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Azərbaycan-
Qazaxıstan 
diplomatik 
münasibətləri

Öz  bə  kis  tan 
pre  zi  den  ti  nin 

psi  xo  lo  ji 
port  re  ti

Öl  kə  si  nin 
el  çi  si, 

mil  lə  ti  nin 
qü  ru  ru  

Prezident İlham Əliyev: 

“Gün gələcək, Azərbaycan 
bayrağı Şuşada da qaldırılacaq”

“Bu gün Lə lə Tə pə də və di gər iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də Azər bay can bay ra ğı dal ğa la nır. Gün gə lə
cək, bi zim bay ra ğı mız Şu şa da da qal dı rı la caq. Bu 
iş ğal bö yük əda lət siz lik dir, həm də bey nəl xalq qa nun
lar po zu lur. An caq əf sus lar ol sun ki, dün ya da iki li 
stan dart lar möv cud dur. BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı  
4 qət na mə qə bul edib ki, er mə ni si lah lı qüv və lə ri  
dər hal və qeydşərt siz iş ğal edil miş tor paq lar dan  
çıx sın. Er mə nis tan bu na əməl et mir və bu  
qət na mə lə ri qə bul edən lər də Er mə nis ta nı məc bur 
et mir ki, bu na əməl et sin. Prob lem bun dan iba rət dir”



Ötən həf  tə Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev Brüs  sel  də NA  TOnun Şi  ma  li At 
lan  ti  ka Şu  ra  sı  nın ic  la  sın  da iş  ti  rak 
edib. Şi  ma  li At  lan  ti  ka Şu  ra  sı  nın ic  la
 sın  da əv  vəl  cə NA  TOnun baş ka  ti  bi 
Yens Stol  ten  berq çı  xış et  di. Son  ra o, 
sö  zü Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  və ve  rib.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Azər  bay  can 

ilə NA  TO ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə 
lər  də uğur  lu əmək  daş  lı  ğın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  di  yi  ni bil  di  rib. Öl  kə  mi  zin 
NA  TOnun müx  tə  lif mis  si  ya və 
əmə  liy  yat  la  rın  da fəal iş  ti  rak et  di  yi 
ni vur  ğu  la  yan Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev NA  TOnun, öz növ  bə  sin  də, 
Azər  bay  can  da əra  zi  lə  rin mi  na  lar 
dan tə  miz  lən  mə  si işin  də fəal iş  ti  rak 

et  di  yi  ni bil  di  rib. Qeyd olu  nub ki, 
Azər  bay  can Əf  qa  nıs  tan  da  kı sülh 
mə  ram  lı fəaliy  yə  ti  ni ge  niş  lən  di  rir 
və bu öl  kə ilə iki  tə  rəf  li sə  viy  yə  də 
iq  ti  sa  di və di  gər sa  hə  lər  də əmək 
daş  lı  ğı hə  ya  ta ke  çi  rir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər  bay 
canAv  ro  pa İt  ti  fa  qı mü  na  si  bət  lə  ri  nə 
to  xu  nub, əmək  daş  lı  ğın uğur  la in  ki 

PrezidentİlhamƏliyev:

“Er  mə  nis  tan sta  tus-kvo  nu sax  la  maq niy  yə  tin  də  dir” 
NATO-nunbaşkatibiYensStoltenberq:

“Həll olun  ma  mış Dağ  lıq Qa  ra  bağ  
mü  na  qi  şə  si na  ra  hat  lı  ğa sə  bəb olan mə  sə  lə  dir”
AzərbaycanPrezidentiNATO-nunŞimaliAtlantikaŞurasının
iclasındabirdahaErmənistanınişğalçılıqsiyasətindəndanışıb
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şaf et  di  yi  ni və onun müx  tə  lif sa  hə  lə
 ri əha  tə et  di  yi  ni bil  di  rib.

Azər  bay  can  da de  mok  ra  tik in  ki  şaf 
mə  sə  lə  lə  rin  dən da  nı  şan Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev öl  kə  miz  də azad in  ter 
net, söz, top  laş  ma və di  gər azad  lıq 
la  rın tə  min edil  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. 
Öl  kə  miz  də iq  ti  sa  di in  ki  şaf mə  sə  lə  lə
 ri və bu sa  hə  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ge 
niş  miq  yas  lı is  la  hat  lar ba  rə  də da  nı 
şan döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı qeyd edib 
ki, 2004cü il  dən bə  ri Azər  bay  can iq 
ti  sa  diy  ya  tı 3 də  fə ar  tıb, yox  sul  luq 
sə  viy  yə  si 49 faiz  dən 5 faizə, həm  çi 
nin iş  siz  lik sə  viy  yə  si 5 faizə dü  şüb, 
xa  ri  ci bor  cu  muz ümu  mi da  xi  li məh
 su  la nis  bə  tən 20 faiz  dən də aşa  ğı 
sə  viy  yə  də  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər  bay 
ca  nın dün  ya  da mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ril  di  yi  ni, 
öl  kə  miz  də mul  ti  kul  tu  ra  liz  min, to  le 
rant  lı  ğın tə  min olun  du  ğu  nu və bu 
nun  la bağ  lı bir sı  ra mü  hüm təd  bir  lə
 rin ke  çi  ril  di  yi  ni bil  di  rib. Azər  bay 
can  da qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şaf 
et  di  yi  ni, Da  vos Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru
 mu  nun öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı rə 
qa  bət  qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nə gö  rə dün  ya 
döv  lət  lə  ri ara  sın  da 37ci yer  dən 35ci 
ye  rə la  yiq gör  dü  yü  nü qeyd edən 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı təh  sil, inf  rast 
ruk  tur, nəq  liy  yat və di  gər sa  hə  lər  də 
əl  də olu  nan uğur  lar  dan da  nı  şıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər  bay 
ca  nın Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi  nin tə  min olun  ma  sın  da  kı ro  lu  nu 

qeyd edib, “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi” la  yi
 hə  sin  dən da  nı  şıb, TA  NAP və TAP 
la  yi  hə  lə  ri  nin uğur  la ic  ra edil  di  yi  ni 
bil  di  rib və Azər  bay  ca  nın uzun il  lər 
bun  dan son  ra da Av  ro  pa  nın eti  bar  lı 
qaz tə  mi  nat  çı  sı  na çev  ri  lə  cə  yi  ni de  yib. 
Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun əhə
 miy  yə  ti  ni qeyd edən döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı bu yo  lun Asi  ya ilə Av  ro  pa 
ara  sın  da ən qı  sa yol ol  du  ğu  nu de  yib, 
Azər  bay  ca  nın Şi  malCə  nub və Şərq
Qərb ara  sın  da mü  hüm tran  zit qov  şa
 ğı  na çev  ril  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Er  mə  nis 
tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si mə  sə  lə  si  nə ge  niş to  xu 
nub, Er  mə  nis  ta  nın öl  kə  mi  zin 20 faiz 
tor  paq  la  rı  nı, o cüm  lə  dən Dağ  lıq Qa 
ra  ba  ğı və ət  raf 7 ra  yo  nu iş  ğal et  di  yi
 ni vur  ğu  la  yıb. Er  mə  ni  lə  rin hə  min 
əra  zi  lər  də tö  rət  dik  lə  ri hər  bi ci  na  yət 
lər, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı, gü  nah  sız in 
san  la  rın qət  lə ye  ti  ril  mə  si və et  nik 
tə  miz  lə  mə  yə mə  ruz qal  ma  sı ba  rə  də 
ət  raf  lı da  nı  şan döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı 
ATƏTin fak  ta  raş  dı  rı  cı mis  si  ya  la  rı 
nın da iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də da 
ğın  tı  la  rı qey  də al  dıq  la  rı  nı bil  di  rib. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev vur  ğu  la  yıb 
ki, BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın Er 
mə  nis  tan iş  ğal  çı qüv  və  lə  ri  nin Azər 
bay  can əra  zi  lə  rin  dən çı  xa  rıl  ma  sı  nı 
tə  ləb edən 4 qət  na  mə  si ic  ra edil  mir 
və Er  mə  nis  tan sta  tuskvo  nu sax  la 
maq niy  yə  tin  də  dir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev NA  TOnun Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  di  yi  ni 

vur  ğu  la  yıb.
Son  ra bir çox öl  kə  lə  rin sə  fir  lə  ri çı 

xış edib  lər və Azər  bay  ca  nın NA  TO
nun mis  si  ya  la  rın  da fəal ro  lun  dan 
da  nı  şıb  lar, öl  kə  mi  zin Əf  qa  nıs  ta  na 
gös  tər  di  yi yar  dı  mı və ora  da  kı mis  si
 ya  da iş  ti  ra  kı  nı yük  sək qiy  mət  lən  di 
rib  lər, Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa  nın 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nə töh  fə  si  ni qeyd 
edib  lər, Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə to  xu 
na  raq, mü  na  qi  şə  nin həl  li  nin zə  ru  ri 
li  yi  ni bil  di  rib  lər.

* * *
Da  ha son  ra  Pre  zi  dent İl  ham Əli 

yev və NA  TOnun baş ka  ti  bi Yens 
Stol  ten  berq mət  buata bə  ya  nat  la çı 
xış edib  lər. NA  TOnun baş ka  ti  bi 
Yens Stol  ten  berq  bil  di  rib ki, NA  TO 
ilə Azər  bay  can ara  sın  da  kı tə  rəf  daş  lı
 ğın baş  lan  ğı  cı uzun il  lər bun  dan ön 
cə  yə tə  sa  düf edir. Bu tə  rəf  daş  lı  ğın 
tə  mə  li de  mok  ra  tik də  yər  lə  rə və prin
 sip  lə  rə sa  diq  lik əsa  sın  da qo  yu  lub. 
Bu gün bi  zim prak  ti  ki əmək  daş  lı  ğı 
mız ba  ca  rıq  la  rın in  ki  şa  fın  dan tut 
muş ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nə qə  dər bir 
çox sa  hə  lə  ri əha  tə edir və keç  miş so 
vet or  du  sun  dan qal  mış part  la  ma  mış 
mi  na və hər  bi sur  sat  la  rın tə  miz  lən 
mə  si üçün eti  mad fon  du çər  çi  və  sin 
də apa  rı  lır. Mən, həm  çi  nin Si  zə BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qa  dın  lar, 
sülh və təh  lü  kə  siz  lik üz  rə 1325 say  lı 
qət  na  mə  si  ni bi  zim əmək  daş  lıq gün 
də  li  yi  mi  zə da  xil et  di  yi  niz üçün tə 
şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm. Bü  tün bun  lar 
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Av  rat  lan  tik mə  ka  nın da  ha da təh  lü 
kə  siz ol  ma  sı  na töh  fə ve  rir. Biz seç  di
 yi  niz bü  tün sa  hə  lər  də Si  zin  lə işi  mi  zi 
da  vam et  dir  mə  yə və əmək  daş  lı  ğı 
mı  zı da  ha da in  ki  şaf et  dir  mə  yə sa  di
 qik. Biz Si  zi təh  lü  kə  siz  lik sa  hə  sin  də 
is  la  hat  la  rın da  ha da ar  tı  rıl  ma  sı  na 
də  vət edi  rik və kor  rup  si  ya ilə mü  ba
 ri  zə sa  hə  sin  də Si  zə dəs  tək ol  maq 
üçün bi  zim dü  rüst  lü  yün ar  tı  rıl  ma  sı 
proq  ra  mın  dan tam fay  da  lan  ma  ğa 
ça  ğı  rı  rıq.

Bu gün biz, həm  çi  nin Cə  nu  bi Qaf
 qaz  da re  gional təh  lü  kə  siz  li  yi də mü 
za  ki  rə et  dik. Həll olun  ma  mış Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si na  ra  hat  lı  ğa sə 
bəb olan mə  sə  lə  dir. Ay  dın  dır ki, bu 
mü  na  qi  şə  nin hər  bi yol  la həll olun 
ma  sı im  ka  nı yox  dur və NA  TO bu 
mə  sə  lə  də bir  ba  şa ro  la ma  lik de  yil. 
Biz ATƏTin Minsk qru  pu  nun həm 
sədr  lə  ri  nin işi  ni dəs  tək  lə  yi  rik və Er 
mə  nis  tan pre  zi  den  ti ilə bər  pa et  di  yi
 niz dialoq ba  rə  də eşit  di  yim xə  bər 
mə  ni ruh  lan  dır  dı. Biz mü  na  qi  şə  nin 
həl  li  nin da  nı  şıq  lar yo  lu  nun da  vam 
et  di  ril  mə  si  ni və və  ziy  yə  tin gər  gin 
ləş  mə  si  nə yol ve  ril  mə  mə  si  ni dəs  tək
 lə  yi  rik. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 
yev qeyd edib ki, Azər  bay  can NA 
TOnun bir çox əmə  liy  yat  la  rın  da  
KFORda, İSAFda iş  ti  rak et  miş  dir. 
İn  di isə Azər  bay  can Qə  tiy  yət  li Dəs 

tək Mis  si  ya  sı  na öz töh  fə  si  ni ve  rir. 
Əf  qa  nıs  tan  da təh  lü  kə  siz  li  yi və sül 
hü tə  min et  mək üçün 94 hər  bi qul 
luq  çu  muz NA  TO hərb  çi  lə  ri ilə çi  yin
çi  yi  nə xid  mət edir. Azər  bay  can, 
həm  çi  nin koali  si  ya qüv  və  lə  ri üçün 
mul  ti  mo  dal tran  zit və əra  zi  miz üzə 
rin  dən uçuş im  kan  la  rı  nı tə  min edir. 
Azər  bay  can Əf  qa  nıs  tan or  du  su  nun 
Mil  li Eti  mad Fon  du  na töh  fə ve  rib və 
cə  nab baş ka  tib qeyd et  di  yi ki  mi, Əf 
qa  nis  tan  da sülh, təh  lü  kə  siz  lik və sa 
bit  li  yə da  ha da ar  tıq töh  fə ver  mək 
üçün hər  bi qul  luq  çu  la  rı  mı  zın sa  yı  nı 
ar  tı  ra  ca  ğıq.

2004cü il  dən bə  ri Azər  bay  can 
Fər  di Tə  rəf  daş  lıq Fəaliy  yət Pla  nı  na 
qo  şu  lub və dörd tsik  li bi  ti  rib. Be  şin  ci 
tsikl ha  zır  da ic  ra olun  maq  da  dır. Bu, 
həm  çi  nin bi  zim əmək  daş  lı  ğı  mı  zın 
va  cib ele  men  ti  dir. Biz bu gün re 
gional təh  lü  kə  siz  lik  lə bağ  lı mə  sə  lə 
lə  ri mü  za  ki  rə et  dik. Re  gional təh  lü 
kə  siz  lik üçün ən bö  yük təh  lü  kə Er 
mə  nis  tan və Azər  bay  can ara  sın  da 
həll olun  ma  mış mü  na  qi  şə  dir. Uzun 
il  lər  dir ki, əra  zi  lə  ri  miz er  mə  ni iş  ğa  lı 
al  tın  da  dır, bir mil  yon  dan ar  tıq azər
 bay  can  lı qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
və  ziy  yə  ti  nə dü  şüb, azər  bay  can  lı  la  ra 
qar  şı et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti apa  rı 
lıb və əf  sus  lar ol  sun ki, və  ziy  yət də 
yiş  məz ola  raq qa  lır. ATƏTin Minsk 
qru  pu  na üzv olan öl  kə  lə  rin pre  zi 

dent  lə  ri  nin sta  tuskvo  nun qə  bu  le 
dil  məz  li  yi və də  yiş  mə  li ol  du  ğu ilə 
bağ  lı bə  ya  nat  la  rı  na rəğ  mən Er  mə 
nis  tan sta  tuskvo  nu müm  kün qə  dər 
çox sax  la  maq is  tə  yir. BMTnin Təh 
lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı Er  mə  nis  tan qo  şun 
la  rı  nın iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  dən 
dər  hal və qeydşərt  siz çı  xa  rıl  ma  sı ilə 
bağ  lı dörd qət  na  mə qə  bul edib. Er 
mə  nis  tan iyir  mi il  dən ar  tıq  dır ki, bu 
qət  na  mə  lə  ri ic  ra et  mir. Mü  na  qi  şə 
BMTnin Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 
mü  va  fiq qət  na  mə  lə  ri və Azər  bay  ca 
nın əra  zi bü  töv  lü  yü əsa  sın  da həll 
olun  ma  lı  dır. Azər  bay  ca  nın əra  zi bü 
töv  lü  yü bü  tün dün  ya tə  rə  fin  dən ta 
nı  nır.

Azər  bay  can öz qon  şu  la  rı ilə bir 
lik  də Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu 
nun in  şa  sı  nı uğur  la ta  mam  la  yıb. Bu, 
Asi  ya və Av  ro  pa ara  sın  da ən qı  sa 
yol  dur və Əf  qa  nıs  ta  na təc  hi  zat bu 
marş  rut va  si  tə  si  lə da  ha asan və sə 
mə  rə  li ola  caq  dır. Bi  zim NA  TO ilə 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın bö  yük po  ten  sialı 
var və əmək  daş  lı  ğın ta  ri  xi bu  nu nü 
ma  yiş et  di  rir. Bu gün mə  nim NA  TO
nun mən  zilqə  rar  ga  hı  na sə  fə  rim ar 
tıq al  tın  cı sə  fər  dir. Be  lə  lik  lə, bu, 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın çox güc  lü ol  du  ğu
 nu nü  ma  yiş et  di  rir. Biz re  gionu  muz
 da sül  hü, təh  lü  kə  siz  li  yi və sa  bit  li  yi 
tə  min et  mək üçün tə  rəf  daş  lı  ğı  mı  zı 
da  vam et  di  ri  rik. 
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No  yab  rın 27də Qa  zaxs  ta  nın pay
 tax  tı As  ta  na şə  hə  rin  də Azər  bay  ca 
nın Qa  za  xıs  tan  da  kı sə  fir  li  yi  nin təş 
ki  lat  çı  lı  ğı ilə Azər  bay  canQa  za  xıs  tan 
dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  ri  nin 25 il  li 
yi ilə bağ  lı rəs  mi qə  bul təş  kil olu 
nub. Azər  Tac xə  bər ve  rir ki, qə  bul  da 
Azər  bay  ca  nın nü  ma  yən  də he  yə  ti, 
Qa  za  xıs  ta  nın döv  lət və hö  ku  mət rəs
 mi  lə  ri, ta  nın  mış ic  ti  maisi  ya  si xa 
dim  lər, dip  lo  ma  tik kor  pu  sun nü  ma
 yən  də  lə  ri iş  ti  rak edib  lər. Azər  bay  ca
 nın Qa  za  xıs  tan  da  kı sə  fi  ri Rə  şad 
Məm  mə  dov təd  bi  ri aça  raq qar  daş 
öl  kə  lə  ri  mi  zin mü  na  si  bət  lə  ri  nin çox 
yük  sək sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu və st  ra
 te  ji xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı qeyd edib.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin ic  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz 
rə kö  mək  çi  si Əli Hə  sə  nov rəs  mi qə 
bul  da çı  xış edib. Təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı 
nı sa  lam  la  yan Əli Hə  sə  nov de  yib ki, 
əs  rin dörd  də  bi  ri ta  rix ba  xı  mın  dan 
bö  yük müd  dət de  yil, la  kin iyir  mi il 
dən bir qə  dər çox bun  dan əv  vəl öz 
müs  tə  qil  li  yi  ni bə  yan et  miş öl  kə  lər 
üçün bu dövr bü  töv bir epo  xa  dır. 
Ötən 25 il ər  zin  də biz ço  xəsr  lik dost
 luq ənə  nə  lə  ri  ni nəin  ki qo  ru  yub sax 
la  ma  ğa, həm də ge  niş  lən  dir  mə  yə, 
Azər  bay  canQa  za  xıs  tan mü  na  si  bət 
lə  ri  ni st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə 
çat  dır  ma  ğa nail ol  mu  şuq. Bu iş  də 
həm ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
yev və mil  lə  tin li  de  ri Nur  sul  tan Na 
zar  ba  yev, həm də Azər  bay  ca  nın in 
di  ki Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev çox 
bö  yük rol oy  na  yıb  lar.

Azər  bay  canQa  za  xıs  tan iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  ri  nin mü  kəm  məl mü  qa  vi  lə
hü  quq ba  za  sı  nın for  ma  laş  dı  ğı  nı vur
 ğu  la  yan Pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si bil 
di  rib ki, ötən müd  dət  də 100dən çox 
döv  lət  lə  ra  ra  sı və hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı 
sə  nəd, o cüm  lə  dən “Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı ilə Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka
 sı ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın da  ha da 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si və də  rin  ləş  di  ril 
mə  si haq  qın  da Bə  yan  na  mə” (1997), 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Qa  za 

xıs  tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  ri və st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
haq  qın  da Bə  yan  na  mə” (2004), “Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Qa  za  xıs  tan 
Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da st  ra  te  ji tə  rəf 
daş  lıq və müt  tə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri 
haq  qın  da Mü  qa  vi  lə” (2005), “Azər 
bay  can və Qa  za  xıs  tan pre  zi  dent  lə  ri 
nin Bir  gə Bə  yan  na  mə  si” (2017) və 
di  gər sə  nəd  lər im  za  la  nıb. Bu sə  nəd 
lər, həm  çi  nin mün  tə  zəm su  rət  də ke 
çi  ri  lən yük  sək sə  viy  yə  li iki  tə  rəf  li gö 
rüş  lər, sə  mə  rə  li par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər öl  kə  lə  ri  mi  zin müasir mər 
hə  lə  də yük  sək eti  ba  ra və eti  ma  da 
əsas  la  nan tə  rəf  daş  lı  ğı  nın də  rin  ləş 
mə  si  nə və ge  niş  lən  mə  si  nə xid  mət 
edir.

Öl  kə  lə  ri  mi  zin bey  nəl  xalq və re 
gional təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də də 
fəal əmək  daş  lıq et  di  yi  ni və birbi  ri  ni 
dəs  tək  lə  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  ran Əli 
Hə  sə  nov vur  ğu  la  yıb ki, Qa  za  xıs  tan 
20172018ci il  lər  də BMT Təh  lü  kə 
siz  lik Şu  ra  sı  nın qey  ridaimi üz  vü 
se  çi  lər  kən Azər  bay  can ona səs ve  rən 
ilk döv  lət  lər  dən bi  ri olub. Azər  bay 
can As  ta  na  da “EX  PO2017” bey  nəl 
xalq ix  ti  sas  laş  dı  rıl  mış sər  gi  nin ke  çi 
ril  mə  si tə  şəb  bü  sü  nü də dəs  tək  lə  yən
 lə  rin bi  rin  ci  lə  rin  dən olub.

Qa  za  xıs  ta  nın da ey  ni qay  da ilə 
Azər  bay  ca  nı bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də 
və qu  rum  lar  da dəs  tək  lə  di  yi  ni bil  di 
rən Pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si de  yib: 
“Biz Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nin 20 

Azərbaycan-Qazaxıstan
diplomatikmünasibətləri

Əli Hə  sə  nov:  
“Qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə 
rin müasir və  ziy  yə  ti  ni və 
pers  pek  tiv  lə  ri  ni qiy  mət 
lən  di  rə  rək inam  la de  mək 

olar ki, döv  lət  lə  ri  miz 
ara  sın  da əla  qə  lər da  ha 

da ge  niş  lə  nə  cək və möh 
kəm  lə  nə  cək”.

Ma  xam  bet  
Dos  mu  xam  be  tov: 

“Bi  zi ümu  mi ta  ri  xi  
kök  lər və mə  də  niy  yət  lə 

ya  na  şı, meh  ri  ban qon  şu 
luq və dost  luq əla  qə  lə  ri 
nin in  ki  şa  fı  na yö  nəl  miş 
yo  rul  maz ira  də və əzm 

kar  lıq bir  ləş  di  rir”
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faizi  nin Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal 
edil  mə  si ilə nə  ti  cə  lən  miş Er  mə  nis 
tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  sin  də öl  kə  mi  zin haq  lı 
möv  qe  yi  ni daim dəs  tək  lə  di  yi  nə gö 
rə qar  daş Qa  za  xıs  ta  nın rəh  bər  li  yi  nə 
də  rin min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik”.

Azər  bay  can ilə Qa  za  xıs  tan ara  sın
 da si  ya  si əla  qə  lə  rin yük  sək sə  viy  yə 
si  nin ti  ca  riiq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğa da 
müs  bət tə  sir gös  tər  di  yi  ni söy  lə  yən 
Əli Hə  sə  nov qeyd edib ki, Ba  kı  nın 
ya  xın  lı  ğın  da Bey  nəl  xalq Də  niz Ti  ca 
rə  ti Li  ma  nı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, bu ya 
xın  lar  da Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo 
lu  nun is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si, həm  çi  nin 
Ak  tau li  ma  nı  nın ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 
və ye  ni Ku  rik li  ma  nı  nın açıl  ma  sı öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da əm  təə döv  riy  yə 
si  ni əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tır  ma  ğa 
im  kan ve  rə  cək. Əla  mət  dar hal  dır ki, 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di əla  qə 
lər tək  cə ti  ca  rət  lə məh  dud  laş  mır. 
Azər  bay  can  lı sər  ma  yə  dar  lar Qa  za 
xıs  tan ba  za  rı  na ma  raq gös  tə  rir və bu 
öl  kə  nin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na fəal sər  ma  yə 
ya  tı  rır  lar. Azər  bay  can  da da Qa  za 
xıs  tan şir  kət  lə  ri uğur  la fəaliy  yət gös
 tə  rir. Sər  ma  yə qo  yu  luş  la  rı  nın ümu 
mi həc  mi 200 mil  yon dol  la  ra ya  xın 
dır.

Pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si hu  ma  ni  tar 
əla  qə  lə  rin də iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə 
rin in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  dı 

ğı  nı xa  tır  la  dıb, Azər  bay  ca  nın Qa  za 
xıs  tan ilə bu is  ti  qa  mət  də əla  qə  lə  rin 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə xü  su  si önəm 
ver  di  yi  ni, Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  tin
 də qa  zax di  li, ta  ri  xi və mə  də  niy  yə  ti 
Mər  kə  zi  nin fəaliy  yət gös  tər  di  yi  ni, 
Qa  zax xan  lı  ğı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nın 550 
il  li  yi  nə həsr edil  miş nü  fuz  lu bey  nəl
 xalq konf  ran  sın Ba  kı  da ke  çi  ril  di  yi  ni, 
pay  taxt Ba  kı  nın kü  çə  lə  rin  dən bi  ri  nə 
bö  yük Abay Ku  nan  ba  ye  vin adı  nın 
ve  ril  di  yi  ni və onun ba  rel  ye  fi  nin açıl
 dı  ğı  nı, qar  daş xalq  la  rı  mı  zın ta  nın 
mış şəx  siy  yət  lə  ri  nin və ya  zı  çı  la  rı  nın 
əsər  lə  ri  nin hər iki di  lə tər  cü  mə edil 
di  yi  ni bil  di  rə  rək de  yib: “Bu gün biz 
As  ta  na  da “Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev. 
Hə  yat yo  lu” ki  ta  bı  nın təq  di  ma  tı  nı 
ke  çir  dik. Müəl  li  fi Mah  mud Ka  sım 
be  kov olan bu ki  tab Azər  bay  can di 
li  nə tər  cü  mə edi  lib. Bu il Hey  dər 
Əli  yev Fon  du Qa  za  xıs  ta  nın bi  rin  ci 
Pre  zi  den  ti – Mil  lə  tin Li  de  ri Fon  du 
ilə əmək  daş  lıq haq  qın  da me  mo  ran 
dum im  za  la  yıb. Həm  çi  nin Ba  kı Döv
 lət Uni  ver  si  te  ti və ƏlFə  ra  bi adı  na 
Qa  za  xıs  tan Mil  li Uni  ver  si  te  ti ara  sın 
da da me  mo  ran  dum im  za  la  nıb. Öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da dost  luq və əmək
 daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da xü  su
 si xid  mət  lə  ri  nə gö  rə Pre  zi  dent Nur 
sul  tan Na  zar  ba  yev Azər  bay  ca  nın ali 
mü  ka  fa  tı olan “Hey  dər Əli  yev” or 
de  ni ilə təl  tif edi  lib”.

Çı  xı  şı  nın so  nun  da Azər  bay  can 
ilə Qa  za  xıs  tan ara  sın  da dip  lo  ma  tik 
mü  na  si  bət  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 25 
il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə bir da  ha təb  rik  lə
 ri  ni çat  dı  ran Əli Hə  sə  nov vur  ğu  la 
yıb: “Qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  rin 
müasir və  ziy  yə  ti  ni və pers  pek  tiv  lə 
ri  ni qiy  mət  lən  di  rə  rək inam  la de 
mək olar ki, döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da 
əla  qə  lər da  ha da ge  niş  lə  nə  cək və 
möh  kəm  lə  nə  cək”.

Qa  za  xıs  ta  nın ener  ge  ti  ka na  zi  ri  nin 
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bi  rin  ci müavi  ni Ma  xam  bet Dos  mu 
xam  be  tov qeyd edib ki, öl  kə  lə  ri  mi  zi 
hə  mi  şə sə  mi  mi dost  luq, qar  daş  lıq və 
əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri bir  ləş  di 
rib. Azər  bay  can ilə Qa  za  xıs  tan xa  ri  ci 
si  ya  sət mə  sə  lə  lə  rin  də də daim bir
bi  ri  ni dəs  tək  lə  yir.

Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin bər  pa  sın  dan 
son  ra Qa  za  xıs  tan ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da həm si  ya  si, həm iq  ti  sa  di, 
həm də hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də mü 
kəm  məl mü  qa  vi  ləhü  quq ba  za  sı for

 ma  laş  dı  rıl  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yan Ma 
xam  bet Dos  mu  xam  be  tov öl  kə  lə  ri 
mi  zin iş  ti  rak  çı  sı ol  du  ğu ener  ji, nəq 
liy  yat və in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si
 ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı la  yi  hə  lə  ri  nin əhə 
miy  yə  tin  dən da  nı  şıb.

