəsləndirilib.
Qeyd edilib ki, BMTnin məlum 4

qətnaməsinəhələdəriayətolunmayıb.
Halbuki, Avropa dövlətləri istədikləri
zamanhərhansıqətnamələrinicrasına
qısamüddətdənailolabilirlər.
Türk icmasının nümayəndəsi daim

Azərbaycanın yanında olduqlarını və
ölkəmizi həmişə dəstəkləyəcəklərini
bildirib.Mitinqin təşkilatçıları turistlə
rəvəyerliəhaliyəXocalısoyqırımı ilə
bağlıbukletlərpaylayaraqbufaciəhaq
qındaməlumatveriblər.Bildiriblərki,
1992ciilfevralın25dən26sınakeçən
gecə erməni silahlı birləşmələriXocalı
şəhərinimühasirəyəalaraqyerlisakin
ləri kütləvi qırğına məruz qoyublar.
Xocalısoyqırımınəticəsində63üuşaq,
106sı qadın, 70i qoca olmaqla, 613
dincsakinqətləyetirilib,8ailətamami
ləməhvedilib,1275nəfərəsirgötürü
lüb.
BelarusAzərbaycan İcmalarıKonq

resinin sədri Natiq Bağırov Amster
damdadahaçoxturistinolduğuüçün
buşəhəriseçdiklərinibildirib.O,Xoca
lıyaədaləttələbetdiklərinivəgözlədik
ləriədalətintezlikləözyerinitutacağı
nainandığınıqeydedib.
Almaniyadakı“Xəzər”AlmanAzər

baycanCəmiyyətininsədri,EtibarQə
niyev deyib ki, mitinq iştirakçılarının
əsasməqsədininXocalısoyqırımınıtö
rədənlərinədalətməhkəməsiqarşısın
dacavabvermələrinəvəXocalıqırğını
nın soyqırımı kimi tanınmasına nail
olmaqdır.O,beləaksiyalarınbütünAv
ropa ölkələrində keçiriləcəyini vurğu
layıb. Xocalı soyqırımının artıq Avro
panın 10 ölkəsində tanındığını, digər
ölkələrdə, xüsusilədəAlmaniyadabu
faciəyəsiyasiqiymətverilməsinəvəta
nınmasınanailolmaqüçünçalışdıqla
rını diqqətə çatdırıb. Xocalı qırğınının
soyqırımı kimi tanınması üçünAvro
padayaşayanbütün azərbaycanlıların
səfərbərolmasınınəhəmiyyətinətoxu
nub.
Ukrayna Azərbaycanlılar Birləşmiş

KonqresininsədriRövşənTağıyevson
illərAzərbaycandiasportəşkilatlarının
fəallaşmasının bu prosesə təkan verə
cəyinə, cinayətkarların öz cəzalarını
alacaqlarınaəminliyinibildirib.
Finlandiya Azərbaycanlı Qadınlar

Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay qeyd
edib ki, dünyanın hansı ölkəsində ol
mağımızdan asılı olmayaraq, Xocalı
soyqırımınınanımgünündəbiryerdə
olmaqhərbirimizinborcudur.Bizbir
likdə səsimizi qaldıraraq “Xocalıya
ədalət!”kampaniyasınaqoşulurvətor
paqlarımızın azad olunmasını tələb
edirik.
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi

ninprezidentiSamirəPatzer–İsmayılo
vabildiribki,builXocalısoyqırımının
25 illiyi Avropanın bütün ölkələrində

silsilətədbirlərvəaksiyalarlaqeydolu
nub.Mitinq iştirakçıları Xocalı qırğını
haqqında müxtəlif dillərdə məlumat
veribvəAvropayatələblərinisəsləndi
riblər.Azərbaycan Xocalıya ədalət tə
ləbedir.“Xocalıyaədalət!”şüarınıAv
ropaölkələrinə,AvropaParlamentinə,
qitənin bütün siyasi qurumlarına ün
vanlayaraq Xocalı soyqırımına siyasi
hüquqiqiymətinverilməsinitələbedi
rik.
“Bu gün Azərbaycan bayraqları

Amsterdamda dalğalanır, dünən hə
min bayraqlar TəlƏvivdə dalğalanır
dı. Amma bu günAzərbaycanın ma
təmgünüdür.BugünlərdəAzərbaycan
bayrağı dünyanın bütün ölkələrində
dalğalanır.İyirmibeşiləvvəlbaşverən
hadisələr unudulmamalıdır. Bu hadi
sələrinsanlığaqarşıcinayətdir,uşaqla
rı, qadınları, qocaları amansızcasına
qətlə yetiriblər. Beləmitinqlər beynəl
xalq komissiya yarananadək davam
etməlidir. Beynəlxalq komissiya yara
dılmalı,müdafiəsizdincinsanlarıqətlə
yetirənlər cəzalandırılmalıdır. Nə qə
dərbeləkomissiyayaranmayıbhəqiqət
üzə çıxmayacaq, təxribatlar, spekulya
siyalardavamedəcək.Xocalıqurbanla
rınınxatirəsidaimyaşayır.İyirmibeşil
keçməsinəbaxmayaraq,bugünsoyqı
rımı qurbanlarının xatirəsi dünyanın
bütünölkələrindəyadedilir”.Busözlə
ri isə Dünya Azərbaycanlıları Əlaqə
ləndirmə Şurasının üzvü İosif Şaqal
bildirib.

Ya  zı AZƏR  TAC-ın 
ma  te  rial  la  rı əsa  sın  da ha  zır  la  nıb.
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Qə  dim türk  lər haq  qın  da da  nı  şar  kən,  adə  tən, de  yir  lər  ki, on  lar 
ta  rix yaz  maq  dan da  ha çox, ta  rix ya  ra  dır  dı  lar… Əl  bət  tə, qə  dim 
(elə  cə də ümu  mən) türk  lər ya  rat  dıq  la  rı (və bü  tün dün  ya  nın ya 
eti  raf et  di  yi, ya da eti  raf et  mə  yə məh  kum ol  du  ğu) ta  ri  xi la  zı  mi 
sə  viy  yə  də (və miq  yas  da)  yaz  ma  sa  lar  da, hər hal  da on  la  rın hə  mi-
 şə ki  fa  yət qə  dər mü  kəm  məl ta  rix tə  fək  kür  lə  ri  nin var  lı  ğı heç vəch-
 lə şüb  hə do  ğur  mur.

Bu  nun  la be  lə qə  dim türk ta  rix mən  bə  lə  ri gös  tə  rir ki, türk  lər 
tə  va  zö  kar (və müd  rik!) bir ta  rix tə  fək  kü  rü  nə sa  hib ol  muş  lar...

Qə  dim türk  lə  rin ta  rix tə  fək  kü  rü özü  nü ən azı üç tə  za  hür for-
 ma  sın  da nü  ma  yiş et  di  rir  ki, on  lar-dan  bi  rin  ci  si  mi  fo  lo  ji  tə  za  hür -
dür.

Mə  sə  lən: «Hə  lə  heç  nə  yox idi. Yal  nız  Tan  rı  Qa  ra  xan  la Su var -
dı. Qa  ra  xan  dan  baş  qa  gö  rən, Su  dan baş-qa  gö  rü  nən  yox idi.

Qa  ra xan tək  lik  dən  da  rı  xıb  nəedə  cə  yi  ni  dü  şü  nən  za  man Su dal-
 ğa  lan  dı.  AğA  na  pey  daol  du. Qa  ra xa  na «ya  rat!» de  yib  ye  ni  dən -
Su  ya  dal  dı. Qa  ra  xan Ki  şi  ni  ya  rat  dı. Və  Qa  ra  xan  la  Ki  şi əbə  di  Su-
yu  nü  zə  rin  dəiki  qa  ra qaz ki  mi uçur  du  lar…

An  caq Ki  şi ha  lın  dan  məm  nun  de  yil  di. Qa  ra  xan  dan  da  ha  yük -
sək  dəuç  ma  qis  tə  yir  di. Bun-dan  xə  bər  da  ro  lan  Qa  ra xan Ki  şi  ni  nuç-
 maq  qa  bi  liy  yə  ti  nial  dı. Və Ki  şi son  suz  Su  ya  yu  var  lan  dı. Bo  ğu-lur-
 du… Et  di  yi  nə  pe  şi  ma  nol  du  ğu  nu  de  yib  Tan  rı  Qa  ra  xan  da  nüz  ris  tə -
di. Tan  rı  Qa  ra xan Ki  şi  nin Su  dan çıx  ma  sı  nıəm  ret  di.

…Ki  şi ov  cun  da  kı  tor  pa  ğı Su üzə  ri  nə  səp  dik  də  Tan  rı  Qa  ra xan 
tor  pa  ğa «bö  yü!» de  di. Və  bu  bö  yü  yən  tor  paq  Dün  yaol  du»… (Ya -
ra  dı  lış  das  ta  nı).

Ta  rix  tə  fək  kü  rü  nün  mi  fo  lo  ji  tə  za  hü  rüüç  mü  hüm (fun  da  men  tal) 
möv  zu  nuəha  təedir:

1) dün  ya  nın (kaina  tın) ya  ran  ma  sı;
2) in  sa  növ  la  dı  nın (bə  şə  riy  yə  tin) ya  ran  ma  sı;
3) tür  ket  no  su  nun  ya  ran  ma  sı.
Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu  ra  da  söh  bət  bü  tün  hal  lar  da (və  ma  hiy  yə -

tieti  ba  ri  lə!) mi  fo  lo  ji-mis  tik  tə  səv-vür  lər  dən  ge  dir.
Qə  dim  türk  lə  rin  ta  rix  tə  fək  kü  rü  nü  ni  kin  ci  for  ma  sıepik  tə  za  hür -

dür.
Mə  sə  lən:
«İs  gən  dər  Sə  mər  qən  di  ke  çib  Tür  kel  lə  ri  nial  ma  qis  tə  di  yi  za  man -

Türk  pad  şa  hı Şu adın  da  bir  gənc idi. Onun  bö  yük  bi  ror  du  su  var  dı.
…Hökm  da  rın  kön  lü  ra  hat  dı. Çün  kiİs  gən  də  rin  hə  rə  kət  lə  ri  niiz -

lə  mə  kü  çün  kəş  fiy  yat  çı  lar  gön-dər  miş  di.
…O  na «nəedək, dö  yü  şə  gi  rək  mi?» sualı  ve  ri  lən  dəar  xa  yın  lıq -

la  hö  vu  zu  gös  tə  rib  la  qeyd  cə  si  nə «bu  qaz  la  ra, ör  dək  lə  rə  ba  xın, nə  gö-
 zə  lü  zür  lər» de  di.

Xalq  gör  dü  ki, hökm  dar  nə  dö  yü  şə  ha  zır  la  şır, nə  də  qaç  ma  ğa.
…İs  gən  dər  çə  ki  lib  ket  dik  dən  son  ra Şu ge  ri  dön  dü. Ba  la  sa  qu  na -

gə  lib Şu ad  la  nan  bir  şə-hər  sal  dı»… (Şu das  ta  nı). 
Bu  tə  za  hür  for  ma  sın  da  ta  ri  xi  tə  fək  kür, əsa  sən, aşa  ğı  da  kıepi  kob -

raz  la  rı  ya  ra  dır:
1) Hökm  dar (xa  qan) ob  ra  zı;
2) Türk  döv  lə  ti (el) ob  ra  zı;
3) Türk  xal  qı (bu  dun) ob  ra  zı.
Qə  dim  türk  lə  rin  ta  rix  tə  fək  kü  rü  nü  nü  çün  cü  for  ma  sı realist-

prak  tik tə  za  hür  dür.
Mə  sə  lən:
«Mən  Bil  gə  Ton  yu  ku  kam. Çin öl  kə  sin  də  do  ğul  dum. Türk  xal  qı 

Çi  nə ta  be  idi. Türk  xal  qı öz xa  nı  ol  ma  dı  ğıüçün  Çin  də  nay  rıl  dı, 
xan sa  hi  biol  du.

Xa  nı  nı  na  tıb  ye  nə Çi  nə ta  beol  du. Tan  rı  de  di: Xan ver  dim, ye -
nə  də  xa  nı  nıatıb  ta  beol  dun… Türk  xal  qıöl  dü,  bat  dı, yo  xol  du…

Me  şə  də, on  dan  kə  nar  da  qal  mı  şo  lan  lar  top  la  nıb  yed  di  yü  za  da -
mol  du  lar.  İki  bö  lü  yüat  lı, bir  bö-lü  yü  pi  ya  da idi. Yed  di  yü  za  da -
mıida  rəedən  lə  rin  bö  yü  yü «şad» sa  yı  lır  dı. «Mə  nə  və  zi  rol» de  di. 
Mən  dəol  dum»… (Ton  yu  ku  ka  bi  də  si).

Bu  cür  tə  za  hür-mətn  lər  də  konk  ret  ta  ri  xiad  lar, coğ  ra  fi  ya, rə  qəm-
 lər  və s. öz ək  si  ni  ta  pır, tək-ra  ro  lu  nur, si  ya  si-ideolo  ji  möv  qe  nü  ma-
 yi  şet  di  ri  lir.

Mü  şa  hi  də  lər  gös  tə  rir  ki, qə  dim  türk  ta  rix  mən  bə  lə  ri  ta  rix  tə  fək  kü-
 rü  nün  tə  za  hür  for  ma  la  rın-dan  hər  han  sı  bi  ri  ni  nüs  tün  lü  yü  və  yaapa  
rı  cı  lı  ğıilə  se  çi  lir.

Əgər  bir  mən  bə  də  ta  rix  tə  fək  kü  rü  nün  həm  mi  fo  lo  ji, hə  me  pik, 
həm  də realist-prak  tik tə  za-hü  rü  var  sa, on  lar  dan  bi  riüs  tün  və -
yaapa  rı  cı, di  gə  ri (ya  xud  di  gər  lə  ri) «si  tat» xa  rak  ter  li  dir. An  caq  bu 
«si  tat» ya  xud «si  tat  lar» ümu  mi  mət  ni  nay  rıl  ma  zin  for  ma  tiv (və -
fəl  sə  fi-me  ta  fi  zik!) tər  kib  his  sə  si  dir.

Mə  sə  lən:
«Yu  xa  rı  da  ma  vi  göy, aşa  ğı  da  qa  ra  yer  ya  ra  dı  lan  da, iki  si  ni  na  ra -

sın  dain  sa  növ  la  dı  ya  ra  dıl  dı. İn-sa  növ  la  dıüzə  rin  dəəc  dad  la  rım – 
Bu  mın  xa  qan  laİs  tə  mi  xa  qan  hökm  ra  nol  du  lar. Və  hökm-ra  no  lub -
Türk  xal  qı  nın  döv  lə  ti  ni, tö  rə  si  ni (qa  nun-qay  da  la  rı  nı) dir  çəlt  di  lər, 
qo  ru  du  lar… Dörd  tə-rəf  düş  mən idi. Or  du çə  kib  dörd  yan  da  kı  xal -
qıöz  lə  ri  nə  ta  beet  di  lər.

Ba  şıola  nı  ba  şəy  mə  yə, di  ziola  nı  diz  çök  mə  yə  məc  bu  re  lə  di  lər»… 
(Kül  ti  qi  na  bi  də  si).

Və  be  lə  lik  lə, qə  dim  türk  lə  rin  ta  rix  tə  fək  kü  rü  bi  rin  ci  tə  za  hür  for -
ma  sın  da  di  ni-me  ta  fi  zik (fəl  sə  fi), ikin  ci  də  bə  dii-es  te  tik, üçün  cü -
dəisə  si  ya  si-ideolo  ji  dir.

Hə  rüç  hal  daisə  ta  ri  xi  dir…

Qədimtürklərintarixtəfəkkürü
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Azərbaycan xalqının ağrılı yeri olan
Qarabağprobleminə,Ermənistanın total
təcavüzü nəticəsində yurdyuvasından,
doğma elobasından didərgin düşmüş
milyondan artıq qaçqın və köçkünümü
zün problemlərinə dünya ictimaiyyəti
nin,özlərinidemokratiya,ədalətfədailəri
kimiqələməverənbeynəlxalqqurumla
rınetinasızmünasibətiartıqaradanqal
dırılmaqdadır.AzərbaycanRespublikası
nın Prezidenti İlham Əliyevin, Heydər
Əliyev Fondunun, onun rəhbəri Mehri
banxanımƏliyevanın,Fondunvitsepre
zidenti Leyla Əliyevanın apardıqları sə
mərəlivədüşünülmüş siyasətnəticəsin
dəartıqbeynəlxalqaləmQarabağproble
mininharadanbaşladığını,Ermənistanın
vəbütövlükdəədalətsizliyingüclühava
darlarının nəinki kim olduğunu, habelə
onların ədalətsiz “motivasiyalarını” da
anlamağa başlamışlar. TəkcəXocalı qət
liamınınbirsıradövlətlərinparlamentlə
ri, rəsmiqurumları tərəfindən soyqırımı
kimitanınmasıdediyimizintutarlısübu
tudur.Əlbəttə,Qarabağprobleminin,Er
mənistanın Azərbaycana qarşı ərazi id
diaları və azərbaycanlılara qarşı tarixən
apardığıçirkinsiyasətinbeynəlxalqaləm
də başa düşülməsi və bir çox hallarda
etirafedilməsiişindədövlətrəsmilərinin,
tarixçilərimizin,bütövlükdəziyalılarımı
zınəməyiböyükdür.
BubaxımdanAzərbaycanRespublika

sı Prezidentinin ictimaisiyasi məsələlər
üzrə köməkçisi, tarix elmləri doktoru,
professorƏliHəsənovun xidmətləri xü
susi qeyd edilməlidir.Dövlət xadimi və
məhsuldarelmadamıƏliHəsənovindi
yədəknəşr olunmuş çoxsaylı kitabların
da, xüsusilə “AzərbaycanABŞ: anlaşıl
mazmünasibətlərdənstratejitərəfdaşlığa
doğru” (Azərbaycan dilində, 1997),
“AzərbaycanATƏT: ErmənistanAzər
baycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ
problemiÜmumavropatəhlükəsizliyifo
nunda” (Azərbaycan dilində, 1997),
“Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa
dövlətlərivəABŞ” (Azərbaycandilində,
1998), “Azərbaycanın ABŞ və Avropa
dövlətləri ilə münasibətləri: 19911996”
(Azərbaycandilində,2000),“Müasirbey

nəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın
xarici siyasəti” (dərslik, Azərbaycan di
lində, 2005 və rus dilində, 2007), “Azər
baycanınvəxariciölkələrinsiyasisistem
ləri” (dərslik, 2008), “Geosiyasət” (Azər
baycan dilində, 2005, rus dilində, 2012,
türkdilində,2012vəgürcüdilində,2015),
“Dünyaölkələrininmüasirsiyasisistem
ləri” (dərslik, 2012), “Müasir beynəlxalq
münasibətlər vəAzərbaycanın xarici si
yasəti”(dərslik,yenilənmişvətəkmilləş
dirilmiş, rusdilində,2013),“Azərbaycan
Respublikasınınmilli inkişafvətəhlükə
sizliksiyasəti”(Azərbaycandilində,2011,
türk dilində, 2013, rus dilində, 2014),
“Azərbaycanıngeosiyasəti” (Azərbaycan
dilində, 2015), “Azərbaycan Respublika
sınınmilliinkişafvətəhlükəsizliksiyasə
tininəsasları”(Azərbaycandilində,2016),
“Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə
və soyqırımı siyasətinin mərhələləri”
(Azərbaycan, ingilis və rus dillərində),
“CənubiQafqaz,XəzərQaradənizhöv
zəsi vəAzərbaycanın geosiyasəti” (türk
dilində,2016),“XəzərQaradənizhövzəsi
vəCənubiQafqazingeoiqtisadixarakte
ristikası:Azərbaycanınyenineftsiyasəti”
(türk dilində, 2016), “Cənubi Qafqazın
hərbigeostratejivəziyyətivəAzərbayca

nın təhlükəsizlik siyasəti” (türk dilində,
2016),“XəzərQaradənizhövzəsivəCə
nubiQafqazıngeoiqtisadiyyatı:Azərbay
canın enerji siyasəti” (Azərbaycan dilin
də,2016)kimimonoqrafiyavədərsliklə
rində problemin tarixi köklərini göstər
miş,Azərbaycanınsülhsevərdövlətsiya
sətinin mahiyyətini açmış, beynəlxalq
dünyaya Azərbaycanın haqq səsini çat
dırmağıqarşısınaməqsədqoymuşdur.
Professor Ə.Həsənov sadaladığımız

və adlarını çəkmədiyimiz 30dan artıq
fundamental kitabının bir çoxunu həm
də dünyanın beynəlxalq aləmdə işlək
olan dillərində nəşr etdirmişdir. Çünki
Qarabağprobleminəbağlıəsərləriyalnız
Azərbaycan dilində nəşr etdirmək, xalq
dilində desək, “özü deyib, özü eşit
mək”dənbaşqaheçbirsəmərəverməzdi.
Məhzbununəzərəalanmüəllifbuyaxın
lardanəşretdirdiyiikifundamentalkita
bını“Azərbaycanlılaraqarşıetniktəmiz
ləməvəsoyqırımısiyasətininmərhələlə
ri”və“Xocalısoyqırımı:Səbəbləri,nəticə
ləri və beynəlxalq aləmdə tanınması”
əsərlərini səkkiz dildə nəşr etdirmişdir.
Bizeləbuandacamüəllifinbuvacibəsər
lərinin mətnlərini Azərbaycan dilindən
xarici dillərə çevirmiş və həmdəmütə