Qa  za  xıs  tan ilə Azər  bay  can ara  sın
 da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı 
üçün bö  yük po  ten  sialın ol  du  ğu  nu 
de  yən ener  ge  ti  ka na  zi  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni bu po  ten  sialın real  laş  dı  rıl 
ma  sı üçün bir  gə səy  lə  rin va  cib  li  yin 

dən söh  bət açıb. “Bi  zi ümu  mi ta  ri  xi 
kök  lər və mə  də  niy  yət  lə ya  na  şı, meh
 ri  ban qon  şu  luq və dost  luq əla  qə  lə  ri
 nin in  ki  şa  fı  na yö  nəl  miş yo  rul  maz 
ira  də və əzm  kar  lıq bir  ləş  di  rir”,  de 
yə Ma  xam  bet Dos  mu  xam  be  tov əla 
və et  di.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də Qa  za  xıs  tan
Azər  bay  can dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət 
lə  ri  nin 25 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə qa  zax 
di  lin  də nəşr olun  muş “İRSMY  RA” 
jur  na  lı  nın təq  di  ma  tı ke  çi  ri  lib.

Jur  na  lın baş re  dak  to  ru Mu  sa Mər
 can  lı “İRS”in müx  tə  lif dil  lər  də nəşr 
olun  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb və bu 
nəş  rin məhz qa  zax di  lin  də çıx  ma  sı 
nın tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  nı bil  di  rib. O 
əla  və edib ki, “İRS” jur  na  lın  da Azər
 bay  can və Qa  za  xıs  tan ara  sın  da bü 
tün sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğı özün  də 
əks et  di  rən möv  zu  la  ra mü  ra  ciət olu
 nub. Jur  nal  da Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci 
vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban Əli  ye  va 
nın mu  ğam haq  qın  da ge  niş mə  qa  lə 
si dərc edi  lib.

Bey  nəl  xalq Türk Aka  de  mi  ya  sı  nın 
pre  zi  den  ti Dar  xan Kı  dı  ra  li ötən 25 il 
ər  zin  də Qa  za  xıs  tanAzər  bay  can əla 
qə  lə  ri  nin uğur  la in  ki  şaf et  di  yi  ni diq
 qə  tə çat  dı  rıb, öl  kə  mi  zin nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib.bSon 
da Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
nin üzv  lə  ri  nə “Qa  za  xıs  ta  nın müs  tə 
qil  li  yi  nin 25 il  li  yi” yu  bi  ley me  da  lı 
təq  dim olu  nub.
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No  yab  rın 20də Bel  çi  ka  nın pay 
tax  tı Brüs  sel  də Azər  bay  ca  nın Dias 
por  la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin və 
Av  ro  pa Azər  bay  can  lı  la  rı Konq  re  si 
nin təş  ki  la  ti dəs  tə  yi ilə “Se  pa  ra  tiz 
min bey  nəl  xalq sül  hə və təh  lü  kə  siz 
li  yə ya  rat  dı  ğı təh  did  lər” möv  zu  sun 
da bey  nəl  xalq fo  rum ke  çi  ri  lib.

Təd  bir  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
nin ic  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə kö 
mək  çi  si  şö  bə mü  di  ri Əli Hə  sə  nov, 
Azər  bay  ca  nın Bel  çi  ka  da  kı sə  fir  li  yi 
nin nü  ma  yən  də  lə  ri, Dias  por  la İş üz 
rə Döv  lət Ko  mi  tə  si səd  ri Na  zim İb 
ra  hi  mov, Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən dias  por təş  ki  lat  la
 rı  nın rəh  bər  lə  ri, həm  çi  nin bir çox 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq eks  pert  lər, si  ya 
si xa  dim  lər, sa  biq öl  kə pre  zi  dent  lə  ri, 
baş na  zir  lər və par  la  ment sədr  lə  ri 
iş  ti  rak edib  lər.

Ə.Hə  sə  nov təd  bir  də çı  xı  şı za  ma  nı 
qeyd edib ki, fo  rum müasir dün  ya  nı 
na  ra  hat edən çox ak  tual bir möv  zu 

Brüs  sel  də Qa  ra  bağ Fo  ru  mu
BeynəlxalqforumdaAİ-ninQarabağvəKataloniyaproblemlərinəfərqliyanaşmamasıistənilib
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ya həsr olu  nub: “Azər  bay  can hö  ku 
mə  ti adın  dan möv  zu ilə bağ  lı bə  zi 
fi  kir  lə  ri  mi diq  qə  ti  ni  zə çat  dır  maq is 
tə  yi  rəm. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, Şi  ma  li Af  ri
 ka, Or  ta Şərq və Cə  nubŞər  qi Av  ro 
pa öl  kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən Ara  lıq də  ni
 zi höv  zə  sin  də bey  nəl  xalq ter  ro  riz 
min və et  nik se  pa  ra  tizm ki  mi təh  lü 
kə  li me  yil  lə  rin do  ğur  du  ğu böh  ra  nın 
həl  li yol  la  rı  nın ax  ta  rıl  ma  sı ilə bağ  lı 
mü  za  ki  rə  lə  rin apa  rıl  ma  sı mü  hüm 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Qaç  qın və miq 
rant prob  lem  lə  ri  nin, in  san al  ve  ri və 
qa  çaq  mal  çı  lı  ğın, si  ya  si və iq  ti  sa  di 
sa  bit  li  yə, nəq  liy  yatener  ji təh  lü  kə 
siz  li  yi  nə qar  şı yö  nəl  miş təh  did  lə  rin 
ara  dan qal  dı  rı  ma  sın  da  kı çə  tin  lik  lər 
ha  mı  mı  zı na  ra  hat edir. Mü  şa  hi  də  lər 

gös  tə  rir ki, bu təh  did  lə  rin içə  ri  sin  də 
et  nik se  pa  ra  tizm və onun mən  fi tə 
za  hür  lə  ri xü  su  si yer tu  tur”.

Pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si bil  di  rib ki, 
müasir dövr  də dün  ya  da et  nik se  pa 
ra  tizm me  yil  lə  ri  nin güc  lən  mə  si re 
gional və bey  nəl  xalq təh  lü  kə  siz  li  yin 
tə  min olun  ma  sı  na, bə  şə  riy  yə  tin sülh 
və əminaman  lıq şə  raitin  də ya  şa  ma
 sı  na mən  fi tə  sir gös  tə  rən mü  hüm 
amil  lər  dən bi  ri  dir: “Ha  zır  da dün  ya 
da 220 mil  yon nə  fər  dən çox əha  li  ni 
və 12,7 mil  yon km² əra  zi  ni əha  tə 
edən 50dən çox əsas et  nik se  pa  ra 
tizm oca  ğı möv  cud  dur. Et  nik se  pa 

ra  tiz  min nə  ti  cə  sin  də ya  ra  nan mü  na 
qi  şə  lə  rin 20sin  dən ço  xu hər  bi toq 
quş  ma  lar  la mü  şa  hi  də olu  nur. Et  nik 
mü  na  qi  şə  lə  rin ya  yıl  ma coğ  ra  fi  ya  sı 
de  mək olar ki, dün  ya  nın ək  sər böl 
gə  lə  ri  ni əha  tə edir. Av  ro  pa  da Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya ilə Şi  ma  li İr  lan  di  ya və Şot 
lan  di  ya, Bel  çi  ka ilə Fland  ri  ya və Val
 lo  ni  ya, Fran  sa ilə Pa  ris aq  lo  me  ra  si 
ya  sı və Kor  si  ka, İs  pa  ni  ya ilə bask  lar 
və Ka  ta  lo  ni  ya, Ser  bi  ya ilə Ko  so  vo, 
Asi  ya  da İs  rail ilə Fə  ləs  tin, Hin  dis  tan 
ilə Kəş  mir və Pən  cab, Çin  lə Ti  bet, 
Af  ri  ka  da Ni  ge  ri  ya ilə Şi  ma  li Ni  ge  ri 
ya, Su  dan  la Cə  nu  bi Su  dan, Ame  ri 
ka  da Ka  na  da ilə Kve  bek, Mek  si  ka 
ilə Çya  pas və s. ara  sın  da  kı et  nik mü 
na  qi  şə  lər uzun il  lər  dir da  vam edir”.

O əla  və edib ki, “so  yuq mü  ha  ri 
bə”nin ba  şa çat  ma  sın  dan son  ra keç 
miş SS  Rİ mə  ka  nın  da et  nik se  pa  ra 
tizm me  yil  lə  ri  nin ye  ni dal  ğa  sı mey 
da  na gəl  di. Azər  bay  can  da Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ, Gür  cüs  tan  da Ab  xa  zi  ya və 
Ose  ti  ya, Mol  do  va  da Dnestr  ya  nı mü 
na  qi  şə  lər re  gionun sa  bit  li  yi  ni hər an 
po  za bi  lə  cək po  ten  sial təh  lü  kə mən 
bə  yi  nə çev  ril  di. Bu mü  na  qi  şə  lər bey
 nəl  xalq hü  qu  qi prin  sip  lə  rin ko  bud 
şə  kil  də po  zul  ma  sı  na, döv  lət  lə  rin 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nə və su  ve  ren  li  yi  nə 
qar  şı cid  di təh  did  lə  rin ya  ran  ma  sı  na 
gə  ti  rib çı  xa  rır:

“Bu gün BMT, ATƏT və Av  ro  pa 
Şu  ra  sı ki  mi nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  la  rın et  nik se  pa  ra  tiz  mə qar  şı qə 
tiy  yət  li mü  ba  ri  zə apar  ma  sı va  cib 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri  dir. Əks hal  da et 
nik se  pa  ra  tizm mən  fi ten  den  si  ya ki 
mi dün  ya əra  zi  si  nin bö  yük bir qis 
mi  ni mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  qi  şə  lər 
mey  da  nı  na çe  vi  rə bi  lər. Təəs  süf ki, 
ha  zır  da bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis
 te  min  də hökm sü  rən “iki  li stan  dart 
lar” si  ya  sə  ti et  nik se  pa  rat  çı  lı  ğa qar  şı 
qə  tiy  yət  li və prin  si  pial şə  kil  də mü 
ba  ri  zə apa  rıl  ma  sı  na ma  ne  çi  lik tö  rə 
dir. Bə  zi hal  lar  da apa  rı  cı bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar et  nik se  pa  rat  çı  lı  ğın ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sı  nı nə  zər  də tu  tan, 
tə  sir  li mü  ba  ri  zə me  tod  la  rı  nı və ci  na

 yət  kar  la  rın cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı me  xa 
niz  mi  ni özün  də eh  ti  va edən hü  qu  qi 
nor  ma  la  ra bü  tün dün  ya döv  lət  lə  ri 
nin əməl edibet  mə  di  yi mə  sə  lə  si  nə 
bi  ga  nə ya  na  şır  lar. Bu isə BMT, ATƏT 
və Av  ro  pa Şu  ra  sı ki  mi təş  ki  lat  la  rın 
ob  yek  tiv  li  yi  nə və prin  si  pial  lı  ğı  na 
köl  gə sa  lır”.

Ə.Hə  sə  nov qeyd edib ki, Azər 
bay  can 1993cü il  dən eti  ba  rən Av  ro 
pa İt  ti  fa  qı ilə mü  na  si  bət  lər  də ma  raq
 lı ol  du  ğu  nu bə  yan edib və bu qu 
rum  la müx  tə  lif sa  hə  lər  də əla  qə  lər 
qur  ma  ğa baş  la  yıb: “Qon  şu  luq si  ya 
sə  ti” və “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ram
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 la  rı çər  çi  və  sin  də, o cüm  lə  dən və  tən 
daş cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  sin 
də Azər  bay  ca  nın gör  dü  yü iş  lər Aİ 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ril 
miş  dir. Cə  nu  bi Qaf  qaz və Xə  zərQa
 ra də  niz höv  zə  si  nin re  gional təh  lü 
kə  siz  li  yi ilə bağ  lı Azər  bay  can  la 
Aİnin geosi  ya  si ma  raq  la  rı üstüs  tə 
dü  şür və bu qu  ru  mu təm  sil edən bö 
yük trans  mil  li kor  po  ra  si  ya  lar böl  gə 
də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən trans  mil  li la  yi  hə
 lər  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  lər”.

Pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si de  yib ki, 
Ba  kıTbi  li  siCey  han, Ba  kıTbi  li  siƏr
 zu  rum neft və qaz kə  mər  lə  ri, o cüm
 lə  dən Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu 
ki  mi trans  mil  li ener  jinəq  liy  yat la  yi 
hə  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si Azər 
bay  can  la Aİ ara  sın  da  kı st  ra  te  ji tə  rəf 
daş  lı  ğın sa  yə  sin  də müm  kün olub: 
“Azər  bay  ca  nın Xə  zər höv  zə  si  nin 

ener  ji re  surs  la  rı  nın bir  gə is  tis  ma  rı 
və al  ter  na  tiv trans  mil  li la  yi  hə  lər va 
si  tə  si  lə Av  ro  pa ba  zar  la  rı  na ix  ra  cı sa 
hə  sin  də apar  dı  ğı si  ya  sət, ŞərqQərb 
və Şi  malCə  nub nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri 
çər  çi  və  sin  də çox  say  lı tran  zit sis  tem 
lə  rin müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun ye  ni 
dən qu  rul  ma  sı Aİ tə  rə  fin  dən dəs  tək
 lə  nır”.

Ə.Hə  sə  nov bil  di  rib ki, 2007ci il  də 
Aİ ilə Azər  bay  can ara  sın  da im  za  lan
 mış tə  rəf  daş  lıq mü  qa  vi  lə  si “Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi”nin ic  ra  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm ad  dım  lar  dan bi  ri olub: 
“Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən TransAna  do  lu qaz kə  mə  ri 
(TA  NAP) və TAP (TransAd  riatik 
Qaz Bo  ru Kə  mə  ri) ki  mi la  yi  hə  lər 
Aİnin la  zı  mi dəs  tə  yi  ni qa  zan  mış və 
Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın or  taq ma 
raq  la  ra xid  mət edən priori  tet ener  ji 

təh  lü  kə  siz  li  yi la  yi  hə  lə  ri sı  ra  sı  na da 
xil edi  lib. Xə  zər höv  zə  si və Or  ta Şər
 qin zən  gin ener  ji eh  ti  yat  la  rı  nı Av  ro 
pa ba  zar  la  rı  na çat  dır  ma  ğı nə  zər  də 
tu  tan Cə  nub qaz dəh  li  zi la  yi  hə  si ilə 
bağ  lı Azər  bay  ca  nın gör  dü  yü iş  lər Aİ 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir”.

O əla  və edib ki, Azər  bay  can yal 
nız Aİnin ener  ji tə  mi  na  tı və təh  lü 
kə  siz  li  yi ba  xı  mın  dan, ha  be  lə Qon  şu
 luq si  ya  sə  ti”nin əsas tə  rəf  daş  la  rın 
dan bi  ri ki  mi de  yil, həm  çi  nin dün  ya
 nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin  də  Əf  qa  nıs 
tan  da, İraq  da, Bal  kan  lar  da və s. hə 
ya  ta ke  çir  di  yi sülh  ya  rat  ma pro  ses  lə 
rin  də bir  ba  şa iş  ti  ra  kı, NA  TOnun 
qey  rihər  bi eh  ti  yat  lar  la təc  hi  za  tı, 
təh  lü  kə  siz ha  va dəh  li  zi  nin təq  dim 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yə  ti ilə 
Qər  bin eti  bar  lı tə  rəf  da  şı he  sab olu 
nur:

“Ha  zır  da Aİ ilə Azər  bay  can ara 
sın  da ye  ni sa  ziş üz  rə da  nı  şıq  lar pro
 se  si da  vam edir. İna  nı  ram ki, bu sə 
nə  din im  za  lan  ma  sı tə  rəf  lər ara  sın  da 
si  ya  si dialoq, in  san hü  quq  la  rı, ti  ca 
rət, in  ves  ti  si  ya, iq  ti  sa  di, qa  nun  ve  ri  ci, 
mə  də  ni və di  gər sa  hə  lər  də ge  niş 
miq  yas  lı əmək  daş  lı  ğın möh  kəm  lən 
mə  si üçün əl  ve  riş  li im  kan  lar ya  ra  da
 caq  dır.

Təəs  süf ki, Er  mə  nis  tanAzər  bay 
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ki 
mi hə  lə də həl  li  ni tap  ma  mış prob 
lem  lər Azər  bay  ca  nın Aİ ilə yük  sək 
sə  viy  yə  də tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri
 nin in  ki  şaf et  mə  si  nə ma  ne  çi  lik tö  rə 
dir. Mü  na  qi  şə ilə bağ  lı BMTnin, o 
cüm  lə  dən Aİnin mü  va  fiq qət  na  mə 
lə  ri  nin tə  ləb  lə  ri  nə bax  ma  yaq, Er  mə 
nis  tan Azər  bay  ca  na qar  şı iş  ğal  çı  lıq 
si  ya  sə  ti  ni da  vam et  di  rir. He  sab edi 

rəm ki, Aİnin iş  ğal  çı döv  lə  tə qar  şı 
sərt möv  qe  dən çı  xış et  mə  si bu qu 
rum  la Azər  bay  can ara  sın  da  kı st  ra  te
 ji tə  rəf  daş  lıq əla  qə  lə  ri  ni möh  kəm 
lən  di  rən növ  bə  ti mü  hüm fak  tor  lar 
dan bi  ri ola bi  lər”.

Da  ha son  ra təd  bir  də öl  kə  lə  rin 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nün re  gional və qlo 
bal sə  viy  yə  də po  zul  ma  sı hal  la  rı, se 
pa  ra  tizm nə  ti  cə  sin  də ya  ran  mış mü 
na  qi  şə  lə  rin və se  pa  rat  çı me  yil  lə  rin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı yol  la  rı mü  za  ki 
rə olu  nub.

 “Se  pa  ra  tiz  min bey  nəl  xalq sül  hə 
və təh  lü  kə  siz  li  yə ya  rat  dı  ğı təh  did 
lər” möv  zu  sun  da bey  nəl  xalq fo  ru 
mun ikin  ci pa  nel ic  la  sı “Av  ro  pa  da 
se  pa  ra  tizm: sə  bəb  lər, nə  ti  cə  lər. Av 
ro  pa  nın iq  ti  sa  di və si  ya  si gə  lə  cə  yi  nə 
ya  ra  nan təh  lü  kə  lər” möv  zu  su  na 
həsr olu  nub.

 İs  rail sə  fi  ri, İs  rail Knes  se  ti  nin 
17ci ça  ğı  rış de  pu  ta  tı, “Azİz” Azər 
bay  canİs  rail Bey  nəl  xalq As  so  siasi 
ya  sı  nın tə  sis  çi  si və pre  zi  den  ti İosif 
Şa  qa  lın mo  de  ra  tor  lu  ğu ilə ke  çi  ri  lən 
pa  nel ic  las  da çı  xış edən Azər  bay  ca 
nın Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ya  nın  da nü  ma 
yən  də  li  yi  nin rəh  bə  ri, Bel  çi  ka və 
Lük  sem  burq  da  kı sə  fi  ri  Fuad İs  gən 
də  rov Azər  bay  can və Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
mü  na  si  bət  lə  rin  dən bəhs edib.

 Azər  bay  ca  nın Al  ma  ni  ya  nın Ştut 
qart şə  hə  rin  də  ki fəx  ri kon  su  lu Ot  to 
Hauzer isə de  yib ki, bü  tün se  pa  rat 
çı  lıq ocaq  la  rı qey  rile  gi  tim zor tət  bi 
qi  nə və mər  kəz  dən  qaç  ma qüv  və  lə  ri
 nin bir  tə  rəf  li ol  ma  sı  na söy  kə  nir: 
“Pa  ra  doks bun  dan iba  rət  dir ki, Ka 
ta  lo  ni  ya si  lah  sız, dinc se  pa  ra  tiz  min 
ye  ga  nə nü  mu  nə  si  dir, am  ma Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı nə  dən  sə yal  nız onu bö  yük 
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səy  lə rədd edib. Çün  ki Ka  ta  lo  ni  ya 
ar  tıq Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın özü  dür, 
onun evi  nin içi  dir. Azər  bay  can Av 
ro  pa üçün əhə  miy  yət  li  dir, Av  ro  pa 
öz tə  rəf  da  şı  nı ba  şa düş  mə  li və İs  pa 
ni  ya ki  mi onu da dəs  tək  lə  mə  li  dir. 
Mü  na  qi  şə  nin həl  li  nin özə  yi  ni qaç 
qın  la  rın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin öz 
doğ  ma yurd  la  rı  na qa  yıt  ma  sı təş  kil 
edir”.

 Bol  qa  rıs  tan par  la  men  ti  nin de  pu 
ta  tı, Bol  qa  rıs  tanBö  yük Bri  ta  ni  ya 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri Sta  nis  lav Anas  ta  sov Aİnin 
və  zi  fə  si  nin tək  cə par  ça  lan  ma  nın və 
so  nu ol  ma  yan se  pa  ra  tiz  min qar  şı  sı 
nı al  maq de  yil, həm də xalq  la  rı bir 
ləş  dir  mək ol  du  ğu  nu söy  lə  yib: “Azər
 bay  ca  nın iş  ğal edil  miş əra  zi  lə  ri  nə 
ica  zə  siz get  miş bol  qa  rıs  tan  lı si  ya  sət 
çi Sem  yo  nov mil  lət  çi par  ti  ya  nın üz 
vü  dür və bu da təəc  cüb  lü de  yil”.

 Av  ro  pa Azər  bay  can  lı  la  rı Konq  re
 si  nin pre  zi  den  ti Sa  hil Qa  sı  mov 
Ümum  ru  si  ya Azər  bay  can  lı  la  rı 
Konq  re  si  nin qey  diy  ya  tı  nın ləğv edil
 mə  sin  dən, ATƏTin Minsk qru  pu 
nun pas  siv möv  qe  də dur  ma  sın  dan 
təəs  süf  lən  di  yi  ni bil  di  rib.

 Si  ya  si şərh  çi Azər Həs  rət er  mə  ni 
se  pa  ra  tiz  mi  nin bü  töv  lük  də re  gion 
üçün prob  lem ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
yıb: “Çün  ki er  mə  ni  lər sa  də  cə Azər 
bay  ca  na yox, Tür  ki  yə  yə, Gür  cüs  ta 
na, hət  ta Ru  si  ya  ya qar  şı bö  lü  cü  lük 
tə  şəb  bü  sü ilə çı  xış edir, tor  paq id 
diası irə  li sü  rür  lər”.

 Uk  ray  naAzər  bay  can par  la  ment 
lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Oleq Me  du  nits  ya, Av  ro  pa Par  la  men
 ti  nin de  pu  ta  tı Ra  mon Ma  nes  ku, 
Lük  sem  burq par  la  men  ti  nin sa  biq 
de  pu  ta  tı, Lük  sem  bur  qun Hü  quq  şü 
nas  lar Mər  kə  zi  nin rəh  bə  ri Jak Ay  ves 
Henks, Ru  mı  ni  ya  nın Mü  na  qi  şə  lə  rin 
Qar  şı  sı  nın Alın  ma  sı və Er  kən Xə  bər
 dar  lıq Mər  kə  zi  nin rəh  bə  ri Yu  lian 
Çi  fu, İs  railin Ne  tan  ya Aka  de  mik 
Kol  le  ci  nin St  ra  te  ji Dialoq Mər  kə  zi 
nin rəh  bə  ri, is  te  fa  da olan bri  qa  da 
ge  ne  ra  lı, keç  miş nəq  liy  yat və sə  hiy 
yə na  zi  ri Ef  raim Sneh, Yu  na  nıs  tan 
par  la  men  ti  nin sa  biq de  pu  ta  tı, keç 
miş da  xi  li iş  lər na  zi  ri və tu  rizm na  zi
 ri Yoan  nis Ke  fa  lo  gian  nis, Tür  ki  yə  nin 
Mər  mə  rə Qru  pu St  ra  te  ji və So  sial 
Araş  dır  ma  lar Vəq  fi  nin səd  ri, Mon 
te  neq  ro  nun fəx  ri baş kon  su  lu, Av  ra 

si  ya İq  ti  sa  di Sam  mi  ti  nin tə  sis  çi  si 
Ak  kan Su  ver pa  nel ic  la  sın  da çı  xış 
edib  lər. Çı  xış edən  lər se  pa  ra  tiz  min 
öl  kə  lər və xalq  lar ara  sın  da mü  na  qi 

şə ya  rat  dı  ğı  nı bil  di  rib, prob  lem  lər 
dən çı  xış yol  la  rı haq  qın  da te  zis  lə  ri  ni 
səs  lən  di  rib  lər. Fo  rum çər  çi  və  sin  də 
er  mə  ni se  pa  ra  tiz  min  dən bəhs edən 
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film təq  dim olu  nub.
 Ba  kı Bey  nəl  xalq Mul  ti  kul  tu  ra 

lizm Mər  kə  zi  nin İs  rail  də  ki nü  ma 
yən  də  li  yi  nin rəh  bə  ri, bey  nəl  xalq 
mü  na  qi  şə  lər üz  rə eks  pert Ar  ye Qut 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı 
sülh da  nı  şıq  la  rın  da Er  mə  nis  ta  nın 
nü  ma  yiş et  dir  di  yi dest  ruk  tiv möv 
qe  dən da  nı  şıb. Uk  ray  na  lı de  pu  tat 
Oleq Me  du  nit  si  ya se  pa  ra  tiz  mi bir 
çox hal  lar  da “sax  ta tə  za  hür” ki  mi 
qiy  mət  lən  di  rib, im  pe  ri  ya sta  tu  su  nu 
sax  la  maq is  tə  yən öl  kə  lə  rin bun  dan 
is  ti  fa  də et  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. İs 
railin Ne  tan  ya Aka  de  mik Kol  le  ci  nin 
St  ra  te  ji Dialoq Mər  kə  zi  nin rəh  bə  ri, 
keç  miş nəq  liy  yat və sə  hiy  yə na  zi  ri 
Ef  raim Sneh Azər  bay  ca  nın əra  zi bü 
töv  lü  yü  nün mü  qəd  dəs ol  du  ğu  nu 
vur  ğu  la  yıb: “Döv  lət  lə  rin əra  zi bü 
töv  lü  yü  nün po  zul  ma  sı  na gös  tə  ri  lən 
mü  na  si  bət Azər  bay  ca  na gəl  dik  də 
də  yi  şir. On  lar bu  nu xalq  la  rın öz mü 
qəd  də  ra  tı  nı tə  yi  net  mə hü  qu  qu ad 
lan  dı  rır  lar. Mə  gər hər  bi tə  ca  vüz  lə öz 
mü  qəd  də  ra  tı  nı tə  yi  net  mə müm  kün 
dür  mü? Er  mə  nis  ta  na is  ti mü  na  si  bət 
tək  cə iki  li stan  dart yox, həm də ri  ya
 kar  lıq  dır. Bu du  rum bə  zi  lə  ri  nə sərf 
edir və on  lar mü  na  qi  şə  nin həl  li  ni bi 
lə  rək  dən uza  dır  lar. Qa  ra  bağ prob  le 
mi əda  lət  li həll olun  ma  lı  dır ki, növ 
bə  ti mü  na  qi  şə  lə  rin qar  şı  sı alın  sın”.

 Ak  kan Su  ve  rin mo  de  ra  tor  lu  ğu ilə 
“Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si və 
müasir dövr  də Av  ro  pa  da  kı se  pa  ra 
tizm hə  rə  ka  tı  nın mü  qa  yi  sə  li təh  li  li” 

möv  zu  sun  da üçün  cü pa  nel ic  la  sı ke 
çi  ri  lib. Mil  li Məc  li  si  nin hü  quq si  ya  sə
 ti və döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin 
sədr müavi  ni Röv  şən Rza  yev de  yib 
ki, Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın Er  mə  nis  tan tə 
rə  fin  dən iş  ğa  lı onun üçün həm də 
şəx  si fa  ciədir, çün  ki özü bu re  gion 
dan  dır, Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  gionun  da 
Azər  bay  can ic  ma  sı  nı təm  sil edir: 
“Za  ma  nın  da bey  nəl  xalq bir  lik Dağ 
lıq Qa  ra  ba  ğın iş  ğa  lı  na bar  ma  qa  ra  sı 
bax  ma  say  dı, bu gün ola bil  sin ki, nə 
Uk  ray  na  nın şər  qin  də mü  ha  ri  bə, nə 
də Ka  ta  lo  ni  ya se  pa  ra  tiz  mi olar  dı”.

 Al  manAzər  bay  can Fo  ru  mu  nun 
həm  səd  ri, sa  biq de  pu  tat Hel  qa Daub 
Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ böl 
gə  si  nin iş  ğal olun  du  ğu  nu qeyd edib: 
“Bu, iş  ğa  lın klas  sik for  ma  sı  dır və 
bu  ra  da “xalq  la  rın öz mü  qəd  də  ra  tı  nı 
tə  yin et  mə  si”ndən da  nış  maq yer  siz 
dir. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ba  rə  də Al  ma  ni
 ya  da az bi  lir  lər. La  kin bu ya  xın  lar  da 
Bun  des  taq  da Er  mə  nis  ta  nın hər  bi ci 
na  yə  ti  ni xa  tır  la  dan sə  nəd qə  bul edi 
lib. Mən Azər  bay  can xal  qı  na bü  tün 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ əra  zi  sin  də və ona 
bi  ti  şik 7 ət  raf ra  yon  da öz Kons  ti  tu  si
 ya  sı  nı tez  lik  lə bər  pa et  mə  si  ni ar  zu 
la  yı  ram”.

 Mol  do  va  nın sa  biq om  buds  ma  nı 
Aure  li  ya Qri  qo  riu isə qeyd edib ki, 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğa mü  na  si  bət  də “mü 
na  qi  şə” ter  mi  ni iş  lə  dil  mə  mə  li  dir. O 
bil  di  rib ki, bu, iş  ğal və tə  ca  vüz nə  ti 
cə  sin  də et  nik tə  miz  lə  mə  dir. Ey  ni za 
man  da Qri  qo  riu Er  mə  nis  ta  nın in  di 

ki rəh  bər  lə  ri  nin Xo  ca  lı  da azər  bay 
can  lı  la  ra qar  şı soy  qı  rı  mın  da iş  ti  rak 
et  dik  lə  ri  ni xa  tır  la  dıb. Jur  na  list Mak 
sim Şev  çen  ko isə vur  ğu  la  yıb ki, 
azər  bay  can  lı  lar Qa  ra  ba  ğa qa  yıt  ma 
dan mü  na  qi  şə  ni həll et  mək müm 
kün ol  ma  ya  caq.

 Ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, Su  xu  mi 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin pro  fes  so  ru 
Qu  ram Mar  xu  li  ya se  pa  ra  tiz  mi er 
mə  ni  lə  rin xis  lə  ti ad  lan  dı  rıb. Ki  şi  neu 
Ef  fek  tiv Si  ya  sət İns  ti  tu  tu  nun di  rek 
tor müavi  ni Rus  lan Şev  çen  ko Qa  ra 
bağ  la Dnestr  ya  nı ara  sın  da mü  qa  yi  sə 
apa  rıb. Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, vax  ti  lə 
hər iki re  gion  da im  miq  rant  lar yer 
ləş  di  ri  lib: “Son  ra on  lar öz  lə  ri  ni bu 
yer  lə  rin “sa  hi  bi” hiss edib  lər və “öz 
mü  qəd  də  ra  tı  nı tə  yi  net  mə” ba  rə  də 
da  nış  ma  ğa baş  la  yıb  lar”.

 Ta  rix  çi, er  mə  ni ter  ro  riz  mi ba  rə  də 
çox  say  lı el  mi təd  qi  qat  la  rın müəl  li  fi 
Oleq Kuz  net  sov Azər  bay  ca  na qar  şı 
bir çox hal  lar  da əda  lət  siz  li  yə yol ve 
ril  di  yi  ni, 1992ci il  də “Azad  lı  ğa dəs 
tək” Ak  tı  na qə  bul edi  lən 907ci dü 
zə  li  şin bu  na ba  riz nü  mu  nə ol  du  ğu 
nu xa  tır  la  dıb. Bo  hum Uni  ver  si  te  ti 
nin pro  fes  so  ru HansYoaxim Heint 
ze de  yib ki, öz mü  qəd  də  ra  tı  nı tə  yi 
net  mə hü  qu  qu Dağ  lıq Qa  ra  bağ er 
mə  ni  lə  ri  nə aid edi  lə bil  məz, çün  ki 
on  lar mil  lət və ya ay  rı  ca et  nos de  yil: 
“Mən ame  ri  ka  lı si  ya  sət  çi  lər  dən Qa 
ra  bağ er  mə  ni  lə  ri  nin öz mü  qəd  də  ra 
tı  nı tə  yi  net  mə hü  qu  qu ba  rə  də han  sı 
hü  qu  qi əsas  da da  nış  dıq  la  rı  nı so  ruş 
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duq  da, on  lar eti  raf et  di  lər ki, er  mə  ni 
lob  bi  si və şan  ta  jı  nın tə  si  ri al  tın  da  dır
 lar. Dağ  lıq Qa  ra  bağ er  mə  ni  lə  ri mil  li 
az  lıq  dır və bey  nəl  xalq hü  qu  qa gö  rə 
on  la  ra müs  tə  qil  lik düş  mür”.

 Di  gər al  ma  ni  ya  lı pro  fes  sor, Qa  ra 
bağ haq  qın  da bir çox ki  ta  bın müəl  li  fi 
Yo  han  nes Rau er  mə  ni  lə  rin ar  tıq bir 
də  fə öz mü  qəd  də  rat  la  rı  nı tə  yi  net  mə 
hü  qu  qu  nu real  laş  dır  dıq  la  rı  nı nə  zə  rə 
çat  dı  rıb: “Bu gün ABŞda  kı er  mə  ni  lə
 rin sa  yı Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da  kı er  mə  ni 
lə  rin sa  yın  dan çox  dur. Mən  tiq  lə, on 
lar ora  da da döv  lət ya  rat  ma  lı  dır  lar. 
Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın iş  ğal edil 
miş Dağ  lıq Qa  ra  bağ əra  zi  sin  dən və 
di  gər böl  gə  lə  rin  dən çıx  ma  lı, ümu  mi 
am  nis  ti  ya ve  ril  mə  li, əsir  lər də  yiş  di 
ril  mə  li  dir. O za  man Azər  bay  can Qa 
ra  ba  ğa mux  ta  riy  yət ve  rə bi  lər”.

 İraq par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı Ar 
şed Ra  şad Fa  tal  lah, po  li  to  loq, Ru  si 
ya Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın İq  ti  sa 
diy  yat İns  ti  tu  tu  nun əmək  da  şı Alek 
sandr Ka  ra  va  yev və baş  qa  la  rı çı  xış 
edə  rək möv  zu ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni və 
tək  lif  lə  ri  ni bil  di  rib  lər. Eks  pert  lə  rin 
və po  li  to  loq  la  rın çı  xış  la  rı audi  to  ri 
ya  dan sual  lar və de  bat  lar  da fəal iş  ti
 rak  la mü  şa  yiət edi  lib.

 Çı  xış  lar din  lə  nil  dik  dən son  ra er 
mə  ni se  pa  ra  tiz  min  dən bəhs edən İs 
railin “İland TV” te  le  ka  na  lı  nın re 
dak  to  ru Da  vid Koh  nun müəl  li  fi ol 
du  ğu “Qa  ra  bağ tə  lə  si” ki  ta  bı, Ba  kı 
Bey  nəl  xalq Mul  ti  kul  tu  ra  lizm Mər 
kə  zi  nin İs  rail  də  ki nü  ma  yən  də  li  yi  nin 
rəh  bə  ri, bey  nəl  xalq mü  na  qi  şə  lər üz 

rə eks  pert Ar  ye Qu  tun 1992ci il  də 
er  mə  ni si  lah  lı dəs  tə  lə  ri tə  rə  fin  dən 
Xo  ca  lı  da tö  rə  dil  miş soy  qı  rı  mı ak  tı 
ilə bağ  lı dəh  şət  li ha  di  sə  lər  dən bəhs 
edən “Ağ  rı” ki  ta  bı və ta  rix  çime 
dievist, qaf  qaz  şü  nas Oleq Kuz  net  so
 vun “XX əsr  də trans  mil  li ermə  ni 
ter  ro  ru  nun ta  ri  xi” ki  ta  bı  nın təq  di 
ma  tı ke  çi  ri  lib.

* * *
Brüs  sel  də Qa  ra  bağ fo  ru  mu  nun 

da  va  mı ola  raq Azər  bay  can  lı  lar Bel  çi
 ka  nın pay  tax  tı Brüs  sel  də, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin bi  na  sı qar  şı  sın  da eti 
raz ak  si  ya  sı da ke  çi  rib. Av  ro  pa Azər
 bay  can  lı  la  rı Konq  re  si  nin təş  kil et  di  yi 
ak  si  ya  da Av  ro  pa  da fəaliy  yət gös  tə 
rən bir çox Azər  bay  can dias  por təş 
ki  lat  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri və soy 
daş  la  rı  mız iş  ti  rak edib. Ak  si  ya  nın 
məq  sə  di Er  mə  nis  tanAzər  bay  can 

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin hə  lə 
də həl  li  ni tap  ma  ma  sı ilə bağ  lı Av  ro 
pa  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rın na 
ra  hat  lı  ğı  nı Av  ro  pa par  la  men  ta  ri  lə  ri 
nin diq  qə  ti  nə çat  dır  maq  dır. Əl  lə  rin 
də Azər  bay  can bay  raq  la  rı tu  tan mi 
tinq iş  ti  rak  çı  la  rı mü  na  qi  şə nə  ti  cə  sin 
də azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş 
soy  qı  rı  mı və ter  ror akt  la  rı, bir mil 
yon  dan çox soy  da  şı  mızn məc  bu  ri 
köç  kü  nə çev  ril  mə  si, Azər  bay  can tor 
paq  la  rı  nın 20 faizi  nin iş  ğal  dan azad 
edil  mə  si ilə bağ  lı şüar  lar səs  lən  di  rib. 
İki saat da  vam edən ak  si  ya  nın so 
nun  da Azər  bay  ca  nın iş  ğal olun  muş 
əra  zi  lə  ri  nin azad edil  mə  si, məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin öz tor  paq  la  rı  na qa  yıt 
ma  sı üçün Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın, ümu 
miy  yət  lə bü  tün dün  ya bir  li  yi  nin bu 
prob  le  mə əda  lət  li qiy  mət ver  mə  si  ni 
tə  ləb edən bə  ya  nat qə  bul edi  lib.
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“Ov  çu” ro  ma  nı (və onun müəl  li 
fi), ilk növ  bə  də, bi  zim yad  da  şı  mız 
da  kı be  lə bir mə  lum fəl  sə  fi müd 
dəanı tə  zə  lə  yir (və tə  fər  rüat  ca zən 
gin  ləş  di  rir) ki, ta  rix özü  nə  məx  sus 
şə  kil  də tək  rar olun  du  ğu  na gö  rə, 
onun gər  di  şin  dən dərs al  ma  yan 
xalq  lar çox teztez “sürp  riz  lər”lə 
qar  şıqar  şı  ya da  yan  ma  lı olur  lar. An 
caq, gö  rü  nür, müəl  li  fin (və “Ov 
çu”nun) əsas ide  ya  sı, ta  rix  dən (is  tər 
Alp Ars  lan, is  tər  sə də Na  dir şah 
dövr  lə  rin  dən) nə qə  dər tu  tar  lı “mi 
sal  lar” gə  tir  sə də, hə  min mə  lum fəl 
sə  fi müd  dəanın xa  tır  la  dıl  ma  sın  dan 
da  ha çox, 2016cı ilin məş  hur ap  rel 
ha  di  sə  lə  ri  nin ta  ri  xi məz  mu  nu  nun 
bü  tün miq  ya  sı ilə fəl  sə  fies  te  tik dər 
ki  nə xid  mət edir.

Azər  bay  can or  du  su 2016cı ilin 
ap  rel ayı  nın ilk gün  lə  rin  də Ali Baş 

Ko  man  da  nın ön  dər  li  yi ilə, doğ  ru 
dan da, ta  rix  lə  rə sığ  ma  yan bir Ta  rix 
ya  rat  dı ki, Yu  nus Oğuz “Ov  çu”da 
hə  min Ta  ri  xi yaz  mış  dır. Və nə  zə  rə 
al  saq ki, bu Ta  rix ba  rə  də bun  dan 
son  ra hə  lə çox ya  zı  la  caq  dır, Yu  nus 
Oğu  zun əsə  ri  nin də  yə  ri bir də onun
 la müəy  yən edi  lir ki, o, ilk bö  yük işi 
gör  müş, ilk uğur  lu ide  yabə  dii təf  sir 
mo  de  li təq  dim et  miş  dir.

Ro  man  da üç Mu  rad haq  qın  da 
söh  bət ge  dir: XI əsr  də Alp Ars  la  nın 
Ani qa  la  sı  nın al  ma  sı  na öz ye  ni si  lah 
ica  dı ilə kö  mək edən də  mir  çi Us  ta 
Mu  rad, XVIII əsr  də Na  dir şa  hın hər
 bi məs  lə  hət  çi  si ol  muş Mu  rad xan və 
bi  zim gün  lə  rin qəh  rə  ma  nı  “Ov  çu” 
lə  qəb  li hər  bi kəş  fiy  yat  çı Mu  rad Mir
 zə  yev...

Ta  rix hə  rə  kət edir, ic  ti  maisi  ya  si 
ha  di  sə  lə  rin bir mən  zə  rə  si di  gə  ri  lə 

əvəz olu  nur, an  caq də  yiş  mə  yən id 
dialar, ma  raq  lar, kon  yuk  tur  lar möv 
cud  dur ki, on  lar  dan ən mən  hu  su er 
mə  ni  lə  rin ha  ki  miy  yət hik  kə  si  dir. Və 
bu hik  kə bü  tün aman  sız  lı  ğı ilə Qri 
qor  yan kil  sə  si tə  rə  fin  dən kö  rük  lə  nə 
rək hər ad  dım  da çax  naş  ma  lar, mü 
na  qi  şə  lər, fa  ciələr tö  rə  dir...İn  san mə 
nə  viy  ya  tı, qa  dın lə  ya  qə  ti tap  da  nır. 
Və ən dö  zül  mə  zi də odur ki, bü  tün 
bun  lar han  sı  sa mü  cər  rəd, qey  ri
müəy  yən məq  səd  lə  rə çat  maq üçün 
bir vər  di  şə, pe  şə  yə çev  ri  lir... Ro  man
 da er  mə  ni xis  lə  ti  nin ta  ri  xin hər mər 
hə  lə  sin  də üzə çı  xa bi  lə  cək ya  ra  maz 
lıq  la  rı bir  ba  şa ta  rix  dən alın  mış konk
 ret fakt  lar  la təq  dim olu  nur; mə  sə  lən, 
yüz il  lər bo  yu hi  ma  yə  sin  də ya  şa  dıq 
la  rı Bi  zan  sı im  kan dü  şən ki  mi Səl 
cuq  la  ra sat  maq is  tə  yən er  mə  ni he  yə
 ti  ni Alp Ars  lan qa  pı  dan qo  vur:

Tarixyalnızarxadaqalmır,
həmdəöndəngəlir...

YunusOğuzun mil  li  

qəhramanMuradM
irzəyevəhəsr

etdiyi”Ovçu”rom
anıhaqqında

Azərbaycanədəbiyyatınıbir-birininardınca(vəkifayətqədərböyük
istedadla) qələmə aldığı tarixi romanlarla zənginləşdirmiş Yunus
Oğuzun2016-cı ilinməşhuraprelhadisələrinə,yənimüasirdövrün
olaylarınamüraciətetməsi,fikrimcə,tarixdənuzaqlaşmaqdeyil,ək-
sinə,onadahadayaxınlaşmaq,məzmun-mündərəcəsinə,metafizika-
sına,mahiyyətinədahadərindənvarmaqvənəticəetibarilə, tarixdə
bugünü,bugündəisətarixianlamaqistəyindənirəligəlir.
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“Sul  ta  nın ba  xış  la  rın  dan ke  şiş özü
 nü itir  di, san  ki ca  nı  na vic  vi  cə düş 
dü:

•   Sul  tan həz  rət  lə  ri! Biz si  zin qu  lu
 nu  zuq! Si  zə,   sa  kit səs  lə dil  lən  di,  
sə  da  qət an  dı içə bi  lə  rik.

O, is  teh  za ilə so  ruş  du:
 Bi  zans im  pe  ra  to  ru  na iç  di  yi  niz 

sə  da  qət an  dı ki  mi, elə  mi?
Alp Ars  lan qa  yı  dıb tax  tı  na otu  ra 

raq qə  ra  rı  nı ver  di:
• A  ni alın  dıq  dan son  ra, yal  nız 

mü  səl  man olan  la  ra əl vu  rul  ma  ya 
caq. Qa  lan  la  rı qa  rət olu  na  caq. Qə  ra 
rım be  lə  dir.  Əli ilə söh  bə  tin bit  di  yi
 ni bil  dir  di.  Ge  də bi  lər  si  niz...”

Ya  xud baş  qa bir mi  sal... Er  mə  ni 
ka  ta  li  ko  su Na  dir şa  ha mü  ra  ciət edir 
ki, Qaf  qaz  da  kı gür  cü və Al  ban kil  sə
 lə  ri  ni er  mə  ni kil  sə  si  nə ta  be et  mək  də 
on  la  ra kö  mək gös  tər  sin, an  caq ta  ma
 mi  lə tə  biidir ki, öz ha  ya  sız tək  li  fi (və 
qey  rət  siz hə  rə  kət  lə  ri) ilə şa  hın qə  zə 
bi  nə tuş gə  lir:

“Ka  ta  li  kos bu söz  lər  dən zər  rə  cə 
tu  tul  ma  dı, ya da özü  nü o ye  rə qoy 
ma  dı. Hiy  lə  gər  cə  si  nə gü  lüm  sə  yib 
ca  vab ver  di:

• Ey bö  yük şah, bu gö  zəl er  mə  ni 
qız  la  rı  nı ona gö  rə gə  tir  mi  şəm ki, 
şəx  sən si  zə xid  mət et  sin  lər, ca  ri  yə 

niz ol  sun  lar.
Qa  ra  gi  nin yal  taq və 

qey  rət  siz ol  ma  sı şa  hı 
acıq  lan  dır  dı, əsə  bi şə  kil 
də de  di:

•   Mə  nim ca  ri  yə  lə  rə eh 
ti  ya  cım yox  dur! Mə  nim 
əs  gə  rə eh  ti  ya  cım var. Or 
dum  da gür  cü  lər, kürd  lər, 
əf  qan  lar, bü  tün qı  zıl  baş 
tay  fa  la  rı var, am  ma bir 
də  nə də ol  sun tum  luq er 
mə  ni yox  dur. Mə  gər er 
mə  ni  lər  də ki  şi ta  pıl  mır? 
Əmr ver  di.  Çı  xa  rın bu 
qəh  bə  lə  ri bur  dan, va  rı 
nız  dır  sa ki  şi gə  ti  rin!”

Mə  sə  lə bu  ra  sın  da  dır 
ki, bu dü  şük “mü  ba  ri  zə 
üsul  lar”ı yal  nız ta  rix  də 
qal  mır, bu gün də da  vam 
edir və müəy  yən mə  qam
 lar  da er  mə  ni  lə  rin mü  vəq
 qə  ti “uğur  lar” qa  zan  ma 
sı  na da gə  ti  rib çı  xar  maq  la 
bü  töv bir mil  lət miq  ya  sın  da xəs  tə 
tə  xəy  yü  lün küt  lə  vi  ləş  mə  si  nə rə  vac 
ve  rir.

“Ov  çu” Mu  rad er  mə  ni  lə  rə yal  nız 
mən  sub ol  du  ğu xal  qın de  yil, həm də 
özü  nün bir  ba  şa tər  cü  me  yiha  lı ilə 

“borc  lu  dur”. Onun ba  ba  sı Mu  ra  dı 
er  mə  ni  lər ona gö  rə öl  dürt  müş  lər ki, 
öz doğ  ma yur  du  nu tərk et  mək is  tə 
mə  miş, mü  qa  vi  mət gös  tər  miş  di...  
Və on  la  rın Göy  çə  dən si  lah gü  cü  nə 
qo  vu  lan ailə  si min  lər  lə di  gər ailə  lər 
ki  mi KürAraz ova  lı  ğın  da, tə  biəti  nə, 
abha  va  sı  na adət et  mə  dik  lə  ri şə  rait 
də ya  şa  ma  ğa məh  kum ol  muş  du.

Ro  man  da Mu  ra  dı pe  şə  kar bir 
hərb  çi ola  raq er  mə  ni cəb  hə  si  nə gə  ti 
rib çı  xa  ran ha  di  sə  sə  bəb  lə  ri müəl  lif 
bö  yük us  ta  lıq  la təs  vir edib əsas  lan 
dı  rır. Sev  di  yi qız  la ni  şan  la  nan Mu 
rad öz ailə  si  ni də hər  bi hə  ya  tın gə  lə
 cək çə  tin  lik  lə  ri  nə, ağ  rıacı  la  rı  na ha 
zır  la  yır... Çün  ki bu, onun ta  le  yi 
idi...

Azər  bay  can hərb  çi  si  nin həm pe 
şə  kar  lıq, həm də və  tən  pər  vər  lik və 
ya mə  nə  vipsi  xo  lo  ji ha  zır  lıq ba  xı 
mın  dan da  ha mü  kəm  məl bir şə  kil  də 
ye  tiş  mə  sin  də mil  li mən  bə  lə  rə, ör 
nək  lə  rə əsas  la  nıl  ma  sı eh  ti  ya  cı ro 
man  da cid  di ideolo  ji amil ola  raq 
qa  bar  dı  lıb önə çə  ki  lir... Mü  da  fiə na 
zi  ri ko  man  da  sı al  tın  da olan za  bit  dən 
tə  ləb edir ki, Azər  bay  can əs  gə  ri Su 
vo  rov  dan yox, mil  li hərb ta  ri  xin  dən 
gə  ti  ril  miş nü  mu  nə  lər  lə for  ma  laş 
sın...

“Na  dir şah Su  vo  rov  dan düz alt 
mış yed  di il qa  baq İraq  da Yan  qaz 
da  ğı  nı aşa  raq düş  mə  nə ar  xa  dan zər
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 bə vur  du və bu  nun nə  ti  cə  sin  də bü 
tün İra  qı ələ ke  çir  di. Nəin  ki İra  qı, 
hət  ta Hin  dis  ta  nı, Or  ta Asi  ya  nı, da 
özü  nə ta  be et  di. Na  dir şah xris  tian 
ol  say  dı, o za  man Su  vo  rov  dan de  yil, 
on  dan da  nı  şar  dı  lar, hərb ta  ri  xin  də 
on  dan mi  sal gə  ti  rər  di  lər. XIX əsr  də 
onu Şər  qin Na  pa  leonu  na bən  zə  dir 
di  lər.  Na  zir fi  kir  lə  ri  ni bi  ti  rib əsas 
mə  sə  lə  yə keç  di.  Bü  tün bun  la  rı qı 
sa  ca ona gö  rə da  nış  dım ki, bi  lə  sən. 
Bi  zim də şan  lı hərb ta  ri  xi  miz var və 
bu ta  ri  xi əs  gər  lə  rə, za  bit  lə  rə aşı  la 
maq la  zım  dır. Əs  gər hərb ta  ri  xi ilə 
qü  rur du  yan  da ba  ba  la  rı  na bən  zə 
mək, qəh  rə  man  lıq et  mək is  tə  yir”.

Əl  bət  tə, 2016cı ilin ap  rel ha  di  sə 
lə  ri  nin təs  vi  ri müəl  lif  dən yal  nız bə 
dii is  te  dad de  yil, həm də cid  di si  ya 
siideolo  ji ha  zır  lıq, hər  bi işə, onun 
spe  si  fik tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na bu və ya 
di  gər sə  viy  yə  də bə  ləd  lik tə  ləb edir. 
Və ro  man  da bu ba  xım  dan ma  raq 
do  ğu  ran, ya  zı  çı  nın is  te  da  dı  nın çox 
tə  rəf  li  li  yi  ni, ey  ni za  man  da ap  rel ha 
di  sə  lə  ri  nin ge  di  şi  ni də  rin  dən iz  lə  yib 

araş  dır  dı  ğı  nı gös  tə  rən mə  qamde 
tal  lar ki  fa  yət qə  dər  dir...

“  İrə  li! İrə  li as  lan əs  gər  lə  ri  miz! 
İn  di hər şey siz  dən ası  lı  dır. Lə  lə  tə  pə 
və Ta  lış yük  sək  lik  lə  ri  ni al  ma  ya  na 
qə  dər da  yan  maq yox  dur. İrə  li!

Zi  reh  li tex  ni  ka  la  rın mü  hər  rik  lə  ri 
işə düş  dü. Mü  hər  rik  lə  rin uğul  tu  su 
hət  ta er  mə  ni  lə  rin ar  xa cəb  hə  sin  dən 
eşi  dil  di.

Çox keç  mə  di ki, əs  gər  lə  ri  miz hər 
iki yük  sək  li  yi ələ ke  çir  di  lər. İt  ki mi 
ni  mal idi. Düş  mə  nin çox  lu si  lahsur
 sa  tı, ya  ra  lı  sı, ölü  sü ələ keç  di.

Hü  cum o qə  dər il  dı  rım  sü  rət  li idi 
ki, er  mə  ni əs  gər  lə  ri  nin ba  şı  lov  lu 
qaç  ma  sı on  la  rın əv  vəl  cə kənd  lər  də 
ya  şa  yan əha  li  si  ni, son  ra isə Xan  kən 
din  də, da  ha son  ra da İrə  van  da  kı  la  rı 
hə  yə  can, pa  ni  ka, təş  vi  şə sal  dı. Kənd
 lə  rin əha  li  si birbir  lə  ri  nə xə  bər ve  rir
 di  lər ki, qa  çın, türk  lər gə  lir. Əha  li 
olub qa  la  nı  nı, ki  min ma  şı  nı var  dı 
ma  şı  nı  na, ara  ba  sı olan ara  ba  ya, ol 
ma  ya  nı isə kü  rə  yi  nə yük  lə  yib Xan 
kən  di  nə is  ti  qa  mət gö  tü  rür  dü  lər”.

Ro  man  da həm hər  bi əmə  liy  yat  la 
rın ge  di  şi ba  rə  də ay  dın mə  lu  mat  lar 
ve  ri  lir, həm də dö  yüş  lə  rin han  sı  st 
ra  te  ji nə  ti  cə  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  ra  ca  ğı si 
ya  sipub  li  si  tik ba  xım  dan, ye  ri gəl 
dik  cə (və mət  nin bə  dii key  fiy  yə  ti  nə 
xə  ləl gə  tir  mə  dən) ümu  mi  ləş  di  ri  lir:

“Er  mə  ni ko  man  dan  lı  ğı ba  şa dü 
şür  dü ki, düş  mən özü  nə gə  lən ki  mi 
əl  dən ver  di  yi yük  sək  lik  lə  ri ge  ri al 
ma  ğa ça  lı  şa  caq. Bu  nun da sə  bəb  lə  ri 
var  dı. He  sab  lan  mış  dı ki, əgər bu 
yük  sək  lik  lər ge  ri alın  ma  sa, bi  rin  ci  si 
Azər  bay  can or  du  sun  da ruh yük  sək 
li  yi qal  xa  caq, di  gər yer  lə  ri də azad 
et  mək hə  və  sin  də ola  caq. İkin  ci  si, 
Azər  bay  can iq  ti  da  rı xal  qın tam dəs 
tə  yi  ni ala  ca  ğı hal  da, Er  mə  nis  tan  da 
ha  ki  miy  yət tam göz  dən dü  şə  cək, or 
du  da rüş  vət  xor  lu  ğun, kor  rup  si  ya 
nın nə  ti  cə  sin  də və  ziy  yə  tin nə yer  də 
ol  du  ğu aş  kar  la  na  caq.  Üçün  cü  sü, 
Azər  bay  can tə  rə  fi çox güc  lü bey  nəl 
xalq dəs  tək ala  caq. Ya  lan  dan mə  sə 
lə  ni gu  ya sülh yo  lu ilə həll et  mək 
is  tə  yən döv  lət  lə  rə is  ma  rıc gön  də  rə 
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cək ki, mən tor  paq  la  rı mü  ha  ri  bə yo 
lu ilə azad edə bi  lə  rəm. Bir söz  lə, 
əgər möv  qe  lər ge  ri qay  ta  rıl  ma  sa, 
Azər  bay  can tə  rə  fi öz şərt  lə  ri  ni dik  tə 
edə  cək.

Hər iki tə  rəf bu  nu gö  zəl an  la  yır  dı. 
Bir tə  rəf bu hü  cu  mun qar  şı  sı  nı alıb, 
əkshü  cum  la itir  di  yi  ni ge  ri al  maq, 
və  ziy  yə  ti əv  vəl  ki ha  lın  da sax  la  maq, 
di  gər tə  rəf isə bu uğur  la  rı da  vam et 
dir  mək fik  rin  də idi”.

Ap  rel dö  yüş  lə  ri yal  nız hər  bisi  ya
 si xa  rak  ter da  şı  mır, hər iki tə  rəf  dən 
mül  ki əha  li  nin də psi  xo  lo  gi  ya  sı  na, 
məişə  ti  nə, hə  ya  tı  na, bir  ba  şa tə  sir 
gös  tə  rir  di. Və bu tə  sir azər  bay  can  lı 
lar  la er  mə  ni  lər  də ta  ma  mi  lə fərq  li 
reak  si  ya  lar do  ğu  rur  du...

“Xan  kən  di  nə tə  rəf dəh  liz açıl  dı. 
Kənd  də bir qış  qı  rıq düş  müş  dü ki, 
səs  dən az qa  lır  dı qu  laq tu  tul  sun.

Bu yer  lə  rin əha  li  si Azər  bay  can te 
le  vi  zi  ya  la  rı  na nor  mal ba  xa bi  lir  di, 
nəin  ki Er  mə  nis  tan te  le  vi  zi  ya  sı  na. 
Özü də ək  sə  riy  yə  ti Azər  bay  can di  li 
ni yax  şı bi  lir  di. Hər ilin fev  ral ayın 
da Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı ke  çi  ri 
lən təd  bir  lə  rə on  lar da ba  xır  dı  lar, 
hət  ta elə  lə  ri var  dı ki, bu soy  qı  rım  la 
fəxr edir  di  lər.

İn  di kənd  də atış  ma imi  ta  si  ya  sı 
ya  ra  dı  lan  da sa  kin  lər elə bil  di  lər ki, 
türk  lər Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın qı  sa  sı  nı 
ala  caq  lar. Odur ki, təş  viş, hə  yə  can, 
pa  ni  ka o həd  də çat  mış  dı ki, ər ar  va 
dı, ana ba  la  nı atıb qa  çır  dı.

Am  ma on  la  rın göz  lə  dik  lə  ri ki  mi 
ol  ma  dı. Heç ki  mə əl vu  rul  ma  dı, heç 
bir ev qa  rət edil  mə  di. Hət  ta bö  lü  yün 
bir çox əs  gər  lə  ri, heç gö  zə də gö  rün
 mə  di. On  la  rın işi yal  nız ha  va  ya gül  lə 
at  maq, sa  kin  lə  ri açı  lan dəh  liz  lə kən 
dən tez çıx  ma  ğa tə  ləs  dir  mək idi”.

Ro  man  da öz doğ  ma tor  pa  ğı  nı 
azad et  mə  yə qal  xan, ölü  mün gö  zü 
nə dik ba  xan və  tən  pər  vər Azər  bay 
can əs  gə  ri  nin əh  va  liru  hiy  yə  si iş  ğal 
çı er  mə  ni or  du  su  nun  (və xü  su  si  lə 
onun za  bit  lə  ri  nin, ko  man  dan  lı  ğı  nın) 
iş  baz  lı  ğı, poz  ğun (və çü  rük) mə  nə 
viy  ya  tı realist bo  ya  lar  la qar  şı  laş  dı  rıl
 mış və ta  ma  mi  lə zə  ru  ri ola  raq müəy
 yən tə  fər  rüat  la  ra va  rıl  mış  dır...

“Dö  yüş ye  ri  ni bir ne  çə saat dur 
bin  lə iz  lə  mə  lə  ri  nə bax  ma  ya  raq heç 
bir hə  rə  kət  li  lik mü  şa  hi  də olun  mur 
du. On  lar doq  quz nə  fə  rin ye  ri  ni tap
 ma  dıq  ca hə  yə  can  la  rı da  ha da ço  xa 

lır  dı. Çün  ki baş Qə  rar  gah  dan da hər 
ya  rım saat  dan bir zəng edib mə  lu 
mat al  maq is  tə  yir  di  lər ki, kənd ge  ri 
alı  nıb, ya yox? Alı  nıb  sa kən  din için 
də ge  dən bu dö  yüş, atəş səs  lə  ri nə 
dir? Yox alın  ma  yıb  sa, düş  mən ni  yə 
məhv edil  mir? Ko  man  dir de  yə bil 
məz  di ki, atan yal  nız bi  zim  ki  lər  dir. 
O mə  ru  zə edə bil  məz  di ki, iki tan  kı 
mız sı  ra  dan çı  xa  rı  lıb. Be  lə ol  du  ğu 
şə  rait  də onun İrə  van  da və  zi  fə pil  lə 
si  nin qar  şı  sı  na bö  yük sual işa  rə  si 
qo  yu  lar  dı. Əs  lin  də, er  mə  ni ko  man 
di  ri bu tor  paq  lar  dan çox  dan get  mək 
is  tə  yir  di. Bi  lir  di ki, on  lar Azər  bay 
can tor  paq  la  rı  nı iş  ğal edib  lər.  Am 
ma ha  ra ge  də  cək  di?  Yax  şı bi  lir  di ki, 
Qa  ra  bağ  da  kı o bi  ri ko  man  dir  lər ki 
mi, onun da ailə  si İra  van  da de  mək 
olar ki, gi  rov  luq  da  dır. Düz bir söz 
de  mə  din  sə, eti  raz elə  din  sə, dər  hal 
sə  ni ailə  nin  ba  şı  na han  sı oyun  la  rı 
gə  ti  rə  cək  lə  ri ilə hə  də  lə  yir  lər. Onun 
özü də bu  ra  da bir növ gi  rov ki  mi 
dir”.