Qarabağhəqiqətləriprofessor
ƏliHəsənovunyenitəqdimatında
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xəssislərin verdikləri qiymətə görə yük
səkpeşəkarlıqlatərcüməetmişAzərbay
can Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC)əməkdaşlarınabiroxucuvə
birvətəndaştəşəkkürümüzübildiririk...
ProfessorƏ.Həsənovunyenikitabları

nın kontentanalizindən əvvəl onların 8
dildə təqdim olunmasının əhəmiyyətini
qeydetməkistərdik.Əlbəttə,yuxarıdabu
barədə bəzi fikirlər ifadə etmişik. Lakin
indikihaldaadıçəkilənkitablarındünya
nınaparıcısəkkizdilindənəşrinifenome
nal bir hadisə kimi qiymətləndirmək is
tərdik.Onagörəfenomenalhadisədirki,
bukitablarınAzərbaycandilindənəlavə,
dünyanınənişləktürk,rus,ingilis,fran
sız, alman, ərəb və Çin dillərində nəşr
edilməsihəmindillərdədanışaninsanla
rın, tədqiqataparantarixçilərin,siyasilə
rin, diplomatların, politoloqların, so
sioloqlarıngərəyiolacaqdır.Buməqam
dasadəlövhcəsinəbeləbirşeydədüşün
məkolar:həminosəkkizdilinoxucusuna
bu kitabların çatdırılacağı absurd deyil
ki?Qətiyyəndeyil.Gəlinbircəanlığain
formasiyatexnologiyasınınbugünküqlo
bal imkanlarını yada salaq.Axı, indi in
ternet resursları sırasına yerləşdirilmiş
kitablar milyonların, milyardların asan
lıqlatanışolmaqfaktınaçevrilir.Dünya
nınbirçoxölkəsindəQarabağproblemini
araşdırantarixçialimlərvarvəbizteztez
dünyapolitoloqlarınınprobleməmünasi
bət bildirən əsərlərinin şahidi oluruq.
Bax,beləməqamlardasəkkizdildəinter
net resurslarında yer almış bu dəyərli
mənbə həqiqəti öyrənməyə çox kömək
edir.
Professor Əli Həsənovun haqqında

bəhs etdiyimiz kitablarında, məsələn,
mətninelərusdilindədəolmasıəsərba
rədəbeynəlxalqaləmindərhalreaksiyası
nasəbəboldu.Mətbuatdandaxəbərtut
duğumuzkimi, aprelin 26daRusiyanın
nüfuzlu “pravda.ru” internet portalında
alimin bu yeni kitabları haqqında geniş
məqalə dərc edilmişdir. Sayılıbseçilən
bu xəbər portalı kitabların səkkiz dildə
olmağınıxüsusiqeydetməklə,dünyanın
digərdillərində fəaliyyət göstərən inter
net portallarına da bir mesaj göndərir.
RusiyainternetportalıprofessorƏliHə
sənovunkitablarınadairxüsusiməqalə
sinibeləadlandırıb:“ƏliHəsənovunki
tabları: Xocalı faciəsindən Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin həllinə doğru”. Bu
sərlövhə özü Rusiya jurnalistikasının
probleməyenimünasibətiningöstəricisi

dir.HəqiqətəndəprofessorƏliHəsəno
vun Ermənistanın Azərbaycana təcavü
zü,eləcədəermənilərinazərbaycanlılara
qarşı etnik təmizləməvəsoyqırımı siya
sətininmərhələləriniobyektivtəhlilsüz
gəcindən keçirməsi vəXocalı soyqırımı
nın səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq
aləmdətanınmasıiləbağlıapardığılako
nik və çoxmüfəssəl tədqiqatları dünya
nın diqqətini problemin ədalətli həllinə
yönəltməkməqsədidaşıyır.
Biz “Azərbaycanlılara qarşı etnik tə

mizləməvəsoyqırımısiyasətininmərhə
lələri”adlananəsəridigərkitaba“Xoca
lı soyqırımı:Səbəbləri,nəticələrivəbey
nəlxalqaləmdə tanınması”naəsasverən
tədqiqat kimi birinci sırada görürük.
Doğrudan da, ermənilərinAzərbaycana
qarşıçirkinəməllərinin,təcavüz,soyqırı
mıproseslərinintariximərhələlərivarki,
bumərhələlərXXəsrinsonundabəzibö
yükgüclərindəstəyiiləözününepogeyi
nə çatdı. Bu təcavüzün mərhələləri ilə
bağlı fikirlərini kitabın giriş sözündə
müəllif özü qısa şəkildə belə izah edir:
“Səkkiz dildə oxuculara təqdim edilən
kitabınəsasməqsədi son iki əsrdəazər
baycanlılara qarşı ermənimillətçiləri tə
rəfindənməqsədyönlüşəkildəhəyatake
çirilən etnik təmizləmə, soyqırımıvə tə
cavüzkarlıqsiyasəti,eləcədəbumillətçi
şovinistsiyasətinəsasmahiyyətininöyrə
nilməsidir.HəmçininXXəsrin80ciilləri
ninikinciyarısındanbaşlayaraqErmənis
tanınAzərbaycanaqarşıəraziiddialarıvə
işğalçılıqsiyasəti,ocümlədən19881993
cüillərdəazərbaycanlılaraqarşıetniktə
mizləmə, dövlət terrorizmi və soyqırımı
siyasətinin sistemli şəkildə tədqiq edilə
rək ictimaiyyətə çatdırılmasıdır”. Bu
cümlədəki“sistemli şəkildə” ifadəsibizi
dahaçoxcəlbedirvəbusistemlilikqısa,
lakonik birmətndə çox ustalıqla həyata
keçirilir.Bumərhələlərdənbiriermənilə
rin Azərbaycan torpaqlarına köçürülmə
prosesindən başlayıb, XX əsrin əvvəllə
rindəkietnik təmizləməvəsoyqırımısi
yasəti,həminəsrinsonlarındaErmənista
nınAzərbaycanaqarşıərazi iddialarının
nəticələrinə qədər mükəmməl şəkildə
oxucuyaçatdırır.Buüçcidditariximər
hələnin lakonik təqdimi müəllifə daha
çoxonagörə lazımolmuşdurki,adətən
hər şeyi deyən, amma yorucu olmayan
mətnlərmüasirdövrdəhəmtezoxunur,
həm də uzun olmayan belə bir mətnin
səkkiz dildə təqdim edilməsi daha çox
səmərəliolur.

Erməni xislətini və Ermənistanın iki
əsrliktəcavüzkarsiyasətiniayrıayrıtari
xi mərhələlər üzrə tədqiq və ifşa edən,
erməni “tarixçilərinin” elmi saxtalaşdır
masını dəqiq faktlarla heçə endirən bu
mətninsonundamüəllifinböyükdövlət
lərə belə birməntiqi çağırışı var: Bütün
bunlara görə “böyük dövlətlər müasir
beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli

olan təca
vüzkarın qarşısını almalı,
BMTNizamnaməsininVIIfəslinəmüva
fiq surətdə qəti praktik addımlar atmalı
vəErmənistanıbeynəlxalqbirliyiniradə
sinə tabe etdirməlidirlər”. Müəllifin bu
çağırışınaəsasverənfaktlarıtəkcəmətnlə
deyil,çoxsaylıvizualsənədlər,arxivfoto
ları vəmaterialları ilə müşayiət olunur.
Busənədlərinbirçoxundasovet ideoloji
maşınınınhəminetniktəmizləməmərhə
lələrindəErmənistananecədəstəkolması
faktıxəbərsizoxucunubir tərəfdənhey
rətə salır, digər tərəfdən hamımızı bir
daha ayıqsayıq olmağa çağırır.Kitabda
Qarabağınişğalolunmuşşəhərlərininiş
ğaldan əvvəl və işğaldan sonrakı vəziy
yətini təsvir edən çoxsaylı fotolar qəlbi
mizinəqədərağrıtsada,buağrınınVə
tən uğrunda mübarizəyə səslədiyi də
yaddaşlaraçökür.
Haqqında bəhs etdiyimiz kitabların

ikincisi“Xocalısoyqırımı:Səbəbləri,nə
ticələrivəbeynəlxalqaləmdətanınması”
kitabıbirincininməntiqidavamıvəmən
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tiqi sonluğudur. Çünkimüəllifin birinci
kitabda təqdim etdiyi azərbaycanlılara
qarşıetnik təmizləməvəsoyqırımımər
hələləriməntiqiolaraqXocalıqətliamına
gətirib çıxarmışdır. Ermənistanın bütün
məqamlarda törətdiyi cinayətlərə görə
nəinkicəzasızqalması,həmdəyerigəl
dikcə bəzi dövlətlərdən cinayətə dəstək

alması tarixdəgörün

mə m i ş
birfaciəninsoyqırımınınbaşverməsiilə
nəticələndi.Bununlayanaşı,kitabdasoy
qırımınagedənyolundamərhələləriqısa
vəaydınşəkildətəqdimolunur.
Müəllif,ilknövbədə,XXəsrinəvvəllə

rində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
etniktəmizləməvəsoyqırımısiyasətinin
genezisini, daha sonra indiki nəslə çox
yaxınbirtarixinXXəsrinsonlarındaEr
mənistanınölkəmizəqarşıəraziiddiaları
nın real faktlarını xüsusi tədqiqatla açıb
göstərir.
Əsərinçoxmaraqlıbölmələrindənbiri

“Xocalı haqqında həqiqətlərin dünyaya
çatdırılması”adlanır.Bubölməlapilksə
tirlərdən belə bir həqiqəti xatırladır ki,
“bütündünyanıngözüqarşısındabaşve
rənbudəhşətlisoyqırımınınəslmahiyyə
tiyalnızümummilli liderHeydərƏliyev
1993cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994cü
ilin fevralındaAzərbaycanRespublikası
nınMilliMəclisiXocalısoyqırımınasiya
sihüquqi qiymət vermişdir”. Müəllif
HeydərƏliyevin2002ci il fevralın25də

Xocalı soyqırımının 10cu ildönümü ilə
əlaqədarAzərbaycanxalqınamüraciətin
dəkiqətibir fikrinimisalgətirir: “Xocalı
faciəsi200iləyaxınbirmüddətdəerməni
şovinistmillətçiləri tərəfindən azərbay
canlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata
keçirilənetniktəmizləməvəsoyqırımısi
yasətinindavamıvəənqanlısəhifəsidir”.
ProfessorƏ.Həsənovunbugün8dil

də dünyaya təqdim etdiyi iki kitabdan
birinin “Azərbaycanlılara qarşı etnik tə
mizləməvəsoyqırımısiyasətininmərhə
lələri” adlandırılması Heydər Əliyevin
bu fikrinielmi teziskimiəsasgötürmüş
vəXocalısoyqırımınıməhzbuistiqamət
dəntəhliletmişdir.
MüəllifHeydərƏliyevFondununvit

seprezidentiLeylaƏliyevanıntəşəbbü
süilə“Xocalıyaədalət!”kampaniyasının
möhtəşəmmahiyyətiniizahedərəkgös
tərir ki, kampaniyanın əsas məqsədi
dünyaictimaiyyətiniXocalısoyqırımıilə
əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama
beynəlxalq aləmdə mənəvisiyasi qiy
mət verilməsinə və qanlı qırğının qur
banlarının xatirəsinin anılmasına nail
olmaqdır.DahasonraəsərinmüəllifiXo
calı soyqırımının dünyanın beynəlxalq
təşkilatlarının tanıması və tanıtması ilə
bağlı fəaliyyətinin aydın xronikasını
oxucuya təqdim edir. Bütün bunlardan
oxucubeləbir təsəlli tapırki,Azərbay
canbufaciənidünyayatanıtmaqistiqa
mətindəbir sırayeni formatların səmə
rəli fəaliyyətinə nail olmuşdur. Xocalı
faciəsi beynəlxalq aləmdə soyqırımı ki
mi daha geniş necə tanıdılır? Kitab bu
sualaçoxmaraqlıfaktlarlacavabverir.
ProfessorƏ.Həsənovbutanıtımında

vamedəcəyinəvəonunbugünkü,sabah
kı nəticələrinə inamı Azərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin soyqırımının 20ci
ildönümü haqqında imzaladığı Sərən
camdangətirdiyibirsitatlasübutayetirir:
“Azərbaycanlılara qarşı erməni millətçi
şovinist dairələrinin XIXXX əsrlərdə
mərhələmərhələ həyata keçirdiyi etnik
təmizləməsiyasətinin tərkibhissəsiolan
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər
dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin
parlamentlərinəçatdırılmalı,Azərbaycan
xalqınınvəümuməninsanlığınəleyhinə
yönəldilmişbu sondərəcəağırhərbi ci
nayətbeynəlxalqmiqyasdaözhüquqisi
yasiqiymətinialmalıdır”.
Bu, beynəlxalq aləmə təqdim olunan

kitabın mətn hissəsinin son cümləsidir.
Busoncümləbizdəbeləbirqətiinamya

radır ki, Azərbaycan dövləti lap yaxın
gələcəkdəözününədaləthaqqınamütləq
qovuşacaq.
Amma kitab bununla bitmir. Əsasən

beynəlxalqaləmdətədqiqataparan,hadi
sələri obyektiv qiymətləndirmək gücün
dəolanlaraünvanlananbukitabdaQara
bağproblemivəxüsusiləXocalıhadisəsi
ilə bağlı dünyanın ən nüfuzlu mətbuat
orqanlarının səhifələrində əksini tapmış
jurnalist yazılarının mənbələri təqdim
olunmuşdur.Hər ikikitabınanonsların
da da deyildiyi kimi, burada “Azərbay
canxalqınınmüxtəlifdövrlərinədairsə
nədlərvəxəritələr,yenimünaqişəninni
zamasalınmasınadairBMTTəhlükəsiz
lik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr,
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri
haqqındaməlumatlarvəfotolardaveril
mişdir”.Eynizamanda,Xocalısoyqırımı
nın tanınması ilə bağlı qəbul edilən sə
nədlərdəmüxtəlifdillərdətəqdimolun
muşdur.
Tədqiqatçıların bu mənbələrə nəzər

salması kifayətdir ki, həqiqətin bir üzü
olduğubilinsin.Kitabdamüxtəlif dillər
dəizahınıtapançoxsaylısənədlərinoriji
nal surətləriXocalı həqiqətinindünyaya
tanıdılması, Ermənistanın dövlət səviy
yəsindəterrorçuluqsiyasətininifşası,Xo
calı soyqırımınınbirsıraxaricidövlətlər
vəbeynəlxalqtəşkilatlartərəfindənrəsmi
şəkildə tanınmasıkimivacib faktlarıge
nişoxucuyatəqdimedir.
Dövlət xadimi, yorulmaz tədqiqatçı,

professorƏliHəsənovunbukitablarıEr
mənistanın Azərbaycana qarşı terrorçu
luqvəişğalçılıqsiyasətinibirdahadünya
ictimaiyyətinəçatdırmaqişindəçoxmü
hümaddımkimimaraqdoğurur.Kitab
larınmaraqlıbirformatdanəşrolunması
na Azərbaycan Dövlət İnformasiya
Agentliyinin (AZƏRTAC) Baş direktoru
Aslan Aslanovun buraxılışa məsul bir
şəxskimi, siyasi elmlərdoktoru,profes
sorElçinƏhmədovunelmiredaktorkimi
zəhmətləriniayrıcaqeydetməkistərdik.
Dünyanınsəkkizbeynəlxalqişləkdilində
nəşrolunanbuikifundamentalkitabEr
mənistanınAzərbaycanaqarşıikiəsrbo
yu törətdiyi çoxsaylı cinayətlərin yeni
formatda tanıdılması sahəsində hadisə
kimiqiymətləndirilməlidir.

NizamiCəfərov,
fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, aka  de  mik

CahangirMəmmədli,
fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor
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Böyükağirqdaxilindəazərbayсanlı
larınaidedildikləriKaspiantropolojiti
pininyerihələdətammüəyyənləşdiril
məmişdir.Bir–birinitamşəkildətəkzib
etməsələr də məsələni araşdırmağa
cəhdgöstərmişQərb,həmdərussovet
antropoloqlarınınfikirləriarasındaxeyli
fərq vardır. XX yüzilliyin ən görkəmli
antropoloqlarından olan Fişer 1923–cü
ildəAzərbaycantürklərinivətürkmən
ləri oriental (şərq) irqə daxil etmişdir.
Sovetantropoloqlarıarasındaisəbumə
sələiləbağlı4nəzəriyyəvardır:
1.Yarxo,Roqinski,LevinvəAbduşe

lişviliKaspitipinişimaliHindistanvə
OrtaAsiya xalqlarınınmənsub olduq
larıantropolojitiplərləyaxınlaşdırma
ğasəygöstərmişlər.
2.1948–ciildəQ.F.DebetsKaspitipi

niÖnAsiyakiçikirqinədaxiletmişdir.
Debetsə görə «azərbaycanlıların və
türkmənlərinfizikitiplərionlarıQaza
xıstan və Altayın qədim əhalisindən
dahaçoxÖnAsiyavəAralıqdənizisa
hillərinin əhalisi ilə qohumlaşdırır».
OnunfikrinimüdafiəedənOşaninKas
pitipiniÖnAsiyakiçikirqininuzunbaş
modifikasiyasıkimitəqdimetmişdir.
3.Çeboksarovunirqitəsnifatındaisə

KaspitipiAralıqdənizi–Balkanirqinə
daxiledilmişdir.
4.Buməsələiləbağlıdahaziddiyyət

limövqeV.V.Bunakaməx 

susdur. 1951ci ildə, görünür daha çox
başgöstəricilərininəzərəalanalimKas
pi tipini Pont tipi ilə birlikdə Aralıq
dənizikiçikirqinəaidetmişdi.Sonrakı
araşdırmalarındaisəBunakKaspitipi
niL.V.OşanintərəfindənMavərənnəhr,
Yarxo tərəfindən isəPamir–Fərqan tipi
adlandırılanantropolojitiplərləyaxın
laşdırmışdır.
Bumüəlliflərin işlətdikləri terminlə

rin özlərində də müəyyən ziddiyyət
vardır.Beləki,ayrıayrıtəsnifatlardaiş
lənən«şərq»,«ŞərqiAralıqdənizi»,«Xo
rasan»və«Kaspi»terminlərisovetant
ropologiya elmində çox vaxt sinonim
kimi səslənirdi. V.V.Bunak və eləcə də
digər antropoloqlar tərəfindən təklif
edilmiş bu terminlər etnik deyil, daha
çoxcoğrafi təsnifataəsaslanır.Eyniza
mandabuterminləradıgedənantropo
lojitipinmüəyyənməkandaxilindəya
yılmasındagöstəricirolunuoynayır.İs
tənilən halda bu terminlərin mühüm
ümumiləşdiricicəhəti,adındanasılıol
mayaraq, bu qrupun Xəzər dənizinin
həmşərq,həmdəqərbsahillərindəya
şayan,birkökdən–Oğuzlardantörəyən
Azərbaycan türklərini və türkmənləri
özündəbirləşdirməsidir.Birhissəsi in

diki İranın,birhissəsiƏfqanıstanın,az
hissəsi isə Türkmənistanın tərkibində
olan  tarixicoğrafi Xorasan vilayətinin
özüdəbuxalqlarınümumiəcdadıolan
oğuzların Böyük Səlcuq imperiyasının
özülünüqoyduqlarıbirbölgədir.Bütün
bunları nəzərə alaraq, eyni antropoloji
irqi əlamətlər kompleksinə sahib olan
iki qardaş xalqların mənsub olduqları
irqi tipi, bizcə Oğuz tipi adlandırmaq
dahaelmi,dahaədalətliolardı.Ortaəsr
ərəbtarixçiləriözmüasirləriolanoğuz
larınXilafətdəyaşayandigərxalqlardan
öz uzunbaşlılıqları (dolixokranlılıqları)
iləseçildiklərinixüsusiolaraqvurğula
yırlar. X yüzillikdə də oğuzlar Mavə
raənnəhr və Farsistanın yastıbaş əhali
sindənbaşlarınınuzunluğunagörəseçi
lirdilər. L.V. Oşanin «Türkmən doli
xokefallığının irqi xüsusiyyəti» adlı
məqaləsindəyazır:«Təkətayfasın
dan olan türkmənlərmənə şəx
sən deyirdilər ki, uzunbaşlılıq
türkmənlərüçünxasolanbir
haldırvəonlarbuxüsusiyyəti
başqaxalqlarlaqarışdırılma
maları üçün xüsusi olaraq
nəzərə çatdırmağa cəhd
göstərirlər». Alim daha
sonrayazır:«Paleoantro
pоlojimateriallarindidə

türkmənlər arasında üstün

AzərbaycanTürklərinin
paleantropologiyası
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lüktəşkiledəndolixokranevropoidti
pininTürkmənistanərazisindəənazı4
minillikmövcudluğunaşübhəyeriqoy
mur».
Buməsələ ilə bağlı başqabir sovet

antropoloquV.V.Ginzburqyazırdı:«III
minilliklərin hüdudunda türkmənlərin
əcdadlarıolanoğuzlarındolixokranev
ropoidirqinəmənsubolmalarıhaqqın
daOşanin tərəfindən tariximateriallar
əsasında işlənilmiş nəzəriyyə indi əli
mizdə olan paleoantropоloji dəlillərlə
sübutolunur».Qeydetməklazımdırki,
qədimtürktopluluğundanhələmilad
danəvvəlIIminiliyinortalarındaayrıl
mış,QədimÇinmənbələrindəXusad
landırılan şərq oğuzları da çinlilərdən
özlərininağirqəmənsubolanəlamətləri
iləseçilirdilər.
EynihalıQafqazərazisindədəmüşa

hidə etmək mümkündür. Bütövlükdə
Qafqazxalqlarınınmüxtəlifdilailələri
nəmənsubluğubuərazidəntapılanpa
leoantropoloji materiallara konkret et
nogenetikməsələlərinhəlliüçünböyük
əhəmiyyətqazandırır.1939cuildəQa
rayazıdan primatın diş qalıqlarının,
Azıx mağarasından arxantropoun alt
çənəsinin,QərbiGürcüstandanvəBeş
tau (Pyatiqorsk) yaxınlığındakı Podku
mok çayı hövzəsindən paleoantropa
məxsussümüklərintapılmasıQafqazın
antropogenezzonasınadaxilolmasıfik
riniirəlisürməyəimkanvermişdir.Gür
cüstanınazərbaycanlılaryaşayanDma
nisirayonu(1947ciiləqədərBaşkeçid
adlanırdı –müəllif) ərazisindən, Xram
çayınınsahilindəkimağaradanyaşları1
milyon700minilolan,yaxşısaxlanmış
kəllə qutularının tapılması nəinkiQaf
qazınənqədiminsanməskəniolduğu
nusübutayetirmiş,eynizamandainsa
nın törənişi ilə bağlı təkamülçü, ateist
nəzəriyyələrialtüstetmişdir.
Qafqazdanortadaşdövrünəaid in

san qalıqlarıQobustandan aşkar edil
mişdir.«Firuz»düşərgəsindən11ada
mın dəfn olunduğu dayaz çuxurdan
tapılan sümüklər çoxpis saxlanmışdır.
Tapılmışkəllələrdən7sikişi,3üqadın,
1i isə uşaq kəlləsidir. Bu kəllələrdən
yalnızikisiölçülməüçünyararlıolmuş
dur.Şərtiolaraq№3adlanan1cikəllə
özquruluşunagörədolixokrandır.№5
adıilətanınan2cikəlləqutusuisəbirin
cidən qismən fərqlidir. Tapıntının ilk
tədqiqatçısıR.QasımovaQafqazdanor
tadaşdövrünəaidbaşqainsanqalıqları
aşkaredilmədiyindənQobustantapıntı
larınıyalnızMazandaranmədəniyyəti
nəaidedilənXotumağarasındantapıl
mışqadınkəlləqutusuiləmüqayisəet
mişvəhərikikəllənindolixokranoldu
ğunu bildirmişdir. Qobustan və Xotu
kəllələrinin tədqiqi, habelə müqayisəsi
ortadaşdövründəhəmŞimali,həmdə
CənubiAzərbaycanəhalisinindolixok
ranolduğunusöyləməyəimkanverir.
Qafqazınyenidaşdövrü(neolit)əha

lisinin fiziki quruluşu Qobustandakı
«Kənizə» mağarasından, indiki Ermə
nistanərazisindənvəGürcüstandanta
pılan4kəlləqutularınıntədqiqiəsasın
damüəyyənləşdirilmişdir. Bu kəllələr
dən3üdolixkran, İmeretiyanın (Qərbi
Gürcüstan)dağətəyihissəsindəntapılan
kəlləisəmezokefaldır.
Qafqazın mis–daş (eneolit) dövrü

əhalisininmorfolojiquruluşununmüəy
yənləşdirilməsində Kültəpə (Azərbay
can), Samtavro (Gürcüstan),  Şenqavit
və Cararat (indiki Ermənistan), Çim
kənd(indikiDağıstanRespublikası)kəl
lələrimühümyertutur.Kültəpədənta
pılankəlləniözününuzunbaşlılığı(doli
xokran)vənaziksifətliliyiiləKaspi(Xə
zər)tipininqədimformasıhesabetmək
olar. Oxşar quruluşlu paleoantropoloji
tapıntılaraƏlUbeyd(İraq)vəSialk(Cə
nubi Azərbaycan) mədəniyyətlərində

rastgəlinmişdir.
BudövrəaidedilənSamtavrokəllə

lərini tədqiq etmiş M.Q. Abduşelişvili
onlardan 2nin morfoloji cəhətdən na
ziksifətli, uzunbaşlı (dolixokran), 1in
isəenlisifətli,girdəbaşlı(mezokran)ol
masıqənaətinəgəlir.
Kaspi (Xəzər) tipinin analogiyasına

indiki Ermənistan ərazisində Şenqavit
və Göyçə gölünün cənub–qərbindəki
Cararat düşərgələrində rast gəlinmiş
dir.Şenqavitdəntapılmış5kəlləqutu
sundan4ükişi,1iisəqadınkəlləsidir.
Şenqavitkəllələrininbaşgöstəricisi72,5,
Cararat kəllələrinin baş göstəricisi 78,5
olduğu halda müasir ermənilərdə bu
göstəriciənazı85,7əçatır.Hərikihalda
və indiki Ermənistan ərazisindən tapı
lankəllələrseriyasınınermənilərləbağ
lılığıyoxdur.
ÇimkəndkəllələrinitədqiqedənV.V.