Azər  bay  can za  bi  ti Mu  rad Mir  zə 
yev isə hə  qi  qə  tən (Ta  ri  xin!) tim  sa  lı 
dır, və  tən uğ  run  da ki  şi ki  mi dö  yü 
şür, ki  şi ki  mi hə  lak olur...

“Ayaq sə  si  nə gö  zü  nü aç  dı. Er  mə 
ni ça  la  nın ba  şım  da dur  muş  du. Fi  kir
 ləş  mə  dən ta  pan  ca  nın ucu  nu qal  dı  rıb 
atəş aç  dı. O, ça  la  nın içi  nə, elə onun 
ya  nı  na yı  xıl  dı. Kə  nar  da  kı  lar er  mə  ni
 cə qış  qır  dı  lar:

• Bur  da hə  lə bi  ri öl  mə  yib. Bəl  kə 
də “Ov  çu” de  yi  lən bu  dur.

Mu  ra  dı qan apa  rır  dı. Bi  lir  di, bir 
qə  dər keç  sə hu  şu  nu iti  rə  cək. O za 
man er  mə  ni  lər onu əsr gö  tü  rə  cək, 
din  di  rə  cək  lər. Gö  zü  nün qa  ba  ğı  na 
əs  gər  lə  ri gəl  di. Bü  tün şə  hid  lər və qa 
zi  lər birbir gö  zü  nün önün  də sı  ra 
lan  dı. Am  ma üzün  dən tə  bəs  süm çə 
kil  mir  di. Ge  ne  ra  la ver  di  yi sö  zü ya 
dı  na düş  dü. “Ko  man  dir, mən əsir 
düş  mə  yə  cəm, son an  da ba  şı  ma bir 
gül  lə ça  xa  cam”.  Ta  pan  ça  nın lü  lə  si 
ni qal  dı  rıb gic  ga  hı  na di  rə  di. Fi  kir  ləş
 di: “Gö  rən ko  man  dir Fiz  zə  yə sms 
gön  dər  di?” ayaq səs  lə  ri da  ha bərk 
dən eşi  di  lir  di.Gül  lə açıl  dı...”

“Ov  çu”nun şə  hid ol  ma  sı (və dün
 ya  ya ye  ni  dən gəl  mə  si!) onun ata  sı 
nın, ana  sı  nın və hə  yat yol  da  şı  nın 
təh  təl  şüuru  na, Və  tə  nin isə əbə  di 
yad  da  şı  na (Ta  ri  xə) çö  kür...

“... Xə  bə  rin ağır  lı  ğın  dan Fiz  zə  nin 

üs  tü  nə elə bil dağ yıx  mış  dı  lar. Özü 
özün  dən giz  lən  mək is  tə  yir  di. Sən 
de  mə, ürə  yi  nin için  də bir ürək də 
var  mış, bun  dan heç xə  bə  ri ol  ma  yıb. 
Sən de  mə,  o ürək Mu  ra  dın  mış. İn  di
 yə qə  dər bu  nun heç fər  qin  də ol  ma 
yıb. Öz ürə  yi da  ya  nan  da, si  nə  sin  də 
dö  yü  nən ürək Mu  ra  dın ürə  yi olub.  
Ah, o bu  nun fə  qi  ni in  di ayırd edə 
bi  lib. Onu da bi  lir  di ki, özü  nün ürə 
yi  nin ya  ğı əri  yib qur  ta  rıb. İn  di si  nə 
sin  də Mu  ra  dın ürə  yi dö  yü  nür...

Ona “Mil  li Qəh  rə  man” adı ve  ril 
miş  di. Dəf  ni  nə xalq yı  ğıl  mış  dı.

...Heç ki  min göz  lə  mə  di  yi hal  da 
Fiz  zə dil  lən  di. “Və  tən sağ ol  sun! 
Dü  nə  nə qə  dər o mə  nim qəh  rə  ma 
nım idi, bu gün  dən xal  qın qəh  rə  ma
 nı  dır! Və  tən sağ ol  sun!”

Əsə  rin so  nun  da ve  ril  miş “4 ap  rel, 
Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı” fəs  li 
Azər  bay  can or  du  su  nun 2016cı ilin 
ap  rel qəh  rə  man  lıq  la  rı  nın ta  ri  xi nə  ti 
cə  lə  ri  ni də  yər  lən  dir  mək, döv  lət baş 
çı  sı  nın mü  rək  kəb bey  nəl  xalq si  ya  si 
mü  na  si  bət  lər kon  teks  tin  də hə  min 
nə  ti  cə  lə  rə is  ti  nad edə  rək on  dan xal 
qın, döv  lə  tin gə  lə  cək ta  le  yi, mə  na  fe 
yi üçün bir st  ra  teq ki  mi uzaq  gö  rən 
lik  lə (və dip  lo  ma  tik mə  ha  rət  lə) fay 
da  lan  maq əz  mi  ni təs  vir edir.

Və ro  man özü  nə  məx  sus ide  ya
məz  mun çox  qat  lı  lı  ğı, təh  ki  yə po  li  fo
 ni  ya  sı ilə çox ak  tual olan bir möv  zu
 nun bə  dii təf  si  ri  ni sə  nət  kar  lıq  la təq 
dim et  mək  lə ya  na  şı, bu sa  hə  də ye  ni 
ya  ra  dı  cı  lıq ax  ta  rış  la  rı  na, fik  rim  cə, 
ge  niş im  kan  lar açır.

Ni  za  mi Cə  fə  rov,
millətvəkili, 

filologiyaelmləridoktoru



AN IM

18   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

Səhər tezdənŞəfiqəuşaqlara səhər
yeməyi hazırlayıb aptekə - işə getdi.
Aptek Qaraçalada, Şəfiqənin evi isə
Kür sahilindəkikəndinkənarındayer-
ləşirdi.
İşəgedərkənmaşındanyolqırağına

tökülən pambıqları görüb yığmağa
başladı.Axıо,pambığındəyəriniyaxşı
bilirdi.Pambıqdanyaxşısatılantənzif,
cuna, tibbdə istifadə olunan pambıq
alınırdı.Pambıqlarıyığa-yığao,1942-
ci ildən bəri müdirəsi olduğu aptekə
çatdı.
“Görnəqədərvaxtkeçib,uşaqlarda

böyüyüb. Artıq 1969-cu ildir, amma
pambığıhələdəəl iləyığırlar”-deyə
Şəfiqəözü-özlüyündəfikirləşdi.
Sovxozunmərkəzi küçəsi pambıqla

örtülmüşdü. Çünki onu burada belə
üsullaqurudurdular.
Bu,uşaqlarınsevdiyipayızdövrüidi.

Günəşşəfəqsaçır,uşaqlarisəböyüklə-
rinxahişiiləpambığıbirüzündəndigər
üzünəçevirirdilər.

Pambığınbəyazlığıvəağaclarınya-
şıllığıətrafdasankibayraməhval-ru-
hiyyəsiyaradırdı.Əlindəkipambığıyerə
sərilmişdigərpambıqlarınüzərinətö-
kübhərgünsaat9:00-daaçdığıaptekə
yaxınlaşdı.OradaŞəfiqəniişçisiTehran
gözləyirdi.
-Şəfiqəxanım,nədənsəbugünət-

rafdakı mağazalardan heç biri açıq
deyil.Bəlkə,bizdəbugünaptekiaç-
mayaq?
-Tehran, yəqinonlarpambıq yığı-

mına gediblər. Sən bilirsən axı, aptek
həmişə açıq olsun deyə bizi pambıq
yığımınaaparmırlar,çünkihadisəbaş
verərsə onlara yalnız biz kömək edə

bilərik. Onlar söhbət edə-edə aptekə
daxilolubhəyəcansiqnalınısöndürdü-
lərvəişəbaşladılar.
- Tehran, distillizə cihazına su dol-

dur,mən isə reseptlərdəki dərmanları
hazırlayım.
Ağxalatınıtəzəcəəyninəgeyinmişdi

ki,Sovxozunmüdiri,Partkomvədigər
vəzifəlişəxsləriçəridaxiloldu.Onların
ardıncaisəpencəyinincibindənresepti
çıxaran traktorçu pilləkənləri qalxırdı.
Lakinhündürboyluvəenlikürəkikina-
məlum kişi onu qollarından tutaraq
kənara çəkdilər. Bunu görən Şəfiqə
gözlərini traktorçu və vəzifəli şəxslər-
dənçəkəbilmirdi.
Oözlüyündəfikirləşirdi:“Görəsənnə

baş verib ki, aptekə bu qədər vəzifəli
şəxslər gəliblər? Bəs traktorçunu hara
apardılar?”
-Salam!–deyəbirkişiŞəfiqəyəya-

xınlaşdı.
Şəfiqətəşvişiçindəonacavabverdi:
-Salam,xoşgəlmişsiniz!

Qonaqdedi:
-Bizsizinişinizlətanışolmaqvəişi-

nizdəki çətinliklərin aradan götürül-
məsinə kömək etmək üçün gəlmişik.
Mebelinizniyəköhnədir?Bəsyerintax-
tasıniyəçürüyüb?-deyəqonaqehti-
yatlakeçdi.
- Yenimebel əldə etməküçünBaş

Əczaçılıqİdarəsinəməktubyazmışam.
Onlarsacavabveriblərki,anbardame-
belyoxdur.DöşəməyəgəldikdəisəSov-
xozmüdirinəmüraciətetmişəm,lakin
buradadayerüçünyenitaxtalaryox-
dur.
-Bəsbuuzuntaxtanədir?
-Küləkbuağacı yerəyıxmışdı.Biz

dəonubudaqlardantəmizləyərəkbura
gətirdik.Birmüddətdənsonraqışgələ-
cək.Bizonuodunəvəzisobaüçünisti-
fadəedəcəyik-deyəŞəfiqəonacavab
verdi.
- Siz çox ehtiyatlısınız!Bəzözünüz

haradansınız?
- Mən Bakıdanam. Müharibə vaxtı

Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsini
bitirərək təyinatla bu aptekə gəlmi-
şəm.
-Bəsvalideynləriniz?OnlarBakıda

yaşayırlar?
-Onlarhəyatdanköçüblər.
Qonaqtəəccübləsoruşdu:
-SizBakılısınız,buaptekinmüdürü-

sünüz,bəs,niyəəllərinizbeləqaradır?
-Kiçikqızımçoxzəifdir.Onagörədə

mənonunüçünnardənələyirəm.Əllə-
rimilimonturşusuiləyusamdaqara-
lıqəllərimdəntamgetmir,-deyəəlləri-
nixalatıncibindəgizlətdi.
-Bəssizinmasanızınüzərindəkiduz

niyəbeləirivəsarıdır?

Sol  maz Ama  no  va

Nax  çı  van du  zu
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-Dükançılardandəfələrləxahişet-
mişəmki,buranarın,ağrəngliBakı-
da satılan duzdan gətirsinlər. Onlar
isəyenədəirivəsarıNaxçıvanduzu
gətirirlər.
Qonaqheçnədeməyibgülümsədi.

Digərvəzifəlişəxslərdəonabaxıbgü-
lümsədilər.
Şəfiqə xanım başa düşdü ki, o nə

isəyalnışsözdedi.
Qonaqgülümsəyərəksağollaşdıvə

aptekdənçıxdı.
Bir neçə dəqiqədən sonra aptekə

insanlar doluşdular. Onların içində
traktorçudavaridi.
Şəfiqə təəccüblə traktorçudan so-

ruşdu:
-Səniharaapardılar?
Traktorçu:
-Məncibimdənreseptiçıxarırdım,

onlarisəeləbildilərki,mənnəsəbaş-
qabirşeyçıxarmağahazırlaşıram.
-Şəfiqəxanım,heçbilirsinizapte-

kəgələnkimidi?Osizənədedi?-de-
yəhərtərəfdənŞəfiqəyəsuallaryağ-
dırmağabaşladılar.

- O yaraşıqlı kişi kim idi? - deyə
Şəfiqətraktorçudansoruşdu.
-AzərbaycanKommunistPartiya-

sınınMərkəziKomitəsininbirincikati-
biHeydərƏliyev.
-Demək istəyirsiniz ki,mənHey-

dər Əliyevlə söhbət edirdim? - deyə
Şəfiqə təəccüblə oturacağa əyləşdi...
Tehrandansuistədi.
Həmingünaptekəmüxtəlifinsan-

largəlibŞəfiqədənonunHeydərƏli-
yevlə söhbəti haqqında xırdalıqları
öyrənməyəçalışırdılar.
17:00-daŞəfiqəaptekibağladı.O,

evəçox tələsirdi.Çünkibaşınagələn
hadisənihəyatyoldaşı vəuşaqlarına
danışmaqistəyirdi.
Səhər tezdən Şəfiqə işə gələrkən

aptekinqapısındaprorabvəikifəhlə
gördü.Prorabdedi:
-Şəfiqəxanım,döşəmənidəyişmə-

yəgəlmişik.
- Sizdə bunun üçün taxta yox idi

axı-deyəTehranonasərtcavabver-
di.
- Birinci katib Heydər Əliyev özü

sərəncamveribki,buranındöşəməsi-
nidəyişək.
Aptekdə qızğın iş başladı. Amma

buhələ sondeyildi. PoçtmüdiriHə-
midŞəfiqəninyanınagələrəkonaBaş
Əczaçılıqİdarəsindənteleqramgəldi-
yinibildirdi.
Şəfiqəxanımhəyəcanlasoruşdu:
-Oradanəyazılıb?
-TəciliBaşƏczaçılıqİdarəsinəget-

məlisiniz.Sizinüçünyenimebeldəsti
verilir.
-Nəgözəl!Bubirmöcüzədir!
-Bu,MərkəziKomitənınbirincika-

tibi Heydər Əliyevin sərəncamıdır -
deyə,Həmidonacavabverdi.
- Atam Cəbrayılın arzusu yerinə

yetdi.Mənyenimebeldəstiəldəedə-
cəyəm,aptekiisətəmiredəcəklər.
-Həmid,səndənçoxxahişedirəm,

mənim adımdan Bakıya - Mərkəzi
Komitənin birinci katibinə teleqram
göndərvəyaz“Təşəkküredirəm!”
Səlyan rayonu, Qaraçala qəsəbə-

si,1№li Sovxoz, 139№li nömrəli ap-
tek.
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Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı 
M.Fü  zu  li adı  na Əl  yaz  ma  lar İns  ti  tu  tun  da 
qo  ru  nan min  lər  lə qiy  mət  li qə  dim əl  yaz  ma 
nüs  xə  lə  rin  dən bi  ri də Zə  hi  rəd  din Mə  həm
 məd Ba  bu  run “Ba  bur  na  mə” əsə  ri  dir. İns 
ti  tu  tun Na  dir əl  yaz  ma  lar fon  dun  da  sax  la
 nan hə  min əsə  rin təs  vi  ri be  lə  dir: 

•   Ba  bur Mə  həm  məd Zə  hi  rəd  din. Ba 
bur  na  mə (öz  bək di  lin  də)

•   Xət  ti: şi  kəs  tətə  liq
• Əl  yaz  ma  sı Or  ta Asi  ya üsu  lu ilə ha 

zır  lan  mış me  dal  yon  lu me  şin cil  də 
tu  tul  muş  dur.

•  Əl  yaz  ma  sın  da Şeyx Zey  nəd  di  nin 
fars  ca fər  man  la  rı var  dır. 

• Ə  sər or  ta  dan və son  dan na  qis  dir.
•   Baş  la  nır:
•   Bi  tir:
•   Məz  mu  nu: 900cu il  dən 935ci ilə qə 

dər Hin  dis  tan  da baş ve  rən ha  di  sə  lər
 dən bəhs edir.

• Öl  çü  sü: 15x26 sm.
•   Həc  mi 425 və  rəq,
•   Şif  ri: C391 / 13609.
Bu təs  vir təd  qi  qat  çı  lar üçün də ma  raq 

kəsb edə  cə  yi  nə əmi  nik.
Dün  ya ədə  biy  ya  tı  nın qiy  mət  li nü  mu 

nə  lə  rin  dən he  sab olu  nan “Ba  bur  na  mə” 
Hin  dis  tan tor  pa  ğın  da bö  yük bir im  pe  ra 
tor  luq ya  rat  mış Zə  hi  rəd  din Mə  həm  məd 
Ba  bu  run sa  də, tə  bii, sə  mi  mi ifa  də ilə yaz 
dı  ğı, li  rik ov  qat aşı  la  yan gö  zəl sə  ya  hət və 
xa  ti  rat ki  ta  bı  dır.

Əsər  də döv  rün bü  tün ha  di  sə  lə  ri  ni, 
məş  hur və ta  rix  də ya  şa  maq haq  qı qa  zan 
mış şəx  siy  yət  lə  rin hə  ya  tın  dan ma  raq  lı iz 
lə  ri də mü  şa  hi  də et  mək müm  kün  dür. Xa 
ti  rat ki  ta  bı  nın bu his  sə  si “təz  ki  rə” xa  rak  te
 ri da  şı  yır, de  yə bi  lə  rik. Bu kon  tekst  də 
“Ba  bur  na  mə”də Əli  şir Nə  vai haq  qın  da 
ya  zı  lan  la  rı, adı ke  çən sə  hi  fə  lə  ri in  cə  lə  dik. 
Əli  şir Nə  vai haq  qın  da  bəhs edi  lən sə  hi  fə 
lər  də klas  sik şairin xa  rak  te  rik ciz  gi  lə  ri  ni 
be  lə gös  tər  mək olar. Onun:

•   Dost  luq mü  na  si  bə  ti  ni qo  ru  maq  da nə 
qə  dər sə  da  qət  li və eti  bar  lı ol  du  ğu 
nu;

•   Nə  vainin Sə  mər  qən  də sür  gün edil 
mə sə  bə  bi  ni açıq  la  ya bil  mə  sə də, 

şairin bu sür  gün  dən pis  si  miz  mə qa 
pıl  ma  ya  raq ora  da ol  du  ğu il  lə  ri  ni də 
yər  lən  dir  mə  si  ni;

•  Əh  məd Ha  cı bəy mək  tə  bin  dən fay 
da  lan  ma  sı  nı;

•   Sür  gün ki  mi Sə  mər  qən  də gə  lən  də 
onun He  rat  da Sul  tan Hü  seyn Bay 
qa  ra ilə ya  xın mü  na  si  bə  tin  dən do 
ğan eti  ba  rı ilə Bay  qa  ra Mir  zə pad 
şah ol  duq  dan son  ra He  ra  ta də  vət 
edil  mə  si  ni; 

• O  nun bü  tün mü  na  si  bət  lər  də sə  mi  mi 
və nə  za  kət  li, qü  rur  lu və mərd  li  yi  ni;

•   Fit  rə  tən fa  zil  li  yi  ni; 
• O  nu mi  sil  siz in  san ki  mi uca  lı  ğı  nı;
•   Doğ  ma di  li  nə sev  gi  si və bu sev  gi  nin 

zir  və  sin  də türk di  lin  də ilk də  fə 
“Xəm  sə” müəl  li  fi ki  mi ədə  biy  yat ta 
ri  xin  də zir  və fəth et  mə  si  ni;

• O  nun şeiriy  yət di  li  nin xa  rak  te  ri ki  mi 
gö  zəl və duy  ğu  lu, sa  də və sə  mi  mi 
ol  ma  sı  nı;

• “Di  van” müəl  li  fi ki  mi döv  rü  nün 

məş  hur şeir us  ta  dı ol  ma  sı  nı;
•   Möv  la  na Ca  mi ilə ya  xın  lı  ğı  nı, ona 

us  tad ki  mi ya  naş  ma  sı  nı, ya  ra  dı  cı  lıq 
yo  lun  da on  dan nü  mu  nə gö  tür  mə  si  ni 
(mək  tub  lar yaz  ma  sı  nı və al  dı  ğı ca 
vab mək  tub  la  rı  nı top  la  ma  sı  nı);

• Ə  də  bi nə  zə  ri gö  rüş  lə  ri  ni ay  rı  ca el  mi 
əsər ki  mi təq  dim et  mə  si  ni;

•   Fars  ca “Di  van”ın  dan bəhs et  mə  si ilə 
türk di  lin  də ya  zan Nə  vainin fars di 
lin  də də gö  zəl yaz  ma  sı  nı;

•   Mu  si  qi  də onun bəs  tə  kar  lıq mə  ha  rə  ti
 ni;

•   Sa  za olan mə  həb  bə  ti ilə məş  hur saz 
us  tad  la  rı ye  tiş  dir  mə  si  ni;

•   Nəq  qaş  lıq is  te  da  dı  nı;
•   Nə  vainin sa  yə  sin  də Beh  zad və Şah 

Mü  zəf  fə  rin məş  hur və şöh  rət  li ol  ma
 sı  nı;

•   Fəzl və hü  nər əh  li üçün Nə  vainin us 
tad si  ma  sı  nın və qo  ru  yu  cu ol  ma  sı  nı;

• O  nun qey  rət və eh  ti  şa  mı ilə nə qə  dər 
xe  yir  li iş sa  hi  bi olan adam  lar ta  nı  dı 

“BABURNAMƏ”NİNBAKINÜSXƏSİNİN 
TƏSVİRİVƏƏSƏRDƏƏLİŞİRNƏVAİİZLƏRİ
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ğı  nı; 
• Ailə və  ziy  yə  ti– öm  rü  nün son gü  nü 

nə ki  mi su  bay hə  yat sür  mə  si mə  lu 
ma  tı  nı;

•   Sa  ray  da tut  du  ğu və  zi  fə  lə  ri  ni;
• O  nun əliaçıq və dün  ya ma  lın  da nəf  si 

tox  lu  ğu  nu;
• Öm  rü  nün son gün  lə  ri  ni təs  vir et  mə 

si  ni və s.
Bü  tün bun  lar tə  bii ki, klas  sik şair haq 

qın  da müasir  da  şı və Tey  mu  ri  lər nəs  li  nin 
nü  ma  yən  də  si İm  pe  ra  to  run Ba  bu  run qə  lə 
min  də cı  zı  lan ədə  bi port  ret  dir və eti  bar  lı 
qay  naq  dır. 

Doğ  ru  dur, Nə  vai haq  qın  da, döv  rün  də, 
hət  ta us  tad Ca  mi  nin, ədə  biy  yat ta  ri  xin  də 
yer tu  tan qə  ləm sa  hib  lə  ri  nin, fi  lo  sof və ta 
rix  çi  lə  rin, şa  gird  lə  ri  nin və hi  ma  yə  dar  lıq 
et  di  yi sə  nət sa  hib  lə  ri  nin qə  lə  min  dən çox 
şey  lər öy  rən  sək də, hər hal  da Ba  bur qə  lə 
mi, “Ba  bur  na  mə” sə  hi  fə  lə  ri  nin də bir ay  rı 
özəl  li  yi var  dır.

“Ba  bur  na  mə”də ana və  tə  ni Ən  di  ca  nın 
təs  vi  rin  də xalq di  li  nin Nə  vai di  li ilə mü  qa
 yi  sə  sin  də müəl  lif sə  mi  miy  yə  ti əsə  rin es  te 
tik də  yə  ri  nə rəng ve  rir: Əsə  rin “Fər  qa  nə” 
bö  lü  mün  də Ən  di  can  dan bəhs edər  kən ya 
zır: Əha  li  si türk  dür. Şə  hər  də və ba  zar  da 
türk  cə bil  mə  yən yox  dur. Xal  qın da  nı  şıq 
di  li ya  zı di  li  nə uy  ğun  dur. Bu sə  bəb  lə Mir 
Əli  şir Nə  vai He  rat  da nəş  vü nü  ma tap  dı  ğı 
hal  da, əsər  lə  ri  ni bu dil  lə yaz  mış  dır. Ca 
maatın di  li poetik  dir. Əha  li  si ara  sın  da gö 
zəl  lər çox  dur [4,s.22]. Bəl  kə də bu sə  bəb 
dən Ba  bur Nə  vai poezi  ya  sı  nı daim zir  və  də 
gör  müş  dür, ey  ni za  man  da, Nə  vai məhz 
bu sə  bəb  dən poezi  ya  nın zir  və  si  ni fəth edə 
bil  miş  dir. “Ba  bur  na  mə”də də qeyd edil  di
 yi ki  mi, Əli  şir Nə  vai poezi  ya  nın bü  tün 
janr  la  rın  da qə  lə  mi  ni sı  na  mış, qə  zəl  lər, 

məs  nə  vi  lər, rü  bailər, tü  yuğ  lar, mət  lə  lər, 
müəm  ma  lar, qi  tə  lər yaz  ma  sı  nı me  muar 
müəl  li  fi san  ki öyü  nə  rək təs  vir edir.

Əsər  lə  rin  də rast  laş  dı  ğı  mız Nə  vai hu 
ma  niz  mi  ni “Ba  bur  na  mə”də də iz  lə  yə bi  li 
rik. Mi  sal ola  raq, ya  xın dos  tu, həm  dər  di 
Sul  tan Hü  seyn Bay  qa  ra ilə oğ  lu ara  sın  da 
kı mü  na  si  bə  ti, hət  ta sa  vaş həd  di  nə ça  tan 
mü  na  si  bə  ti Nə  vainin əda  lət  li qə  ra  rı, məs 
lə  hə  ti ilə həl  li yo  lu  na dü  şür: “Bu il Sul  tan 
Hü  seyn Bay  qa  ra Mir  zə ilə oğ  lu Bə  diüz  za 
man Mir  zə ara  sın  da  kı an  laş  maz  lıq  lar on 
la  rı sa  va  şa qə  dər apar  dı. Mə  sə  lə be  lə ol 
muş  du: ke  çən il Sul  tan Hü  seyn Mir  zə  nin 
Bəl  xi Bə  diüz  za  man Mir  zə  yə, As  ta  ra  ba  dı 
isə Mü  zəf  fər Mir  zə  yə ver  di  yi  ni nəql et  miş
 dik. O za  man  dan bu  gü  nə qə  dər bir çox 
el  çi  lər gə  lib get  di. Axır  da Əli  şir bəy Nə  vai 
də el  çi ola  raq gəl  di. Nə qə  dər ça  lış  sa  lar da 
Bə  diüz  za  man As  ta  ra  ba  dı ki  çık qar  da  şı  na 
ver  mə  yə ra  zı ol  ma  dı və “Mə  nim oğ  lum 
Mə  həm  məd Mö  min Mir  zə sün  nət olu  nan
 da, ba  ba  sı Sul  tan Hü  seyn Mir  zə ora  nı ona 
hə  diy  yə et  miş  di”  de  di. Bir gün Əli  şir 
bəy  lə Mir  zə ara  sın  da bir söh  bət ol  du ki, 
bu, Mir  zə  nin  sü  rət  li fəh  mi  nə, Əli  şir bə  yin 
də həs  sa  siy  yə  ti  nə bir də  lil  dir. Əli  şir bəy 
bir çox məh  rəm sö  zü Mir  zə  yə pı  çıl  tıy  la 
söy  lə  di və “Bu söz  lə  ri unu  dun” de  di. Mir
 zə də dər  hal “han  sı söz  lə  ri?” de  yə so  ru 
şan  da, Əli  şir bəy çox mü  təəs  sir ol  du və 
uzunuzun ağ  la  dı [4,s.60].

Bəs, Z.M.Ba  bur Ə.Nə  vai ilə heç gö  rüş 
dü  mü? Bu, ol  duq  ca dü  şün  dü  rü  cü bir 
sual  dır və bu sualın izi “Ba  bur  na  mə”də 
be  lə gö  rü  nür: “Sə  mər  qən  di ikin  ci də  fə 
alan  da Əli Şir Nə  vai bəy hə  lə hə  yat  da idı. 
Bir də  fə mə  nə bir mək  tu  bu da gəl  miş  di. 
Mən də ar  xa  sı  na türk  cə beyt ya  zıb bir 
mək  tub gön  dər  miş  dim. Ca  vab gə  lin  cə  yə 
qə  dər ay  rı  lıq və qov  ğa çıx  dı” [4,s.102]. Bu 
fik  ri  mi  zin ar  dın  ca Nə  vainin qar  da  şı Dər 
viş Əli bəy haq  qın  da olan fi  kir  lə  ri  nə nə  zər 
sa  laq: “Dər  viş Əli bəy: Əli  şir bə  yin doğ  ma 
ki  çık qar  da  şı idi. Bəl  xin ida  rə  si bir müd  dət 
on  da idı və yax  şı ida  rə et  di. Ba  ca  rıq  sız və 
qa  bi  liy  yət  siz bir adam idi. Sul  tan Hü  seyn 
Bay  qa  ra Mir  zə Qun  duz və Hi  sar üzə  ri  nə 
ilk də  fə gə  lən  də onun baca  rıq  sız  lı  ğı üzün
 dən uğur qa  za  na bil  mə  di. Onu Bəlx hö  ku
 mə  tin  dən əzl et  di  lər. Mən 916cı (1510) il 
də Qun  du  za gə  lən  də ya  nı  ma gəl  miş  di; 
çaş  qın və bit  kin bir hal  da idi. Bəy  lik qa  bi 
liy  yə  tin  dən və el  çi  lik sə  la  hiy  yə  tin  dən 
uzaq  dı. Hər hal  da Əli  şir bəy sa  yə  sin  də be 
lə eti  bar gör  müş  dür” [4,s.186]. 

“Ba  bur  na  mə”də Nə  vainin ye  tiş  dir  di  yi 
kadr  lar, döv  lət adam  la  rı  na eti  ba  rın  dan 

bəhs edə  rək ya  zır: “Ba  ba Əli eşikağa: əv 
vəl  cə Əli  şir bəy Nə  vai ona eti  bar edib bəy
 lik, son  ra eşikağa  sı də  rə  cə  si  nə yük  səlt 
miş  di. İn  di mə  nim ya  nım  da bəy, ya  xı  nım 
olan Yu  nus Əli onun oğ  lu  dur” [4,s.188].

Bay  qa  ra  nın və  zir  lə  rin  dən bi  ri  ni be  lə 
təq  dim edir: “Məc  dəd  din Mə  həm  məd: 
Mir  zə də onun is  tə  di  yi ki  mi əhd və şərt 
bağ  la  yıb bü  tün Xo  ra  san üz  rə yet  ki  lə  ri ve 
rə  rək, bü  tün mü  hüm iş  lə  rə onu mə  sul et 
di. O da müm  kün ol  du  ğu qə  dər ça  lı  şa  raq 
az za  man  da or  du  nu və xal  qı ra  zı və məm
 nun et  di, xə  zi  nə  yə çox pul top  la  dı, vi  la  yət
 lə  ri də abad və şən et  di. La  kin Əli  şir bə  yin 
Nə  vai ət  ra  fın  da  kı bü  tün bəy  lər və mə  qam 
sa  hib  lə  ri ilə dil ta  pa bil  mə  di, bu üz  dən də 
bun  la  rın ha  mı  sı ona düş  mən kə  sil  di  lər və 
ya  lan bil  gi  lər ve  rə  rək axır  da Məc  dəd  din 
Mə  həm  mə  di tut  du  rub və  zi  fə  dən qov  dur 
du  lar” [4,s.190].

Döv  rü  nün adı ke  çən şair  lə  rin  dən bi  ri 
də Bən  na  yi ol  muş  dur. “Ba  bur  na  mə”də 
onun haq  qın  da: “He  rat  dan  dır. Ata  sı us  tad 
Mə  həm  məd baş me  mar ol  du  ğu üçün bu 
tə  xəl  lü  sü al  mış  dır. Qə  zə  lin  də rəng və hal 
var  dır. Bir di  van tər  tib et  miş  dir. Məs  nə  vi 
lə  ri də var  dır. Mü  tə  qa  rib bəh  rin  də mey  və
 lər haq  qın  da bir məs  nə  vi  si var, də  yər  siz 
dir və bo  şu  na uğ  raş  mış  dır... . Əv  vəl  lər 
mu  si  qi  dən xə  bər  siz  miş və bu üz  dən də 
Əli  şir bəy Nə  vai tərə  fin  dən mə  zəm  mət 
edi  lir  miş. Bir il Mir  zə qı  şı ke  çir  mək üçün 
Mər  və ge  dən  də Əli  şir bəy də onun  la bir 
lik  də ge  dir. Bən  na  yi isə He  rat  da qa  lır. O 
qış mu  si  qi ilə məş  ğul olur və ya  za qə  dər 
bəs  tə ya  za  caq sə  viy  yə  yə ça  tır. Mir  zə He  ra
 ta qa  yı  dan  da sövt və nəqş oxu  yur; Əli  şir 
bəy çox hey  rət edir və bə  yə  nir. Mu  si  qi  də 
gö  zəl bəs  tə  lə  ri var  dır. Bun  lar  dan bi  ri Noh
rəng  Doq  quz rəng ad  la  nır, doq  quz rən 
gin so  nu və nəq  şin mə  qa  mı rast  da  dır. 
Əli  şir bə  yə çox qar  şı çı  xır  mış, bu üz  dən 
çox cə  fa çək  miş  di. Axır  da ora  da qa  la bil 
mə  yə  rək İraq və Azər  bay  ca  na  Uzun Hə 
sə  nin oğ  lu Ya  qub bə  yin ya  nı  na get  di. Ya 
qub bə  yin ya  nın  da və  ziy  yə  ti fə  na de  yil  di 
və onun məc  lis dos  tu ol  muş  du. Am  ma 
Ya  qub bə  yin ölü  mün  dən son  ra o vi  la  yət 
lər  də du  ra bil  mə  yə  rək He  ra  ta qa  yıt  dı. Ye 
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nə də za  ra  fa  tın  dan və şux  lu  ğun  dan ge  ri 
qal  maz  dı. 

Bən  na  yi ilə Nə  vai ara  sın  da bir çox rə 
va  yət  lər gü  nü  mü  zə qə  dər gə  lib çıx  mış  dır. 
“Ba  bur  na  mə”də də ikiüç be  lə rə  va  yə  tə 
rast gə  li  rik: “Əli  şir bəy bir çox şey  lər, həm 
də yax  şı şey  lər icad et  miş  di. Bir adam hər 
han  sı bir iş  də bir şey mey  da  na gə  tir  sə, 
onun rəğ  bət gör  mə  si və məş  hur ol  ma  sı 
üçün ona “Əli  şi  ri” de  yər  di və bə  zi  lə  ri za 

ra  fat  la onu Əli  şir bə  yə is  nad edər  di  lər. Bir 
də  fə Əli  şir bəy qu  la  ğı ağ  rı  dı  ğı üçün ba  şı 
na yay  lıq bağ  la  mış  dı. Qa  dın  lar ki  mi yay  lı
 ğı qı  yıq bağ  la  ma  ğa “na  ziƏli  şi  ri” adı  nı 
ver  di  lər. Bu für  sət  də Bən  na  yi He  rat  dan 
Sə  mər  qən  də ge  dən  də pa  lan  çı  ya eş  şə  yi 
üçün gö  rün  mə  miş bir pa  lan dü  zəlt  di  rir 
və ona “Əli  şi  ri” adı  nı ve  rir. Son  ra bu “pa 
la  niƏli  şi  ri” de  yə məş  hur ol  du [4,s.193]. 
Nə  vai ilə Bən  na  yi haq  qın  da bir əh  va  lat da 
xa  tır  la  dım: “Hü  seyn Bay  qa  ra sa  ra  yı  nın 
baş və  zi  ri Nə  vai ilə şa  ir Bən  na  yi ara  sın  da
 kı söh  bət əsr  lər  dir ki,  rə  va  yə  tə dönüb 
da  nı  şı  lır.  Söh  bət əs  na  sın  da Bən  na  yi  nin 
sö  zü  nə hid  dət  lə  nən Nə  vai: “Bən  na  yi,  da 
nışıq həd  di  ni aş  dın.  Sə  nin ağ  zın pis  lik  lə 
dol  du  rul  ma  lı  dır”  de  miş  dir.  Bən  na  yi isə 
onun sö  zü  nə ca  vab ola  raq: “Pis  lik dol  dur
 maq elə də çə  tin iş de  yil.  Türk di  lin  də bir 
şe  ir oxumaq ki  fa  yət  dir” – de  miş  dir. Türk 
di  li  nə  öz  bək  türk  cə  si  nə mü  na  si  bə  tin pis 
ol  du  ğu be  lə bir za  man  da  Hü  seyn Bay  qa
 ra  nın türk di  li  nə da  ir im  za  la  dı  ğı fər  man 
öl  kə  nin el  mi dairə  lə  ri və döv  lət adam  la  rı 
üçün müəy  yən mə  na  da döv  lət di  li  nin in 

ki  şa  fı və ya  yıl  ma  sı üçün bö  yük önəm da 
şı  yır  dı” [6,s.34]. Elə  cə də Nə  vainin doğ  ma 
türk di  lin  də poetik in  ci  lər ya  rat  ma  sı türk 
ədə  bi di  li  nin for  ma  laş  ma  sın  da ta  ri  xi iz 
ol  ma  sı da  nıl  maz  dır.

Ta  rix  də Nə  vai döv  rü or  ta əsr Şərq ədə
 biy  ya  tı  nın Qı  zıl döv  rü ki  mi də  yər  lən  di  ri 
lir. Ey  ni za  man  da sə  nə  tin bü  tün sa  hə  lə  ri 
öz yük  sək – qı  zıl döv  rü zir  və  si  ni fəth et 
miş  dir. Mə  sə  lən, “Ba  bur  na  mə”də xət  tat 

lar  dan bəhs edər  kən Z.M.Ba  bur ya  zır: 
Xət  tat  lar  dan çox adam var  dı. La  kin bun 
la  rın ən məş  hu  ru nəsx və tə  liq  də Sul  tan 
Əli Məş  hə  di idi. Mir  zə və Əli  şir bəy Nə  vai 
üçün bir çox ki  tab kö  çür  dü. Hər gün Mir
 zə üçün otuz, Əli  şir bəy üçün isə iyir  mi 
beyt ya  zır  dı. Rəs  sam  lar  dan bi  ri Beh  zad 
idi. Rəs  sam  lıq işi  ni föv  qə  la  də in  cəlt  di. La 
kin saq  qal  sız  la  rın üzü  nü pis çə  kir, çə  nə  ni 
xey  li bö  yük ve  rir  di. Saq  qal  lı adam  la  rı 
yax  şı, üz  lə  ri  ni də gö  zəl çə  kir  di” [4,s.195]. 
“Ba  bur  na  mə”də  diq  qə  ti çə  kən iz  lər  dən 
bi  ri  ni də qeyd et  mək is  tər  dim: Ba  bur və 
Nə  vai üz  bəüz gö  rüş  mə fak  tı  nı hə  lə də  qiq 
təd  qiq et  mə  sək də, Ba  bu  run Nə  vai evin  də 
qo  naq qal  ma  sı ma  raq  lı fakt  dır. Bu  ra  da o 
ina  ma da gə  lə bi  lə  rik ki, Nə  vai şah və ya 
im  pe  ra  to  ra la  yiq ev  də ya  şa  mış  dır. Əsə  rin 
“Ba  bu  run Sul  tan Hü  seyn Mir  zə  nin oğul 
la  rı  ilə gö  rüş  mə  si və He  ra  ta get  mə  si” 
bö  lü  mün  də oxu  yu  ruq: “Ye  mək  dən son  ra 
Pa  yən  də Sul  tan bə  yi  min evi  nə get  dim. O 
ge  cə ora  da qal  dım. Əv  vəl  cə  dən mə  nə Ba 
ğiNev  də bir yer tə  yin et  miş  di  lər. Er  tə  si 
gün gə  lib Ba  ğiNe  və en  dim və Ba  ğiNev 

də bir ge  cə qal  dım. Son  ra onu da uy  ğun 
gör  mə  yə  rək Əli  şir bə  yin Nə  vai ev  lə  ri  ni 
tə  yin et  di  lər və He  rat  dan ge  də  nə qə  dər 
Əli  şir bə  yin evlə  rin  də qal  dım. Hər ikiüç 
gün  də bir də  fə ge  dib Ba  ğiCa  ha  na  ra  da 
Bə  diüz  za  man Mir  zənin hü  zu  ru  na çı  xar 
dım” [4,s.202]. Da  ha son  ra “Ba  bur He  ra  tı 
gə  zir” böl  mə  sin  dən bir ne  çə xət  ti diq  qə  ti 
ni  zə ye  ti  ri  rəm: “He  rat  da qal  dı  ğım iyir  mi 
gün ər  zin  də hər gün ata mi  nib gör  mə  di 
yim yer  lə  ri gə  zir  dim. Bu gə  zin  ti  lər  də bə 
ləd  çiimiz Yu  sif Əli Gö  yəl  daş idı. Hər seyr 
ye  ri  nə gə  lən  də o, baş  qa bir ye  mək ik  ram 
edir  di. Bu iyir  mi gün için  də məş  hur seyr 
yer  lə  rin  dən Sul  tan Hü  seyn Mir  zə  nin xa 
nə  ga  hın  dan baş  qa gör  mə  di  yim yer bəl  kə 
də qal  ma  mış  dır. Qa  zür  gah, Əli  şir bə  yin 
Nə  vai ba  ğı, ka  ğız də  yir  ma  nı, Təx  tiAsi  ta 
nə, Pü  liGah, Kəh  dis  tan, Ba  ğiNə  zər  gah, 
Ne  mə  ta  bad, Qa  zür  gah Xi  ya  ba  nı, Əli  şir 
bə  yin ya  şa  dı  ğı və Ün  siy  yə de  dik  lə  ri ev  lə 
ri, məq  bə  rə  si və Qüd  siy  yə de  dik  lə  ri məs 
cid ca  mi  si, məd  rə  sə  si, Xi  la  siy  yə və İx  la 
siy  yə de  dik  lə  ri xa  nə  ga  hı, ha  mam, Sə  faiy 
yə və Şə  faiy  yə de  dik  lə  ri da  rüş  şə  fa  sı ....  
bun  la  rın ha  mı  sı  nı bu qı  sa za  man için  də 
gəz  dim” [4,s.205] bu  ra  da da dö  nədö  nə 
Ə.Nə  vai adı  nı qeyd et  mə  si məhz da  hi Nə 
vaiyə olan mehrmə  həb  bə  ti, onun fəth et 
di  yi zir  və  yə hey  ran  lı  ğı, şəx  siy  yə  ti  nə sev 
gi  si, yo  lu  nun us  tad mək  tə  bi ol  ma  sı  nı təs 
diq və təq  dir et  mə  si  dir. Əsə  rin “Ba  bu  run 
xə  zan seyr et  mək üçün is  ta  li  fə get  mə  si” 
fəs  lin  də bir  cə cüm  lə  ni qeyd et  mək is  tə 
dim: “Cü  mə gü  nü, ayın iyir  mi üçün  də 
Əli  şir bə  yin Nə  vai dörd di  va  nın  dan gö 
zəl  li  yi  nə və vəzn  lə  ri  nə gö  rə ən gö  zəl qə 
zəl və beyt  lə  ri  ni se  çib qur  tar  dım”. Bə  li, o 
sə  ya  hət za  ma  nı gün  də  lik proq  ra  mın  da da 
Nə  vai sev  gi  si ilə başba  şa qal  ma  ğı özü  nə 
şə  rəf bil  miş  dir [4,s.264].

“Ba  bur  na  mə”də Z.M.Ba  bu  run Nə  vai 
şəx  siy  yə  ti  nə, Nə  vai zir  və  si  nə hey  rə  ti, 
Nə  vai dəstxət  ti  nə us  tad mək  tə  bi ki  mi 
ya  naş  ma  sı onun özü  nün də nə qə  dər sə 
mi  mi bir in  san, el  məür  fa  na, şeirəsə  nə 
tə bağ  lı Ali şəx  siy  yət ol  ma  sı  na eti  bar  lı və 
də  qiq mən  bə  dir.

Türk di  lin  də ilk ola  raq ya  zıl  mış bu 
na  dir me  muar – xa  ti  rat ki  ta  bın  dan Əli  şir 
Nə  vaiyə aid qeyd et  di  yi  miz ta  ri  xi iz  lə  ri 
təd  qiq et  mək, oxu  maq, öy  rən  mək gü  nü
 müz  də də gənc  li  yə tər  bi  yə mək  tə  bi, sə 
nət  kar  lar ara  sın  da eh  ti  ram və hör  mət 
mi  sa  lı  dır.

“Ba  bur  na  mə” məhz bu məq  səd və qa 
yə  si, es  te  tik fik  ri və ide  yaməz  mu  nu ilə 
öl  məz  dir, sto  lüs  tü tər  bi  yə ki  ta  bı  dır.

Ba  bur  na  mə”nin Ba  kı nüs  xə  sin  dən sə  hi  fə  lər
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Bu  nu Şev  kət Mir  zi  yo  ye  vin dün  ya  ya 
fərq  li ba  xı  şın  dan və il  lər  lə on  da for  ma  laş
 mış qə  naət  dən, re  gionun prob  lem  lə  ri  nin 
əsas sə  bəb  lə  ri  ni dərk et  mə  sin  dən və həm
 çi  nin də onun öz fər  di psi  xo  lo  ji xa  rak  te  rik 
xü  su  siy  yət  lə  rin  dən irə  li gə  lə bi  lən key  fiy
 yət  lə  ri ilə sə  ciy  yə  lən  dir  mək olar. Əl  bət  tə 
ki, İs  lam Kə  ri  mov döv  rü  nün ku  luar int  ri
 qa  la  rı  na tab gə  tir  miş və o döv  rün qüv  və
 lər nis  bə  ti  ni də  qiq he  sab  la  ya bi  lən və si 
ya  si ha  ki  miy  yə  tə ma  neəsiz gə  lə bi  lən bir 
si  ya  si li  der  dən söh  bət ge  dir. Bir çox mü 
şa  hi  də  çi  lə  rin fi  ki  ri  nə gö  rə Şev  kət Mir  zi 
yo  yev ha  mı ilə dil ta  pa bi  lən si  ya  sət  çi ol  sa 

da, st  ra  te  ji məq  səd  lər üçün üz  də yum  şaq, 
da  xi  lən isə sərt tə  biət  li döv  lət ada  mı  dır.

Söz  süz ki, Şev  kət Mir  zi  yo  ye  vin bu xa 
rak  te  rik key  fiy  yət  lə  ri, onun keç  di  yi hə  yat 
yo  lu və üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lər  lə bə  ra  bər 
ailə  dən əxz et  di  yi və yad  daş  la  rı  na hop 
du  rul  muş də  yər  lər sis  te  mi  nin də he  sa  bı 
na for  ma  laş  mış  dır. Tibb iş  çi  lə  ri  nin ailə 
sin  də dün  ya  ya göz aç  mış bir in  sa  nın 
onun üzə  rin  də əks olu  nan ailə tər  bi  yə  si 
nin məh  rəm  li  liy  nin, mər  hə  mət  li  li  yi  nin və 
şəf  qət  li  li  yi  nin iz  lə  ri  ni gör  mək bir o qə  dər 
də çə  tin de  yil. Ata Mi  ro  mon qon  şu Ta  ci 
kis  ta  nın Qan  çin ra  yo  nu  nun Yax  tan ya  şa 

yış məs  kə  nin  də yer  li za  də  gan nəs  lin  dən 
olan öz  bək ailə  sin  də dün  ya  ya göz aç  mış 
dı. Ata Mi  ro  mon öz doğ  ma ana di  lin  də 
təh  sil al  maq üçün Öz  bə  kis  tan  da Tibb İns
 ti  tu  tu  na da  xil olur. Şev  kə  tin ana  sı ilə də 
ta  nış  lı  ğı da bu il  lə  rə tə  sa  düf edir  di. Mi  ro
 mon ey  ni za  man  da da çox cid  di ic  ti  mai 
ak  tiv bir şəx  siy  yət idi. La  kin bu ailə  yə za 
də  gan kö  kən  li ol  du  ğu  na gö  rə Sta  lin döv 
rün  də əziy  yət  lər ve  ril  mə  yə baş  lan  mış  dır. 
Ailə  nin əlin  dən bü  tün tor  paq sa  hə  lə  ri, 
qış  laq  lar alı  na  raq qon  şu  luq  da  kı ta  cik 
kənd  li  lə  ri ara  sın  da bö  lüş  dü  rül  dü. Ailə  yə 
də öz  bək mil  lət  çi  lə  ri dam  ğa  sı vu  rul  muş 

Türkdünyasının
yeniparlayanlideri

ŞevkətMirziyevinuzaqgörənliyivəformalaşmış
streotipləriqırabilməkkeyfiyyətibütünTürk

dünyasınıqucaqlayabiləcəkimkanlarınıonaverəcək

Özbəkistan
prezidentinin
psixoloji
portreti
Bu gün Özbəkistanda post İslam
Kərimov dövrünün özünəməxsus
siyasi həyatındakı ciddi dəyişik-
likləri bir çox beynəlxalq siyasi
ekspertlərinvəmaliyyəqurumları-
nınmarağına səbəbolmuşdur.Bu
dəyişikliklərOrtaAsiyadövlətləri-
ninənənəvixətlərindənfərqliola-
raq Özbəkistanın yeni prezidenti
ŞevkətMirziyoyevinhəyatakeçir-
diyiiqtisadi-siyasiislahatlarıkon-
sepsiyası nəticəsində özünü daha
barizgöstərməyəbaşlamışdır.On-
dabeləbir sualortalığa çıxabilər
ki, Şevkət Mirziyoyevi ənənəvi
xətlərindən imtina etməyə nə va-
daretdiki,o,Özbəkistandaözünə-
məxsus siyasi-iqtisadi islahatlar
həyatakeçirməyəbaşladı?
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du. Bu və  ziy  yət ailə  ni öz doğ  ma yurd  la 
rın  dan Yax  tan  dan köç et  mə  yə məc  bur 
et  di. Yə  ni Mi  ro  mon ailə  si, öz  bək mil  li 
şüuru  nun da  şı  yı  cı  sı ki  mi gə  lə  cək pre  zi 
den  tin ye  ni  yet  mə  lik döv  rün  də ge  ne  lo  ji 
ola  raq nə  sil  dən gə  lən mil  li də  yər  lər sis  te
 mi  nin ba  la  ca Şev  kə  tə aşı  la  ya  caq  dı. Öz  bə
 kis  tan pre  zi  den  ti Şev  kət Mir  zi  yo  ye  vin 
gənc  li  yi də apa  rı  lan rəs  mi kom  mu  nist 
ideolo  gi  ya  sı  na bax  ma  ya  raq mil  li ruh  lu 
zə  min  lər üzə  rin  də qu  rul  muş  du. Əs  lin  də 
bu ba  xış  lar Sta  lin rep  res  si  ya  la  rın  dan 
əziy  yət çək  miş bir ailə  nin təm  kin  li və eh 
tiy  yat  lı dav  ra  nı  şı gənc Şev  kə  tin ba  xış  la 
rın  da özü  nü bü  ru  zə ve  rir  di. Ata Mi  ro 
mon oğ  lu Şöv  kə  tin özü ki  mi sa  kit hə  yat 
sür  mə  si  ni is  tə  yir  di və onun ic  ti  maisi  ya  si 
ak  tiv  li  yi  ni gö  rüb na  ra  hat olur  du. Şöv  kə 
tin ana  sı  nın vaxt  sız ölü  mü isə gənc Şev 
kə  tə və onun ba  cıqar  daş  la  rı  na çox cid  di 
psi  xo  lo  ji sar  sın  tı  lar ya  şat  dı. Ata Mi  ro  mon 
mü  tə  va  zi hə  yat tər  zi öv  lad  la  rı  na həm ata 
həm də ana ol  muş  du an  çaq bir çox hal 
lar  da hər işi çat  dı  ra bil  mir  di. Mi  ri  mo  nun 
iki ba  cı  sı isə ailə  nin ya  şa  dı  ğı Zaamin şə 
hə  rin  dən uzaq  da məs  kun  laş  mış  dı  lar. 
Məhz Şev  kə  tin tə  ki  di ilə bu iz  ti  rab  la  rı  na 
son qoy  maq üçün ailə  yə çox is  ti mü  na  si 
bət gös  tə  rən bir ta  tar qı  zı ilə Mi  ro  mon 
ev  lə  nir. Hə  qi  qə  tən də Şev  kət və ba  cıqar
 daş  la  rı bu xa  nı  mı ana  la  rı qə  dər çox se  vir
 di  lər.Ala  göz və ol  duğ  ca is  ti  qan  lı bu ta  tar 
qı  zı da on  la  rın ona olan sev  gi  si  nə, doğ  ma 
ana  la  rı qə  dər qar  şı  lıq ve  rir  di. Tə  sa  dü  fi 
de  yil  dir ki, bu qar  şı  lıq  lı sev  gi  yə köl  gə sal
 ma  maq üçün bu xa  nım, Şev  kət və onun 

ba  cıqar  daş  la  rı  na ona öz doğ  ma ana  la  rı 
nın adı ilə ça  ğır  ma  ğı xa  hiş edir  di. Gənc 
Şev  kət Mir  zi  yev 1974cü il  də Daş  kənd 
ir  ri  qa  si  ya və me  lo  ra  si  ya uni  ver  si  te  ti  nə 
da  xil olur və bu ins  ti  tu  tu bi  tir  dik  dən son
 ra bu  ra  da da məl  lim  lik edir. 1981ci il  də 
öz tə  lə  bə  si Zi  ro At  xon  la ta  nış olur. Əs  lin 
də gənc alim üçün Fər  qa  nə di  ya  rı  nın zən
 gin bir ailə  si ilə qo  hum ol  ma  sı onun gə  lə
 cək ka  ri  ye  ra  sı üçün xü  su  si əhə  miy  yət 
da  şı  ya  caq  dı. Gə  lə  cək qa  yı  na  ta Mox  mid 
jon Hə  şi  mov o döv  rün bir çox mə  sul və 
zi  fə  lə  rin  də ça  lı  şan in  san  la  rı ilə dost  lu  ğu 
var  dı. Mox  mid  jon da məhz bu in  san  la  ra 
söy  kə  nə  rək bö  yük ti  ca  rət şə  bə  kə  si  nə ma 
lik idi. Şev  kət Mir  zi  yev 1992ci ilə qə  dər 
öz doğ  ma ins  ti  tu  tun  da ki  çik el  mi iş  çi  dən 
pro  rek  tor və  zi  fə  si  nə qə  dər yük  sə  lir və o, 
ey  ni za  man  da da kom  mu  nist par  ti  ya  sı 
inus  ti  tut ko  mi  tə  si  nin səd  ri və  zi  fə  si  ni  də 
da  şı  yır  dı.O,1990cı il  də Öz  bə  kis  tan ali so 
ve  ti  nin de  pu  ta  tı se  çi  lir.1994cü il  də isə 
müs  tə  qil Öz  bə  kis  tan döv  lə  ti  nin par  la 
men  ti  nin ye  ni  dən üz  vü olur.1996cı il  də 
Öz  bə  kis  tan pre  zi  den  ti İs  lam Kə  ri  mo  vun 
sə  rən  ca  mı ilə Şev  kət Mir  zi  yev Dji  zaq vi 
la  yə  ti  nin ha  ki  mi (ic  ra ha  ki  mi) tə  yin olu 
nur. 2001ci il  dən Sə  mər  qənd vi  la  yə  ti  nin 
ic  ra ha  ki  mi tə  yin olu  nur. Nə  zə  rə al  maq 
la  zım  dır ki, Daş  kənt  də si  ya  si ha  ki  miy  yə 
tə yer  lə  şən  lə  rin bö  yük ək  sə  riy  yə  ti İs  lam 
Kə  ri  mov  la Sə  mər  qənd  dən çıx  ma in  san  lar 
idi.Fak  ti  ki ola  raq Öz  bə  kis  tan Sə  mər  qənd 
kla  nı  nın əlin  də idi Şev  kət Mir  zi  ye  vin us 
ta  lı  ğı və si  ya  si dü  ha  sı ona im  kan ve  rir  di 
ki, heç bir şe  yə bax  ma  dan bu kla  nın üz  vü 

ol  ma  yan  la  rı tap  ta  la  yan Öz  bə  kis  tan si  ya  si 
ha  ki  miy  yə  tin ən mü  hüm və  zi  fə  lə  ri  ni zəbt 
et  miş Sə  mər  qənd kla  nı  nın üzv  lə  ri ilə ol 
duq  ca eh  tiy  yat  la və təm  kin  lə dav  ran  sın. 
Şev  kət Mir  zi  yev xa  rak  ter  cə din  lə  mə  yi ba 
ca  ran idi.O, sus  ma  ğı, his  lə  ri  ni giz  lət  mə  yi 
və qar  şı tə  rə  fi da  nış  dır  dıq  ca onun nə qə 
dər sə  mi  mi və ya qey  risə  mi  mi ol  du  ğu  nu 
an  la  ma  ğa ça  lı  şan həm  söh  bət  dir. O, məhz 
bu key  fiy  yət  lər  lə onu əha  tə  yə al  mış Sə 
mər  qənd kla  nın  dan sağsa  la  mat qur  tu  la 
bil  mək im  ka  nı  na ma  lik ol  du. Bax bu mə 
qam  da Şev  kət Mir  zi  ye  vin psi  xo  lo  ji xa  rak
 te  rik xü  su  siy  yət  lə  ri və bu  nun əsa  sın  da 
for  ma  la  şan key  fiy  yət  lə  ri onun işi  nə çox 
ya  ra  yır  dı. Şev  kə  tin va  li  deyn  lə  ri  nin keç  di
 yi hə  yat tər  zi və ailə  nin on  la  rın nəs  li  nin 
rep  res  si  ya bu  rul  ğa  nın  dan əziy  yət çək  mə
 si xə  bər  dar  lığ  la  rı ona öz hiss  lə  ri  ni giz  lə  tə 
bil  mək vər  diş  lə  ri  nin ya  rat  mış  dı.

Hə  qi  qət na  mi  nə eti  raf edək ki, Sə  mər 
qənd qrup  laş  ma  sın  dan əziy  yət çə  kən Öz 
bə  kis  tan si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti  nin apa  rı  cı 
şəx  siy  yət  lə  rin  dən bi  ri də Mil  li təh  lü  kə  siz
 lik xid  mə  ti  nin səd  ri Rüs  təm İna  ya  tov idi.
Şev  kət Mir  zi  ye  və olan bu ka  nal  dan olan 
dəs  tək də nə  zər  dən qaç  ma  ma  lı  dır. Çün  ki 
Mir  zə  ye  vin Sə  mər  qən  din ic  ra ha  ki  mi iş 
lə  di  yi müd  dət  də ər  zaq qıt  lı  ğı  nın qar  şı  sı  nı 
al  mağ üçün yer  li qrup  laş  ma  la  rı  na qar  şı 
apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə  si za  ma  nı ar  xa  sı Daş 
kən  də bağ  lı olan yer  li qrup  laş  ma  la  rın 
hid  də  ti  nə sə  bəb ol  muş  du. Ar  tıq Şev  kət 
Mir  zi  ye  və qar  şı Öz  bə  kis  tan baş prok  ror 
lu  ğun  da it  ti  ham  lar səs  lən  mə  yə baş  la  mış 
dı ki, gu  ya Şev  kət Mir  zi  yev on  lar  la mü 
ba  ri  zə  ni əsas  sız apa  rır bu in  san  la  rın heç 
bir gü  na  hı yox  dur. Baş Pro  ku  ror bu ba  rə
 də İs  lam Kə  ri  mo  va mə  ru  zə  də et  miş  di. Bu 
zid  diy  yə  ti araş  dır  maq üçün İs  lam Kə  ri 
mov Rüs  təm Ina  ya  to  va tap  şı  rıq ve  rir. 