Bunakonlarıdamorfoloji əlamətlərinə
görəKaspi (Xəzər) tipinə aid etmiş və

KərəmMəmmədov
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 
arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının 

dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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bütövlükdə Şimali Qafqazın antroploji
tiplərinin üç qədim element əsasında
formalaşması qənaətinə gəlmişdir.On
lardan ikisi dolixokran (uzunbaş), biri
isə braxikrandır (yastıbaş). V.V. Bunak
dolixokranelementlərdənbirininŞimali
Qafqazdahələyenidaş(neolit)dövrün
dənyayıldığınıvəPonttipinəaidoldu
ğunu,digərininisəKaspi(Xəzər)tipiilə
bağlıolduğunubildirir.V.V.Bunakagö
rəbraxikran(yastıbaş)elementisədaha
çoxAvrasiyaçöllərininqədiməhalisiilə
bağlıdır.
Bütün bunlar həm Cənubi, həm də

ŞimaliQafqazdamisdaş(eneolit)döv
ründə ən geniş yayılmış antropoloji ti
pinKaspi(Xəzər)tipiolmasınısöyləmə
yəimkanverir.
Tunсdövrünəaidedilənpaleoantro

poloji materiallar seriyası (Azərbayca
nın  Xaçbulaq yaşayış məskənindən,
Gürcüstanın Qori rayonunun Tkviavi
kəndi,Göyçəgölününcənub–qərbində
kiLçaşendən,Nalçikkurqanından,Ma
nıç çayı hövzəsindən tapılan kəllələr)
erkəntuncdövründənbaşlayaraqdaha
qədimolanKaspi tipinin transformasi
yasınəticəsindəÖnAsiyatipininforma
laşmasıprosesininbaşlanmasındanxə
bərverir.Lçaşendən3kmaralı,milad
dan əvvəl II minilliyin ortalarına aid
edilənkəllələrsifətlərininenliliyinəgörə
Lçaşen kəllələrini geridə qoysalar da
baş göstəricisinə görə dolixokrandırlar
(uzunbaşlıdırlar).
Enlisifətlilik amilinə həddən artıq

önəmverənV.P.Alekseev hətta onları
ermənilərin«əcdadı»saymaqistəsədə,
sonradanbuəlaməti,yənienlisifətliliyi
Qaаqazdaxili köçlərlə əlaqələndirməyə
məcburolur.Öz elmi fəaliyyətində er
mənilərinantropoloоibaxımdanqədim

ləşdirilməsinə xüsusi yer ayıran V.P.
Alekseev hələ əhalisinə aid qədim sü
mükqalıqlarınıntapılmadığı,Qafqazın
xeyli hissəsini və Cənubi Azərbaycan
ərazisiniəhatəetmiş,erkəntuncdövrü
nəaidedilən KürAraz mədəniyyəti
nin qurucularını, dövrü dəqiq müəy
yənləşdirilməmiş Berkaber kəlləllər se
riyasınaəsaslanaraq,ermənilərinəcdadı
hesab edir. LakinBerkaberindolixok
ranqədiməhalisininmorfolojiquruluşu
ilə indikiermənilərinantropolojiquru
luşu arasında heç bir bağlılıq yoxdur.
DigərtərəfdənV.P.AlekseevGürcüsta
nıncənubundantapılankəllələriözöl
çülərinəgörədahaçoxKaspitipinəuy
ğungələnuzunbaşlı,ensizüzlükəllələri
KürArazmədəniyyətiəhalisininantro
poloji tipinin məhəlli variantı hesab
edir.
Erkəndəmirdövrünəaidpaleoantro

polojimateriallarMingəçevirdən(Azər
baycan), Samakaberd və Noradüzdən
(indiki Ermənistan ərazisi) aşkar edil

mişdir. Mingəçevir qəbirlərində ölülər
qatlanılmış (m.ə. XVIII) və uzadılmış
(m.ə. VIIV) şəkildə iki cür dəfn olun
muşlar.Kəllələruzunbaşlıvənaziksifət
lidirlər.SamakaberdvəNoradüzkəllə
ləriözuzunbaşlılıqları,ortahündürlük
lüölçüləriiləKaspitipinəuyğungəlir
lər. R.M.Qasımova bu seriyanı Cənubi
AzərbaycandakıSialkdan(m.ə.IVmi
nillik)Mingəçevirdəki (m.ə.VII–Vəsr)
kəllələr arasında keçid forması, V.P.
AlekseevisəLçaşenvə«Sevan»(Göyçə)
kəllələrinin varisləri  olduğunu  qeyd
etmişlər.İndikiErmənistanərazisindən
tapılanerkəndəmirdövrünəaidkəllə
lər,habeləKubanərazisindənaşkaredi
lən paleoantropoloji materiallar da öz
göstərcilirinəgörəKaspitipininanaloq
larıhesabediləbilər.
Belələiklə, son tunc və erkən dəmir

dövründəAzərbaycanvə indikiErmə
nistan, habelə indiki Şərqi Gürcüstan
ərazisindənəldəedilənpaleoantropoloji
tapıntılar əsasında Cənubi  Qafqazda
Kaspitipinəmənsubəhalininüstünlük
təşkiletdiyini,transformasiyanəticəsin
də bu tipdən Kavkasion və ÖnAsiya
tiplərinin ayrıldığını müşahidə etmək
mümkündür.
GördüyümüzkimiindikiErmənis

tanvəGürcüstanərazisindənəldəedil
miş paleoantropoloji materiallar öz
göstəricilərinə görə indiki erməni və
gürcülərdən kəskin şəkildə fərqlənir
lər.Bununlabağlıkeçənyüzülliyinəv
vəllərindəgürcütarixçisiİ.A.Cavaxaşvili
yazırdı: «Kəllə quruluşuna görə antro
pologiyaxalqlarıbirneçəqollaraayırır:
…bu qollardan biri  qısabaşlılar və ya
braxikran,digərləri isəuzunbaşlılarvə
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ya dolixokrandırlar. Qafqazın qədim
qəbristanlıqlarından tapılan kəllələrin
ölçülməsinə əsasən müəyyənləşdiril
mişdirki,öncəbizimölkədəuzunbaşlı
lar,yənidolixokefallaryaşamışlar.Pro
fessorVirxovisəqeydetmişdirki,indiki
ermənilərin və gürcülərinQafqazın ən
qədim əhalisi ilə heç bir bağlılığı yox
dur.Deməliondamahiyyətcəermənivə
gürcülərQafqazınilkyerliəhalisideyil
lər. Onlar bu ölkəyə gəldikdə burada
başqaxalqınvarisləriyaşayırdılar».
Cənubi Qafqazınmiladdan əvvəl II

minilliyinsonu– Iminilliyəaidedilən
kurqan qəbirlərində də maraqlı qanu
nauyğunluqmüşahidə olunur: belə ki,
üzərində kurqan ucaldılan, yəni əsas
mərhum,başquruluşunagörəuzunbaş
(dolixokran), onunla birlikdə gömülən
qulqaravaş isəqısabaşlıdırlar.XIXyü
zilliyin əvvəllərində Gəncəçay hövzə
sindəki kurqan qəbirləri tədqiq edən
E.Resler 7 saylı kurqan qəbrin cənub
hissəsində arxası üstə uzanmış vəziy
yətdə dəfn edilmiş əsas mərhumun
uzunbaşlılığıiləkəskinşəkildəseçildiyi
ni,şimalhissədəisə ikiataməxsussü
müklərinvə3nəfəroturmuşvəziyyətdə
dəfn edilənlərin isə  qısabaşlı (braxik
ran)olduğunuqeydedir.Bucürqanu
nauyğunluğu E.Resler 9 saylı kurqan
qəbrindəvəQarabağkurqanlarındada
müşahidə etmişdir.Arxeoloqagörəbu
kurqanlarmiladdanəvvəlXV–XIIIəsr
lərəaidolunur.
Qafqazıncənubundan,həmdəşima

lından əldə edilən paleoantropoloji ta
pıntılar, bölgənin ən qədim əhalisinin
uzunbaşlı,naziksifətli,nazik,kəskinçı
xıntılı burun sümüyü kimi morfoloji
əlamətlərinindiazərbaycanlılarınmən
subolduqlarıKaspi(Xəzər,dahadoğru
suOğuz–çünkibutipəmənşəcəOğuz
olan iki qardaş xalq, yəniAzərbaycan
türklərivətürkmənləraidolunurlar)ti
pinəaidolmasıAzərbaycantürklərinin
Qafqazınilksakinləriolmasınıbirdaha
sübutedir.
Bu isəhəmQafqazda,həmdəOrta

Asiyadatürklərisubstratetnoskimiqə
bul etməyən, bu bölgələrin ən qədim
əhalisininyaQafqazdilli,yadaİrandilli
olduğunuiddiaedənrussovettarixel
mininmüddəaları ilə düz gəlmir. Belə
ki, əgər bu bölgələrin qədim əhalisi
uzunbaşlı(dolixokran)QafqazdilliBran
vəQafqazdillixalqlaridisəondabugün
yastıbaşlı (braxikran) fars,erməni,gür

cü və s. xalqlar kimlərin varisləridir?
Əgərtürklər(oğuzlar)gəlməəhalidirsə
(superstratdırlarsa)ondaniyəonlarbu
gündəbubölgələrin ənqədiməhalisi
kimiuzunbaşlıdırlar(dolixokrandırlar)?
İndi türk xalqlarının məskunlaşdıqları
ərazilərdən əldə edilmiş paleoantropo
loji tapıntılarla indiki əhali arasında
antropоloji əlamətlər arasında varislik
dətürklərinburayagəlməolmalarıhaq
qındauydurulmuşnəzəriyyələrialt–üst
edir.
Paleoantropoloji tapıntılarla yanaşı,

yazılıqaynaqlardaqədimtürklərimon
qoloid«elan»edənalimlərinyanıldığını
sübut edir. Antik müəlliflər Yuxarı

DondanVolqa(İdil)çayınınortaaxarı
naqədərkiərazidəyaşayanbudinlərin
(budun–qədimtürkdilindətayfade
məkdir–müəllif)isə(Herodotbuadda
tayfanınAzərbaycanda da yaşamasını
qeydedir–müəllif)«mavigözlü,sarı
saçlı» olduqlarını yazır. Bu cür məlu
matlar paleoantropoloji bilikləri zən
ginləşdirərək, xalqların böyük köçünə
qədərkiantropolojitiplərimüəyyənləş
dirməyə imkan verir. Xalqların böyük
köçü zamanı ayrıayrı xalqların antro
polojitiplərindəkifərqlərdahaqabarıq
şəkildəüzə çıxır.Buköçlərə «liderlik»
edən türk tayfalarının adları Avropa
dillərininlüğəttərkibinədaxilolur.Mə
sələn,«hun»sözüalman,çexvəslovak
dillərində «nəhəng», «avar» etnonimi
isə«obr»şəklinədüşərək,Karpatslav
yanlarınınvəmacarlarındillərində«ba
hadır»mənasınıverirki,budatürkfob
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alimlərin iddiaetdiklərikimiguyaqə
dimtürklərinklassikmonqoloidirqinə
mənsub olmaları fikirləri ilə ziddiyyət
təşkil edir. Bu baxımdan T.A.Tot və
B.V.Firşteyninapardıqlarıtədqiqatların
nəticələri xüsusilə diqqəti çəkir: «Hun
vəavarlarınəsaskütləsindəfaktikiola
raqheçbirmonqoloidqarışığıyoxdur».
Çinlə qonşuluqda yaşayan, tsze–tsze
adlanan şərq türkləri klassik monqo
loid olan çinlilərdən avropoid irqinə
xasolanəlamətlərlə–dikburunları,qa
lın saqqalları, göz quruluşları və uca
boyları ilə fərqlənirdilər.Orta əsrlərdə
Avrasiya əhalisinin əksəriyyətini təşkil
etmiş türk xalqlarının avropoid irqinə
mənsubolmalarıartıqheçkəsdəşübhə
doğurmur. Xəzər ətrafındakı kurqаn
lardan tapılan, qıpçaqlara aid edilən
kəllələri tədqiq edən antropoloq
A.V.Şevçenko əldə etdiyimateriallarla
bağlı yazırdı: «İndi bizCənubiRusiya
çöllərindəXəsrinsonlarındanmonqol
hücumlarınaqədərkidövrdəhökmran
lıqetmişqıpçaqlarınkraniolojitipihaq
qındatəsəvvürəmalikolabilərik...tapı
lankəllələrkəskinçıxıntılıburunlarıvə
diş çökəkliyinin dərinliyi ilə seçilir ki,
budaXIəsrdəAvrasiyaçöllərindəməs
kunlaşmıştürklərinağirqəmənsubol
malarınıgöstərir».
Məqalədəməqsədimiztürkxalqları

nınpaleoantropologiyasınıgenişşəkil
də araşdırmaq olmadığından, sonda
Azərbaycan türklərinin monoantropo
lojitərkibəmalikolduğunuəksetdirən
cədvəliverməyilazımbilirik.

Azərbaycantürklə
rininəraziqrupları

Baş
göstəricisi

Almacıq
sümükgöstəricisi

Saqqal
inkişafı

GƏDƏBƏY 76,4 140 3,55
CƏLILABAD 76,6 141,4 3,67
ƏFQANISTAN 74,8 133 3,46
AĞSU 78,2 141,5 3,55
GÖYÇAY 78,1 137,2 3,60
DƏVƏÇI 77,1 137,8 3,66
BƏRDƏ 79,1 139 3,62
BORÇALI 79,5 138,4 3,62
GORANBOY 80,5 139,3 3,54
DƏRBƏND 81 139 3,56

Əla
mətlər

Mis–daşdövrü Tuncdövrü Müasirdövr

Cararat
(kişi)

Cararat
(qadın)

Qinçi
(kişi)

Qinçi
(qadın)

Sam
tavro
(kişi)

Sam
tavro

(qadın)

Lçaşen
(kişi)

Lçaşen
(qadın)

Göyçə
(kişi)

Azər
bay
canlılar

Ermə
nilər

Gür
cülər

Başgös
təricisi 78,5 73,9 72,5 71,1 72,2 75,9 74,3 75,6 73,6 78,13 86,1 85,4  

Almacıq
süm.d. 131 122 134 132,5 127 128,3 122,5 132,8 122,4 135 139,5 141,8       

Əla_
mətlər

Erkəndəmirdövrü Müasirdövr
Samtav
ro(m.ö.
XI–VI
əsrlər)

Artik Akunk
Sama
kaberd

Göyçə
nin 

c.şərqi

Ming.
(qat
lanmış)

Ming,
(uzadıl
mış)

Ming.
(küp) Azərbay

canlılar
Ermə
nilər

Gür 
cülər

Başgös
təricisi 72,1 79,3 75,5 73,7 73,1 75 75 72,2 78,13 86,1 85,4

Almacıq
süm.d. 129,3 133,1 130,1 137,2 130,8 131 135,3 124,8 139,5 141,8 143,5



ВначалеXXвекакультурнопрос
ветительские и благотворительные
общества открывали свои отделе
ниянетольковАзербайджане,нои
вомногихгородахРоссии.Отделе
ния различных обществ, функ
ционировавшие вдали от Азер
байджана, демонстрируя подлин
ное единство, проводили в жизнь
проекты в области распростране
нияграмотности,сцельювоспита
ния азербайджанских детей в духе
национальных ценностей открыва
лиазербайджанскиенациональные
школыпосовременномутипу.
Всозданииазербайджанскихна

циональныхшкол в пределах Рос
сии наиболее активную деятель
ностьпроявили«Бакинскоемусуль
манское благотворительное об
щество», Общество «Нешри
Маариф» и Общество «Ниджат».
Объединив свои усилия, азербайд
жанские общественные организа
ции, проводили значительную ра
ботувделераспространенияобра
зованиянародномязыке,развития
национальной культуры, а также
организации благотворительных
мероприятий.

Одним из важнейших шагов в
деятельности азербайджанских
культурнопросветительскихибла
готворительных обществ было уч
реждениесвоихотделенийвМоск
ве.Сразуоговоримся,чтооткрытие
Московского отделения для этих
организацийоказалосьнетакимто
простымделом.
Известно,чтодляосуществления

деятельности в Москве организа
циям необходимо было получить
официальноеразрешениесосторо
ныгосударственныхиправительст
венныхорганов.ВсвязисэтимОб
щество«НешриМаариф»,подгото
вив проект уставаМосковского от
деления, представило его для ут
верждения«Московскомууправле
нию по делам обществ и союзов».
Царскиеорганывласти,сбольшой
ревностьюотносившиесякпросве
щению азербайджанского народа,
поначалу отказались утвердить ус
тав отделения Общества, призван
ного заниматься образованием
азербайджанцев вцентральных го
родах России. Однако, преодолев
многочисленные препятствия, Об
щество«НешриМаариф»всеже
добилось получения регистра

цииотделения.
Ужев1915годуМосковскоеотде

лениеОбщества«НешриМаариф»
осуществлялодеятельность.Члены
правления Общества, в частности
МирзаАсадуллаев,являвшийсяод
ним из учредителей Московского
отделения,регулярноподдержива
лисвязьсотделениемируководи
липроводившимисяздесьделами.
Повышение национальнокуль

турного уровня азербайджанцев,
живущихзаграницей,втомчислев
Москве, создание возможностей
для получения азербайджанскими
детьмиобразованиянародномязы
ке являлись первостепенными це
лямиОбщества«НешриМаариф».
Эта проблема занимала умы всех

передовых представителей азер
байджанскойинтеллигенцииисос
тоятельных кругов, как проживав
шихкаквМоскве,такивБаку.
Каксообщалагазета«Баку»,ини

циаторомоткрытиявМосквеазер
байджанской школы был вы
дающийся азербайджанский ин
теллигент, общественный деятель
ЮсифбекВезиров.Дляполучения
материальной поддержки с целью
реализацииэтогопроектаонобра
тился к известному благотворите
лю, миллионеру Шамси Асадул
лаеву. Асадуллаев еще в 1908 году
передал Московскому отделению
«Бакинского мусульманского бла
готворительного общества» около
полумиллиона рублей на ст
роительство вМоскве зданияшко
лынародномязыкедляазербайд
жанскихдетей.
Именно на эти средства и было

построено в Москве большое зда
ние,ставшееочагомазербайджанс
кой культуры и названное именем
ШамсиАсадуллаева.
Эта начальная школа, открытая

14 сентября 1915 года и носившая
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вМосквевначалеXXвека
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имяШамсиАсадуллаева,сталапер
вой школой для азербайджанских
детей, проживавших в Москве.
Сообщая об этом событии, газета
«Каспий» писала, что на торжест
венном мероприятии по случаю
открытияшколыучаствоваломно
жествомусульман.Бакинскийбла
готворитель и председатель «Ба
кинскогомусульманскогоблаготво
рительного общества» Мирза Аса
дуллаев по случаю этого события
специально прибыл в Москву и
участвовал в собрании мусульман,
организованном в школьном зда
нии имени Шамси Асадуллаева.
Содержание школы, так же как и
оказание материальной помощи
нуждающимся учащимся взяла на
себякомпания«Сульса»Бакинско
го миллионера и благотворителя
Шамси Асадуллаева. Школа осу
ществляла деятельность при Мос
ковском отделении Общества
«НешриМаариф».
В декабре 1915 года за счет по

жертвований со стороны видных
представителей азербайджанской
интеллигенции и состоятельных
людейбылособрано3000рублейи
отослано Московскому отделению
Общества«НешриМаариф».
За короткий срок деятельность

Московского отделения Общества
«Нешри Маариф» вызвала широ
кий резонанс. В Общество стали
поступатьобращенияотазербайд

жанцев, проживавших не только в
Москве,ноивМосковскойобласти
с просьбой опринятииих детей в
школу. Московское отделение Об
щества,принимаяэтихдетей,забо
тилось также об обеспечении их
местомпроживания.Посколькуде
тямизпригородовМосквытрудно
было приезжать на занятия, кото
рыепроводились5днейвнеделюв
первойполовинедня.
Для решения этой проблемы в

октябре 1915 года вшколеШамси
Асадуллаева было проведено засе
дание Московского отделения Об
щества«НешриМаариф»иприня
торешениеоботкрытиипансиона
на20детей.Этиместапредназнача
лись только для детей, приез
жающих в школу из отдаленных
районов.
Поданнымна1915 год,вшколе

Московского отделения Общества
«НешриМаариф»обучалосьболее
200 учащихся. Привлекает внима
ние,чтоизучащихсяровно100бы
ли девочками. Сам по себе этот
факт был неоспоримым аргумен
том против беспочвенных утверж
дений о том, что азербайджанцы
якобынепоощряютполучениеоб
разованиядевочками.
В сентябре 1915 года водномиз

корпусов школы Шамси Асадул
лаева был открыт детский сад для
детей от 5 до 7 лет. «Детский сад
имениШамсиАсадуллаева», осно

ванный Московским отделением,
стал первым детсадом, открытым
длявсехмусульманРоссийскойим
перии.
Другой национальной общест

венной организацией, сыгравшей
важнуюрольвразвитииазербайд
жанскогоязыка,образования,куль
турызапределамиАзербайджана,
было «Бакинское мусульманское
благотворительноеобщество».
ОтделениеОбщества,основанное

вМосквев1908году,первымделом
построило большое медресе. Спе
циальная комиссия, состоящая из
членовправления,контролировала
подготовкуипретворениевжизнь
образовательного проекта по мед
ресе.
В1913годусостороныгосударст

венных и правительственных орга
нов в официальном порядке был
утвержден устав библиотекичи
тальни, открытой в городеМоскве
отделением «Бакинского мусуль
манского благотворительного об
щества».Книги, газетыижурналы
поступали в библиотекучитальню
изБаку.Московскоеотделение«Ба
кинскогомусульманскогоблаготво
рительногообщества»,какипредс
тавительства других культурно
просветительских и благотвори
тельныхобществ,функционировав
шихзаграницей,особоевнимание
в своей деятельности уделяло воп
росам развития азербайджанского
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языка. Заседания правления отде
ления, как правило, проводились
наазербайджанскомязыке.Вэтом
плане весьма примечателен один
случай,окоторомсообщалагазета
«Баку»:«…напроведенномнаднях
заседании Московского отделения
между председателем и членами
правления произошел инцидент.
Хотяизбранныйпредседательзасе
даниязаранееобъявилучастникам
собранияонезнанииимазербайд
жанского языка, они выразили по
этому поводу суровый протест, и
даже некоторые из них покинули
собрание».
Самый напряженный пе

риод деятельностиМосковско
гоотделенияОбществаприхо
дится на годы Первой миро
войвойны.Впервуюочередь
представители Московского
отделения навещали азербайд
жанскихвоинов,находившихсяв
военных госпиталях Москвы,
поддерживали их, обеспечивали
газетамиикнигаминародномязы
ке.
В 1915 году Московское отделе

ниедобилосьофициальногоразре
шениянаоткрытиесвоеговоенного
госпиталя. Он размещался в мос
ковской городской квартиреШам
сиАсадуллаева.Вэтомгоспиталев
основномстудентамивысшихучеб
ных заведенийбылиорганизованы
кружкидляобслуживанияпостра
давшихввойневоеннослужащих.
Их усилиями было собрано бо

лее3.000книгнаазербайджанском
языке,втомчислерелигиозных,от
имени раненых было написано и
отправлено на родину более 4.000
писемкихроднымиблизким.
При Московском отделении

функционировал также женский
кружок. Здесь занимались рукоде
лием, шили одежду, постельное
бельедляраненыхвоинов.
 Каждую пятницу Московское

отделение организовывало в мече
тях столицы сбор пожертвований
дляперечислениявфондРоссийс
кого общества Красного Креста.
Одновременно, получив разреше
ние Московского градоначальника
на сбор средств, предназначенных
для мусульманского населения

Карсской области, отделение уста
новилосэтойцельюурныдляпо
жертвований.
Время от времени отделение из

собственных средств выделяло по
мощь на определенную сумму. В
октябре 1915 года по решению
правления Московского отделения
длябеженцевмусульманКавказаи
для беженцевмусульман Москвы
быливыделеныденежныесредства
насуммупо1500рублей.

Воктябре1915 года правление
Московскогоотделения«Бакинско
гомусульманскогоблаготворитель
ногообщества»провелозаседание,
на котором обсуждался вопрос о
расходованиисредствнасумму3000
рублей,собранныхпослучаю«дня
журналистики»ипредназначенных
для деятельности Московского от
деления.ЧленМосковскогоотделе
нияАхмедбекПепинов (в те годы
студент, а впоследствии один из
министров Азербайджанской Де
мократической Республики) как
сотрудник Карсского отделения
«Бакинского мусульманского бла
готворительного общества» высту
пилсдокладомоработеКарсского
отделения и обратил внимание на
тяжелое положение мусульман,
пострадавшихвходевоенныхдейст
вийнаКавказскомфронте.Правле
ние приняло решение отправить
половину этой суммы беженцам
мусульманамнаЗападномфронте,
другуюполовину–правлениюОб
ществавБакудлярасходованияих
на нужды мусульман, пострадав

шихврезультатевоенныхдействий
наКавказскомфронте.
Отделение проводило опросы

среди азербайджанских студентов,
обучавшихсяввузахМосквыидру
гих городов с целью привлечения
их вднишкольныхканикули сво
бодноеотучебывремякучастиюв
общественныхработах.В1915году
приорганизационномучастииОб
щества был проведен опрос среди
азербайджанских студентов, обу
чавшихсявуниверситетахМосквы,
Петрограда, Киева и Харькова на
предмет«сколькостудентовможет
поехать» для организации разда

чипродовольственныхпродук
товнаселениюКарсскойоблас
ти.Газета«Каспий»писалапо
этому поводу: «Опрошены
азербайджанскиестудентыво
всех университетах. Же

лающихпоехатьмного.Покаиз
Москвы отправлено 7 студен
тов».
Свойпосильныйвкладпооказа

нию помощи мусульманам, пост
радавшимврезультатевойны,внес
ли и студенты. В ноябре 1915 года
азербайджанские студенты мос
ковскихвузоворганизовали«Вечер
востока». Собранные от мероп
риятия1500рублейбылипереданы
Московскомуотделению.
Таким образом, Московские от

деления Общества «Нешри
Маариф» и «Бакинского мусуль
манского благотворительного об
щества», своей деятельностью де
монстрируя подлинное единство,
игралибольшуюрольвделеразви
тия просвещения, национальной
культурысредипроживавшихздесь
азербайджанцев,атакжеорганизо
вывалииоказывалиматериальную
и моральную поддержку нуж
дающимся людям. Создание этих
представительствнетолькослужи
ло распространению грамотности
на родном языке среди азербайд
жанцев,проживавшихвдалиотро
дины, и развитию национальной
культуры, но и сыграло большую
роль в укреплении солидарности
среди наших соотечественников,
сохранениинациональныхидухов
ныхценностей.
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SonaVəliyevanınpoeziyasında
sufivəhürufiliyədönüş

Poeziyasını mütamadi izlədiyim
buxanımınşeirlərimükəmməlliyinə,
üslubuna,insanındaxilialəmininaçı
lıb çözülməsində, içindən gələn ilahi
eşq axtarışına yüksəlməsində, etiraf
etməliyəmki,müasirlərinpoeziyasın
dan köklü şəkildə fərqlənir. Şairə,
sanki sufi və hürufi şairlərinin beş
yüzilbundanöncəyaşamışruhlarını
çağırır, buməktəblərin itmiş izlərinə
düşüb onları tapmaq və diriltməkdə
qətiyyət göstərir və buna nail olur
da.
Məlumdur ki, sufilərdə ilahi eşqə

çatmaq üçün dörd mərhələni adla
maq gərəkdir. Adaşım Yunus İmrə
demişkən:
“Şəriət,Təriqətyoludurvaran
Həqiqət,Mərifətondaniçəri”

Hürufilərdə isə Tanrı özünü hərf
lərdəvərəqəmlərdətəcəlliedir.
Maraqlıdır ki, Sona xanım hər iki

yoluvəhdətdəgötürürvəbuyollaİla
hieşqindərinliyinəvarır,əqlinvəel
minbirliyiniİlahihissəvəeşqəçevir
məyibacarır.
Kitabınadı“DünyaTanrıbiçimdə

dir”. Elə kitabın adı, artıq çox şeyi
deyir, çox mətləbləri özündə ehtiva
edir,müəllifinortayaqoyduğuideya
yasadiqliyinigöstərir.
DünyaTanrıbiçimdəydi,
Haqqınnuruiçimdəydi.
Böyükkimdi,kiçiknəydi?
Söylədirlərməndəgəldim.
Adi oxucu belə fikirləşə bilər ki,

“Dünya Tanrı biçimdədir”misrası
Tanrının dünyaya sığması deməkdir.

AmmaHansıdünyaya?Buradafikrin,
eşqindərinliyi insanıkainatınucsuz
bucaqsız,sonugörünməyənvəbilin
məyən ənginliklərinə, dərinliklərinə
aparır.Şairəbuənginliklərivədərin
likləridərketmək,fəthetməkistəyir.
BuradahürufişairiNəsiminin
“Məndə sığarikən cahan, mən bu

cahanasığmaram”misrasıeləbilSo
naxanımınmüasirvədahasadədildə
“DünyaTanrıbiçimdədir”misrasıey
niliktəşkiledirdesəkyanılmarıq.
Bubaxımdanşairənin“Ol”danəv

vəlki“Sözdənəm”şeirisufivəhürufi
şairiŞahİsmayılXətainin
“Yeryoxikən,göyyoxikən

taəzəldənvaridim
Cövhərinyekdanəsindən

illəripərgaridim”
beyti,yaxudonun:
“Haqqınqapısındangirdim,
Kəndivücudumugördüm,
Mərifətqazanınqurdum,
Eşqiqaynadankürəyə.

gəraylısı,Sonaxanımın
“Bəxtyazısınyazanvarmış,
Çoxistəyənazdanolmuş,
Ömüralmazsıznağılmış,
Gəlmişikqulaqasmağa

Mənkiməm,kimimvarburda?
Gəldimnəyiaxtarmağa?
Dünyayolüstəgüzgüymüş,
Gəldimözüməbaxmağa.bəndləri

İstedadlışairəSonaVəliyevanın“Arazbarı”
şeirlərkitabındansonradahayenibir“Dünya
Tanrıbiçimdədir”adlıkitabıdaişıqüzügördü.
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iləoxşarlıqtəşkiledir.Sankihərikisi
nin ilahi eşq axtarışında yolları kəsi
şir,birbirininruhlarışeirməclisitəş
kiledibdeyişməyəbaşlayırlar.
Xətaidə “Kəndi vücudumu gör

düm” ,  Sona xanımda isə “Gəldim
özüməbaxmağa”misralarıdedikləri
mizitəsdiqləyir.
Yaxud,Xətainin;
“İkiəlinqızılqanda,
Çoxgünahlarvardıməndə,
Yaİlahi,kərəmsəndə
Düşgünqulanəzəreylə.”

SonaVəliyevanın;
“Əlimgöydə,haqqönündə,
Duamiçimdəndərində.
İnsanşeytanxislətində
Düşübşeytandanqabağa” bənd

lərifanidünyadaşeytanınəməlindən
Tanrıdanəfvdilər, kərəmeyləməsini
canidildənarzulayırlar.Hərikisigö
zəlanlayırki, İlahieşqəgedənyolda
şeytaniəməlləronlarınqarşısınıkəsə
bilər, amma şeytanın kəsdiyi yol dəf
edilməlidir.Odurki,şairəyazır;

Əmanətverdiyimruhumla,
Səndənözgəyəoxunmayan
İkiəməldəftərimlə...
Sənədönəcəyəm...
Sonəvvələqayıdacaq.
SonaxanımınşeirlərindəTəsəvvüf

elmi duyulur. Məlumdur ki, bu elm
səkkiz hiss üzərində qurulub: təmiz
lik, razılıq, səbr, işarət, qürbət, yun
paltar geyinmə, səyahət, fəqirlik. Tə
mizlik İbrahimə, razılıq İshaqa, səbr
Əyyuba, işarət Zəkəriyyaya, qürbət
Yəhyaya,yunpaltarMusaya,səyahət
İsayafəqirlik(ehtiyac,birAllahaehti
yacı olmaq)Məhəmməd (c)peyğəm
bərlərəməxsusdur.
Şairəşeryazayazatəvafdadır:
“Yallı”çalınır.
Yaddaşoyanır.
Bu,oyundeyil,
təvafdır,təvaf
“YaAllah,YaAllah”.
Sufizmin son nöqtəsi Kamil İnsan

olmaqdır.Sufizminsonqayəsi,müəy
yən zaman kəsiyində yaradılmaqla,
məhrum olduğu əsl bəqa (haqla var

olmaq)halınındönüşünəhazırlıqola
raq fəna (insaniliyin haqq nurunda
yoxolması,ruhunmaddilikdənazad
olması)halınaçatmaqdır.
Bubaxımdan onun “Milyon il əv

vəl” şeiri  yuxarıda yazdıqlarımızı
təsdiqləmişkimiolur:
Yerüzübomboşidi,
Mənimqəlbimkimi...
Tanrı“Ol”dedi.
Sənqarşımaçıxdın...
Mənsən“Ol”dum...
Şeirindəndəgöründüyükimişairə

şeirlərininiçindəhaqqınnuruiləəri
yir.Tanrının“Ol”uolur.
Amma,SonaVəliyevanınşeirlərin

dənsufivəhürufilikləyanaşışaman
lıq, qamlıq (maqlıq) da var. Zatən
bunların hamısı həmişə vəhdətdə
olub,sadəcəolaraqşamanlıqvəqam
lıqislamaqədərki,dövrəaidolduğu
üçünçoxzamanbunlarıbirbirindən
ayırırlar.Ancaq,istənilənhaldabunla
rınhamısınınmənbəyindəAli İnsani
hissvəSözdurur.
Şairə Ali duyğusuna güc verib

“Söz”ünyolunaçıxır:
 Sözünqırxqapısınaçıbgörərəm,
Dözümümsaçımdanasılıbgöyə.
Canımsöziçindəsehirliquşdur,
Birigidgələcəkxilasetməyə.

Açılarömrümünközkarxanası.
Sökülərdərdyükü,sözbarxanası,
Allahlaaramdakörpüolası
Sətirböyüdürəmonayetməyə,
Şairə sətiri böyüdüb tanrıya çat

maq istəyir, sözüngücünüAli hisslə
birləşdiribəqlinvəelminnurunuya
radır:
Qalacaqruhumunyüküsözümdə
O,məndəndoymadı,

doymadımondan
Mən“Ol”lagəlmişdim,

“Öl”ləgedirəm,
Yaşamaqümidimbaşlayarsondan
Bütovlükdə kitab çox gözəl, səmi

mi, insanişeirlərləzəngindir.Burada
birruhun,ananınpsixolojiharayı,na
ləsi,vətənharayı,millətharayı,sevgi
harayı, torpaq harayı var.Amma bu
haraylar səssizdir. İnsan təkbaşına
Tanrısıiləsəssizsəmirsizpıçıldaşdığı
kimi
Tanrınıneşqinənailolun!

YunusOğuz
Yazıçıpublisist
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Ammaəvvəlcəqarakalpaklar 
vəQarakalpakıstanhaqqında....
Hazırda Özbəkistan Respublikası

nabağlıolanQarakalpakıstanMuxtar
respublikasının sahəsi 165 min kv.
km.dir.Əhalisininsayı1milyondur.
PaytaxtıNukus –Nökis şəhəri 1873
cüildəsalınıb.1897ciildəburadacə
mi36həyətvardı.XXəsrin30cuillə
rindəyenidən tikilməyə başlayan şə
hərdəgünümüzdə90dan çoxxalqın
nümayəndəsiyaşayır.
ÖzbəkistanRespublikasınınElmlər

Akademiyasınınfilialı,NukusDövlət
Universiteti,çoxsaylıməktəbvəmüəs
sisələrNukusubugünirişəhərlərsi
yahısınadaxiletmişdir.Qarakalpakıs
tanın kontinental hava şəraiti quru,
isti yaya, nisbətən soyuq, qarsız qışa
şəraityaradır.Xoceli,Taxiataş,Biruni
kimirayonlarıvar.
 Miladdan öncə VI əsrdə, neolit

dövründəAralətrafınıncənubhissə
sindəinsanlaryaşayıblar.Dahasonra
Amudərənin Akçadərə deltasında,
indiki Kırkız vahəsinin ərazisində
ovçu və balıqçı,M.Ö. III minilliyin
əvvəllərindəisəəkinçivəmaldartay
falarpeydaolublar.Onudadeyəkki,
“dərə”qarakalpaktürkcəsində“çay”
deməkdir. Nukusun cənub tərəfinin
12 kilometrliyində, Amudərənin sa
hilində, Bekbaytuğan adlanan yerdə
Beştəpə deyilən beş təpə ucalır. Bu
təpələrinbirininüzərindəkiqayaüstü
təsvirlər buradakı qədim insanların
köçəri maldar tayfalardan ibarət ol
duğunugöstərir.M.Ö.Vəsrdəşərqi
Aral ətrafında sakmassaget tayfa
birlikləri ortaya çıxır. Xarəzmilər də
buradaxil idilər. Strabonbeləyazır.
PersşahıKirM.Ö.VIəsrdəsakşahı
Amorqu əsir alır. Amorqun xanımı
Sparetra kişi və qadınlardan ibarət
ordutoplayaraqKiriməğlubedirvə
ərini əsirlikdən qurtarır. Bu barədə

qədim yunan tarixçisi Ktesis məlu
matverir.
Midiya və Vavilonu tutduqdan

sonra Kir massagetlərə hücum edir.
Massagetlərin başçısı Tomaris Kirin
ordusunun ağzını ustalıqla çölə salır
və perslərə öldürücü zərbə endirir.
Nəticədə pers dövlətinin banisi, çox
ölkələr fəth edən Kir ölür. “Tarixin
atası”  adlandırılanHerodotbeləya
zır.
M.Ö. 328ci ildə Makedoniyalı İs

gəndərinOrtaAsiyaərazisinəgirdiyi
zamanXarəzmşahıFarasmanınelçisi
İsgəndərinyanınagəlibqonşularıolan
amazonkaları ram etməkdə ona yar
dımçıolarsa,odaİsgəndərəyardımçı
olacağını bildirir. Rəvayətə görə, İs
gəndər deyir: “Əgər mən qadınlara
qalibgəlsəm,bumənəoqədərdəbaş
ucalığıgətirməyəcək.Yox, əgərməğ
lub olsam, bu ömür boyu biabırçılıq
deməkdir”.BəlkədəİsgəndərinKirin
acıtaleyindənxəbərivardı...
Qarakalpakıstanın qədim qadın

döyüşçülərin yurdu olduğunu onla
rın “Qırxqız”dastanıda sübut edir.
Qadın və qızların igidliyindən bəhs
edənbudastanınəsasqəhrəmanıaltı
qardaşın bir bacısı olan “kara kaslı,
kolan şaşlı, javdır közli, juka yerin
kaymaktay,avzısulıvoymaktay,pis
te murın, badam kabak, ken kuşaklı
ak tamak, xinci tisli,peri tüsli... altın
qəvxarbasında,öziontörtyasında”kı
Gülayımdır. O, atasıAllayar baydan
Miyvalıdeyilənyerialır,başınınqırx
qız dəstəsilə buranı cənnətə çevirir,
hasaraaldırır,üçyüzkişiningücləgö
türəbildiyidarvazaqoydurur,qızlar
ladördyerəbölünübononnandöyüş
üsullarınıöyrənirlər.Gülayımqızları
suallarla da imtahana çəkir, yəni o
dövrdəsadəcəfizikigücəönəmveril
mirdi.OnlarınarasındaSarbinazadlı
birqızdahaağıllıvəhazırcavaboldu

Qarakalpaqtürklərinintanınmışaşığı-

əjiniyazKosıbayoğlu

Əsrlərboyutürktarixyaradıb,
gündoğandangünbatana,gün
batandangündoğanaBöyük
Çöləbirçoximperatorluqla
rın,dövlətlərinadınıyazdırıb.
Bütünbunlarınsələfləriolan
bugünkütürkdövlərləri,mux
tarrespublikalarvəazsaylı
türktopluluqlarıtürkünmöh
təşəmtarixininolduğunu,Av
rasiyayasahibliyinibirdaha
sübutedir.Türklərtarixdəsa
dəcəqurduqlarıböyükdövlət
lərilə,qazandıqlarısavaşları,
ixtiraları,mədəniyyətləriilə
deyil,həmdəşifahivəyazılı
ədəbiyyatörnəkləri,şairləri,
yazıçılarıilədərinizqoyublar.
Beləsözadamlarındanbiridə
bugünqıpçaqtürklərininzən
ginvəözünəməxsuskeçmişini
özündəyaşadanqarakalpaq
türklərinintanınmışaşığıƏji
niyazKosıbayoğludur.
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ğunagörə,GülayımonaAkıllımadlı
atverir,ağotaqdaoturdur,çoxluqo
yunsoydurur,Sarbinazıqızlarabaşçı
təyinedir.
Birçoxlarıqədimcəsurtürkqızvə

qadınlarını amazonkalarla müqayisə
edirlər.Lakinqeydetməklazımdırki,
türk qadınları kişilərlə çiyinçiyinə
xalqı, vətəni, ulusu uğrunsa savaşır,
özlərindənigid,cəsuroğlanlarlarast
laşarkən sınaqdan keçirdikdən sonra
onlaraərəgedir,ailə,uşaqsahibiolur
dular.Meyvəlidədəkişilərvardı.Gü
layımın atasından aldığı 2 usta qala
divarlarını,300kişidədarvazanıqur
muşdu.DastandaXarəzmbatırıArıs
landaGülayımlabirgəSurtayşaxana
vəNadirşahaqarşıvuruşur.Qızların
savaşçıdəstəsiyalnızqızlardanibarət
deyildi.Məsələn,Arıslanbatırınbacı
sıAltınayındəstəsindəbeşminəsgər
vardı... O tarixi hadisələrə şahidlik
edən Topırak Kala sarayı, Kırılqan
Kalakimitarixiabidələrvar.
712ciildəAralətrafıərəblərinişğa

lınaməruzqaldı.ƏbuReyhanəlBiru
niyəgörə,ərəblərbirçoxəlyazmaları
yandırdılar, maddi mədəniyyət abi
dələriniməhvetdilər. IXəsrinəvvəl
lərindəərəbxilafətidağıldıqdanson
raburadatürktayfalarıyenidənhaki
miyyətiözəllərinəaldılar.XVIIIəsrin
əvvəllərindəqarakalpaklarKuvandə
rə və Şanadərə arasında yerləşdilər.
1873cü ildə tarixin yaratdığı şəraitə
görə Rusiyanın təbəəliyini qəbul et
məyəməcburoldular.
Qarakalpaklarhaqqındakırəvayət

lərin birində deyilir ki, onların ulu
babaları haqqədalət sorağı ilə peçe
neqlərinkürəkəniUzunKollıYuriyə,
yəniYuriDolqorukiyəpənah aparır
lar.Yurionlarısevincləqəbuledirvə
seçilsinlərdeyə,qarapapaqqoymala
rınıistəyir.KiyevUrusda,yəniKiyev
Rusunda papağa “klobuk” deyildi
yindən qara papaq qoyan bu qıpçaq
türklərinə “çyornıye klobuki” deyir
lər. UzunKollı Yuri öldükdən sonra
qarakalpaklar cunqarların hücumla
rından əziyyət çəkir, Uraldan Balka
na, Süleyman dağlarından Türkistan
səhralarınacan səpələnirlər. Bu illər
xalqarasında“aktabanşubırındı”ad
landırılır.Maraqlıdırki,buqədərsə
pələnən, məşəqqətlərə dözən xalqın
heçolmasakiçikbirhissəsidəolsa,bu
gün qarakalpaklığını özününmahnı

larında,rəqslərində,milligeyimlərin
də,həyattərzindəyaşadabilib.