Rüs  təm Ina  ya  tov bu mə  qam  da Şev 
kət Mir  zi  ye  vin hə  ya  tın  da 

çox cid  di rol oy 
n a   d ı . 
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O, İs  lam Kə  ri  mo  va izah et  di ki, Şev  kət 
Mir  zi  yev gü  nah  sız  dır və Sə  mər  qənd  də 
in  san  la  rı ac  lıq şə  raitin  də sax  la  yan top  dan 
sa  tış  çı  lar və mo  no  po  list  lər ba  rə  də onun 
at  dı  ğı ad  dım  lar düz  dür və o, haq  lı  dır. Bu 

İs  lam Kə  ri  mo  vun o qə  dər xo  şu 
na gəl  miş  di ki, 2003cü il  də 

Şev  kət Mir  zi  ye  vi o, 
ye  ni hö  ku  mə  tin ba 

şı  na gə  ti 
rir. Əda  lət 
na  mi  nə qeyd edək 
ki, bu irə  li  lə  yiş  də və 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tin öz 
bək  ləş  mə  sin  də Rüs  təm 
İna  ya  to  vun da pa  yı az ol  ma 
mış  dır. Gə  lə  cək  də də Şev  kət Mir  zi 
ye  vin qo  run  ma  sın  da onun ona çox məs 
lə  hət  lə  ri ola  caq  dı. Rüs  təm İna  ya  tov sa 
ray  da  xi  li int  ri  qa  la  rı çox gö  zəl bi  lir  di.Bu 
məs  lə  hət  ləş  mə  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi Şev  kət 
Mir  zi  yev, Sə  mər  qənd qrup  laş  ma  sı  nın və 
xü  su  sən “İs  lam Kə  ri  mo  vun se  vim  li  si” 
olan və bir çox hal  lar  da rəh  bə  rin va  ri  si 
ki  mi bi  li  nən Ma  liy  yə na  zi  ri Rüs  təm Əzi 

mo  vun int  ri  qa  la  rı  nın qur  ba  nı ol  ma  ma  sı 
üçün özü  nü heç bir si  ya  si id  diası ol  ma 
yan ic  ra  çı tex  nok  rat ki  mi gös  tər  mə  yə nail 
ol  muş  du. Əl  bət  də  ki bur  da Şev  kət Mir  zi 
ye  vin his  lə  ri  ni giz  lə  də bil  mək, din  lə  mək, 
bü  tün qüv  və  lər  lə dil tap  maq və əsl niy 
yət  lə  ri  ni için  də sax  la  ya  rağ ət  ra  fa isə ya 
yın  dı  rı  cı gö  rün  tü  lər ve  rə bil  mək key  fiy 
yə  ti və psi  xo  lo  ji xü  su  siy  yə  ti ilə rə  qib  lə  ri 
nin bir ço  xu  nun diq  qə  ti  ni öz üzə  rin  dən 
uzağ  laş  dı  ra bil  mis  di. Əs  lin  də tam məx  fi 

və ya giz  li Rüs  təm İna  ya  tov – Şev  kət 

Mir  zi  yev tan  de  mi ya 
ran  mış  dı. Məhz bu tan 
dem nə  ti  cə  sin  də İs  lam 
Kə  ri  mo  vun ölü  mün  dən 

son  ra geopo  li  tik qar  şı  dur 
ma  sız ağ  rı  sızacı  sız Şev  kət 

Mir  zi  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə gə  li  şi tə  min 
olun  du və ye  ni pre  zi  den  tin ilk iş  lə  rin  dən 
bi  ri si  ya  si ha  ki  miy  yət  də otu  ruş  muş Sə 
mər  qənd kla  nı  nın üzv  lə  ri ilə mü  ba  ri  zə 
ol  du. Bu kla  nın üzün  dən Öz  bə  kis  tan si 
ya  si eli  ta  sın  dan uzaq  laş  dı  rıl  mış və ya 
sür  gün edil  miş na  zir  lər ka  bi  ne  ti  nin bir 
çox mə  sul iş  çi  lə  ri Şev  kət Mir  zi  yev tə  rə 
fin  dən ye  ni  dən yük  sək və  zi  fə  lə  rə tə  yin 

edil  di və int  ri  qa  lar us 
ta  sı Rüs  təm Əzi  mov 
işin  dən azad edil  di. Bu 
gün sü  ni şə  kil  də, Şev 
kət Mir  zi  yev və Rüs 
təm Ina  ya  tov qar  şı  dur 
ma  sı ya  rat  ma  ğa ça  lı  şan 
qüv  və  lər də möv  cud 
dur.Am  ma hə  qi  qət  də 
isə Öz  bə  kis  tan si  ya  si 
ha  ki  miy  yə  tin  də ye  ni 
pre  zi  den  tin tam bər  ki 
mə  si üçün Rüs  təm İna 

ya  tov ona hə  lə çox la  zım  dır. Rüs  təm İna 
ya  to  vun həm nü  fu  zu, həm də mə  lu  mat  lı
 lı  ğı və bir çox hal  lar  da isə oyun qu  ru  cu  lu
 ğu ya  xın il  lər üçün tə  lə  bo  lu  nan  dır.

Son vaxt  lar Şev  kət Mir  zi  ye  vin ən cid  di 
ad  dım  la  rın  dan  da bi  ri isə İs  lam Kə  ri  mov 
dö  nə  min  də mü  na  si  bət  lə  ri çox zəif  lə  miş 
Tür  ki  yə ilə əla  qə  lə  rin ye  ni  dən bər  pa et 
mə  si ol  du. Bu ad  dım Öz  bə  kis  tan iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nın li  be  ral  laş  ma  sı və in  ki  şa  fı ba  xı 
mın  dan çox dü  şü  nül  müş bir ge  diş idi. 
Or  ta  la  ma he  sab  la  ma  la  ra gö  rə bu ya  xın 
laş  ma tu  rizm, hər  bisə  na  ye, ener  ge  ti  ka, 
kən tə  sər  rü  fa  tı, teks  til və di  gər sa  hə  lər 
ba  xı  mın  dan ya  xın 5 il üçün 17  mil  yard $ 
də  yə  rin  də Öz  bə  kis  tan iq  ti  sa  diy  yaına və 
saitin axı  nı  şı  nı tə  min edə  cək  dir. Ən əsa  sı 
isə nə  zər  də tu  tu  lan ta  ri  xi və st  ra  te  ji məq 
səd  lər  dən bi  ri də Bu  xa  ra və Sə  mər  qən  din 
do  nor in  ves  ti  si  ya  sı he  sa  bı  na Türk və is 
lam dün  ya  sı  nın mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  si 
pla  nı  dır. Bu  ra  da həm Bur  xa  ni, həm də 
Ma  tu  ri  di ins  ti  tut  la  rı tə  sis edi  lə  cək  dir.Ar 
tığ türk dün  ya  sı  nın, is  lam alə  mi  nin bu 
mər  kəz  lə  rə və zi  ya  rət  gah  la  ra tu  ris  tik sə 
fər  lə  ri  ni təş  kil et  mək üçün dün  ya  nın ən 
bö  yük təy  ya  rə şir  kət  lə  rin  dən bi  ri olan 
Türk ha  va yol  la  rı və tur ope  ra  tır  la  rı 
müəy  yən öh  də  lik  lər  lə gö  tür  müş  dür. Ya 
xın on il  lik  lər üçün Öz  bə  kis  tan öz məh 
sul  dar və bə  rə  kət  li tor  paq  la  rı ilə bə  ra  bər 
bö  yük bir tu  rizm öl  kə  si  nə çev  ril  mək im 
ka  nı  nı qa  zan  mış  dır.Be  lə  lik  lə də Bu  xa  ra 
ya  xın gə  lə  cək üçün Türk dün  ya  sı  nın 
mək  kə  si  nə çev  ri  lə  cək  dir.Çox keç  məz ki, 
Şev  kət Mir  zi  ye  vin uzaq  gö  rən  li  yi və for 
ma  laş  mış st  reotip  lə  ri qı  ra bil  mək key  fiy 
yə  ti bü  tün Türk dün  ya  sı  nı qu  caq  la  ya bi 
lə  cək im  kan  la  rı  nı ona ve  rə  cək.

AdıgözəlMəmmədov,
Slavyan–Türkbirliyihərakatınınlideri,

Psixolojiportretologiyasiyasianalizlərmər
kəzininrəhbəri
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Gü  nün  mü  zə  dək Azər  bay  can  da 
xa  ri  ci in  ves  ti  sis  ya əsa  sən neft və tə 
bii qaz sek  tor  la  rı  na cəlb edil  miş  dir. 
La  kin bu gün Azər  bay  can  da iq  ti  sa 
diy  ya  tın bir çox sek  tor  la  rı xa  ri  ci in 
ves  ti  si  si  ya  ya uy  ğun ol  sa da, bu sek 
tor  la  ra in  ves  ti  si  ya ye  tə  ri qə  dər cəlb 
edil  mə  miş  dir. Mə  qa  lə  nin məq  sə  di 
bu cür sek  tor  la  rı sta  tis  tik ola  raq təh
 lil et  mək və cəlb olu  na  caq in  ves  ti  si 
ya  nın han  sı üs  tün cə  hət  lə  ri ola  ca  ğı  nı 
müəy  yən  ləş  dir  mək  dir.

1.KəndTəsərrüfatı
Azər  bay  can  da əha  li  nin ər  zaq tə 

lə  ba  tı  nın ödə  nil  mə  sin  də bö  yük pa  ya 
sa  hib olan kənd tə  sər  rü  fa  tı sek  to  ru 
nun bu gün bir çox sa  hə  lə  ri xa  ri  ci 
in  ves  tis  ya ba  xı  mın  dan çox əl  ve  riş  li 
dir. Bu sa  hə  lər  dən bi  ri də fın  dıq  çı 
lıq  dır.

 Azər  bay  can fın  dıq ye  tiş  di  ril  mə  si 
üçün əl  ve  riş  li ha  va şə  raiti olan və 
Tür  ki  yə, İta  li  ya ki  mi öl  kə  lər  dən son
 ra dün  ya  da ən çox fın  dıq is  teh  sal 
edən üçün  cü öl  kə  dir. Şi  mal böl  gə  lə 
rin  də ye  tiş  di  ri  lən bit  ki  lər iyu  lun so 
nu  na qə  dər bö  yü  yə  rək av  qus  tun or 
ta  la  rın  dan sent  yabr ayı  nın or  ta  la  rı  na 
qə  dər yı  ğı  lır. Bu gün Azər  bay  can 
fın  dıq növ  lə  ri  ni MDB öl  kə  lə  ri  nə, Al 
ma  ni  ya, İs  pa  ni  ya, İta  li  ya, Av  ro  pa öl 
kə  lə  ri, Ru  si  ya və Uk  ray  na ki  mi öl  kə
 lə  rə ix  rac edi  lir. Ya  xın Şərq öl  kə  lə  ri 
nin ba  zar  la  rı  na gə  lə  cək  də ix  rac edil
 mə  si də hə  dəf  lə  nir.

  Aşa  ğı  da  kı cəd  vəl  də gös  tə  ril  di  yi 
ki  mi, ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi 
və ar  tan ix  rac tə  lə  ba  tı  nın ödə  nil  mə  si 
üçün is  la  hat  lar Azər  bay  ca  nı ilk beş 
qozfın  dıq is  teh  sal edən öl  kə  dən bi 
ri  nə çe  vir  miş  dir. Bu sa  hə xa  ri  ci in 
ves  tor  lar ba  xı  mın  dan çox par  laq və 
cəl  be  di  ci gö  rü  nür 

2.Xidmətsektoru
Xal  qın ar  tan gə  li  ri və ri  fa  hı xid 

mət sek  to  ru  na olan tə  lə  ba  tı hər ke 
çən gün da  ha da ar  tır  maq  da  dır. 
Azər  bay  can  da xid  mət sek  to  ru  nun 
bir çox sa  hə  lə  ri xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  ya 
bö  yük məb  ləğ  də qa  zanc gə  ti  rə bi  lər 
ki, bu sa  hə  lər  dən bi  ri də nəq  liy  yat 
və lo  gis  ti  ka sek  to  ru  dur.

Azər  bay  can İpək Yo  lu üzə  rin  də 
yer  lə  şə  rək şərq və qərb ara  sın  da bir 
dəh  liz ro  lu oy  na  maq  da  dır. Av  ro  pa 
və Asi  ya ara  sın  da ti  ca  rət axın  la  rı art
 dıq  ca, Azər  bay  can Av  ra  si  ya qov  şa 
ğın  da nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka mər  kə  zi 
ki  mi çı  xış et  mək  də  dir. Azər  bay  can 
Av  ro  pa  dan Asi  ya  ya Qaf  qaz üzə  rin 
də nəq  liy  yat dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
üz  rə bey  nəl  xalq proq  ram olan TRA 

CE  CAya ev sa  hib  li  yi et  mək  də  dir. 
TransXə  zər, ŞərqQərb Dəh  li  zi Çin 
və Av  ro  pa  nın ən qı  sa əla  qə  si he  sab 
olun  du  ğun  dan, Azər  bay  can bu 
proq  ra  mın mər  kə  zi he  sab olu  nur. 
Dəh  li  zin or  ta uzun  lu  ğu 4,200 km 
təş  kil edir və eh  ti  mal olu  nan tran  zit 
müd  də  ti təx  mi  nən 1214 gün  dür ki, 

bu  da yük da  şı  yı  cı  la  rı  na ənə  nə  vi 
okean nəq  liy  ya  tı  na nis  bə  tən vax  tın 
70% ni qə  naət et  mə  yə im  kan ve  rir. 
Bu  nun  la ya  na  şı, bu marş  rut Mər  kə  zi 
Asi  ya  nın in  ki  şaf edən iq  ti  sa  diy  ya  tı 
və Av  ro  pa  nın ba  zar  la  rı  na çat  maq 
üçün bir çox im  kan  lar tək  lif edir. Be 
lə st  ra  te  ji üs  tün  lük  lə  ri sa  yə  sin  də 
nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka sek  to  ru son 
il  lər  də əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də in  ki  şaf 
et  miş  dir. 1995ci il  dən eti  ba  rən, də 
niz nəq  liy  ya  tı  nın or  ta il  lik ar  tım 
tem  pi təx  mi  nən 20% ə çat  mış  dır. 
Nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru  nun Av  ro 
pa stan  dart  la  rı  na yük  səl  dil  mə  si və 
bu ar  tan qi  tə  lə  ra  ra  sı nəq  liy  yat əla  qə
 lə  ri  ni tə  min et  mək üçün əhə  miy  yət  li 
in  ves  ti  si  ya  lar edil  miş  dir. Bu  na ilk 
ola  raq 10185 km ti  kin  ti və bər  pa iş  lə

Cədvəl1:Azərbaycandaistehsal,idxalvəixracedilenfındıqməhsuları(ton)

İl İstehsal İdxal İxrac
2013 31 200 83.2 10 414.9
2014 30 039 85.7 12 079.6
2015 32 576 131 12 227

Mənbə: (AZPROMOnəşri,2016)

Azərbaycanınxariciinvestisiya
potensiyalınıntəhlili

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı və onun əsas sek  tor  la  rı, xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar 
və bu sek  tor  lar  da gə  lə  cək xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya po  ten  sialı
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 ri da  xil  dir. Müs  tə  qil  li  yin ilk il  lə  rin 
dən eti  ba  rən lo  gis  tik mər  kəz ol  ma  ğı 
plan  laş  dı  ran Azər  bay  can (cəd  vəl 2) 
bu  nun üçün bu sek  to  ra çox bö  yük 
sər  ma  yə  lər qoy  muş  dur.

Bu in  ves  ti  si  ya  lar qı  sa müd  dət ər 
zin  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na müs  bət 
tə  sir gös  tər  miş  dir. Bu son dörd il ər 
zin  də aşa  ğı  da  kı cəd  vəl  dən gö  rü  nə 
bi  lər (cəd  vəl 3).

Bu in  ves  ti  si  ya  lar qı  sa müd  dət  də 
öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rə  rək , hər il 
ötən il  lə mü  qa  yi  sə  də Azər  bay  can 
üzə  rin  dən ke  çən nəq  liy  ya  tın həc  mi 
ni ar  tı  rır.

Cəd  vəl  dən gö  rün  dü  yü ki  mi Azər
 bay  ca  nın 2020ci ilə qə  dər qı  sa, or  ta 
və uzun müd  dət  li pers  pek  ti  vi hö  ku
 mə  tin ye  ni yol xə  ri  tə  sin  də lo  jis  tik və 
ti  ca  rət sa  hə  sin  də iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
üçün müəy  yən edil  miş  dir. Bu  ra  da, 
2020ci ilə qə  dər olan in  ki  şaf pers 
pek  ti  vi  ni əha  tə edən st  ra  te  ji məq  səd 
və və  zi  fə  lər  lə, bu məq  səd  lə  rə və və 
zi  fə  lə  rə nail ol  maq üçün bir sı  ra 
priori  tet təd  bir  lər gös  tə  ril  miş  dir. Bu 
proq  ram  lar nə  ti  cə  sin  də 2020ci il  də 
Azər  bay  can  da ümüm  da  xi  li məh  su 
lun 605 mln. ma  nat ar  ta  ca  ğı ey  ni 
za  man  da 18900 ye  ni iş ye  ri  nin ya  ra 
dı  la  ca  ğı təx  min edi  lir. Bü  tün bun  la 
rın real  laş  ma  sı üçün döv  lət və özəl 
sek  tor he  sa  bı  na bu sek  to  ra 3 mil  yard 
ma  nat in  ves  ti  si  ya qo  yu  la  ca  ğı göz  lə 
ni  lir. Hö  ku  mə  tin açıq  la  dı  ğı bü  tün 
mə  lu  mat  la  rı və lo  gis  tik proq  ra  mı  nı 
nə  zər  dən ke  çi  rər  kən, gə  lə  cək  də lo 
gis  ti  ka sek  to  ru  nun bö  yük po  ten  siala 
ma  lik ol  du  ğu  nu və xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya 
üçün açıq və əl  ve  riş  li ol  du  ğu  nu gö  rə 
bi  lə  rik.

3.Sənayesektoru
Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də 

et  dik  dən son  ra ən çox xa  ri  ci in  ves  ti 
si  ya bu sek  to  ra qo  yul  muş  dur. Bü  tün 

Cədvəl2:Nəqliyyatsektorunaqoyulaninvestisilayar(milyonmanat)

Nəqliyyatsektorunaqoyulaninvestisilayar(milyonmanat)
İllər 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toplam 2 434,8 2 509,4 2 610,3 3 559,7 2.432,4 2.195,3
Borukəməri daşımaları 511,1 484,6 610,6 677,3 416,2 553,1
Dəmir yolu daşımaları 3,4 3,1 2,8 5,9 4,3 1,6
Avtomobil daşımaları 162,9 228,0 433,3 453,1 358,2 237,6
Neft kəməri daşımaları 344,8 253,5 174,5 218,3 53,7 313,8
Deniz yolu daşımaları 13,2 83,5 67,3 9,7 142,6 112,7
Hava yolu daşımaları 214,1 180,4 280,5 281,9 82,2 397,2

Mənbə: AzərbaycanDövlətStatistikaKomitəsi

Cədvəl2:İllərəgörənəqliyyatyükdaşımaları(milyonmanat)

Yükdaşımaları1000ton
İllər 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toplam 196.452 203.586 210.862 217.926 221.991 222.373
Dəmir yolu daşımaları 22.349 22.203 23.116 23.127 21.795 17.090
Deniz yolu daşımaları 11.714 12.499 12.371 11.510 9.934 6.626
Hava yolu daşımaları 40 51 82 126 125 129
Borukəməri daşımaları 62.458 59.053 57.170 57.941 61.534 60.923
Neft kəməri daşımaları 49.982 45.602 43.316 43.549 45.784 45.672
Təbbi qaz daşımaları 12.476 13.451 13.854 14.392 15.750 15.251
Avtomobil daşımaları 99.891 109.780 118.123 125.222 128.603 137.605

Mənbə: AzərbaycanDövlətStatistikaKomitəsi
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bun  la  ra bax  ma  ya  raq bu sek  to  run bir 
çox sa  hə  lə  rin  də xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya po 
ten  si  ya  lı hə  lə  də yük  sək  dir. Bu sa  hə 
lər  dən bi  ri də qi  da sə  na  ye  si  dir.

1995ci il  dən eti  ba  rən iq  ti  sa  diy  ya
 tın ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri əsa  sın  da qu 
rul  ma  sı, kənd tə  sər  rü  fa  tı is  la  hat  la  rı 
nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, xü  su  si  lə sov 
xoz və kol  xoz  la  rın ləğ  vi, on  la  ra aid 

tor  pa  ğın, hey  van  la  rın kənd  li  lə  rə 
pay  lan  ma  sı, məh  su  lun alış qiy  mət 
lə  ri  nin sər  bəst  ləş  di  ril  mə  si, qi  da və 
qi  da məh  sul  la  rı emal edən sə  na  ye 
müəs  si  sə  lə  ri  nin özəl  ləş  di  ril  mə  si və 
s. bu ki  mi təd  bir  lər döv  lə  tə aid olan 
və kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın 
ema  lı ilə məş  ğul olan sə  na  ye müəs 
si  sə  lə  ri  ni də əha  tə et  miş və nə  ti  cə  də 

qi  da sə  na  ye  si sa  hə  sin  də də ye  ni iq  ti
 sa  di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na sə  bəb 
ol  muş  dur.

Öl  kə əra  zi  sin  də çox say  da şə  rab, 
to  yuq, ta  xıl ema  lı, süd məh  sul  la  rı 
nın iş  lən  mə  si, müx  tə  lif qi  da sə  na  ye 
si məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı və kənd tə  sər
 rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın ema  lı ix  ti  sas  laş
 mış ki  çik və or  ta sə  na  ye müəs  si  sə  lə  ri 
tə  min edil  mək  də  dir. La  kin qu  ru  lan 
ye  yin  ti sə  na  ye  si fab  rik  lə  ri bu gün öl 
kə  nin da  xi  li eh  ti  yac  la  rı  nı qar  şı  la  ya 
bil  mir. Cəd  vəl 4dən gö  rün  dü  yü ki 
mi, Azər  bay  ca  nın ha  zır  da bö  yük 
miq  dar  da ər  zaq məh  sul  la  rı id  xal və 
ix  rac edir. 20152016 il  lər ara  sın  da 
da  xi  li tə  lə  ba  tın  və ix  ra  cın art  ma  sı 
sə  bə  biy  lə id  xal art  ma  ğa baş  la  mış  dır. 
Azər  bay  can  la möv  cud iq  lim şə  raiti 
ni nə  zə  rə ala  raq, öz im  kan  la  rı ilə bir 
çox ər  zaq məh  su  lu  na olan tə  lə  ba  tı 
tə  min et  mək müm  kün  dür. Bu gün 
Azer  sun, Gi  lan, Ləz  zət ki  mi bö  yük 
şir  kət  lər  dən baş  qa, ye  yin  ti sə  na  ye  si 
məh  sul  la  rı is  teh  sal edən çox az şir 
kət var  dır.

Qə  bul olu  nan ər  zaq təh  lü  kə  siz  li 
yi  nə dair hö  ku  mət proq  ra  mı  na id  xa
 lın mi  ni  mu  ma en  di  ril  mə  si la  zım ol 
du  ğu  nu bil  di  ril  miş  dir. La  kin halha
 zır  ki qi  da sə  na  ye  si şir  kət  lə  ri ilə bu 
hə  də  fə çat  maq qey  ri müm  kün  dür. 
Xa  ri  ci in  ves  tor  lar bu sa  hə  də boş  luq 
la  rı dol  du  ra və bö  yük mən  fəət əl  də 
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edə bi  lər  lər. Yu  xa  rı  da gös  tə  ri  lən id 
xal və ix  rac məb  ləğ  lə  ri  nin ək  sə  riy  yə
 ti  ni xa  ri  ci in  ves  tor  lar Azər  bay  can  da 
qu  ra  ca  ğı qi  da sə  na  ye  si müəs  si  sə  lə  ri 
ilə tə  min edə bi  lər.

Nəticə
1991ci il  də müs  tə  qil  lik qa  za  nan 

Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  nin ilk il  lə 
rin  də cid  di iq  ti  sa  di çə  tin  lik  lə  rə mə 
ruz qal  mış  dır. Bir tə  rəf  dən, so  vet iq  ti
 sa  diy  ya  tın  dan ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
keç  mək çə  tin  li  yi, di  gər tə  rəf  dən Dağ
 lıq Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si hər gün öl  kə

 də iq  ti  sa  di böh  ra  nı ar  tır  dı. Bu  nu ara 
dan qal  dır  maq üçün, əsas for  mul öl 
kə  nin sa  hib ol  du  ğu tə  bii eh  ti  yat  la  rı 
nın is  teh  sal və is  tis  ma  rı idi. Döv  lət 
büd  cə  si  nin əmək haqq  la  rı  nı be  lə ödə
 mə  yə yet  mə  di  yi Azər  bay  can üçün 
ça  rə yal  nız xa  ri  ci in  ves  tor  la  rın bu re 
surs  la  ra qo  ya  ca  ğı in  ves  ti  si  ya  da idi. 
Bu sə  bəb  dən, ilk növ  bə  də, hö  ku  mət 
bö  yük miq  yas  da tə  bii eh  ti  yat  la  rı olan 
neft və tə  bii qaz eh  ti  yat  la  rı  nın is  tis 
ma  rı üçün xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  ya qa  pı  la
 rı aç  dı. Tez  lik  lə iq  ti  sa  diy  ya  tın müx  tə

 lif sek  tor  la  rın  da baş ve  rən böh  ran  lar 
ara  dan qalx  mış və Ümum  da  xi  li məh
 sul sü  rət  lə art  ma  ğa baş  la  mış  dır. Bu 
in  ves  ti  si  ya  lar sa  yə  sin  də öl  kə böh  ran 
dan qı  sa müd  dət  də xi  las ola bil  miş 
dir.

XXI əsr  də neftqaz sek  to  run  da 
bö  yük in  ves  ti  si  ya  lar  la baş  la  yan 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı dün  ya  nın 
ən sü  rət  lə in  ki  şaf edən iq  ti  sa  diy  yat 
la  rın  dan bi  ri ol  muş  dur. 2014cü ilə 
dək bu di  na  miz  mi da  vam et  di  rən 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı neft və tə 
bii qa  zın qiy  mə  ti  nin düş  mə  si ilə bu 

in  ki  şa  fı qo  ru  yub sax  la  ya bil  mə  miş 
dir. Bu  nun tə  məl sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
də xa  ri  ci sər  ma  yə  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tın 
di  gər sa  hə  lə  ri  nə az və ya heç cəlb 
edil  mə  mə  si  dir. Ya  zı  lan mə  qa  lə  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın bü  tün 
sa  hə  lə  ri ət  raf  lı araş  dı  rı  la  raq və hər 
bir sek  tor üçün han  sı sa  hə  nin xa  ri  ci 
in  ves  ti  si  ya  la  rın uy  ğun ol  du  ğu he 
sab  lan  mış  dır.

İlk ola  raq təh  lil olu  nan kənd tə  sər
 rü  fa  tı sek  to  run  da öl  kə tə  rə  fin  dən id 
xal və ix  rac olu  nan məh  sul  la  rın si  ya 

hı  sı ba  xıl  dı  ğı za  man hər cür tə  bii 
sər  vət  lə  rə bax  ma  ya  raq, öl  kə  yə bö  yük 
miq  dar  da məh  sul id  xal edil  miş  dir. 
Kənd tə  sər  rü  fa  tı sek  to  ru ilə bağ  lı ola
 raq, xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar bu gü  nə qə 
dər ge  niş vü  sət al  ma  mış  dır. Öl  kə  nin 
tə  bii eh  ti  yat  la  rı  nı və xal  qın is  teh  lak 
gü  cü  nü araş  dır  dı  ğı  mız  da, bu sek  tor 
xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar ba  xı  mın  dan çox 
sər  fə  li gö  rün  mək  də  dir. Xü  su  si  lə, ər 
zaq məh  su  lu olan buğ  da, kar  tof və ət 
ki  mi məh  sul  la  rın id  xa  lı xa  ri  ci in  ves 
tor  lar üçün da  ha uy  ğun gö  rü  nür. 
Xa  ri  ci öl  kə  lər  də  ki məh  sul  la  rın qiy 
mət  lə  ri  nin qə  fil art  ma  sı və di  gər tə 
rəf  dən dol  la  rın de  va  li  va  si  ya  sın  dan 
son  ra öl  kə  də yer  li kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın da  ha çox üs  tün  lük ver
 mə  si  nə gə  ti  rib çı  xar  dı. Bu  nun  la be  lə, 
inf  rast  ruk  tu  run və tex  no  lo  gi  ya  nın 
ye  tər  li ol  ma  ma  sı bu da  xi  li tə  lə  ba  tın 
ödə  nil  mə  si üçün ki  fa  yət de  yil. Bü  tün 
bun  la  rı nə  zə  rə ala  raq, xa  ri  ci in  ves  tor
 lar bu sek  tor  da ki  çik in  ves  ti  si  ya  lar  la 
bö  yük mən  fəət əl  də edə bi  lər  lər.

İkin  ci ola  raq ana  liz edi  lən xid  mət 
sek  to  run  da xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  lar üçün 
ən əl  ve  riş  li sa  hə  lər nəq  liy  yat, tu  rizm 
ki  mi sa  hə  lər ol  muş  dur. Öl  kə  nin son 
2 ilin  də  ki mə  lu  mat  lar araş  dı  rıl  dıq  da, 
bu sa  hə  lər  də çox tə  lə  ba  tın ol  du  ğu la 
kin bu tə  lə  ba  tın ödə  nil  mə  si üçün im 
kan  la  rın məh  du  du ol  du  ğu  nu gö  rü 
rük. Gün  də  lik bö  yü  yən tə  lə  ba  tı xa  ri  ci 
in  ves  tor  lar qar  şı  la  ya bi  lər  lər.

Son ola  raq araş  dı  rı  lan sek  tor olan 
sə  na  ye sek  to  run  da xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya 
üçün ən uy  ğun sa  hə qi  da sə  na  ye  si 
ol  muş  dur. Öl  kə  nin qi  da tə  lə  bi  nin 
bö  yük miq  da  rı hə  lə  də id  xal va  si  tə  si 
ilə qar  şı  lan  maq  da  dır. Xa  ri  ci in  ves 
tor  lar ya  tı  ra  caq  la  rı sər  ma  yə ilə bir 
tə  rəf  dən öl  kə  da  xi  li tə  lə  ba  tı qar  şı  la 
ya, di  ğər tə  rəf  dən sa  hib ola  ca  ğı ucuz 
iş  çi qüv  və  si ilə xa  ri  ci öl  kə  lə  rə bu 
məh  sul  la  rı ix  rac edə  rək da  ha çox 
mən  fəət əl  də edə bi  lər  lər.