Qarakalpaklarınzənginşifahivə
yazılıədəbiyyatnümunələrivar
 Qarakalpak ədəbiyyatınad Jiyen

Jırau,xalqşairiKunxoja,klassikqoş
ma və gəraylıları ilə XIX əsr aşıq
poeziyasının zirvəsinə qalxan Əjini
yazKosıbayoğlu,Berdaxvəbaşqaları
xalqın həyatının bütün sahələrini öz
əsərlərindəəksetdiriblər.Azərbaycan
aşıq şeirinin incəliklərini yaradıcılı
ğındagördüyümüzƏjiniyazKosıbay
oğlu1824cüildəTallıkdərəsinin,ça
yının yaxınlığındakıavıllardanbirin
də dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarından
kənddəki Xocamurad işanın məsci
dində,sonraisədayısıElmuradaxun
dunyanındaoxuyub.Azsonradayısı
təhsilinidavametdirsindeyəonuXi
vədəki Şerğazı mədrəsəsinə yollayır.
Tanınmış qarakalpak şairi İbrayım
Yusupova görə, Əjiniyazın şeir yaz
masınınəsassəbəblərindənbirionun
yeniyetməlik çağında vətənindən,
elindən, obasından uzaq, qəriblikdə
yaşaması olub. Şair öz şeirləriniZiy
vartəxəllüsüiləyazırdı.Xivədətəhsi
lini başa vuran Əjiniyaz qazaxlar və
qarakalpaklar arasında axundüləma

kimitanınır.Onunpoetikyaradıcılın
davətənyanğısınınəsasyertutması
nındigərsəbəbidədoğmayurduBo
zatavın başına gətirilən müsibətlər
idi.Deyilənəgörə, 1859cu ildə türk
mən Atamurad xan atlı nökərlərilə
hücumedərəkBozatabı,MollaPirim
qalasınıtutur,qızgəlini,qocanı,cava
nı, elə Əjiniyazın özünü də əliqolu
bağlıəsiraparır.Atamuradxanbilən
də ki,  əsirlər arasındamollaüləma,
aşıqvar,onuyanınaçağırtdırıbəlinə
sağverdiribMaktumkuludanoxutdu
rubqulaqasırvədahasonradaazad
edir. Elsiz, yurdsuz qalan şair “Bən
zər” rədifli gəraylısında “yetim qal
mışkönlünüaçılmazdumana”,“bay
quş qonan bir köşkieyvana” bənzə
dir.Bizdətamaşaçılarımızdaqarakal
pak türkcəsininAzərbaycan türkcəsi
ilə yaxınlığını, Ərəbfars kəlimələri
qarışıq eyniliyini, qarakalpak aşıq
şeiriningözəlliklərinigöstərməkməq
sədiləZiyvartəxəllüslüƏjiniyazKosı
bayoğlununyaradıcılığındannümu
nələrihəmorijinalda,həmdədoğma
türkcəmizdətəqdimedirik.
Ağabeqler,könlümçetim,
Aşılbasdumanameğzer.
Birbasımdağıhesiretim,
Girdablıummanameğzer.
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Ömirimninkasrıyıkılğan,
Iğbalkəsasıtökilken,
Xatsız,kəlemsizşekilqen,
Birəçepdevanameğzer.

...Aşıkyarsız,bülbil–gülsiz,

Kiyik–şölsiz,sonagölsiz,
Ziyvaraytur,yurtsızelsiz,
Adambirdiyvanameğzer.
(qarakalpaktürkcəsində)

Ağa,bəylər,könlümyetim,
Açılmazdumanabənzər.

Başımdakıbuhəsrətim
Girdablıümmanabənzər.

Qmrümünqəsriyıxılan,
İqbalkasasıtökülən,
Xətsiz,qələmsizçəkilən
Birəcəbdivanabənzər.

Dərdiminyoxheçdəvası,
PozuldukönlümXivəsi,
Ümidvarinsandünyası
Şövkətsizdövranabənzər.

Arzulargüzgüsüsınan,
Çaylarıbuzolubdonan,
Yetimkönlümbayquşqonan
Birköşkieyvanabənzər.

Aşiqyarsız,bülbülgülsüz,
Keyikçölsüz,sonagölsüz,
Ziyvardeyər,yurdsuz,elsiz
Adamdivanəyəbənzər.

Əjiniyazınyaradıcılığınınəsashis
səsini şikayətnamələr təşkil edir.
“Yoxdu” rədifli gəraylısında dünya
nın faniliyindən,bivəfalığından şika
yətedənşair“Olmadı”rədifliqoşma
sında ötən günləri xatırlayaraq “sə
nəmlərəlindətellisazidim”deyirvə
indiköşkündədərdləşəcəkhəmdəmi
ninolmadığındangileylənir.
“Boladı” rədifli gəraylısında isə

Əjiniyazgüzəranından,dərdligünlə
rindənbezarolduğunudiləgətirir.

Bunəkayğı,buneduman,
Bolalmadımderttenaman,
İşpeyşaral,şeqilafğan
Ahlıhuvşımlalboladı.

Yürealmadımoynapküle
Məcnundeyinşıktımşöle
Keşekündüzkayğıvbilə
Əlipkəddimdalboladı.
(qarakalpaktürkcəsində)

Əjiniyazınürəkaçangözəlləmələri,
tərifnamələri də az deyil. “Vardır”,
“Meydan içində”, “Düşər”, “Gözəl
lər”, “Ay nazəninlər”, “Bir canan”,
“Sevdiyim”kimigəraylıvəqoşmaları
Azərbaycanaşıq şeiri ənənələriniya
dasalır.
Məsələn,“Bolur”şeirində:

Karadağnınuşabası
Karlıbolur,karsızbolur.
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Birğoşyigityatellerde
Mallıbolur,malsızbolur.
 
Vəya“Maydanişinde”şeirində:

Hərğoşyigitsavaşküni
Dolanurmaydanişinde
Mərtbilənəmərttinparkı
Bilinurmaydanişinde.
(qarakalpaktürkcəsində)

Hərqoçigidsavaşgünü
Dolanarmeydaniçində.
Mərdilənamərdinfərai
Bilinərmeydaniçində.

Qayğı,möhnətolduyarım,
Çıxmazkönüldənqubarım.
Gecəgündüzahuzarım
Qalıbdırheyraniçində.

Çoxişlərkeçdibaşımdan,
Seloldugözləryaşımdan.
Ayrılıbcanıduşımdan
Qalıbdırreyhaniçində.

Şabanminibşandaqalma,
İkiveribbirinalma.
Bivəfayakönülvermə,
Qalarsanərmaniçində.

QəribZiyvar,qalmagiryan,
Haqqözüolarmehriban
Taparsanhürriləqılman
Cənnətirizvaniçində.

Əjiniyaz şeirlərindəKıtay,Konırat
kimi ellərini teztez anır, özünün də
konıratlardan olduğunu vurğulayır.
Qıpçaq türklərinin Konırat boyu bu
gün Dağıstanda, Qaqauz Yerində və
digəryerlərdəqalmaqda,toponimlər
dəvəsoyadlardayaşamaqdadır.

Aşıq şeirimizin ustadı Dədə Ələs
gərinvəcəmi54ilömürsürmüşƏji
niyazın yaradıcılığını ayrıayrılıqda
araşdırdıqdan sonra onlardakı bəzi
məqamlarımüqayisəetməməkolmur.
Əjiniyazın “Bəri gəl”, “AyƏlif” kimi
əliflamları, Aşıq Ələsgərin “Əlif
lam”ı,gözəlləmələri,şikayətnamələri,
ustadnamələri eyni məktəbin dəsti
xəttinixatırladır.

Kıyabakıpmenincanımdıalıp,
Yüzmıncılvamenenşığargözallar.
Yüreqimeadabolmasotyakıp
Menincanımotkayakargözallar...

Ziy  var “Gö  zal  lar”

Səhərvaxtımənimmüşkülçağımda
Çıxdınızqarşımadəstə,gözəllər.
Camalınşöləsinuriəcəlla
Görsə,şəfataparxəstə,gözəllər.
AşıqƏləsgər“Gözəllər”

Gözimegörinip,beqler,bircanan,
Şiyrincanımotkayaktıdagetti.
Yalğanıyok,bulsöziməseninan,
Mıncılvanazeylep,baktıdagetti.

Ziyvar“Getti”

Pəncərədənqəfilbaxdım
Qarşımdanbirsonakeçdi.
Biroxatdı,qaşoynatdı
Müjganlarıcanakeçdi.

Aşıq Ələs  gər

VəyaxudƏciniyazdaoxuyuruq:

Qaragözlü,şirinsözlüdilbərim,
Səndənözgəsevəryarımyoxmənim.
Tazəgülüstanım,mahiənvarım,
Həsrətindənheçqərarımyoxmənim.

Sənigörsəmolurmənimkönlümşad,
Cahanınqəmindənoluramazad.
Nəzakətbabındakəməndinşümşad
Səndənözgəülfikarımyoxmənim.

Nazlıdilbər,sənsənvəfalıcanan,
Hüsnününrövşinəoluramheyran.
Şirincanımolsunyolundaqurban,
Səndənözgəsevəryarımyoxmənim.

Əjiniyaz şeirlərinin bizə bu qədər
yaxınlığıiçimizdəkiqıpçaqlığıbirda
hayadasalır...
Türk gündoğandan günbatana,

günbatandan gündoğana ürəyi kimi
geniş torpaqlarda at çapıb, qılınc ça
lıb, ox atıb, tarix yaradıb.Maraqlıdır
ki, tədqiqatçılar türklərinhəmqəbrə,
həmdəşərqəgəlməolduqlarınısöylə
yirlər. Bu da türkün yaranma tarixi
nininsanlığınözüqədərqədimoldu
ğundanxəbərverir.

GÜLLÜYOLOĞLU
ta   rix elm   lə   ri dok   to   ru, tür  ko  loq 
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Türkdünyasınınictimaifikirtarixində
parlaq izburaxmış ikinəhəngsimasını 
Əli bəy Hüseynzadəni və Əhməd bəy
Ağaoğlununəsillərəörnəkolacaqəqidə,
amal, ailə dostluğu birləşdirirdi. İki bö
yük xadimin bu sarsılmazmünasibətini
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü
nün, istiqlalməfkurəsininvəmücahidlə
rininhəyatvəfəaliyyətlərininfədakarvə
yorulmaz tədqiqatçısı professor Vilayət
Quliyevsərrastvəobrazlıifadəetmişdir:
“Hər şeyin fövqündə dayanan dostluq
haqqındahərarətlihimn!”
İkimütəfəkkirinməktublarıyazışma

ları onların arasındakı dostluq münasi
bətlərininparlaqgöstəricisidir.Professor
VilayətQuliyev“Yaşamboyusürəndost
luq(ƏlibəyHüseynzadəvəƏhmədbəy
Ağaoğlu) adlı tədqiqatında (“525ci qə
zet”,18mart2014)məktubları“səmimiy
yətəvəəməlbirliyinə,anlaşmaya,uyuma
verilənböyükdəyər”adlandırırvə təəs
süflə,yanğıiləbildirir

ki,bubirgəliyəşahidlikedənsənədlərin
məktubların əksəriyyəti təəssüf ki, ədə
biyyatvəmədəniyyəttariximizüçünhə
mişəlikitirilmişdir.

Xoşbəxtlikdənhəminməktublarınbiri
yazıldığıtarixdənazqalabirəsrsonrada
olsa,tapılmışdır.2015ciilinaprelayının
söhbətidir. Azərbaycanın və Türkiyənin
ictimaisiyasi, ədəbimədəni həyatında
parlaq iz qoymuşƏhmədbəyAğaoğlu
nunnəvəsi,tanınmıştərcüməçi,is

ƏlibəyHüseynzadənin
ƏhmədbəyAğaoğluna
sirlərlədoluməktubu
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tedadlırəssamvəheykəltəraşTəktaşAğaoğlununİstan
buldakımənzilindəbabasınınhəyatvəfəaliyyətiiləbağlı
sənədləriqəzetvəjurnalları,əlyazmaları,dəftərvəkitab
larısafçürükedərkənçoxqiymətlisənədlərlə,ocümlə
dənməktublarlarastlaşmışdıq.ƏhmədAğaoğlununMal
tasürgünündənailəsinəünvanladığı20dənçoxməktub
böyüktəəssüratoyatmışdı.Yerigəlmişkənqeydedəkki,
ƏhmədbəyAğaoğlununarxivsənədləriniBakıyagətir
məkməqsədilə İstanbula səfərimizprofessordoktorƏli
YavuzAkpinarın vəAzərbaycan mədəniyyətinin yaxın
dostu, tədqiqatçıÖmərÖzcanınməsləhəti, tövsiyəsi ilə,
xalqyazıçısı,BaşnazirinmüaviniElçinƏfəndiyevinbila
vasitəsəyisayəsindəgerçəkləşmişdi.BizTəktaşAğaoğlu
nuntəmənnasızolaraqverdiyisənədləriTürkiyədəngəti
rərəkMlliArxivİdarəsinətəhvilverdik.
TəktaşAğaoğlubirmüddətsonradahabirneçəsənə

di, o cümlədənhaqqında bəhs edəcəyimizməktubuda
təqdimetməyiqəraraalmışdır.HəminməktubuƏlibəy
Hüseynzadə1926cıilinaprelayındaİstanbuldanovaxt
larAnkaradayaşayanəməl,əqidəvəailədostuƏhməd
bəyAğaoğlunayazmışdı.Vaxtındahərsətrindənsevgivə
səmimiyyət yağan şəxsi məktub bu gün ictimai, tarixi
əhəmiyyətkəsbedir.Tariximizinikiböyükşəxsiyyətinin
münasibətlərininsübutuolanhəminməktubBakısakin
lərinin həyat və düşüncə tərzi, şəhərin ictimaimədəni
həyatıhaqqındadamüəyyəntəəssüratyaratmaqlayana
şı,maraqlı,sirriaçılmamışçoxsaylısuallardadoğurur:
MəktubdaƏlibəyinteztezadınıçəkdiyiƏhmədbəy

Ağaoğlunun qardaşıHüseyn bəyin sonrakı həyatı necə
olmuşdur?Bəlkəsahibkarlığınagörəhəbsolunmuş,sür
günedilmiş,bəlkə...
Əli bəyHüseynzadəninböyükməhəbbətlə “Çocuq

şeiroxuyor,şərqisöylüyor,pianoçalıyor,dansediyor,ti
yatro səhnəsində rol oynaya biliyor. Hətta bəzən Bakü
xalqınakonserveriyor!Bənimüçünpianodakəmalisü
hulət vəməharətlə Cavanlar İttifaqını, Pedaqoqu çaldı.
HəttayenəpiyanodabirdəbirSegahdinlətdi.Sonrada
MustafaKamalMarşınıçalaraqeyniandagüftəsini[söz

lərini]tərənnümetdi!Buqızoxuyubya
zıyorda.BənimxatirədəftəriməGültə
kin üçün bir şeylər yazdı” deyə vəsf
etdiyi,Ə.AğaoğlununGültəkinləyaşıd
olabiləcəyinigümanetdiyimizHüseyn
bəyin qızı Saranın sonrakı taleyi necə
olmuşdur?Heçolabilməzki,bunadir
talantlıqızizsiztozsuzyoxaçıxsın!
MəktubdaadıçəkilənvəKiyevdə

təhsil alanBaxış sonradanBakıya qa
yıtmışdımı?DoktorBəhrambəy,özəli
ilə Qarabağ yeməkləri bişirən Yaqub
bəy,onunqardaşıkimlərdir?
Oxucularvəelmiictimaiyyətüçün

maraqlı olacağı düşüncəsi ilə sirlərlə
dolu məktubu olduğu kimi təqdim
edirik.Bəzisözlərinmötərizələrdəve
rilmişizahlarımüəlliflərindir.

AbidTAHİRLİ,
MehdiGƏNCƏLİ

Pərşəmbə(cüməaxşamı),
1nisan[aprel]1926,İstanbul

ƏzizimƏhmədBey!
Baküdəbirayaqədərqaldıqdan,gunagun[müxtəlif]müşahidatvəinti

baat[müşahidələrvətəəssüratlar]ilədolucanlıbirhəyatkeçirdikdənsonra
martın27incicüməertəsigünüOdessatəriqiylə[yoluilə]İstanbulaavdət
etdim[qayıtdım].Yazıqki,səniburadabulamadım.Birikigünbənimavdə
timdənəvvəlsənAnkarayadönmüşoldun.Yoxsa,sənəsöyləyəcəkpekçox
həvadisimvaridi.Fəqətməalməmnuniyyə[məmnuniyyətlə]qəribən[yaxın
da]təkrarİstanbulagələcəyinixəbəraldım.Ozamanarizvəamiq[ətraflı
olaraq]qonuşuruz...BaküdəbirkaçdəfələrbiradərinHüseynbəyləbürosun
dagörüşməyə,birdəfədəxanəsindəçoluqçocuğuylabərabərpaxlavalı,şə
kərburalı çay masası ətrafında həsbihala müvəffəq oldum. Aman, Allah
bağışlasın, bilsən, nə qədər sevimli çocuqlar! Xeyir, çocuq deyil, cümlesi,
kiçikSaradanbaşqa,yetişmiş,adamolmuşövlad!YalnızBaxışbəyarala
rında yoxdu. Çünki tibb təhsilini ikmal üçün təkrar Kiev darülfünununa
avdətetmiş.Hüseynbəyinxanəsindəkeçirdiyimaxşam,adətagözəlbirmü
samereiədəbiyyəvəmusiqiyyə[ədəbiyyatvəmusiqigecəsi]idi.Bumüsamə
rəninbirinciqəhrəmanıdaHüseynbəyin78yaşındakıkiçikqızıSaraidi.
Əhmədbəy,məktubumunbuqisminiGültəkinxanım iyidinləsin.Hüseyn
bəyamcasınınbuqızımükəmməlbirartistdir (ktoçudorebenok / jestun
enfantmerveille).Çocuqşeiroxuyor,şərqisöylüyor,pianoçalıyor,dansedi
yor,tiyatrosəhnəsindəroloynayabiliyor.HəttabəzənBaküxalqınakonser
veriyor!BənimüçünpianodakəmalisühulətvəməharətləCavanlarİttifa
qını,Pedaqoquçaldı.HəttayenəpiyanodabirdəbirSegahdinlətdi.Sonra
daMustafaKamalMarşınıçalaraqeyniandagüftəsini[sözlerini]tərənnüm
etdi!Buqızoxuyubyazıyorda.BənimxatirədəftəriməGültəkinüçünbir
şeyləryazdı.Bunuqoparıbayrıcayazdığıməktublabərabərləffən[məktup
la] sənə göndəriyorum. Hüseyn bəyin kəndisi və digər çocuqları da birər
məktub yazdılar.Hepsi bu zərfin içindədir.Qəmər xanımTezərə, Sürəyya
xanımdatamamiləismigibiSürəyyaxanımabənziyor.
Baküdəotellərinəksərisi“sosyalizma”dır,yəniSovetidarəsindədir.Fə

qətHüseynbəyinəskidənbəritutduğuxanıkəndisinəburaxmışlar.Hüseyn
bəydəbunu təmir edib işlətiyor.Təmirat,kəndisinəbir xeyliməsrəfəmal
olmuş[başagəlmiş].Bundansonrabirkərədətəmiredəcəyiniməmulediyor
[fikirləşir].Ancaqşimdikihaldaparasızlıqdansıxılıyor.Ümidisənədir.İki
bin lirəlikbir sərmayəyə ehtiyacıvardır.Bəndənvəsatət [vasitəçilik] edib
söyləmək,səndəndəmüqtədirolduğuntəqdirdəbununbirçarəsinəbaxmaq!
Hüseynbəyailəsi əfradıyla [fərdləriylə] bərabər bir də fotograf çıxarıb

sənəgöndərəcəkdi,fəqətfotoğrafcıyetiştirəmədi.Bəlkəsonradangəlir.Baki
ərziehtiramvəsəlam!Sitarəxanımınəllərindənöpərim.Yaqubbəyinannə
siolanablasındankəndisinəvəcümlənizəsalamvar.Səhhətvəafiyətdədir.
BirgünYaqubbəyvasitəsiyləbəniöyləyeməyinedəvətetmişdi.Kəndiəliylə
peknəfisQarabağyeməkləripişirmişdi.Yaqubbəyinvəbiradərinindəhalı
iyidir.Hərkəskəndisindənməmnundur.DoktorBəhrambəydəsalamediyor.
Odabirgünbizəbirziyafətverdi.Hüseynbəydəbulundu.Buziyafətdebir
çox“BolşevikKommunist”Azarbaycanlılarlabərabərsənindəşərəfinəba
dənuşolduq.“Tamada”səninmədhüsitayişindəbulunduqdansonra“ala
verdiHüseynbəyə”deyərəkidarəyiakdahetdi[şərəfinəqədəhqaldırdı].
ƏdhiyəiləAfəs,cümlənizəərzihörmətvəsalamedirlərvəGültəkinin,Sə

mədin,Tezərin,Sürəyyanıngözlərindənöpürlər.Əbdürrəhmanaməktubya
zarkənbizlərdəndəsalamyazmağıunutmamalarınıricaedərlər,əfəndim.

MuhibbinHüseyinzadəƏli
Baküdənbirkartpostal[açıqça]göndərdimdi,bilməmaldınızmı?
Feyzavər,MəhmədvəSəidəcümlənizinəllərindənvəgözlərindənöpərək

ərzisalamvəehtiramedirlər.
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Milli düşüncə tarixi anlamında hər
hansımillətinetnik,dinivəsiyasikimli
yinəyanaşmalarla,dinidüşüncəvəelmi
düşüncəanlamındayanaşmalarxeylidə
rəcədə fərqlidirlər. Bizcə, birinci halda
hərhansımillətinhəyatındadahaçoxtə
bii və həqiqi (milli özünəməxsusluqlar)
olanlarsonradanonahəyatınadaxilolan
lar(qeyrimilliözünəməxsusluqlar)üzə
rindədaimaözlərininüstünlükləriniqo
rumağaçalışırlarsa,ikincihaldamillətin
həyatınasonradandaxilolanların(qeyri
milli özünəməxsusluqlar) onun təbii və
həqiqiolanlarını(milliözünəməxsusluq
ları)öziçindəəridilməsinəəngəlolmur
lar.
Əgərməsələyəbuprizmadanyanaş

saqgörərikki,millidüşüncətarixibaxı
mındanhərhansıbirxalqınmilliözümə
məxsusluqlarını (milli din, milli adət
ənənələr,millidövlətçilik,milliqanunlar
vəs.) qeyrimüəyyən ilk başlanğıcdan

bugünədək qoruyub saxlaması demək
olarki,inandırıcıgörünmüryadaçoxaz
inandırıcılıqolabilər.Ancaqbunaiddia
edənlərinolmasıdaistisnadeyildir.Hər
haldamilli özünəməxsusluqlarına, yəni
öz ilkinbaşlanğıcdakımilli,dini, siyasi
hüquqidəyərlərinidaimaqoruyub sax
ladıqlarını iddiaedənazsaydadaolsa,
uluslarınolmasınıinkaredəbilmərik.Bu
cür iddiadan çıxış edən uluslara görə,
onlar daimamilli özəlliklərini qoruyub
saxlamış,ancaq milliözünəməxsusluq
larından başqa ulusların yararlanması
nıntamamiləəleyhdarıolmamışlar.
Ozamanbeləbirfikirdahaçoxinan

dırıcı, məntiqəuyğun görünür ki, əksər
hallarda bizə bəlirsiz ilk başlanğıcdan
bugünədəkqeyrimilliözünəməxsusluq
larla(yaddinlər,yadmədəniyyətlərvəs.)
milli özünəməxsusluqlar (milli dinlər,
milli mədəniyyətlər, milli törələr vəs.)
arasındadaimaqarşılıqlımübadilələrol

muş,bunundanəticəsindəistənilənmil
lətinetnik,dini,mədəni,fəlsəfivəsiyasi
hüquqihəyataxarındayaqismən,yaorta
səviyyədə,yadatamamilədəyişiklərbaş
vermişdir.Yənibugündünyadaeləbir
milləttapabilməzsinizki,onunqurduğu
dövlət,mədəniyyət,ədəbiyyat,fəlsəfəən
cüzişəkildədəolsa,başqabirmillətinya
damillətlərin dini, siyasi, əxlaqi, fəlsəfi
düşüncələrinin təsirindən kənarda qal
mış olsun. Belə olduğu təqdirdə, milli
düşüncətarixinin“elmtarix”kimiortaya
qoyduğu tarixin özü də nisbi xarakter
daşımalıdır.Bizcə,bugünküQərbyada
Avropaqaynaqlıelmtarixindənbaxdıq
damilli düşüncə tarixinin bu ruhda öz
əksinitapdığınıdagörməməkmümkün
deyildir.
Hərhalda ikiəsrəyaxındırki,Qərb

Avropaqaynaqlıelmtarixinortayaqoy
duqlarınınnəticəsiolaraqzorvəyaxoş
luqlahərhansıbirxalqınbugün“milli

Mil  li ta  ri  xə di  ni və el  mi 
eh  kam  çı ya  naş  ma  lar
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tarix” dediyi əslində başqa bir millətin
tarixi,yadaonuntarixininbirhissəsiol
duğuhalda,yaxuddatamamiləəksinə,
başqa bir xalqın tarixi hesab edilən isə,
həminxalqınəsilmillitarixiolabilir.De
məli, dini düşüncə tarixi dövründə bir
xalqaaidmilli tarixədinidongeyindir
mək adi bir hal idisə, son iki əsrdə isə
Qərbin“elmtarixi”adıaltındabirxalqın
millitarixiyadbirxalqıntarixinintörtö
küntüləri ilə doldurulur. Qərbin “elm
tarixi”nin ehkamçılığıyla da xalqın bö
yük əksəriyyəti “milli tarix” olaraqona
sırınmışyadbirxalqıntarixininbütünü
nüyada törtöküntülərini,həttabuan
lamdamədəniyyətini,ədəbiyyatını,fəl
səfəsini də özününkühesab etmiş olur.
Buzamandayalnızməsələninəsilma
hiyyətinə varan təktük araşdırmaçılar
yadlaşdırılmış milli tarixlə doğmalaşdı
rılmışsaxta“millitarixi”görürlərki,be
lələrinin qarşısında da Qərbin ehkamçı
elmtarixiyləsilahlanmışböyükbir“milli
tarix”çiordusuylamübarizə etməkvar
dır. Şübhəsiz, bütün bunlardan əziyyət
çəkənlər isədoğma tarixinə, fəlsəfəsinə,
ədəbiyyatınayad,yadlarıntarixinə,ədə
biyyatına,fəlsəfəsinə“doğma”gözləba
xanyeninəsillərolur.
Bütünbunlardaonagətiribçıxarırki,

həttakosmopolitizminradikaləleyhdar
larıolanmillitarixçilərbeləfərqinəvar
madan,onasırınmışsözdə“millitarix”i
qoruma düşüncəsiylə istəristəməz ya
delliideologiyalaraxidmətetmişolurlar.
Çünkisözdə“milli tarix”milli tarixçilə
rinqələmiyləyazılıbxalqınşüurunayeri
dildikdə inandırıcılıqbirəminqatartır.
Birmillətüçünzərərliolanyadlarınyaz
dığı tarixiideoliji düzməcələr deyil, öz
soyundanolanyadabeləgörünəntarix
çilərin, fəlsəfəçilərin, ədəbiyyatçıların,
dilçilərin “milli tarix”, “milli fəlsəfə”,
“millidil”,“milliədəbiyyat”adıaltında
yazdıqları çox təhlükəlidir.Milli tarixçi
lərin, milli fəlsəfəçilərin, milli dilçilərin
yazdığı sözdə “milli tarix”, “milli fəlsə
fə”,“millidil”,“milliədəbiyyat”kitabla
rının əsasında xalq keçmişinə baxanda
orada ona aid olan ya da olmayan hər
şeyiqəbuletməkzorundaqalır.
Buodeməkdirki,böyükbirhörüm

çəyin hördüyü tordan xilas olmaq nə
cürmümkündürsə,hərhansıbirxalqa
hörülmüş “milli tarix”, “milli fəlsəfə”,
“milli dil”, “milli ədəbiyyat” torundan
daqurtulmaqbiroqədərmümküngö
rünür.Bubaxımdanmillətiniçindəkilə

rin əliylə qələmə alınmış sözdə “milli
tarix”,“milli fəlsəfə”,“milliədəbiyyat”
üzərində daha çox düşünməliyik. Biz
bugünsözdə“millitarix”in,“millifəl
səfə”nin, “milli dil”in, “milli ədəbiy
yat”ınhansımahiyyətdəyazıldığınıbil
diyimizhaldaManna,Sacilər,Səfəvilər,
Əfşarlar, Qacaralar dönəmlərində nə
dənbuqədərdolaşıqlarınolmasınıan
lamaqda çətinlik çəkməməliyik. Əgər
bu günQərbinAvropanın ehkamçı ta
rixşünaslıqkonsepsiyasıadıaltında,bir
millətintarixigözümüznönündəsaxta
laşdırılırsa,onundili,mədəniyyəti, fəl
səfəsi, ədəbiyyatı “beynəlmiləl” ya da
kosmopolit bir hala gətilirsə, o zaman
Manna, Sacilər, Səfəvilər,Əfşarlar,Qa
carlar və başqalarının dönəmində dini
ya daməzhəbçilik düşüncələriylə eyni
şeylərinbaşverməsitəəccüblüdeyildir.
Sadəcə,Ortaçağda“millitarixi”,“milli
fəlsəfə”nimüəyyənləşdirənbirmüddət
İslam dini ya da ona aid məzhəblərin
ehkaşmçılığı idisə, iki əsrəyaxındır bu
funksiyanıQərbin“elmtarixi”özüzəri
nəgötürmüşdür.Bizlərdə,bugünəsa
sənəski,antik,ortaçağdövlətlərimizə,
eynizamandahəmindövlətlərimizdö
nəmindəkifəlsəfəyə,ədəbiyyata,mədə
niyyətə,etnikməsələlərəyaQərbinehk
maçı “elm tarixindən”yadaöz təsrini
tamamiləitirməmişİslamlıq,Xristianlıq
və onlara aidməzhəblərin ehkamçı ta
rixlərindənyanaşırıq.
Bizcə,bugününrəsmixarakterliRusi

yatarixi,İrantarixi,Azərbaycantarixivə
başqaxalqlarıntarixlərindədinidüşüncə
və “elm tarixi”nin izləri sürməkdədir.
Şübhəsiz,“dinivəelmi”ehkamçıkosmo
polit mahiyyətli bu tarixlərdəki “milli
çalarlar” isə onun bəlirsiz başlanğıcdan
bugünədəkizlənənbirulusuntarixiylə
deyil,dövrünsiyasi,dinivəqlobalşərtlə
rinə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır.
Bu baxımdan bizi xüsusiləmaraqlandı
ran“dinivəelmi”ehkamçıkosmopolit
mahiyyətli“Rusiyamillitarixi”və“İran
millitarixi”konsepsiyasınıntəsirdairə
sindən kənara çıxa bilməyn yarımçıq
“Azərbaycan tarixi” deyil, bütöv Azər
baycanın, Oğuzun ya da Turanın milli
tarixidir.
Biz,bununüçünəsasənmillidüşüncə

tarixibaxımındanetnik,dinivəsiyasita
riximizəyanaşmalıyıq.Çünkiyalnızmil
lidüşüncətarixibaxımındanbəlirsizza
man başlanğıcından günümüzədək ya
şanmışolanOğuzyadaTuran tarixi,o

cümlədənonunayrıayrıbudaqlarıolan
TürkiyəTürktarixi,AzərbaycanTürkta
rixi, Türküstan Türk tarixi, Tatarıstan
Türk tarixi, Kırım Türk tarixi və başqa
tarixlərimizbizədoğruyolgöstərəbilər.
Çünki orta çağındini (islam, xristianlıq
vəs.)düşüncəli,yadaindiQərbin“elm”
düşüncəli tarixləri bizləri yanlış yerlərə
sürükləyir. Hər ikisində milli nüvədən
uzaqlaşma,yadnüvələrə(kosmopolitiz
mə) əsaslanma vardır. Bizim, milli dü
şüncə tarixi anlamındakımilli nüvəmiz
nə dini məzhəbçi, nə də Qərb əsaslı
“elm” tarixi olmamlıdır. Çünki vaxtilə
dindüşüncəlitarixin“millinüvəsi”Türk
dövlətlərini idarə edən sülalələrinmən
şəyinidolaşdırdığıkimi, indidəQərbin
“elmtarixi”eynirolubaşqabirformada
təkrarlamaqdadır.
BuanlamdaQuti,Manna,Atabəylərə,

Baharlılara, Bayandurlulara, Səfəvilərə,
Qacarlara,Əfşarlara və digər dövlətlər
mizəQərbinelmimahiyyətli“millitarix”
konsepsiyasındanyanaşmaqdanisbidir.
Çünki“millitarix”inözüdəbirçoxhal
lardazahirixarakterdaşıyıbəslindəbu
rada siyasiideoloji amillər aparıcı rol
oynayır.Bütünhallardahazırdabirdöv
lətinetnik,siyasivədinikimliyiQərbin
ehkamçı“elmtarixi”ninnisbiliyifonun
da“millitarix”ləifadəolunur.Onagörə
də,islamlığındiniehkamçılığıylaqərbçi
liyinelmehkaşmçılığıarasındamilli ta
rixyazmaqheçdəasandeyildir.Ancaq
bu indiyə qədər başqa xalqların adına
yazılmışAzərbaycanTürkdövlətlərinin
(Quti, Manna, Atabəylərə, Baharlılara,
Bayandurlulara, Səfəvilərə, Qacarlara,
Əfşarlara və b.) tarixinə yenidən nəzər
salınmasınaəngəlolmamalıdır.

Dos.,Dr.FaiqƏləkbərov
AMEA Fəl  sə  fə və Hü  quq  

İns  ti  tu  tu  nun apa  rı  cı el  mi iş  çi  si  



48   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   49

Iyazı
Oljasınböyükşəxsiyyəti,şanı,şöhrəti

haqqındagələcəkdəçoxlukitablaryazı
lacağınaheçbirşübhəmizyoxdur.Çün
kionunadıhəmişəözxalqıylabirlikdə
yadolunur.ŞairOljasöztaleyini,həyat
amalını heç bir zaman xalqından, vətə
nindən ayrı düşünməmişdir. Oljas hər
şeydənəvvəlbirşairdir.Onunhərşeirin
dənatalarımızınkeçmişdövrlərdəkidü
hasını, ozanlıq yetənəyini, natiqliyini,
bəlağətqabiliyyətini,gələcəyigörəbilən

kahinliyinidərhalanlayarsınız.
Xüsusilə, sərbəst şeir vəznində qələ

məaldığı əsərlərində təsvir ediləngecə
yaşıl çayıra dırnağını vuran at (“Asiya
Alovu”), yuxusunda atlarınayaq səsini
hissedib,yatarkənbelədüşmənölkəsinə
axınedənəcdadruhu(“Kəhanətinbildi
rildiyigecə”),“Uğursuzasanhaqqında”,
“NazimHikmətinölümü”başlıqlışeirlə
ri,hətta,1980ciillərinəvvəllərində“İqor
PolkuDastanı”nın incəliklərinəvararaq
araşdırdığıvəSovetİttifaqındakıoxuyu
cularınıdərinyuxudanoyandıran“Azi
Ya”  kitabı, habelə,rusca yazılmasına

baxmayaraqqazaxruhuhissedilən,qa
zaxlarıqürurlandırandigərəhəmiyyətli
əsərləri, yuxarıda qeyd etdiklərimizin
əyanigöstəricisidir.
Oljas millətimizin şərəfi və qüruru

dur.
ŞairOljas,alovlanaraqyandı,yuxuya

dalmışBöyükÇölünqanınıqaynadaraq,
gözlərinidolduraraqönəçıxdı,şeirinru
hunuucaltdı.Oljasdeyəndə,həranod
püskürəcəkbirvulkan,yaxudovunahü
cumanınıgözləyənbir aslangözümün
önünəgəlir.Bütündünyadaböyükəks
səda doğuran “Artıq İnsana tapın, Yer

Ölkəsininelçisi,
millətininqüruru
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kürəsi!” dastanını Kremlin Qurultaylar
Sarayında, NyuYorkdakı Kolumbiya
Universitetindəoxuduğuanların,həmçi
nin,bu şeiri bütündünyanınyarışaraq,
böyükmaraqla oxuduğunun şahidiyik.
Yəqinki,Oljasdanəvvəlbütündünyada
bu cür sevilərək oxunan şairlərin sayı
çoxdeyildir.
2006cıilinavqustayındaOljasAsta

nadakıPrezidentMədəniyyətMərkəzin
dəözünün70illikyubileyiniqeydetdi.
70yaşındaolmasınabaxmayaraq,səhnə
yəçıxandahərkəsingözlərinidoldurdu.
Köhlənat,göyünənginliklərindəsüzən
qartalkimisəhnəyəayrıbirrəngqatmış
dı.O gün çox coşğulu nitq söyləmişdi.
Bizlər,sankiovsunlanmışkimiydik.Da
hasonralar“Nədirbuişinsirri?”–deyə
çoxdüşündüm.Səndemə,Oljasınxarak
teri,təbiətifərqliimiş.Hərkəlməsiürək
dən çıxıb,ürəklərəqonurmuş.Hərmə
qamınsirriniçözərək,məsələləriaydınlı
ğa qovuşduraraq, problemlərdən çıxış
yolunugöstərərəkdanışır. İnsanınkön
lünü rahatladır, sanki onun qəlbindən
keçirdiyiniolduğukimisöyləyir.Qədim
dövrlərinbilgə,müdrikhakimikimius
talıqla danışır. “Belə etməsən,Oljas ola
bilirdinmi?”,“Beləetməsən,OljabayBa
turun soyundan gələn biri ola bilirdin
mi?” – deyə həsəd aparırsan istəristə
məz. Səbəbini bilmirəm, amma, Oljas
danışandahərzamanepikdastanlargö
zümünönünəgəlir.Özüdəbəzənodas
tanlarınqəhrəmanlarınabənzəyir.Onun
şeirlərindən də, danışdığı sözlərdən də
epikhavanıhissedirsiniz.
İstərbeynəlxalqmünasibətlər,siyasət

sahəsiolsun,istərtarixitoplantılarvəel
mi konfranslar, Oljas həm şəxsiyyəti,
həm də fikirləri ilə həmişə zirvədə yer
alır. Hansı ölkədə olursa olsun, iştirak
etdiyi tədbirlərdəhəmişəgözəlnitqi ilə
millətinin və ölkəsinin nüfuzunu yük
səltməyədavamedir.
İç Monqolustan ərazilərindən İman

qali (Tasmaqambetov) qardaşımın kö
məyi iləKül Tekin abidəsinin yaponlar
tərəfindənhazırlanansurətiniAstanada
ki Avrasiya Universitetinə gətirib ki,
2001ciildəbeynəlxalqelmikonfranske
çirəndə böyük şəxsiyyətlərin arasında
fərqinihissetdirəndə,xalqınqəlbinəxi
tab edərək danışan da Oljas idi. Onun
“Köçərilər,biziməcdadlarımızdır.Türk
Xaqanlığı dünyaya OrxonYenisey kita
bələrindənbaşqaheçbirşeyhədiyyəet
məmişbeləolsaydı,yenədədünyamə

dəniyyətininənüstqatlarındaözyerini
alacaqdı”  dediyini yəqin ki, heç kim
unutmamışdır.
O tədbirdədünyacaünlüAytmatov,

yəni Çingiz qardaşımız yaddaqalan bir
nitq söyləmədi. Ona görə də, doğrusu
birazüzülmüşdük.Ammabununsəbə
bini daha sonra anladım. Konfransdan
sonraotağımızdaÇingizvəİmanqaliilə
birlikdəçayiçirdik.OzamanÇingizAyt
matov:“Mırzatay,beləçətinbirdövrdə
əlbəttə, zavod, fabrik, istehsal yerlərini
inşaetməklazımdır.Ammabirçoxölkə
nin hələ ayağa qalxmağa, vəziyyətini
düzəltməyəçətinlikçəkdiyizaman,belə
biruniversitetqurub,ölkəningələcəyini
düşünənNazarbayevhəqiqətəndəmüd
rikinsanmış.Həqiqətisöyləməkgərəkir
sə,QədimTürkdövrünəaidbununkimi
dəyərli sərvətimiz, irsimiz haqqında o
qədərdəgenişməlumatımyoxdur.Hal
buki, bilməyimiz lazım idi. Oljasın bu
günkü sözlərindən sonra, dərin düşün
cələrədaldım”deyəheçbirqısqanclıq
duyğusuhissetmədəndediklərihələdə
qulağımdaəkssədaverməkdədir.
Mənbunlarıdeyərkən,Çingizikiçil

dib,Oljasıucaltmaqniyyətindədeyiləm.
Sadəcə,Oljasınçoxyaxşıbirşairolmaqla
bərabər,bəşəriyyəttarixini,onuniçində
QədimTürktarixini,əcdadlarımızınqiy
mətli irsinidərindənbildiyini,bu sahə
nin bilicisi olduğunu göstərmək istəyi
rəm.
Əlbəttə,Oljasınşair,fikiradamıoldu

ğumübahisəsizdir. Eyni zamandamən
Oljası dilçilik sahəsində bir arxeoloqa,
qazıntıişləriaparanalimədahaçoxbən
zədirəm.Hansımövzuüzərindəçalışsa,
hər şeydənəvvəlonunelmimənşəyinə
əhəmiyyət verir, dərindən incələyir.
Hansı mövzudan bəhs etsə, onun tam
köklərinəenərəkizahedir.Bütünşübhə
ləriortadanqaldırır.2003ciildəBeynəl
xalqAbayKlubunundəstəyiiləKülTe
kin,Tonyukukkitabələrindəki yazılarla
bağlı “Daşlar Danışır” adlı bir kitabım
nəşrolunub.KitabaönsözüOljasSüley
menovyazıb.
Məlumolduğukimi,Orxonçayıbo

yuncadaşlarahəkkolunanQədimTürk
mətnlərinielmadamlarıüçəsrdiraraşdı
rır. Elm adamlarından bir qismi: “Bun
lar,QədimTürkdastanınınxasbirnüs
xəsi,ədəbimətnlərdir”(A.Şerbak,İ.Steb
leva)  deyə fikir söyləyirsə; digər bir
qismi isə: “Xeyr, bunlar, Türk Xaqanlı
ğından bəhs edən tarixi yazılardır” (S.