Ümu  miy  yət  lə, mə  qa  lə  ni ümu  mi 
ləş  di  ril  dik  də, Azər  bay  ca  na xa  ri  ci in 
ves  tor  lar doğ  ru sek  to  ra doğ  ru za 
man  da sər  ma  yə qo  ya  raq bö  yük 
məb  ləğ  də qa  zanc əl  də edə bi  lər  lər.

AltunYasinli
İstanbulAydınUniversiteti,

“Biznesinidarəedilməsi”fakultəsi 
əyani,GlobalTradingCompany 

SatınalmavəLogistikaşöbəsininmüdiri

Cədvəl2:Azerbaycanaidxalvəixracedilenqidaməhsulları(minABŞdolları)

Yükdaşımaları1000ton

Məhsul
İxrac
2015–
ciil

İxrac
2016–cı
il

İdxal
2015–
ciil

İdxal
2016–cı
il

Müxtəlif qida məhsulları 3 499.8 1 977.0 32 375.7 52 332.1
Alkollu ve Alkoqolsuz içgilər 25 829.5 18 731.3 63 299.0 58 428.5
Taxıl vənişastadan alınan məhsullar 1 487.6 1 094.2 57 928.9 74 836.4
Şəkər və şəkərdən hazırlanan 
məhsullar 

212 
207.5 62 275.4 149 

858.4 187 593.1

Mənbə: AzərbaycanRespublikasıDövlətGömrükKomitəsiAzərbaycanRespublikası
XariciTicarətininGömrükStatistikasıbülleteni2016cıilinIrübündə
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Bu gün  lər  də Uk  ray  na  da Azər  bay 
can dias  po  ru  nun fəal üzv  lə  rin  dən bi  ri, 
“Uk  ray  na  lı və Azər  bay  can  lı Zi  ya  lı  lar 
Asamb  le  ya  sı”nın rəh  bə  ri  Fər  had Tu 
ran  lı “TürkOs  man  lı ya  zı  lı mən  bə  lə 
rin  də XVI–X  VIII əsr  lər  də Ka  zak dö  nə
 mi Uk  ray  na ta  ri  xi” ta  rix elm  lər dok 
tor  lu  ğu di  ser  ta  si  ya  sı möv  zu  sun  da 
yaz  dı  ğı mo  noq  ra  fi  ya  sı  nı  Ta  ras Şev 
çen  ko adı  na Kyiv Mil  li Uni  ver  si  te  ti  nin 
Xü  su  si El  mi Şu  ra  sın  da– ta  rix ya  zı  cı  lı 
ğı, mən  bə  şü  nas  lıq və xü  su  si ta  ri  xi fən
 lər ix  ti  sa  sı üz  rə el  mi mü  da  fiə edib. El 
mi şu  ra  nın ic  la  sın  da Tür  ki  yə  dən  Prof.
Dr. Mus  ta  fa Öz  türk, Prof.Dr. Az  mi 
Öz  can, Prof.Dr. Yü  cəl Öz  türk, Prof.Dr. 
Məh  mət İn  ba  şı, Prof.Dr. Or  han Kı  lıç, o 
cüm  lə  dən Uk  ra  yan alim  lə  ri  Prof.Dr. 
Ya  ros  lav Ka  la  ku  ra, Prof.Dr. Yu  riy Ko 
çu  bey, Prof.Dr. Lud  mi  la Dya  çen  ko, 
Prof.Dr. Prof.Dr. İqor Ver  ba, Prof.Dr. 
İri  na Voyt  se  hivs  ka, Prof.Dr. Ta  ras 
Çuh  lib, Prof.Dr. Vi  ta  liy Şer  bak, Prof.
Dr. Ser  hiy Kudr  ya  çen  ko, Prof.Dr. Vik
 tor Kır  yu  kov, Prof.Dr. Ma  ri  na Pa  lien 

ko, Prof.Dr. Oleq Bu  be  nok, Prof.Dr. 
Ol  ha Bo  rı  so  va ki  mi nü  fuz  lu alim  lər 
iş  ti  rak edib  lər. 

Qeyd edək ki, Fər  had Tu  ran  lı 1960
cı il  də Azər  bay  ca  nın Sa  bi  ra  bad ra  yo 
nu  nun Çi  çək  li kən  din  də ana  dan olub. 
Uk  ray  na və  tən  da  şı olan Fər  had Tu 
ran  lı 1992ci il  də Va  sil Ste  fa  nik adı  na 
İva  noFran  kivsk (Ura  yi  na) Döv  lət Pe 
da  go  ji İns  ti  tu  tu  nun ta  rix fa  kul  tə  si  ni  
bi  ti  rib. 19931996 il  lər  də Pri  kar  patt  ya 
Döv  lət Uns  ver  si  te  tin as  pi  ran  tu  ra  sın 
da (Uk  ray  na) “Dün  ya ta  ri  xi” ix  ti  sa  sı 
üz  rə oxu  ya  raq “Türk mən  bə  lə  ri  nə 
gö  rə XVII y. Ukr  ya  na Ka  zak Döv  lə 
ti–  Kı  rım Han  lı  ğı–  Türk Os  man  lı İm 
pe  ra  tor  lu  ğu mü  na  si  bət  lə  ri” möv  zu 
sun  da el  mi tət  qi  qat iş  lə  ri apar  ma  qa  la 
bə  ra  bər, 19941996сı (o cüm  lə  dən 
2001ci ilin okt  yabr ayın  da) il  lər  də İs 
tan  bul Uni  ver  si  te  ti  nə də  vət olu  na  raq 
Os  man  lı Türk  çə  si, ərəb  cə, qə  dim əl 
yaz  ma  lar (pa  leoq  ra  fi  ya), ta  rix, din  şü 
nas  lıq, mə  də  niy  yət vs. elm  lə  ri üz  rə 
xü  su  si dərs  lər ke  çə  rək, el  mi tət  qi  qat 

iş  lə  ri  ni Tür  ki  yə  nin ar  xiv və ki  tab  xa 
na  la  rın  da da  vam et  dir  miş  dir.

 1997ci il  də Ta  rix elim  lə  ri na  mi 
zəd  li  yi üz  rə el  mi də  rə  cə  yə nail ol  maq 
üçün, Uk  ray  na Mil  li Elm  lər Aka  de 
mi  ya  sı  nın Mi  hay  lo Hru  şevs  kiy adı  na 
Qə  dim Əl  yaz  ma  lar və Məm  bə  şü  nas 
lıq ins  ti  tu  tu  nun (Kyiv ş.) xü  su  si El  mi 
Şu  ra  sın  da di  ser  ta  si  ya  sa  mü  da  fiə 
edib. 2003cü il  də isə hə  min ins  ti  tu 
tun dok  to  ran  tu  ra  sı  nı bi  ti  rib. 2017ci il 
okt  yabr ayı  nın12də də “TürkOs 
man  lı ya  zı  lı məm  bə  lə  rin  də XVI–X 
VIII əsr  lər  də Ka  zak dö  nə  mi Uk  ray  na 
ta  ri  xi” ta  rix elm  lər dok  tor  lu  ğu di  ser 
ta  si  ya  sı möv  zu  sun  da yaz  dı  ğı mo  noq
 ra  fi  ya  sı Uk  ray  na Təh  sil və Elm Na  zir
 li  yi Ta  ras Şev  çen  ko adı  na Kyiv Mil  li 
Uni  ver  si  te  tin  də  mü  da  fiə edib. Ha  zır
 da, “XVI–  XIX yü  zil  lər  də TürkOs 
man  lı İm  pe  ra  tor  lu  ğu, Uk  ray  na Ka  zak 
Döv  lə  ti, Kı  rım Han  lı  ğı və Şər  qi Av  ro
 pa Döv  lət  lə  ri ar  sın  da  ki mü  na  si  bət 
lər” möv  zu  sun  da el  mi təd  qi  qa  tı  nı da 
vam et  di  rir. 

UkraynadakıAzərbaycandiasporu
sədrindəntarixelminəböyüktövhə

FərhadTuranlı“Türk-OsmanlıyazılımənbələrindəXVI–XVIII
əsrlərdəKazakdönəmiUkraynatarixi”monoqrafiyasınımüdafiəedib
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Fər  had Tu  ran  lı 19972000ci il  lər  də 
Pri  kar  patt  ya Va  sil Ste  fa  nik Mil  li Uni 
ver  si  te  tin  də də el  mipe  da  go  ji fəaliy 
yət gös  tə  rib. 20022006cı il  lər  də Ta 
ras Şev  çen  ko adı  na Kyiv Mil  li Uni 
ver  si  te  ti  nin Fi  lo  lo  gi  ya İns  ti  tu  tu  nun 
Tür  kol  gi  ya ka  fed  ra  sı  nın do  sen  ti və  zi
 fə  sin  də el  mipe  da  qo  ji fəaliy  yət gös 
tər  də  rə  rək, bi  la  va  si  tə bu uni  ver  si  tet 
də “Türk En  for  mas  yon və Araş  tır  ma 
Mər  kə  zi”ni qu  rub. 20062007 il  lər  də 
Bey  nəl  xalq İda  rə  çi  lik Aka  de  mi  ya  sı 
nın Aver  roes adı  na Uk  ray  naƏrəb 
İns  ti  tu  tu  nun Bey  nəl  xalq əla  qə  lər ka 
fed  ra  sı  nın do  sen  ti və  zi  fə  sin  də iş  lə  yib. 
2007ci il  dən eti  ba  rən və halha  zır  da 
1615ci il  də tə  sis olu  nan, o cüm  lə  dən 
Ame  ri  ka və Aro  pa  da ta  nı  na “Kye  vo
Mo  hıl  yans  ka Aka  de  mi  ya” Mil  li Uni 
ver  si  te  ti  nin Hu  ma  ni  tar Elm  lər Fa  kul 

tə  si  nin do  sen  ti və  zi  fə  sin  də el  mipe 
da  qo  ji fəaliy  yət gös  tə  rir. Ey  ni za  man
 da 2011– 2012ci dərs oliun  də İva  no 
Fran  ko L`  viv Mill  li Uni  ver  si  te  ti  nin 
Ya  ros  lav Daş  ke  viç adı  na şərq  şü  nas  lıq 
ka  fed  ra  sı  nın mü  di  ri və  zi  fə  sin  də iş  lə 
yib; 20122014cü il  lər  də Bey  nəl  xalq 
Uk  ray  na Uni  ver  si  te  tin  də ye  ni qu  ru 
lan şərq  şü  nas  lıq ka  fed  ra  sı  nın pro  fes 
so  ru və mü  di  ri və  zi  fə  sin  də də fəaliy 
yət gös  tə  rir. Tür  ko  lo  gi  ya, İs  lam  şü 
nas  lıq, Uk  ray  na  şü  nas  lıq, Bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər, Po  li  to  lo  gi  ya möv  zu 
sun  da bir sı  ra dərs proq  ram  la  rı  nın 
müəl  li  fi  dir. 

 Fər  had Tu  ran  lı bü  tün bu fəaliy  yət
 lə  ri  nə gö  rə “Uk  ray  na  da Şərq  şü  nas  lıq 
el  mi  nin in  ki  şa  fın  da xü  su  si əmə  yi  nə 
gö  rə” (2002); “Kye  vo Mo  hıl  yans  ka 
Aka  de  mi  ya” Mil  li Uni  ver  si  te  tin  də 

şərq  şü  nas  lıq el  mi  nin in  ki  şa  fın  da xü 
su  si əm  yi  nə gö  rə” (2008) mü  ka  fat  lar 
la təl  tif olu  nub. Ey  ni za  man  da 2010
cu il  də Uk  ray  na Di  ni və Mil  li mü  na  si
 bət  lər Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin, Uk  ray  na 
Mil  li Ya  zar  lar Bir  li  yi  nin mü  ka  fat  la  rı 
ilə də təl  tif olu  nub. 

Azər  bay  can dias  po  ru  nun fəal üzv
 lə  rin  dən olan Fər  had Tu  ran  lı 2001ci 
il  də Ba  kı  da ke  çi  ri  lən Dün  ya azər  bay 
can  lı  la  rı  nın Bi  rin  ci Qu  rul  ta  yın  da və 
bir sı  ra Bey  nəl  xalq el  mi konf  rans  lar 
da (Uk  ray  na  da, Pol  şa  da, Tür  ki  yə  də, 
Azər  bay  can  da, Ru  mu  ni  ya  da vs.) iş  ti 
rak edib. Azər  bay  canUk  ray  na (2001), 
Tür  ki  yəUk  ray  na (2002) mü  na  si  bət  lə
 ri möv  zu  sun  da ilk konf  rans  lar təş  kil 
edə  rək ki  tab  lar nəşr et  di  rib. Uk  ray  na
 da və xa  ri  ci öl  kə  lər  də nəşr olu  nan 118 
el  mi əsər  lə  rin, o cüm  lə  dən 3 mo  noq 
ra  fi  ya  nın müəl  li  fi  dir. Uk  ray  na Azər 
bay  can  lı  lar Konq  re  si  nin və dias  po  ra 
hə  rə  ka  tı  nın rəs  mi qu  ru  cu  la  rın  dan və 
iş  ti  rak  çı  la  rın  dan bi  ri  dir. 

Uk  ray  na  da si  ya  si fəaliy  yət  lə də 
məş  ğul olan Fər  fad Tu  ran  lı 20062008 
il  lər  də Uk  ray  na Ali Şu  ra  sı  nın (Par  la 
men  ti  nin) mil  lət və  kil  lə  ri Gen  na  diy 
Udo  ven  ko  nun, 2014cü il  də isə Li  li  ya 
Qı  ri  ne  vi  çin kö  mək  ci və məs  lə  hət  çi  si 
ola  raq da fəaliy  yət gös  tər  miş  dir.

 Qeyd edək ki, Fər  had Tu  ran  lı 
2016cı il  də Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı 
nın IV Qu  rul  ta  yın  da Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən “Tə 
rəq  qi” me  da  lı ilə də təl  tif olu  nub.

Birlik
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Azər  bay  can  da ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rın – 
mə  də  nimaarif və xey  riy  yə cə  miy  yət  lə  ri 
nin ya  ran  ma  sı ta  ri  xin  dən bəhs edər  kən 
qeyd et  mək la  zım  dır ki, bu sa  hə  də azər 
bay  can  lı  lar ara  sın  da təş  ki  lat  lan  ma pro  se  si 
di  gər xalq  lar  la mü  qa  yi  sə  də bir qə  dər gec 
mey  da  na gəl  miş  dir. XIX əs  rin 60cı il  lə 
rin  dən baş  la  ya  raq Azər  bay  can  da ya  şa  yan 
di  gər xalq  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri (rus  lar, 
gür  cü  lər, yə  hu  di  lər, al  man  lar, pol  yak  lar 
və b.) tə  rə  fin  dən ya  ra  dıl  mış xey  riy  yə cə 
miy  yət  lə  ri fəaliy  yət gös  tə  rir  di  sə, hə  min 
il  lər  də azər  bay  can  lı  la  ra məx  sus hü  qu  qi 
əsas  lar  la təs  diq olun  muş heç bir maarif  çi
 likxey  riy  yə  çi  lik sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös 
tə  rən təş  ki  lat qey  də alın  ma  mış  dır. Doğ  ru
 dur, hə  min dövr  də və on  dan əv  vəl  ki 
dövr  lər  də Azər  bay  ca  nın, de  mək olar ki, 
bü  tün əra  zi  sin  də im  kan  lı şəxs  lər tə  rə  fin 
dən xey  riy  yə  çi  lik məq  sə  di  lə müəy  yən 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  di. Bu təd  bir  lə  rin 
müs  bət xa  rak  ter da  şı  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
Azər  bay  can  da yer  li əha  li ara  sın  da ana di 
lin  də, ey  ni za  man  da döv  rün müasir tə  ləb
 lə  ri  nə uy  ğun sa  va  dın ya  yıl  ma  sı  na və in  ki
 şa  fı  na xid  mət edə  cək güc  lü mad  di ba  za  ya 
ma  lik bir təş  ki  lat  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı  na bö 
yük eh  ti  yac var idi və bu ar  tıq zə  ru  rə  tə 
çev  ril  miş  dir.

Möv  cud şə  rait Azər  bay  ca  nın tə  rəq  qi 
pər  vər zi  ya  lı  la  rı  nı məq  səd  yön  lü təd  bir  lə 
rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə is  ti  qa  mət  lən  di  rir
 di. Bu ba  xım  dan Azər  bay  ca  nın gör  kəm  li 
zi  ya  lı  la  rın  dan olan bö  yük maarif  çi, ic  ti 
mai xa  dim Hə  sən bəy Mə  li  ko  vun (Zər  da
 bi) fəaliy  yə  ti mü  hüm ta  ri  xi əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Məhz onun tə  şəb  bü  sü və bö  yük 
mü  ba  ri  zə  si nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can  da 
maarif sa  hə  sin  də ilk mil  liic  ti  mai təş  ki  la 
tın əsa  sı qo  yul  muş  dur.

Azər  bay  can  da ilk ic  ti  mai təş  ki  la  tın ya 

ran  ma  sı işi araş  dı  rı  lar  kən aşa  ğı  da  kı mə  sə
 lə  lə  rə diq  qət ye  ti  ril  miş  dir: 
1. Təş  ki  la  tın adı (həm Azər  bay  can, 

həm rus di  lin  dən tər  cü  mə  də) ol  du 
ğu ki  mi ve  ril  miş  dir; 

2. Təş  ki  la  tın  Qaf  qaz ca  ni  şi  ni tə  rə  fin 
dən təs  diq olun  muş Ni  zam  na  mə 
la  yi  hə  si tam ola  raq araş  dı  rıl  mış  dır; 

3. İn  di  yə  dək ta  rix  şü  nas  lıq  da bu təş  ki 
la  tın iki il fəaliy  yət gös  tər  mə  si və 
1873cü il  də bağ  lan  dı  ğı qeyd olu 
nur  du. La  kin apar  dı  ğı  mız araş  dır 
ma  lar gös  tə  rir ki, bu təş  ki  lat 1876cı 
il  də də öz fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  dir 
miş  dir. 1877ci il  dən isə təş  ki  la  tın 
fəaliy  yə  ti ba  rə  də heç bir mə  lu  ma  ta 
rast gə  lin  mir. Çox eh  ti  mal ki, cə 
miy  yə  tin fəaliy  yə  ti  nin son ili 1876cı 
il ol  muş  dur.

XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən baş  la  ya  raq ça 
riz  min Azər  bay  can  da tət  biq et  di  yi rus  laş 
dır  ma si  ya  sə  ti  nin hökm sür  dü  yü bir dövr
 də azər  bay  can  lı  la  rın sa  vad  lan  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də iş apa  ra  caq bir təş  ki  la  tın ya  ra  dıl 
ma  sı ağ  la  sığ  maz idi. Hö  ku  mət azər  bay 
can  lı  la  rın bu sa  hə  də  ki hər bir tə  şəb  bü  sü 
nün qar  şı  sı  nı alır  dı. Bü  tün bu çə  tin  lik  lə  rə, 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də mil  li mə  də  niy  yə 
tin in  ki  şa  fı  na, ey  ni za  man  da ana di  lin  də 
təh  si  lin ya  yıl  ma  sı  na qo  yu  lan məh  du  diy 
yət  lə  rə bax  ma  ya  raq, gör  kəm  li ic  ti  mai xa 
dim Hə  sən bəy Zər  da  bi bu is  ti  qa  mət  də 
mü  ba  ri  zə apa  ra  raq, Azər  bay  can  da ilk 
mil¬  liic  ti  mai təş  ki  la  tın döv  lət və hö  ku 
mət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən hü  qu  qi təs  di  qi  nə 
nail ol  muş  dur. 

Hə  sən bəy Zər  da  bi son  ra  kı il  lər  də 
“Hə  yat” qə  ze  ti sə  hi  fə  lə  rin  də nəşr et  dir  di 
yi “Cə  miy  yə  tixey  riy  yə bi  na  sı” ad  lı mə 
qa  lə  sin  də ya  zır  dı: “...1871ci sə  nə  də mən 
bi  zim mü  səl  man  lar üçün cə  miy  yə  tixey 

XIX əs  rin II ya  rı  sı – 
XX əs  rin əv  vəl  lə  ri 
Azər  bay  can xal  qı  nın 
ta  ri  xi  nə mil  li özü  nü 
dər  ket  mə və oya  nış 
döv  rü ki  mi da  xil ol 
muş  dur. İm  pe  ri  ya  nın 
da  xi  lin  də baş ve  rən 
si  ya  si, ic  ti  mai də  yi 
şik  lik  lər öz növ  bə  sin 
də Azər  bay  ca  nın ic 
ti  maisi  ya  si və mə  də
 ni hə  ya  tı  na tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir  di. Məhz be  lə 
bir şə  rait  də Azər  bay 
ca  nın gör  kəm  li zi  ya 
lı  la  rı  nın tə  şəb  bü  sü 
və bö  yük mü  ba  ri  zə  si 
sa  yə  sin  də mil  li 
maarif  çi  lik ta  ri  xi 
miz  də özü  nə  məx  sus 
si  lin  məz iz bu  rax  mış 
ic  ti  mai təş  ki  lat  lar 
ya  ra  dıl  mış  dır. 

HəsənbəyZərdabi
Azərbaycandamilli
QHT-lərinbanisidir



WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   33

TƏDq İqAT

riy  yə Ni  zam  na  mə  si tər  tib edib və bir ne  çə 
qey  ri adam  la  ra da onun əri  zə  si  nə qol çək
 di  rib, sər  da  ra ve  rib təs  diq elət  dir  dim”.   
Bu  ra  da  Azər  bay  can  da  ilk  ic  ti  mai təş  ki  la
 tın hö  ku  mət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən hü  qu  qi 
əsas  lar  la təs  diq olun  ma  sı fak  tı bir da  ha 
qeyd olu  nur. 

Hə  sən bəy Zər  da  bi tə  rə  fin  dən tər  tib 
olu  nan hə  min Ni  zam  na  mə ha  zır  da Azər 
bay  can MEA Əl  yaz  ma  la  rı İns  ti  tu  tun  da 
Hə  sən bəy Zər  da  bi  nin fon  dun  da sax  la  nı 
lır. Bu Ni  zam  na  mə Hə  sən bəy Zər  da  bi  nin 
dəs  tixət  ti ilə Azər  bay  can (əs  ki əlif  ba ilə) 
və rus dil  lə  rin  də ya  zıl  mış  dır. Ni  zam  na  mə 
la  yi  hə  sin  də cə  miy  yə  tin adı hər iki dil  də – 
həm Azər  bay  can, həm də rus dil  lə  rin  də 
özü  nə  məx  sus for  ma  da aşa  ğı  da  kı qay  da 
da gös  tə  ri  lir:
1. “Mü  səl  man  lar  dan dərs oxu  yan 

uşaq  la  ra ianət et  mək üçün fə  ra  hət 
olan ic  ma” (Azər  bay  can di  li va  rian 
tın  da ol  du  ğu ki  mi); 

2. “Mü  səl  man şa  gird  lə  ri  nə kö  mək 
edən cə  miy  yət” (rus  ca  dan tər  cü 
mə).

La  kin araş  dır  ma  lar apar  dı  ğı  mız za 
man gö  rü  rük ki, Hə  sən bəy Zər  da  bi bu 
cə  miy  yət  dən bəhs edər  kən onu sa  də  cə 
“Cə  miy  yə  tixey  riy  yə” ad  lan  dı  rır  dı. Bu  na 
“Hə  yat” qə  ze  ti sə  hi  fə  lə  rin  də da  ha teztez 
rast gə  li  rik. Biz isə cə  miy  yə  tin Azər  bay 
can di  lin  də olan ori  ji  nal va  rian  tı  nı müasir 
Azər  bay  can di  li  nə uy  ğun  laş  dı  ra  raq aşa  ğı
 da  kı qay  da  da re  dak  tə et  dik və təd  qi  qat 
işin  də da  ha çox bu ad  dan is  ti  fa  də edə  cə 
yik: “Təh  sil alan mü  səl  man uşaq  la  rı  na 
kö  mək cə  miy  yə  ti”. 

Azər  bay  can MEA Əl  yaz  ma  la  rı İns  ti  tu 
tun  da Hə  sən bəy Zər  da  bi  nin fon  dun  da 
sax  la  nı  lan “Təh  sil alan mü  səl  man uşaq  la
 rı  na kö  mək cə  miy  yə  ti”nin Ni  zam  na  mə 
la  yi  hə  si bi  zə mə  lum olan 4 böl  mə  dən və 
bu böl  mə  lər  də əks olu  nan 46 mad  də  dən 
iba  rət  dir. Təəs  süf  lər ol  sun ki, bu Ni  zam 
na  mə  nin 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 və 32ci bənd  lə  ri  nin məz  mu  nu 
nun nə  dən iba  rət ol  ma  sı ba  rə  də hə  lə  lik 
heç bir mə  lu  ma  ta rast gəl  mi  rik. 

“Təh  sil alan mü  səl  man uşaq  la  rı  na kö 
mək cə  miy  yə  ti”nin Ni  zam  na  mə  si Hə  sən 
bəy Zər  da  bi  nin fon  dun  da sax  la  nı  lan aşa 
ğı  da  kı böl  mə  lər  dən iba  rət  dir:
1. Cə  miy  yə  tin məq  sə  di və fəaliy  yət 

proq  ra  mı;
2. Cə  miy  yə  tin ida  rə he  yə  ti  nin tər  ki  bi;
3. Cə  miy  yə  tin və  saiti;
4. Cə  miy  yə  tin he  sa  ba  tı.
Ni  zam  na  mə  nin I böl  mə  si  nin I mad  də 

sin  də cə  miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı  nın məq  sə  di 
açıq  la  nır və gös  tə  ri  lir ki, “...Za  qaf  qa  zi  ya 
da olan mü  səl  man  lar üçün la  büd  lük üz 
ve  rir ki, el  mə rə  qib ol  sun  lar. On  la  rın çox 
his  sə  si ka  sıb ol  duq  la  rı sə  bə  bin  dən təh  sil 
ocaq  la  rın  dan uzaq sa  kin ol  duq  la  rı üçün 
öz uşaq  la  rı  na da təh  sil ver  mək im  kan  la  rı 
ol  mur. Bu  na gö  rə də Ba  kı şə  hə  rin  də be  lə 
bir cə  miy  yət ya  ra  dı  lır ki, ka  sıb ailə  lə  rin 
uşaq  la  rın təh  sil al  maq xa  hiş  lə  ri  ni ye  ri  nə 
ye  tir  sin”. Hə  min böl  mə  nin 6cı mad  də 
sin  də cə  miy  yə  tin qə  bul edə  cə  yi şa  gird  lər 
sı  ra  sı  na təh  sil al  maq üçün heç bir mad  di 
və  saiti ol  ma  yan bü  tün mü  səl  man  la  rın və 
ək  sə  rən ye  tim uşaq  la  rın da  xil ola  caq  la  rı 
qeyd olu  nur  du. 

Ni  zam  na  mə  də gös  tə  ri  lir  di ki, öz məq 
sə  di  nə çat  maq üçün cə  miy  yət ilk ola  raq 

Qaf  qaz Təh  sil Dairə  si  nə da  xil olan təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də öz şa  gird  lə  ri  nin təh  sil al 
maq hü  qu  qu  nu tə  min edir. 

“Təh  sil alan mü  səl  man uşaq  la  rı  na kö 
mək cə  miy  yə  ti”nin şa  gird  lə  ri  nin qə  bul 
qay  da  sı Ni  zam  na  mə  nin 7ci mad  də  sin  də 
qeyd olu  nur. Gös  tə  ri  lir ki, cə  miy  yə  tin Şu 
ra  sı  na uşaq  la  rın ata, ana  sı və ya  xud qo 
hum  la  rı tə  rə  fin  dən on  la  rın cə  miy  yət tə  rə 
fin  dən qey  də alın  ma  la  rı ba  rə  də əri  zə ve 
ril  mə  li  dir. Əri  zə  də qə  bul olu  na  caq şa  gir 
din ya  şı  nın və ya  şa  dı  ğı ye  rin qeyd olun 
ma  sı va  cıb sa  yı  lır  dı. Ni  zam  na  mə  də, həm
 çi  nin qeyd olu  nur  du ki, yer ça  tış  maz  lı  ğı  na 
gö  rə qə  bul olu  na bil  mə  yən şa  gird  lər növ
 bə  ti qə  bu  la na  mi  zəd he  sab olu  nur  lar. Ni 
zam  na  mə  nin bu mad  də  si  nə diq  qət ye  tir 
dik  də gö  rü  rük ki, bu  ra  da hə  min dövr  də 
maarif sa  hə  sin  də olan acı  na  caq  lı və  ziy  yət, 
bu  nun  la ya  na  şı, əha  li  nin təh  si  lə olan ma 
ra  ğı və bu sa  hə  də ki  fa  yət qə  dər ac  lıq nə 
zə  rə çar  pır. Məhz bu  na gö  rə də gör  kəm  li 

zi  ya  lı Zər  da  bi he  sab edir  di ki, cə  miy  yət 
fəaliy  yə  tə baş  la  yan ki  mi təh  sil al  maq 
üçün bu  ra  ya güc  lü axın ola  caq. Bu da ay 
dın  dır ki, tə  la  ba  tı ödə  mək üçün ilk növ  bə
 də, mad  di ba  za  nın ol  ma  sı zə  ru  ri idi. 

“Təh  sil alan mü  səl  man uşaq  la  rı  na kö 
mək cə  miy  yə  ti”nin Ni  zam  na  mə la  yi  hə 
sin  də təh  sil al  ma  la  rı üçün şa  gird  lə  rə çox 
yük  sək sə  viy  yə  də təh  sil və qay  ğı nə  zər  də 
tu  tu  lur  du. Şa  gird  lə  rin cə  miy  yə  tin ida  rə 
he  yə  ti tə  rə  fin  dən hə  min təh  sil müəs  si  sə 
lə  rin  də olan pan  sion  lar  da yer  ləş  di  ri  lə  cə  yi 
və ya  xud rus gim  na  zi  ya  la  rı  na məx  sus xü 
su  si yer  lər  də sax  la  nı  la  ca  ğı nə  zər  də tu  tu 
lur  du. La  yi  hə  də, həm  çi  nin bu ki  mi yer  lər
 də sax  la  na  caq uşaq  la  rın ya  şa  yış tər  zi  nin 
yük  sək tə  mi  nat  lı ola  ca  ğı qeyd olu  nur  du.  