Malov,L.Qumilyov)görüşünümüdafiə
edir.Əslində,VIIVIIIəsrlərdəəcdadla
rımızınyaşadığı,ancaqtarixsəhifələrin
dəgizliqalanməqamlarıdanışdıranbu
kitabələr, bir tərəfdən tarixi hadisələri
izah edən yazılar, digər tərəfdən də o
dövrüntarixidastanlarıdır.Buna,elmdə
sinkretizm(syncretism)deyilir.Sözüge
dən qiymətli sərvətlərimizi uzun illər
araşdıraraqmənbeləbirqənaətəgəldim.
BufikrimiOljasSüleymenovdadəstək
ləyir.O,mətnləridərindənaraşdıraraq:
“DaşahəkkolunmuşQədimTürkyazı
larıməsələsindəhələlikJoldasbekovdan
daha yaxşı bir şey söyləyə bilmərik,
“DaşlarDanışır” kitabı bunun ən ciddi
isbatıdır.Daşkitabələrdə,yənirunikya
zılarındauluəcdadlarımızınürəyindəki
hisslər,həyəcanvəonlarınkeçmişidam
ğalanmışdır.Bunubütünqəlbiiləoxuya
bilənelmadamınınyerifərqlidir”deyə
duyğulandığınınecədəunuduruq! (M.
Joldasbekov,DaşlarDanışır,Beynəlxalq
AbayKlubu,Semey,2003)
Mənəgəlincə,Türkyazılarınınçoxaz

saydaolmasıvəqorunmamasınıVIIIIX
cuəsrlərdəBöyükÇöləyayılmağabaşla
yan İslamdininin təsiri iləəlaqələndiri
rəm.Bubaxımdan,Oljasın“Fanatikdin
darlardaşlarahəkkolunmuş“yabançı”
yazılarışüurluolaraqməhvetdi”şəklin
dəki fikri ağla batandır.(O.Süleymenov,
“EK”,ŞekspiriolmayanölkəninNyuto
nudaolmaz,12mart2010).
Məlum olduğu kimi, Prezidentimiz

üçüncüminilliyəyeniləşəndüşüncə ilə,
dünyadakıbütüncanlınıməhvedəbilə
cəkfəlakəttəhlükəsiqarşısındatəkcəöz
ölkəsinin,öztorpaqlarınındeyil,eyniza

MırzatayJoldasbekov
İc  ti  mai-si  ya  si xa  dim, aka  de  mik
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mandabütünYerkürəsinin taleyiüçün
məsuliyyət hiss edən bir şüurla addım
atmışdır.Müasirelmitexnolojivasitələr
oqədərçoxinkişafetmişdirki,bəzidöv
lətlərin yaxşıca silahlansaq, təhlükədən
qorunarıq, dünyanı ovcumuzun içində
saxlayırıqdüşüncəsinəqapılmasınahey
rət edərsiniz. Nazarbayev: “Ən əsası,
dövlətlər vəmillətlər arasında inamol
malı,nüvəsilahlarınınbütünplanetimizi
yoxedəcəyinianlamalyıq”deyirdi.Məhz
o vaxtlar, düşmənə qarşı istifadə edilə
cəkalmazqılınckimibirinsanPreziden
timizin yanında idi. Millətimizin səbri
nin sınağa çəkildiyi o çətin dövrlərdə
nüvəsilahlarınaqarşıçıxanOljasSüley
menovunqəhrəmanlığınıölkəsidə,döv
lət başçımız da yüksək dəyərləndirdi.
Onsuz da xalqının sevgi və hörmətini
qazanan Oljasın adı həmin hadisədən

sonratambirəfsanəyəçevrilmişdi.Ölkə
mizdəOljasadıqoyulanuşaqların, şair
Oljası özlərininmənəvi lideri, piri kimi
görəngənclərinsayıartmışdı.
ŞairOljas,qırmızıimperiyanın(Sovet

İttifaqının)təməlindənsarsılmağabaşla
dığı bir vaxtda qazax xalqının böyük
oğlu, müdrik rəhbəri Dinmuhammed
Ahmedoğlu Konayevin çətin durumda
olduğu dövrdə, yəni 1987ci ilin mart
ayındaKommunistpartiyasınınqurulta
yındatutmuşolduğumövqevəmünasi
bətiiləyenədiqqətçəkmişdi.Sözügedən
qurultaydapartiyanınbəzinümayəndə
ləri özlərini düşünərək, hörmətli lideri
mizDinmuhammedKonayevdenüzçe
virdilər.Oradakıçıxışlarertəsigünölkə
ninrəsmiqəzetindədərcolundu.Yalnız,
Oljasınçıxışınayerverilmədi.Böyükək
səriyyət“Bunecəolur,şairimizinsözlə
rininiyəyayınlamayıblar?”deyənara
hatoldular.Aradanbirneçəilkeçdikdən
sonraşairinhəminiclasdakıçıxışıbirne
çə cilddən ibarət seçilmiş əsərlərində
dərcolundu.
Çıxışındanədediyimaraqlıdırsa,bu

yurun: “Dünənə qədər Konayevə “Siz
çoxmüdriksiniz”  deyə kitablarını hə
diyyəedib,öyən, tərifləyən insanlarbu
günonayaxındurmurlar.“Mənətoxun
mayanilanminyaşasın”–deyibsəsləri

ni çıxarmırlar. Bu il Stalin dövründəki
ziyalılara qarşı repressiyaların 50 ili ta
mamolur.“HəminhadisələrəgörəKo
nayevi cəzalandıraq, məsuliyyəti onun
üzərinə qoyaq” yanaşmasına son ver
məklazımdır”.Yuxarıdakıfikirləriyük
səktribunadanqəzəblişəkildəməhzOl
jassöyləyirdi.Bu,qəhrəmanlıqdeyilbəs
nədir?!Ümumiyyətlə, lovğalanmağı se
virik.Millətimizinqüruruolaraqgördü
yümüz,bütünqazaxlarınhörmətbəslə
diyiDimaşqardaşımızdanhəmişəyaxşı
lıqvəyardımgörmüşinsanlar,onudəs
təkləyənbəzişəxslərçətinməqamdaqa
çanda, yanında sadəcə Oljası qalmışdı.
Bu inanılmaz cəsarəti simvolizə edən
davranış, böyük qardaşa sədaqətin ən
gözəlnümunəsiidi!
Oljasınhər şeyi çəkinmədənüzəde

yəncəsarətli,genişməlumatlı,xətibbiri
olmaqla yanaşı, güclü tədqiqatçı, alim
kimliyinixalqyaxşıbilir.OljasSüleyme
novuhəqiqibirfiloloq,dilçialim,dövrü
müzünbilgəsiadlandırabilərik.
BizimtanıdığımızdilçialimlərTürk

dilinitədqiqedərkəndünənkiSovetdöv
rünün, bugünkü müstəqillik illərinin
məsələlərinimüxtəlifqollarvəqruplara
ayıraraq,qohumdillərinbirbiri iləəla
qəsini,qohumluğunukökünəqədəröy
rənmişkimidavranırlar.Çoxvaxtdillər
və dialektlər arasındakı əlaqələri əhatə
etməkdənirəligetmirlər.
Bubaxımdan,Avrasiyanıngöbəyində

boyatannəhəngbir çinarı gözümüzün
önünəgətirək.Oçinarınkökləribirneçə
miniləuzanır.İndidəonəhəngçinarın
babalarımızdanmiras qalıb, günümüzə
çatan ana dilimiz olduğunu fərz edək.
Türkoloq alimlər hələ də ana dilimizin
yüzillərin dərinliklərindən qidalanan
kökləriniaraşdırmaqəvəzinə,onlarıbir
biriiləəlaqəsiolmayan,dağınıqobyekt
lər kimi qəbul edərək, qollara ayıraraq
araşdırmağa başladılar. Ən çox qədim
OğuzcavəKarlukcanın,QazaxvəAltay
canın,Altay vəQırğız dillərinin əlaqəli
olduğunu araşdırmaqla zaman keçirdi
lər. Öz içimizdən, öz dilimizdən dil
(dialekt) tapmağa çalışaraq vaxt itirdik,
kiçikməsələləriaraşdıraraq,elmiünvan
əldəetməküçünçabaladıq.Mühümbir
zaman kəsiyini nəhəng çinarın özünü
deyil,budaqlarını tədqiqetməkləkeçir
dik.Bundanyarıməsröncə“Yox,belə
olmaz! Biz budaqları araşdırdıq deyə
hayküy salırıq. Halbuki, həqiqi elmin
mənbələri əsrlərin dərinliklərində, kök
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lərdədir”deyənOljasSüleymenovidi.
Şairin“Minbirsöz”adlıtədqiqatişi

ninmühümbirhissəsi sayılan“Qədim
Türklər.TürkRunikyazısıvədigərya
zılar”başlıqlıbölməsibəzəntarixləbağlı
dərslik,bəzəndəmüqayisəliqrammati
ka kitabı kimi oxucularınımaqnit kimi
özünə çəkir. “Dünyadabeşminəyaxın
dilvədialektböyükbirdilailəsini for
malaşdırır.Hamımızböyükbirkökdən
törəmişik. Afrikanın Ekvator xəttində
yüz min illər öncə ortaya çıxan insan
müxtəlifmillət və irqlərə ayrılaraq, əv
vəlcəŞimaliAfrika,sonraAralıqDənizi,
YaxınŞərqdə(OrtaŞərq)məskənsalaraq
dünyaya sözləri, dilləri yayıb. İnkişafın
müxtəlif mərhələlərində ailə çevrəsin
dənçıxaraq,makroqruplar,yəniböyük
qruplaranlayışınıortayaçıxarıb.Böyük
köç milyonlarla il davam edərək, yeni
sözlərdilin sözvarlığınınkomandaul
duzunu,sözlərqalaktikasınıəmələgəti
rib”–deyəşairqeydedir.
Günəş,ay,insan,yol…kimiminlərlə

sözün kökünü dərindən araşdıran elm
xadimiOljasyazır:“Günümüzdəqədim
Oğuz, qədim UygurKarluk və qədim
Qırğız dilinin OrxonYenisey yazıların
dakı damğalardan törəndiyini anlayı
rıq”.(Vcild,s.429).SovetdövründəTürk
diliningeneolojitablosuA.M.Şerbaktə
rəfindən 1970ci ildə hazırlanmışdı.
O.SüleymenovisəqədimTürkcəninge
neolojimənzərəsinidahadagenişləndi
rərək, dərinləşdirərək, yenidən hazırla
dı.Beləliklə,birelmitədqiqat institutu
nungörməliolduğuböyükişitəkbaşına
etdi.Fikrimcə, türkoloqlarbuməsələyə
xüsusiəhəmiyyətverməlidir.
“Əski çağlarda yəhəri icad etmək,

müasirdövrdə silindirlimühərrikikəşf
etməkləeynişeydir.İnsanlaratvasitəsi
ləəsgərinilazımolanyerəgöndərib,si
lahlarınıonauyğunhalagətirdilər.Atlı
nın (M.Auezov İtilə Atlı deyir) geyim
forması dəyişdi. Qobi səhrasında başı
boşgəzənvəhşiatlarıbirminikvasitəsi
nə çevirən dövrü təxmin etməyə çalış
saq, budövr, 3min il əvvələ söykənir.
Piramida kimi üçbucaq damğa, onun
ətəyindəkinoxud(nöqtə)işarəsivaxtın
da fironundünyayagəlişini,yənianası
və kiçik fironu göstərirdi. Əgər həmin
piramidanınətəyindəkinoxuduortadan
qaldırsaq, onu Kərkəs quşu əvəzləyər,
yəniböyükfironunəbədiyyətəköçetdi
yinəişarəedər.Budamğabeşminiləv
vəlortayaçıxmışdır”deyəyazıçıOljas

qeydedir.“Linqivistikaya,yənidilelmi
nətarixinqazmaalətideyirlər.Dünənin
vəbugünündünyagörüşünəgörətəhlil
etsək, bəzi şəxslər qazma alətini suyun
mənbəyiniaçandeyil,qəbirqazanvasitə
kimi qəbul edirlər. Mənim dərinliklərə
enməcəhdimiisəqəbirqazanlaroqədər
dəbəyənməzlər”deyəkədərləbildirir.
(O.Süleymenov, Az i Ya, Almatı, Jalın,
1989).
Gələcəkdə Saklar dövrünün araşdı

rılması vacib olan məqamları az deyil.
Məsələn, Qazaxıstan ərazisində təxmi
nən20002700iləvvəlSakqəbiləbaşçıla
rıylabirlikdəbasdırılanvəgünümüzdə
qazıntılardaortayaçıxarılanaltınyəhərli
yükatlarınınsayıyetmişəçatmışdır.Ha
mısının yəhər və yüyənləri birbirinə
bənzəməyən şəkildə qızıldan düzəldil
mişdir.Əslində,onlarınhamısıhazırda
yolüzərindərastlaşdığımızişarələrkimi
öz dövrlərinin işarələri, damğaları idi.
Nəhayət, onların da sirri açılır, oxunur
vəbeləliklə,böyükbirelmikəşfortaya
çıxır.
“Min bir Söz” kitabının hələlik çap

olunanhissələrinioxuduqdasözlərində
rinliklərinə enərək,kəlmələrin incilərini
dərləyənşairitəqdiredər,həsədaparar
sınız.YeniyetməOljasın ruslarınqədim
dastanınıdərindənöyrənməsi,özündən
əvvəlkialimlərindeyəbilmədiklərinide
məsi, fərqli düşüncəsi ilədünyada əks
səda doğurması, insanı istəristəməz
heyrətəboğur.Sözügedəndastanı (İqor
PolkuDastanı)özünəgörəoxuyubşərh
etməcəhdi,Oljasınikidilliolmasından,
ruslarvəÇölünəsrlərindərinliklə
rinəenənmənəviəlaqəsini,ortaq
sözləri duymaq qabiliyyətindən
irəligəlmişdir.Şairinbuxüsusiy
yəti,onudastanlabağlıdərindü
şüncələrə sürükləmişdir. Daha
doğrusunusöyləsək,onunbufikir
ləri yeni doğan günəş kimi
parlamışdır.
Şairin düşüncələri

alovpüskürənbirvul
kan kimi kifayət qə
dərcəsur,mənalıvə

əsaslıdır; İnsanı qürurlandırır, ruhunu
yüksəklərəqaldırır.Hərsözündənsaçı
lanalovqığılcımlarıqəlblərəxitabedir,
eynizamandazəriflikvəgözəllikhavası
kimihissedilir.Şair,alovludanışır.İnsa
nıodlu,alovlubirhissəboğur.Sözlərin
mahiyyətikönlümüzüoxşayır,ürəkləri
mizəxitabedir.
Bizimbəhsetdiyimiz, 1970ci illərin

ortalarındanəşr edilən “Az iYa”kitabı
ətrafında geniş mübahisələr olmuşdu.
Rusiyanın nüfuzlu professorlarının bu
məsələyənecəreaksiyagöstərdiklərihə
lə də xatirimizdədir. “Ədəbiyyatımızın
ən qədimmənbəyi, əlifbası sayılan qə
dimdastanıöz istədiyikimi təhliledən
qazax şairinə qarşı qeyd və iradlarımız
çoxvacibdir”deyəfikirbildirənbirpro
fessorunsözləriodövrünbiristiqamətli
siyasətininmövqeyinidahadaqızışdır
mışdı.
1976cıilinsentyabrayındaMoskva

daköhnədostum,tanınmışədəbiyyatçı,
Dostoyevski və Turgenovu araşdıran
professor Pyotr Qriqoryeviç Pustovoy
tunevindəonunhəyatyoldaşıSusanna
AndreyevnamənəSovetalimlərininqıs
qanclıqlaqələməaldıqlarıvə“Voprosıy
İstorii” jurnalında dərc olunacaq “Az i
Ya”iləbağlıtənqidiyazılarınçapahazır
lanan nüsxələrini göstərmişdi. Susanna
Andreyevnasözügedənjurnaldabirböl
məyəməsul idi.Oljasınkitabıətrafında
aparılanmübahisələrləbağlıyazılarıjur
nala hazırlamışdı. Mən də hələ nəşr
olunmamış oyazıları oxuyanda təəccü

bümügizlədəbilməmişdim.Ey
nizamanda,Oljasınşücaəti
ni, qəhrəmanlığını təqdir
etmiş və indi də təqdir
etməkdəyəm.
ŞairOljasaqarşıçıxan

şovinist elm adamları o
vaxtlarçoxsərtdavran

dılar. Belə
təz y i qə
ya l n ı z
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igid adam tab gətirə bilərdi.Onları qə
zəbləndirən“AziYa”kitabının“Qartal
larvəQazlar”adlıilkfəslindəgöstərilən
əsas fikrin nədən ibarət olduğunu bil
məkistəyirsiniz?
Oljas yazır: “İqor PolkuDastanı”nın

naməlummüəllifininTürkpoeziyasının
dominantolduğubirşəraitdə,onuntəsi
rialtındaformalaşdığıhissolunur.Buna
görədəo,özəsərinislavyantürktarixi
ninmübahisəli,həmdəaktualproblemi
nəhəsretmişdir.Sadəcə,kənardanizlə
məyib,ürəyivəruhunuqoşaraqqələmə
almışdır.Özdövrününvəsosialsinfinin
sadiq övladı olmasına baxmayaraq,
müəllif, oxucuları tərəfindən anlaşılma
yacağından narahatlıq keçirmədən,
mətnlərdə təkcəbilinməyən türkcəsöz
lərideyil,hazırdaistifadəetdiyimiztürk
sözvəifadələrinidəsərbəstvətəbiibir
şəkildəistifadəetmişdir.ŞairəsəriniXII
əsrinikidillioxucularıüçünyazmışdır!
 Bir neçə əsr sonra, rus bölgəsində

Türkdilinintəsirizəifləməyəbaşlayanda
dastandaistifadəedilənvəbaşqadillər
dənkeçənsözlərqəribəşəkildəyabançı
laşmağa başlamışdır (çağa, örtmə, ya
ponçitsavəs.rusdilinəkeçməyən,lakin
bizimüçüntanışsözlərdir.Budastanil
kinmənasınısaxlayançoxlutürkcəsöz
lərinqorunduğunadirbirəsərdir.Dasta
nınmüəllifi rusknyazınındaimqartala
bənzədilməsinətərəfdardeyil.Dastanda
Qıpçaqlarlaaidhadisələrhəmişəququş
ları iləbağlı bənzətmələrlə təsvir edilir.
Hətta Qıpçaq arbaları belə “ürkək qu
quşları” kimi səs çıxarır. XII yüzilliyin
Kiyev Rus dövlətindəki dil situasiyası
Puşkin və Tolstoy zamanında iki dildə
eynisəviyyədədanışanruszadəganları
nıxatırladır.
Puşkininsözlərininbirhissəsini,Tols

toyunromanlarınınbirçoxsəhifəsiniXX
əsrdə rusdilinə tərcüməetməkməcbu
riyyətindəyik. Bu, dil situasiyasının sü
rətlidəyişməsininəngözəlnümunəsidir.
XIIyüzillikdətürkdilitəkcərusknyazla
rınınsaraylarındadeyil,ticarətvədöyüş
meydanındadagenişmiqyasdaistifadə
edilmişdir”(AziYa,tərcümə:Sabetkazı
Akatayev,Almatı,Jazuşı,1992).Ağlaba
tanvəəhəmiyyətlibiryanaşmadır.Vax
tiləbunurəddedərək,hayküyyaratma
larına baxmayaraq, müasir dövrdə bu
həqiqəti,bufikriqəbuletməkməcburiy
yətindədirlər.
Sovetdövründəbeynəlxalqəlaqəva

sitəsikimirusdiliqəbuledilirdi.Təbiiki,

beynəlxalq ünsiyyət dili səviyyəsinə o
dərhal qalxmadı. Əvvəlcə bağlayıcı bir
körpü funksiyasını üzərinə götürdü,
beynəlxalqsəviyyəyəisəonillərərzində
tədricən yüksəldi. Təbii ki,demoqrafik
vəziyyətdəbirtərəfdənöztəsirinigöstə
rir.Qazaxdiliisəhələindiyeniyüksəliş
mərhələsinə qədəm qoyub. İl keçdikcə
ana dilimizin də inkişaf edərək yüksək
pilləyəçatacağınainanıram.
 Şair, gələcəkdə qazaxların üç dili

yüksək səviyyədə mənimsəyən, fərqli
mədəniyyətlərin təmsilçisi ilə bərabər
səviyyədəünsiyyətyaradabilən,bütün
dünyanın informasiya bazasına sərbəst
addımatacaqbirmillətolacağınainanır.
O,inanmaqlakifayətlənmir,inkişafedib
yüksələcəyi bir mühit arayır. Oljas Sü
leymenovundilhaqqında,ümumiyyətlə
bəşəriyyətininkişafındadilinxüsusiro
lunadairfikrlərinəqatılıram.
Sovet dönəmindəM.Suslovun başçı

lıq etdiyi kommunist ideologiya Oljası
millətçi, türkçü olmaqda günahlandırıb
tənqid edirdi. “”İqor Polku Dastanı”
haqqındayabançıkimsəfikirsöyləyəbil
məz,bu,böyükrusxalqınınirsidir,yal
nız ruslar araşdıra bilər” absurdmifini
ilkdəfəməhzOljasaltüstetmişdir.Də

rinlərə,gizliköklərəqədərenərək,incilə
rigünişığınaçıxarmışdır.İndidəOljasın
müxalifləri onu “ifrat beynəlmiləlçilik
də”günahlandırır.Beləvəziyyətdəistər
istəməz, Abayın bu sözləri ağla gəlir:
“Bizim qazaxlar dostluq, düşmənçilik,
qürur, güc, malmülk axtarışı, bilik və
elmarayışı,digərxalqlarıtanımaqbaxı
mındanbaşqamillətlərəbənzəməz.Bir
birimizi izləyib, düşmən kimi görüb,
oğurluqedib,başqalarınıngözqırpması
nabeləicazəvermərik.Beləcə,dünyada
kı xalqların ən yamanına çevrilməkdə
yik. Həmişə birbirimizi güdərək vaxt
keçirək, yoxsa,qazax cəmiyyətdə oğur
luq,yalan,dediqodu,ədavətkimimənfi
cəhətləri ortadan qaldırıb, incəsənətin,
təhsilvəelminarxasıncagedək?Doğru
vədürüstzənginləşməyolunututacağı
mızbirgüngələcəkmigörəsən”?(Abay,
II cild, Seçilmiş əsərləri,Almatı, Jazuşı,
1995).Birbirinigüdərəkyorulan,öziçin
də çəkişən qazaxlaraAbayın göstərdiyi
yolu axtarıb, istiqamət göstərən şəxsin
müasirdövrdəOljasolduğuqənaətində
yəm...

Azərbaycandilinəçevirdi:
FüzuliMəcidli

Si  ya  si elm  lər üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru
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Azərbaycanın, Türküstanın, Krı
mın,İdilUralınvədigərTürkyurdla
rının bolşeviklər tərəfindən işğalın
dan sonra ictimaisiyasi liderlər mü
barizələrinəmühacirətdədavametdi
lər. Mühacirətin ağır şərtləri, ortaq
tarixşüurubusiyasiliderlərizamanla
birarayagətirdi,düşmənəqarşıbirgə
hədəflərmüəyyənolundu.
Mühacirətdə çapolunankitablara,

jurnallara baxdığımızda bu münasi
bətlərin necə sıx olduğunu, çətin za
manlarda qarşılıqlı şəkildə birbirilə
rinəköməketdiklərinigörürük.
Xüsusilə, Krım türklərinin lideri

SeyidCəfərKrımər iləMəhəmmədə
minRəsulzadəninyaxınmünasibətlə
ribubaxımdanseçilir.
BuyaxınlardaAzərbaycanvəKrım

mühacirətiarasındakıəlaqələrdəndə
bəhs edilən bir xatirə kitabını oxu
dum. Krımmühacirətinin önəmli si
malarından,Krımdavasınınrəsmior
qanıolan“Emel”dərgisininqurucusu
Müstecip Ülküsalın “Krım yolunda
birömür”adlıbuxatirəkitabıIIDün
yaMüharibəsidönəmindəmühacirlə
rin fəaliyyətinin anlaşılması üçün
önəmliqaynaqlardandır.

MüstecipÜlküsalkimdir?
Ülküsal 1899cu ildə Rumıniyanın

Mangalya qəsəbəsinin Azaplar kən
dindədoğulub.
1917ci ildəKrımTürkCümhuriy

yətininelanedilməsindənsonra1918
ciildəgizlişəkildəbirgəmiiləKrıma
gedir, lakin Akyarda (Sevastopol)
həbs edilir. Tezliklə azadlığa çıxır,
müəllimlikfəaliyyəti iləməşğulolur,
1920ciildəbolşeviklərKrımıişğalet
dikləriüçünburadangetməkməcbu
riyyətindəqalır.
İstanbulda liseytəhsilini tamamla

dıqdan sonra Rumıniyaya dönür,
1926cı ildəBuxarestdəhüquq fakul
təsinibitirir.
1930cuilinyanvarın1dəRumıni

yadaKrımtürklərinintarixindəönəm
liyertutan“Emel”dərgisininilksayı
nınəşretdirir.
IIDünyaMüharibəsiillərindəKrım

MilliMərkəzininqərarıiləAlmaniya
daolur,əsirdüşənkrımlılarınhəyatı
iləyaxındanmaraqlanır,KrımınSovet
işğalındanqurtarıldığı təqdirdəgələ
cəyiiləbağlıalmannümayəndələriilə

və eyni məqsədlə burada olan digər
ölkələrin liderləri ilə əlaqələr qurur.
Azərbaycan siyasi mühacirətinin
önəmlisimalarındanolanMəhəmmə
dəmin Rəsulzadə və HilalMünşi ilə
budönəmdəsıxmünasibətdəolur.
Ülküsal1942ci ildəTürkiyəyədö

nür, 1976cı ilə qədərvəkillik edərək
dolanır. 1955ci ildə SeyidCəfərKrı

ÜlKÜSAliNXATİrələrİNdə
AZərBAycANMÜHAcİrəTİ
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mər xəstələndiyi zaman Krım Milli
Mərkəzinin idarə edilməsi vəzifəsi
onunüzərinədüşür.1960cı ildəKrı
mər öldükdən sonra başqanlıq ona
keçir.
1960cı ildən etibarən “Emel”dər

gisi Türkiyədə yayımlanmağa başla
yır,Ülküsal1986cıiləqədərdərginin
rəhbəriolur.
UzunömüryaşayanÜlküsal“Dob

rucavəTürklər”,“KrımTürkTatarla
rı”, “II Dünya savaşında (19411942)
Berlin xatirələri və Krımın qurtuluş
davası”, “Dobrucadakı Krım türklə
rində atalar sözləri və deyimlər” ki
tablarınınmüəllifidir.
Ülküsal 10 yanvar 1996cı ildə İs

tanbuldavəfatedib.

* * *
İstanbulda “Krım Türkləri Kültür

və Yardımlaşma”Dərnəyi tərəfindən
çapolunanÜlküsalın“Krımyolunda
birömür”kitabıisəonunxatirələrinin
tamgeniş formasıdır. Biz bukitabda
Ülküsalın Rəsulzadə və Münşi ilə
bağlıxatirələrindənbəhsedəcəyik.

rəsulzadəilə
bağlıxatirələr

Ülküsalın kitabındaMəhəmmədə
minRəsulzadəhaqqındabirsıraxati
rələrvəmaraqlı faktlarvar.Rəsulza
dəninPolşa,Rumıniya vəAlmaniya
dakı həyatı ilə bağlı franqmentlər
onunbuillərdəhansıəziyyətləriçək
diyinigöstərir.
Xatirələrdənbirinədiqqətedək:
“...Lehistan(Polşa–D.Ə)almanlar

və ruslar tərəfindən işğal edildi. Le

histanxariciişlərnaziriiləbəzihöku
mətvəordunümayəndələriRumıni
yaya sığındılar. Polşada olan türk li
derləri, tələbələrimizdən bir qismi
RumıniyayavəKöstenceyə(Konstan
sa –D.Ə)gəldilər.Bunların arasında
azərbaycanlıMəhəmmədəminRəsul
zadəvəKazımDadaşdavardı...1940
cıilin23iyunundaTürkiyədəngələn
səfirHəmdullahSübhiTanrıöveriMə
həmmədəminRəsulzadəbəyiləKös
tencedə qarşıladıq... Ertəsi gün Mə
həmmədəminbəyləBuxarestəgetdik.
Məhəmmədəmin bəy Kiryazi otelinə
yerləşdi.Ertəsigünsabahonuziyarət
etdim.Çoxüzgünidi.Səbəbinisoruş
dum. “Bu sabahpaltarımıütülətmək
üçün qarsonla dərziyə göndərdim.
Bütünpulumuşalvarımınarxacibin
dəunutmuşam. Paltarımgeri gətiril
diyizamanpulyoxidi,tamampulsuz
qaldım” dedi. Tez birlikdə ən yaxın
polis idarəsinəgetdik.Başkomissara
Məhəmmədəminbəyitanıtdımvəba
şına gələni anlatdım. Baş komissar
dərzinin adresini soruşdu, söylədik.

Komissar: “Narahat olmayın, mən
məsələnihəlledərəmvəsizəxəbərve
rərəm”dedi.Birsaatkeçmişdiki,ote
ləbirpolisgəldivəMəhəmmədəmin
bəyə: “Buyurun,pulunuzualın!”de
yərəkbirdəstəzloti(lehpulu)uzatdı.

Tam1400zloti idi.Əminbəysevindi
və təşəkkür edərək polisə 100 zloti
bəxşişverdi”.
Ülküsal kitabında Rəsulzadə ilə

Qafqazkonfederasiyasımövzusunda
kı müzakirələrindən, Rəsulzadənin
KrımvəİdilUralhaqqındaonadedi
yidüşüncələrindənbəhsedir.Xatirə
də Rəsulzadənin Krım haqqında gö
rüşübuşəkildəverilir:“Krımtarixən
bir Türk yurdudur. Fəqət geopolitik
durumu baxımından Qafqaz Konfe
derasiyasına girməz. Türkiyə ilə də
güclübağıolmaz.Bundanbaşqa,Krı
mınəhalisi, təəssüfki, çoxazdır.Di
gərmillətlər qarşısında çoxluq təşkil
edə bilmir. Krım Ukraynanın və ya
digərQərbdövlətlərininnüfuzbölgə
sinədüşməkdədir.Krımbudövlətlər
lə bir şeylər etsə, məncə, daha yaxşı
olar”.
Rəsulzadənin bu fikrinə qarşı Ül

küsalhansıəksarqumentlərgətirdiyi
nidəqeydedir.
Ülküsal 1942ci il 21 fevral, şənbə

günüqeydindəyazır:“...Məhəmmə
dəmin bəygilə getdim.
Günorta yeməyini birgə
yedik.HilalMünşiyəçat
dırmağım üçün birmək
tub və iki cüt corab ver
di”.
Həmin ilin 4 Mart ta

rixliqeydindəyazır:“Pro
fessor vonMendenin ya
nına getdik. Rumıniya
səyahətimhaqqındabilgi
verdim.PolşamüftisiYa
qub Əfəndini xüsusi bir
məktubla çağırdıqlarını,
birneçəgünəqədərgələ
cəyini, qurulmaq üzrə
olanTürküstanlegionun
dakılara dini dərslər ve
rəcəyinisöylədi.“Sizəbu
acı həqiqəti də açıqlaya
cağam”deyəbunlarıəla
vəetdi:“Buradagürcülə
rin və ermənilərin yetiş
miş çox adamı var, hər
yerə soxulurlar. Sizlər
dən, türklərdən, demək

olar ki, kimsə yoxdur.Adamsızsınız.
Siz müsəlmanlar öz içinizdə, qəlibi
nizdəyaşayırsınız.Məsələn, azərilər
dənMəhəmmədəminRəsulzadənivə
Əbdülvahabı (mühacir Əbdülvahab
Yurdsevər–D.Ə)gətirməkistəyirik”.
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HilalMünşiiləəlaqələr
AzərbaycanCümhuriyyətininxari

cətəhsilalmağagöndərdiyiyüztələ
bədənbiri,AlmaniyadaRəsulzadənin
yanındaAzərbaycanın azadlığı üçün
mübarizə aparan Hilal Münşi ilə də
Ülküsalınyaxınəlaqələriolub.Xatirə
lərdəbirneçəyerdəonunadıxatırla
nır.
1942ci il 7 Yanvar tarixli qeyddə

HumboldtklubununbinasındaMus
tafaÇokayınxatirəsinianmagünüilə
bağlı tədbir keçirilməsi, Şimali Qaf
qazlılaradındanƏliQantəmirin,İdil
UrallılaradındanƏbdürrəhmanŞəfi
nin, azərbaycanlılar adından Hilal
Münşininçıxışetməsibildirilir.
1942ciil24YanvarqeydindəÜlkü

sal yazır: “Axşam Hilal Münşi bəyi
evindəziyarətetdik.Buradaazərbay
canlı, İstanbul Universitetinin tarix
bölümünü bitirmiş Məryəm adlı bir
xanımlatanışolduq.Kübarbirxanım
idi.MəhəmmədəminbəyəRumıniya
ya çatdığım zaman təslim etməyim
üçünmənəbirməktubverdi”.
BuqeydindavamındaHilalMünşi

nin təyyarədən Qırmızı ordudakı
azərbaycanlılara atılmaq üçün hazır
ladığıbroşürdənbəhsedir.

“Azərbaycan
Türkiyəyəqatılsa...”
1942ci il 27 Fevral qeydi: “... Saat

16da Hilal Münşi bəylə görüşdük.
AzərbaycanMüsavatFirqəsininAzər
baycan üçün istiqlal istədiyini,Alma
niyanın bu haqqı tanıyıbtanımayaca
ğını indidən öyrənmək istədiyini bil
dirdiyini söylədi. Bununla bərabər
AzərbaycanınuzunillərAlmandövlət
təşkilatınıntəcrübələrinəvəköməyinə
ehtiyacı olduğunu söylədiyini dedi.
HilalMünşibəybunuqətiyyətləbəyan
etdi:“Azərbaycanınistiqlalideyasıyal
nızbirtezisingerçəkləşdiyihaldaqüv
vədəndüşəbilər:AzərbaycanTürkiyə
yəqatılsavəyailhaqedilərsə...”.
1942ci il 7Mart qeydi: “Günorta

dan sonra Edige ilə birlikdə Hilal
Münşi bəyə getdik.Məhəmmədəmin
bəydəngətirdiyimməktubvəhədiy
yəni verdim. Saat 19:30a qədər qal
dıq.Gürcülər və ermənilər haqqında
danışdıq. Qırmızı ordudakı azəri əs
gərlərinəatılmaqüçünhazırladığıvə
ŞərqNazirliyinəverdiyi ikibəyanna
mənioxudu.Yaxşıyazmışdı”.
1942ci il 6 aprel, bazar ertəsi qey

dindəÜlküsalyazır:“...saat17dəbizə
azərbaycanlı Hilal Münşi bəy gəldi.

Şərq Nazirliyində cərəyan
edənbayraqməsələsinian
latdı:“Almanların,gürcülə
rin və ermənilərin bayraq
larınıolduqlarıkimiburax
dıqları halda, Azərbaycan
və Şimali Qafqazın milli
bayraqlarını dəyişdirmək
istədiklərini, çünki bunlar
da pantürkizm və panisla
mizm işarətləri olduğunu
söylədiklərini, amma buna
şiddətli və məntiqli etirazı
və açıqlaması nəticəsində
almanların bu düşüncələ
rindənvazkeçdiklərinisöy
lədi. Hilal Münşi bəy al
manların, əvvəlcə yazıb
vermişolduğubirbəyanna
mədəki“istiqlal”sözünüçı
xardıqlarını, beləcə alman
ların rus əsirliyindəki mil
lətlərə və türklərə istiqlal
verməkfikrindəolmadıqla
rıanlamınıçıxardığınısöy
lədi.Hilalbəyinbuqənaəti
nəqatıldığımıaçıqladım”.

BirqeydindəisəÜlküsalmaraqlıbir
fakta toxunur: “... Saat 17:30daChar
lottenburgstansiyasınagəldim.Burada
Hilal Münşi bəy gözləyirdi. Məhəm
mədəmin Rəsulzadə bəyə çatacaq bir
məktubverdi və bunları söyləməyimi
ricaetdi:“Aldığımsonxəbərəgörə,bol
şeviklər İranAzərbaycanındabirneçə
azərimillətçisinitutuböldürüblər”.

Miryaqub
Mirmehdiyevləəlaqələr
XatirələrdəAzərbaycan Cümhuriy

yətininParisSülhKonfransınagöndər
diyiNümayəndəHeyətindətəmsilolu
nan, sonralarmühacir həyatı yaşayan
Miryaqub Mirmehdiyev haqqında da
qısaməlumatlarvar.1942ci il18may
tarixi ilə bağlı qeyddə yazılır: “...Gü
nortadansonra,saat15:30daazərbay
canlı doktorMiryaqubbəygəldi, saat
17:00aqədərdanışıbdərdləşdik”.

“emel”jurnalınayardım
Xatirələrdə, azərbaycanlımühacir

lərin“Emel” jurnalınaolandəstəyin
dəndəbəhsedilir.Beləki,1931ciildə
Krım davasının rəsmi orqanı halına
gəlmişbudərgiümumiböhranınnə
ticəsində çap problemi yaşayır. Re
daksiyanın bu probleminin həllinə
azərbaycanlı mühacirlər də kömək
edirlər:“Birneçəgünsonraİstanbul
dankrımlıAbdullahZihniSoysalgəl
di və azərbaycanlı qardaşlarımızdan
bizə24dollargətirdi.Bizpulamüqa
bil “Emel”in üç sayında 12 səhifəni
Azərbaycana aid onlar tərəfindən
göndəriləcəkyazılaraayıracaqvəöz
lərinə hər saydan üç yüz məcmuə
göndərəcəkdik. Təəhhüdümüzü ax
satmadanyerinəyetirdikvəazərbay
canlı qardaşlarımızabuqardaşcakö
məklərindənötrütəşəkküretdik”.
Ülküsalın xatirələrində Azərbay

can mühacirəti ilə bağlı bəzi kiçik
franqmentlərdəvar.
Ümumiyyətlə, istər Krım türkləri

vəonlarınbaşdaSeyidCəfərKrımər
olmaqlamühacirətdəki liderləri, İdil
Uraltürklərivəonlarınönəmlişəxsiy
yətlərindən Abdullah Battal Taymas
vədigərlərininxatirələrində,məqalə
lərindəAzərbaycanlabağlıkifayətqə
dər öyrənilməmiş bilgilər var. Ümid
edirikki,bukimikitablarbizimtürk
cəmizədəçevrilibyayımlanacaq.

DilqəmƏHMƏD
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AzerbaycanMillîFolklorEnstitüsü
uzmanlarınıngeliştirdikleriiyibirge
lenek var. Halkbilimi alanında yapı
lan yayın çalışmalarını Türkiye’de il
gili yayın organlarındameslektaşları
aracılığı ile duyulmasını sağlıyorlar.
BöyleceikiTürkeliarasındakurulma
sı sürdürülenkültürelköprügüçka
zanıyor. Bu köprüden geçerek daha
çokçalışmanıntanıtımınınsağlanma
sı ve bu köprünün bu amaçla diğer
Türkelleri arasındadakurulupgüç
lendirilmesigerektiğindüşünüyoruz.
İslammedeniyeti yayınlarının Os

manlılar döneminde İstanbul’da yo
ğunlaşmasının yöntemlerinden birisi
demuhtemelenbuidi.Gaspıralıaynı
hizmeti Tercüman Gazetesi vasıtası
zıyla farklı formatta Türkçülük için
yapıyordu. Azerbaycan ve Türkiye
arasındaki bu kültür trafiğinin diğer
Türkkesimlerinefarkatması,biraziki
Türkeliarasındakicoğrafîyakınlıktan
birazdaTürkçeninbubölgedekiözel
konumundandır.
Maalesef, Cumhuriyetlerimiz çey

rek aşırı geride bırakmış olmalarına
rağmenortakyayınyapanyayınevleri
ve ortak kitap fuarları ve benzeri et
kinliklerhenüzgörünürdeyoktur.Ba
zı süreli yayınlarda bu alanda bir
gayretgörülmektedir.Görselbasında
ise TRT hakikaten öncülük yapabile
ceğinigöstermekteancakgörebildiği
mizkadarı ileTürkologlarımızdaye
terli gayret yoktur. Süreli yayınlar
arasında Türk Dünyası Araştırma
Vakfınınikidergisi,ErciyesDergisive
KültürAjansının3dergisi,MilliFolk
lor Dergisi gibi yayınlar bize göre
önemlihizmetler etmektedirler.Aka
demikçevrelerinilmiyayınorganları
dakendiformatlarındavarlıkgöster
mektedir.
EliŞamil,bizimkuşağınsadecean

siklopdistlerindenbirisideğil,aynıza

mandakültürşölenimüdavimlerinde
dir.OnunTürkdünyasındantespitini
yaptığıkültürşölenleriniTürkellerine
duyurmasındaki hizmeti gerçek bir
ilmîkültürelçiliğidir.Nevarki,kültür
şölenlerininöncelikli amaçlarınınyer
lerini,farklıamaçlaravebirazdafarklı
ellerebırakmışlardır.
“ÇıldırlıAşıq İrfani  Şeirleri,Haq

qındaki DestanRevayetler” isimli
(Bakı2016)eseriEliŞamil’inbualan
daki çalışmalarındansondönemeait
olanlardan sadecebir tanesidir. Suri
yeTürkmenlerikonusunuO,ilkdefa
Türkiye’deGolanTürkmenleri konu
luçalışmalarıtanıştırmıştı.
Çıldırlı Aşıq İrfani’nin çalışması

‘İrfaniHavasıve İrfaniLeqapliAşık
lar’, ‘Qoşmalar’, ‘Qoşma  Müstezat’,
‘Vücudnamler’,“İrfaniileXastaHasa
nınDeyişmesi’’,‘AşıkİrfanininÖmür
Yolu ve Şeirleri” şeklindeki ana bö
lümden  sonra ‘YaranmasıHaqqında
DestanRevayatlar’ve‘Sözlük’olmak
üzere7bölümdenoluşmuştur.
Bunlardanilkbölümde;yazarınça

lışmayı başlatmasına, Çıldır Âşıklık
muhitini kısa kültür tarihi ile anlatı
mına, İrfani’nin bu muhitteki konu
muna, O’nun hakkında Azerbaycan

ve Türkiye’de yapılmış çalışmalara,
Onunâşıkmıyoksaelşairimioldu
ğuna dair bilgi verip kanaatine dair
açıklamalaryapılmaktavekaynaklara
geçmektedir. Belirtilen bölümlerden
ikinci bölümde o’nun 37 koşmasına
vermektevemüteakipbölümde“Qoş
ma  Müstezat”a geçmektedir. Dör
düncü bölümde Onun 4 destanı yer
almakta, Beşinci bölümdeHastaHa
san ile değişmesine ve son bölümde
hayathikâyesihakkındaanlatılanlara
dair bilgi verip ve yazar kitaba bir
sözlükeklenmektedir.
O’nun“HalOlur”isimliyaşdesta

nında,‘kut’bağlantılıbulgulardavar
dır.Halkinançlarındakişioğluileilgi
li inançlardaevlenmesigecikmişkız
lar da adeta bir kutsuzluk aranır. O
kalığ kızlarda fellerin olacağı ka
naatindedir.

“Sabahtan,seherdeninerlerdüze,
Xınalıbarmağa,sürmeligöze
Çokhevesetmeynenqocalmışkıza,
Ondaçeşitçeşitoyunlarolur”

KutuverenindealanındaAllahol
duğu,kutbulupsonundaölüneceğini
ve gelinen yere gidileceğini  “Qoca
lur”şiirindeanlatırkendeAşık;

“…………………..........................…
Qamyeyib,qamiçmedivanekönül
Hökümet sahibi xanlar qocalar”

diyecektir.
Onun“Yeri”isimliKoşmaMüste

zad’ındadadoğalolarakKozmogoni
izleri vardır.O’nagöre evvela taşve
yeryaratılmıştır.

“ÂlemixalqetmekdilediSübhan
Evvelxalqeyledidaşı,cövheri
Ululuğundersinarşiasiman,
Dilediyaradangöyileyeri”

denilmektedir.
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Eli Şamil’in kitaba aldığı sözlük
benzeriçalışmalardaolanlardanfarklı
değildir. Biz bu klasik uygulamanın
farklı bir formatta uygulanmasından
yananız.Önereceğimizuygulamatar
zında adeta minik bir ansiklopedik
sözlükvardır.Aşığınelealınanşiirleri
ileonunoşiirlerdekiöncelikleisimler
olmaküzerekelimelereyüklediğian
lamın sözlüğü çıkarılmalı. Âşık kur
da,kuzuya,kayına,meşeye, taşa,ka
yaya,dula,bekâraerkişiyekadınkişi
yehangianlamıyüklemiş,eserihazır
layan böylesi bir sözlük hazırlamalı.
Şairin nebata, hayvanata, cemadata,
insanata,bunlarınilişkilerine,bunlar
la yaratanın ilişkisine verdiği anlamı
yayınahazırlayansözlükleştirebilme
lidir. Aşığın ikinci kitabı hazırlanır
ken,ilkkitabındakisözlükdedikkate
alınıp,bütünbunlardanAşığıneserle
rindeki âlemleri algılayışı ve âlemler
arasıilişkiyedairgörüşlerianlaşılabil
melidir.Böyleceaynıçağınâşıklarının
sözlüğüokuyucuyabirdöneminveya
birmahalınâşıklarınınanlayışınıyan
sıtabilmelidir.
Halk ve Hak âşıklarını inceleyen

ler, incelemeleri ilerledikçe yapılage
lenbusözlükçalışmalarınıdadikkate
alarak yeni çalışmalarda daha kap
samlıdahamuhtevalısözlüklerleoku
yucunun karşısına çıkabilmeliler. Bu
türdenbirsözlükeklemeyöntemibir
noktada şiirden hareketle motif in
deksi çıkarma işlemidir. Neticede
bunlarnesirlerdekimotiftespitiçalış

maları ile birleştirilerek.
Halkkültürümüzdekur
da, elmaya veya dağa
yüklenen anlam ortaya
çıkmış olacaktır. O du
rumda bu sözlük su ka
tılmadıkmillî bir sözlük
olur.Bununehalkvene
deHakaşığındanbekle
mek adil olmaz.Bu söz
lüklerin hazırlanmış ol
maları,herikitürdenaşı
ğınbilgibirikiminidoğal
olarak etkileyecektir. Et
kilemelidir.
Önerdiğimiz yönte

minilkörneklerioldukça
yüzeysel de olsalar, pek
azaraştırmacıtarafından
yapılmakta olsalar da
Türkiye’de örneklerini
görebiliyoruz.
Halkozanışiirlerinde

kitemalarıiçerisindeya
şadığı halk kültüründen
derler. O verileri sazıyla
sözüyle halka yansıtılır.
Tekrar halktan alır, tek
rarhalkaverir.Halkbili
miaraştırmacısı,halktanderledikleri
ni aşığın şiirinden şiirleşmiş olarak
örnekleme imkânı bulur. Böylece
halkbilimci, halkbili çalışmalarında
cönk toplayıp içeriklerini tasnif ve
karşılaştırmaktan bir kademe daha
önemlibirroloynamışolur.
Hakaşığınagelince,tasavvufihalk

edebiyatı çalışmalarında üzerinde
durmayaçalıştığımızhusus,tasavvuf
alanı daha elit bir kadronun elinde
oluşuvebüyükölçüdeayetvehadis
lerleörgülendiğindenbualandadaha
imbiktengeçirilmişbirnoktadadır.

YaşarKalafat
Halkbilim Araştırmaları  

Kültür ve Strateji Merkezi



Oxucuların nəzərinə!

Aylıq yayımlanan 
“Birlik” jurnalını mətbuat 
yayım köşklərindən və abunə 
yazılışı ilə əldə edə bilərsiniz.
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ТЯСИСЧИ:

Azərbaycan bayrağına
Türküstanyelləriöpübalnını
Söylüyordərdinisana,bayrağım!
ÜçrənginəksiniQuzğundənizdən
Ərməğanyollasınyara,bayrağım!

GedərkənTuranaçıxdınqarşıma,
Kölgəndövlətquşu,qondubaşıma!
İznvergözümdəcoşanyaşıma
Dinlətsindərdiniaha,bayrağım!

QayıXansoyundanaldığınrəngi,
QucamışElxanla,müsəlmanbəgi.
Elxanınövladı,dinindirəgi,
Gətirdinkönlüməsəfa,bayrağım!

Köksümdətufanlargəldimirəli,
Öpümkölgəndüşənmübarəkyeri!
Allahınyıldızı,ogözəlpəri,
SığınmışqoynundaAya,bayrağım!

ƏHMƏD 
CAVAD-125

(18921937)
Azərbaycanınistiqlalşairi