Qeyd edək ki, Ni  zam  na  mə  də, həm  çi 

nin cə  miy  yə  tin şa  gird  lə  ri  nin tək  cə gim  na
 zi  ya  lar  da de  yil, di  gər ali təh  sil müəs  si  sə 
lə  rin  də oxu  ma  la  rı da nə  zər  də tu  tu  lur  du. 
Bu mə  sə  lə ilə bağ  lı ola  raq gös  tə  ri  lir  di ki, 
cə  miy  yə  tin Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən da  ha yük  sək 
təh  sil ocaq  la  rın  da təh  sil al  maq üçün şa 
gird  lər ara  sın  dan bir və ya  xud bir ne  çə 
nə  fər se  çi  lə  cək və nə  zər  də tu  tu  lan təh  sil 
müəs  si  sə  si  nə qə  bu  lu, oxu  duq  la  rı müd 
dət  də təh  sil haq  qı və di  gər ya  şa  yış tə  mi 
na  tı ve  ri  lə  cək  dir. Ni  zam  na  mə  də cə  miy  yə
 tin mad  di və  saiti art  dıq  ca di  gər şə  hər  lər 
də də şö  bə  lə  ri  nin ya  ra  dı  la  ca  ğı və cə  miy 
yə  tin ida  rə he  yə  ti üzv  lə  ri  nin hər şö  bə üz  rə 
bö  lü  nə  cə  yi nə  zər  də tu  tu  lur  du. Cə  miy  yə 
tin fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı bir fak  tı da qeyd 
edək ki, Ni  zam  na  mə  nin I böl  mə  sin  də 
gös  tə  ril  di  yi ki  mi, cə  miy  yə  tin iş  lə  ri üz  rə 
cə  miy  yə  tin ida  rə he  yə  ti  nin yer  ləş  di  yi yer 
Ba  kı şə  hə  ri idi. 

Cə  miy  yə  tin Ni  zam  na  mə  sin  də ida  rə 
he  yə  ti  nin tər  ki  bi mə  sə  lə  si də açıq  la  nır. 
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Hə  min böl  mə  də, Ni  zam  na  mə  nin 12ci 
mad  də  sin  də gös  tə  ri  lir ki, rüt  bə  sin  dən, di 
ni mən  su  biy  yə  tin  dən və cin  sin  dən ası  lı 
ol  ma  ya  raq, hər bir şəxs cə  miy  yə  tə üzv ola 
bi  lər. Ni  zam  na  mə  də cə  miy  yə  tin ida  rə he 
yə  ti  nin st  ruk  tu  ru da müəy  yən  ləş  di  ril  miş 
di. Bu  ra  da gös  tə  ri  lir ki, cə  miy  yət – fəx  ri, 
hə  qi  qi və il  lik üzv  lər  dən iba  rət  dir. Qay  da
 ya gö  rə fəx  ri üzv  lər bir  də  fə  lik 200 rubl  dan 
az ol  ma  ya  raq, il  lik isə 100 rubl  dan az ol 
ma  ya  raq, hə  qi  qi üzv  lər bir  də  fə  lik 100 
rubl, il  lik isə 50 rubl, il  lik üzv  lər il  də 50 
rubl  dan az ol  ma  ya  raq pul ödə  mə  li idi  lər.  

Ni  zam  na  mə  yə uy  ğun ola  raq, cə  miy  yə
 tin fəaliy  yə  tin  də ali or  qan Ümu  mi İc  las və 
Şu  ra sa  yı  lır  dı. Şu  ra Ba  kı şə  hə  rin  də qey 
diy  yat  da olan və ya  xud mü  vəq  qə  ti ya  şa 
yan fəx  ri və hə  qi  qi üzv  lər  dən təş  kil olu 
nur  du. Ni  zam  na  mə  nin 17ci mad  də  sin  də 
gös  tə  ri  lir ki, əgər hər han  sı bir sə  bəb  dən 
ida  rə he  yə  ti di  gər şə  hə  rə kö  çər  sə, Şu  ra 
hə  min şə  hər  də qey  diy  yat  da olan və ya 
xud mü  vəq  qə  ti ya  şa  yan fəx  ri və hə  qi  qi 
üzv  lər  dən təş  kil olun  ma  lı  dır. Qə  bul olun
 muş qay  da  ya gö  rə Şu  ra üzv  lə  ri Ümu  mi 
İc  las  da səs çox  lu  ğu ilə se  çil  mə  li idi.  

Cə  miy  yə  tin qar  şı  ya qoy  du  ğu məq  səd 
lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün güc  lü 
mad  di ba  za  sı ol  ma  lı idi. Ni  zam  na  mə  də 
gös  tə  ri  lir ki, cə  miy  yə  tin mad  di ba  za  sı cə 
miy  yə  tin bü  tün üzv  lə  rin  dən da  xil olan 

yar  dım  lar  dan, həm  çi  nin bir  də  fə  lik yar 
dım  lar  dan ya  ra  nır  dı. Cə  miy  yə  tin əsas ka 
pi  ta  lı to  xu  nul  maz he  sab olu  nur  du və 
döv  lət kre  dit müəs  si  sə  lə  ri  nin bi  rin  də sax 
lan  ma  lı, cə  miy  yə  tin xərc  lə  ri isə əsas ka  pi 
ta  lın il  lik faizin  dən gö  tü  rül  mə  li idi. Qay 
da  ya gö  rə ca  ri il üçün müəy  yən olun  muş 
məb  ləğ cə  miy  yə  tin xə  zi  nə  dar  lı  ğın  da xü 
su  si qu  tu  da, üzə  rin  də cə  miy  yə  tin mö  hü 
rü ol  maq  la sax  la  nı  lır  dı. Hə  min qu  tu  da, 
həm  çi  nin kre  dit müəs  si  sə  si  nin bi  let  lə  ri də 
qo  ru  nur  du. 

Ni  zam  na  mə  də cə  miy  yə  tin son  ra  kı 

fəaliy  yə  ti döv  rün  də ye  ni tip  li mək  təb  lə  rin 
açıl  ma  sı  nı, əha  li  nin maarif  lən  di  ril  mə  si 
məq  sə  di  lə ana di  lin  də öz qə  ze  ti  ni nəşr et 
dir  mə  si də nə  zər  də tu  tu  lur  du. 

Ni  zam  na  mə  yə gö  rə cə  miy  yə  tin mə  da 
xil və mə  xa  ric ki  ta  bı yer  li no  ta  riat kon  to  ru 
tə  rə  fin  dən təs  diq olun  duq  dan son  ra ya  zı 
lır  dı. 

Ni  zam  na  mə  nin 11ci mad  də  sin  də cə 
miy  yə  tin bağ  lan  ma  sı ilə əla  qə  dar gös  tə  ri 
lir ki, əgər cə  miy  yət hər han  sı bir şə  rait  də 
öz fəaliy  yə  ti  ni da  yan  dı  rar  sa, cə  miy  yə  tin 
bü  tün ka  pi  ta  lın  dan Ümu  mi İc  las üzv  lə  ri 
nin tək  lif  lə  ri əsa  sın  da müx  tə  lif təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də oxu  yan mü  səl  man  la  ra 
tə  qaüd tə  sis olun  ma  lı  dır.  

Cə  miy  yə  tin ilk ic  la  sı 1871ci il  də Ba  kı 
şə  hər qa  zı  sı Mol  la Ca  vad Axund  za  də  nin 

evin  də ke  çi  ril  miş  dir. Bu  ra  ya Ba  kı  nın ad  lı
san  lı, im  kan  lı şəxs  lə  ri də  vət olun  muş  du 
lar. Hə  sən bəy Zər  da  bi xü  su  si  lə qeyd 
edir  di ki, Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı  yev  dən 
baş  qa bu işə mad  di dəs  tək ve  rən ol  ma 
mış  dır. O, bu ba  rə  də ya  zır  dı: “Hə  za  rat 
cəm olan  da on  la  ra cə  miy  yə  tixey  riy  yə nə 
dir və onun gə  lə  cək  də xey  ri nə ola  ca  ğı  nı 
ərz elə  dim və Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı  yev 
də bu ba  rə  də çox da  nış  dı...”.  Müəl  lif bu 
nun heç bir müs  bət nə  ti  cə  si ol  ma  dı  ğı  nı 
vur  ğu  la  yır  dı. 

Qeyd edək ki, hə  min dövr  də ça  riz  min 
Şi  ma  li Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
mil  li müs  təm  lə  kə si  ya  sə  ti in  san  la  rın 
şüurun  da, on  la  rın el  mə, maari  fə olan ba 
xış  la  rın  da o qə  dər də  rin kök sal  mış  dı ki, 
azər  bay  can  lı  lar ara  sın  da be  lə bir cə  miy 
yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı on  lar üçün ağ  la  sığ  maz 
idi. Hə  min şəxs  lə  rin el  mə, təh  si  lə xid  mət 
edə  cək bir cə  miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı  na olan 
bu mü  na  si  bə  ti, o de  mək de  yil  di ki, on  lar 
be  lə bir cə  miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı  nı is  tə  mir
 di  lər. Apar  dı  ğı  mız araş  dır  ma  lar gös  tə  rir 
ki, ilk mü  səl  man xey  riy  yə cə  miy  yə  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı  na yad mü  na  si  bət gös  tə  rən 

ad  lısan  lı şəxs  lər son  ra  kı il  lər  də, on  lar  la 
azər  bay  can  lı  nın el  mə, təh  si  lə yi  yə  lən  mə 
si, xalq ara  sın  da maari  fin ya  yıl  ma  sı, bir 
çox təh  sil və mə  də  niy  yət ocaq  la  rı  nın ya 
ra  dıl  ma  sın  da və xalq maari  fi  nin in  ki  şa  fın
 da bö  yük xid  mət  lər gös  tər  miş  dir  lər. 

Ba  kı şə  hə  rin  də cə  miy  yə  tin üzv  lü  yü  nə 
ya  zı  lan  la  rın sa  yı  nın ol  duq  ca məh  dud ol  du
 ğu bir şə  rait  də ye  ni üzv  lə  rin cəlb olun  ma  sı 
məq  sə  di  lə, Cə  miy  yə  tin tə  sis  çi  si Zər  da  bi 
Azər  bay  ca  nın di  gər böl  gə  lə  rin  də də bu işi 
təş  kil et  mək qə  ra  rı  na gəl  di. Qeyd edək ki, 
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cə  miy  yə  tin fəaliy  yə  ti tək  cə Ba  kı şə  hə  ri  nin 
mü  səl  man əha  li  si üçün de  yil, bü  tün Qaf 
qaz  da ya  şa  yan mü  səl  man əha  li  si üçün nə 
zər  də tu  tu  lur  du. Hə  sən bəy Zər  da  bi  nin 
yaz  dı  ğı  na gö  rə, hə  min dövr  də “Qaf  qaz  da 
döv  lət  li mü  səl  man sa  kin  lə  ri olan üç şə  hər 
var idi; Ba  kı, Şa  ma  xı və Şu  şa”. 

Cə  miy  yə  tin fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı üçün 
Hə  sən bəy Zər  da  bi  yə Azər  bay  ca  nın gör 
kəm  li zi  ya  lı  la  rı, hə  min dövr  də isə onun 
sa  də  cə şa  gird  lə  ri olan Nə  cəf bəy Və  zi  rov 
və Əs  gər Adı  gö  zə  lov ya  xın  dan kö  mək 
edir  di  lər. Məhz bu fəaliy  yə  tin nə  ti  cə  si ola
 raq, Azər  bay  ca  nın bir çox əra  zi  lə  rin  dən 
olan im  kan  lı şəxs  lər cə  miy  yə  tin üzv  lü  yü 
nə cəlb olun  muş  du  lar. Cə  miy  yə  tin fəaliy
 yə  tə baş  la  ma  sı üçün cə  miy  yə  tin üzv  lü  yü
 nə ilk ola  raq Şa  ma  xı böl  gə  sin  dən ya  zı  lan
 lar ol  muş  dur. Cə  miy  yə  tin ge  niş miq  yas  da 
təb  li  ği  nə Şa  ma  xı  dan baş  la  nıl  ma  sı tə  sa  dü 
fi de  yil  di. Bu mə  sə  lə  yə ay  dın  lıq gə  ti  rər 
kən Hə  sən bəy Zər  da  bi ya  zır  dı: “...mən 
Şa  ma  xı  nın mək  tə  bin  də təh  sil al  dı  ğı  ma 
gö  rə mə  nim ora  da dost  la  rım və qo  hum
əq  ra  bam çox idi”. 

Cə  miy  yə  tə yar  dım et  mək məq  sə  di  lə 

Şa  ma  xı  nın ad  lısan  lı, im  kan  lı şəxs  lə  ri, 
yer  li əha  li ara  sın  da bö  yük hör  mət və nü 
fu  za ma  lik olan Kə  rim bəy Hü  sey  no  vun 
evin  də top  lan  mış və bu  ra  da mü  səl  man 
cə  miy  yə  ti  nin fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı məq  sə 
di – mü  səl  man  lar ara  sın  da sa  vad  sız  lı  ğın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, on  la  ra elm, təh  sil 
ver  mək məq  sə  di açıq  lan  mış  dır. Be  lə  lik  lə, 
ora  da iş  ti  rak edən şəxs  lər mü  səl  man xey 
riy  yə cə  miy  yə  ti  nin fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı 
üçün iki min rub  la qə  dər ianə et  miş  di  lər. 
Bu məb  ləğ hə  min dövr üçün bö  yük bir 

məb  ləğ idi. Bu və  sait  lə bir ne  çə tə  lə  bə  yə 
il  lik təh  sil haq  qı ver  mək və on  la  rın zə  ru  ri 
eh  ti  yac  la  rı  nı ödə  mək müm  kün idi.

Cə  miy  yə  tə da  xil olan bü  tün ianə  lər 
Hə  sən bəy Zər  da  bi tə  rə  fin  dən tər  tib olun
 muş və no  ta  riat kon  to  ru tə  rə  fin  dən təs  diq 
edil  miş sə  nəd  də rəs  mi  ləş  di  ri  lir  di. Be  lə ki, 
ianə et  mək im  ka  nı olan hər bir şəxs dəf  tə
 rə ianə edə  cə  yi məb  lə  ği ya  zır və im  za  la 
yır  dı. Hə  sən bəy Zər  da  bi ya  zır  dı ki, “...
im  za edən hər bir şəxs borc  lu olur  du, vəd 
elə  di  yi məb  lə  ği sent  yabr ayı  nın əv  və  lin  də 
Ba  kı  ya – cə  miy  yə  tixey  riy  yə  nin adı  na 
gön  dər  mə  li idi”. 

Azər  bay  can  lı uşaq  la  rı  nın el  mə, təh  si  lə 
sa  hib ol  ma  la  rı üçün müx  tə  lif böl  gə  lər  dən 
– Gən  cə, Tif  lis, İrə  van, Nax  çı  van və Qa  ra
 bağ  dan cə  miy  yə  tin üzv  lü  yü  nə ya  zı  lan  lar 
ol  muş  dur. La  kin təəs  süf  lər ol  sun ki, ya  zı 
lan üzv  lə  rin sa  yı  nın çox  lu  ğu  na bax  ma  ya 
raq, cə  miy  yə  tin nə  zər  də tut  du  ğu ge  niş 
proq  ram la  yi  hə  si  ni hə  ya  ta ke  çir  mək üçün 
la  zı  mi qə  dər ianə  lər top  la  maq müm  kün 
ol  mur  du.

Cə  miy  yə  tin növ  bə  ti ic  la  sı Qa  ra  bağ  da 
– Şu  şa şə  hə  rin  də döv  rü  nün gör  kəm  li 
şəxs  lə  rin  dən olan Qa  sım bəy Meh  man  da
 ro  vun evin  də ke  çi  ril  miş  dir. Bu  ra  ya da 
Qa  ra  ba  ğın ad  lısan  lı şəxs  lə  ri top  lan  mış, 
on  la  ra cə  miy  yə  tin məq  sə  di ba  rə  də mə  lu 
mat ve  ril  miş  dir. Hə  sən bəy Zər  da  bi ya  zır
 dı ki, “...Şu  şa yay  laq ol  du  ğu  na gö  rə o vaxt 
Qa  ra  ba  ğın ağa və bəy  za  də  lə  ri ha  mı  sı bu 
ra  da top  la  nır  dı  lar. Bu şəxs  lər  dən yal  nız 
bir qis  mi bu işin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün 
mad  di dəs  tək ola  caq  la  rı ba  rə  də sə  nə  də 
im  za et  di  lər”. 

Cə  miy  yə  tin nə  zər  də tut  du  ğu proq  ra 
mın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün Hə  sən bəy 
Zər  da  bi və bu iş  də ona dəs  tək olan zi  ya  lı
 la  rın gös  tər  dik  lə  ri fə  da  kar  lıq  la  ra bax  ma 
ya  raq, Ba  kı  dan və Azər  bay  ca  nın di  gər 
böl  gə  lə  rin  dən yal  nız müəy  yən say məh 
du  diy  yə  tin  də şa  gird  lə  rin təh  sil al  ma  la  rı 
müm  kün ol  muş  dur. Cə  miy  yət ilk ola  raq 
şa  gird  lə  rin yer  ləş  di  ril  mə  si üçün pan  sion 
aç  mış  dı. La  kin mad  di və  saitin ça  tış  maz  lı 
ğın  dan bu pan  sionu sax  la  maq o qə  dər də 
uzun çək  mə  miş  dir. Cə  miy  yə  tin fəaliy  yə  ti 
üçün da  xil olan ianə  lər  lə yal  nız şa  gird  lə 
rin təh  sil haq  qı  nın ödə  nil  mə  si, dərs lə  va 
zi  mat  la  rı, ge  yim əş  ya  la  rı ilə təc  hiz olun 
ma  sı təd  bir  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  di. Be  lə bir 
şə  rait  də Hə  sən bəy Zər  da  bi pan  sionu 
bağ  la  maq məc  bu  riy  yə  tin  də qal  dı. Bu ba 
rə  də Hə  ni  fə xa  nım Mə  li  ko  va öz xa  ti  rə  lə 
rin  də yaz  dı: “...əv  vəl  cə öz mən  zi  lin  də cə 
miy  yə  tin he  sa  bı  na təh  sil alan iki tə  lə  bə  ni 

yer  ləş  dir  di, son  ra  lar isə O (Hə  sən bəy 
Zər  da  bi – N.M.) mən  zi  lin  də 2 nə  fər əvə  zi
 nə 10 nə  fə  rə yer ve  rir  di”. 

Cə  miy  yə  tin bö  yük zəh  mət he  sa  bı  na 
ya  ra  dıl  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, onun sax  la 
nıl  ma  sı üçün Hə  sən bəy Zər  da  bi da  ha çox 
çə  tin  lik  lər  lə qar  şı  la  şır  dı. Bu, ilk növ  bə  də, 
mad  di və  saitin ça  tış  maz  lı  ğı ilə bağ  lı idi. 
Bu  nun nə  ti  cə  sin  də isə cə  miy  yət get  dik  cə 
tə  nəz  zü  lə uğ  ra  yır  dı. Cə  miy  yə  tin üzv  lə  ri 
nin sa  yı il  dənilə aza  lır  dı. 1876cı il  də cə 
miy  yə  tin cə  mi 5 üz  vü qal  mış  dı. Bu az 
say  da üzv  lə  ri  nin dəs  tə  yi ilə cə  miy  yə  tin 
fəaliy  yət gös  tər  mə  si müm  kün de  yil  di.

1876cı il  dən 1905ci ilə  dək azər  bay 
can  lı  la  ra məx  sus heç bir ic  ti  mai təş  ki  lat 
qey  də alın  ma  mış  dır. 

Be  lə  lik  lə, Azər  bay  can mil  li mə  də  niy 
yə  ti  nin, maarif  çi  lik ənə  nə  lə  ri  nin in  ki  şa 
fın  da bö  yük xid  mət  lə  ri olan ic  ti  mai xa 
dim Hə  sən bəy Mə  li  kov (Zər  da  bi) tə  rə 
fin  dən əsa  sı qo  yu  lan Azər  bay  can  da yer  li 
əha  li üçün nə  zər  də tu  tu  lan ilk ic  ti  mai təş
 ki  lat – “Təh  sil alan mü  səl  man uşaq  la  rı  na 
kö  mək cə  miy  yə  ti” mad  di və  sait ça  tış 
maz  lı  ğı  na gö  rə öz fəaliy  yə  ti  ni da  yan  dır 
maq məc  bu  riy  yə  tin  də qal  dı. Cə  miy  yət 
Ni  zam  na  mə  sin  də nə  zər  də tut  du  ğu bü 
tün proq  ra  mın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə nail 
ola bil  mə  sə də, bu cə  miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma
 sı özü ar  tıq mü  səl  man alə  min  də in  ki  şa  fa 
doğ  ru bö  yük bir ad  dım idi. Cə  miy  yə  tin 
hü  qu  qi sə  nəd  lər  lə rəs  mi  ləş  di  ril  mə  si ça 
riz  min Şi  ma  li Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke 
çir  di  yi mil  li müs  təm  lə  kə si  ya  sə  ti – “ta  tar
mü  səl  man  la  rı  nı rus  laş  dır  maq və rus xal 
qı ilə qo  vuş  dur  maq” si  ya  sə  ti üzə  rin  də 
qə  lə  bə  yə ümid idi. 

NüşabəMəmmədova
Tarixüzrəfəlsəfədoktoru
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İkin  ci Dün  ya Mü  ha  ri  bə  si bit  dik 
dən son  ra Av  ro  pa  da fəaliy  yət gös  tə
 rən Mə  həm  mə  də  min Rə  sul  za  də 
Tür  ki  yə  yə dön  mə  yi qə  ra  ra alır. 1930
cu il  dən eti  ba  rən Tür  ki  yə  yə gi  ri  şi 
qa  da  ğan olu  nan Rə  sul  za  də ye  ni  dən 
bu öl  kə  yə dön  mək üçün ora  da  kı 
dost  la  rı  na mək  tub  lar gön  də  rir. Baş 
da ya  xın dos  tu Həm  dul  lah Süb  hi 
Tan  rıövər ol  maq  la onun Tür  ki  yə  yə 
qa  yıt  ma  sı üçün Xa  ri  ciy  yə və  ki  li ilə 
da  nı  şıq  lar apa  rı  lır. Nə  ha  yət, Tür  ki 
yə Pre  zi  den  ti İs  mət İnö  nü  nün sə  rən
 ca  mı ilə onun bu öl  kə  yə qa  yıt  ma  sı  na 
ica  zə ve  ri  lir. Rə  sul  za  də hə  min ilin 
sent  yab  rın  da Tür  ki  yə  yə dö  nür, bu 
öl  kə  nin və  tən  daş  lı  ğı  na qə  bul edi  lir.

Tür  ki  yə  yə gəl  dik  dən son  ra Rə  sul
 za  də Azər  bay  ca  nın is  tiq  lal mü  ba  ri 
zə  si  ni An  ka  ra  da da  vam et  di  rir. 
1949cu il fev  ral ayı  nın 1də An  ka  ra
 da Azər  bay  can Kül  tür Dər  nə  yi ya  ra
 dı  lır. Dər  nə  yin qu  ru  cu  la  rı Mə  həm 

məd Al  tun  bay, Hə  mid Ata  man və 
Əziz Al  poud olur. İlk baş  qan Hə  mid 
Ata  man, fəx  ri baş  qan isə Mə  həm  mə
 də  min Rə  sul  za  də olur. 

Rə  sul  za  də  nin An  ka  ra  ya gəl  mə  si 
ilə Tür  ki  yə  yə sı  ğı  nan mü  ha  cir  lər 
ara  sın  da can  lan  ma ya  ra  nır. İkin  ci 
Dün  ya Mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra Al 
ma  ni  ya, İta  li  ya, İs  veç  rə, Fran  sa ki  mi 
öl  kə  lər  də ya  şa  yan le  gioner  lə  rin də 
1948ci il  də Tür  ki  yə  yə ge  ri dön  mə  lə
 ri nə  ti  cə  sin  də mü  ha  cir  lə  rin fəaliy  yə 
ti ye  ni  dən güc  lən  mə  yə baş  la  yır. 

Azər  bay  can Kül  tür Dər  nə  yi  nin 
qu  rul  ma  sın  dan son  ra Rə  sul  za  də sil 
si  lə konf  rans  lar ve  rir, “Azər  bay  can 
kül  tür gə  lə  nək  lə  ri”, “Çağ  daş Azər 
bay  can ədə  biy  ya  tı”, “Çağ  daş Azər 
bay  can ta  ri  xi” ki  mi əsər  lər bu şə  kil 
də ər  sə  yə gə  lir. 

Bu dövr  də Rə  sul  za  də ye  ni  dən 
mət  buat  la bağ  lı plan üzə  rin  də dü  şü
 nür. Son  ra  lar dər  nə  yin baş  qa  nı olan 

Fey  zi Akü  züm “Rə  sul  za  də ilə 5 il” 
ad  lı xa  ti  rə xa  rak  ter  li mə  qa  lə  sin  də 
ya  zır: “Mə  həm  mə  də  min bəy Azər 
bay  ca  nın sə  si  ni du  yu  ra  caq, haq  lı da 
va  sı  nı dün  ya  ya ya  ya  caq, kom  mu  niz
 min dün  ya  ya gə  ti  rə  cə  yi fə  la  kə  ti izah 
edə  cək bir mət  buata eh  ti  yac ol  du  ğu
 nu, çə  tin  lik və mad  di sı  xın  tı  lar için 
də ol  sa da, müt  ləq hə  ya  ta ke  çi  ril  mə
 si fik  ri  ni mü  da  fiə edir  di. Bu məq 
səd  lə Ye  ni  şə  hər Sa  kar  ya kü  çə  sin  də  ki 
sa  də evin  də dər  nək üzv  lə  ri ilə bir 
lik  də top  lan  tı ke  çir  di. Bu top  lan  tı  da 
mən də iş  ti  rak et  dim... Bir xey  li mü 
za  ki  rə  dən son  ra Əmin bə  yin töv  si 
yə  si ilə ay  lıq bir dər  gi  nin nəş  ri üzə 
rin  də ra  zı  laş  dıq. Növ  bə jur  na  lın adı
 na gəl  di. Tək  lif edi  lən ad  lar ara  sın  da 
“Qur  tu  luş”, “Od  lu və  tən”, “Di  ri  lik”, 
“İs  tiq  lal” ki  mi in  di adı  nı xa  tır  la  ma 
dı  ğım bir çox ad  lar var  dı. Mən də 
“Ma  dam ki, dər  nə  yi  miz Azər  bay  can 
Kül  tür Dər  nə  yi ad  la  nır, o hal  da dər

“ƏhmədYaşatyaxşıbir
azərbaycanlı,millivə
insaniməziyyətlərika
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 nə  yin adı  nı da  şı  ma  sı ba  xı  mın  dan 
jur  na  lın adı  nın “Azər  bay  can” ol  ma  sı 
la  zım  dır, bu ad dər  nə  yin qa  yə  si, ça 
lış  ma  la  rı, hər kəs tə  rə  fin  dən mə  nim
 sə  nil  mə  si üçün da  ha ra  hat olar” de 
dim. Mə  həm  mə  də  min bəy diq  qət  lə 
mə  ni süz  dü və “mən də Fey  zi  nin 
fik  ri  nə qa  tı  lı  ram, dər  gi  nin adı “Azər
 bay  can” ol  sun” de  di və dər  gi  nin 
bü  tün yü  kü mə  nə ve  ril  di. Dr.Əh 
məd Ya  şat mə  sul mü  dir ol  du. Er  tə  si 
gün Əh  məd Ya  şat, Ən  vər Ro  man, 
Qur  ban Bi  ter və mən 
fəaliy  yə  tə ke  çə  rək 
Əmin bəy  lə bir  lik 
də dər  gi  nin ilk sa 
yı  nın ha  zır  lı  ğı  na 
baş  la  dıq. 1952ci 
ilin ap  re  lin  də bi 
rin  ci sa  yı nəşr et 
dik. Dər  gi  nin 12 sa 
yı  nı Əmin bəy  lə 
bir  lik  də ya  yın  la  dıq. 
Baş mə  qa  lə  lə  ri za 
ma  na gö  rə Əmin 
bəy  lə Va  hab bəy və 
di  gər ya  zı  la  rı Əmin 
bəy ha  zır  la  yar  dı”.

Be  lə  lik  lə, 1952ci 
il ap  rel ayı  nın 1də 
“Azər  bay  can” jur  na 
lı  nın ilk sa  yı nəşr 
olu  nur. Jur  nal “Bir  lik 
di  ri  lik  dir” şüarı ilə 
ya  yım  la  nır. İlk sa  yın 
üzə  rin  də Azər  bay  can 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin xə 
ri  tə  si çap olu  nur. Xə 
ri  tə  nin üs  tün  də isə 
məş  hur türk  ləş  mək, 
müasir  ləş  mək, is  lam 
laş  maq for  mu  lu ya  zı 
lır. Jur  na  lın ilk ya  zı  sı 
Rə  sul  za  də  nin “Azər 
bay  can Cüm  hu  riy  yə  ti 
haq  qın  da ümu  mi mə 
lu  mat” ad  lı mə  qa  lə  si 
olur. İlk say 16 sə  hi  fə 
çap olu  nur. 

***
Fey  zi Akü  zü  mün də qeyd et  di  yi 

ki  mi, jur  na  lın mə  sul mü  di  ri Dr.Əh 
məd Ya  şat olub. 

Ə.Ya  şat 1917ci il  də Şə  ki  də Hə  sən 
Şi  rin  za  də və Zəh  ra xa  nı  mın ikin  ci 
oğ  lan öv  la  dı ola  raq do  ğu  lub. Qar  da
 şı  nın adı Ən  vər, ba  cı  la  rı  nın adı Zə  ri
 fə və Əzi  zə olub. İlk və or  ta təh  si  li  ni 

Şə  ki  də alıb, da  ha son  ra Ba  kı  ya ge  də
 rək tibb üz  rə oxu  yub. 

İkin  ci Dün  ya Mü  ha  ri  bə  si dö  nə 
min  də gənc hə  kim Əh  məd Şi  rin  za  də 
Fin  lan  di  ya cəb  hə  si  nə gön  də  ri  lib. Bu 
nun  la bağ  lı mü  ha  cir dost  la  rı  na bu 
xa  ti  rə  si  ni da  nı  şıb: “Gənc bir hə  kim 
ikən Fin cəb  hə  si  nə gön  də  ril  dim. Rus 
or  du  la  rı biriki ay için  də Fin  lan  di  ya
 nı məğ  lub edə  cə  yi  ni zənn edir  di. 
Fə  qət qo  ca  man bir  lik  lər bir ovuc Fin 
or  du  su qar 

şı  sın  da bir 
ad  dım da irə  li ge  də bil  mir  di. Bö  yük 
me  şə  lər  lə ör  tü  lü olan Fin  lan  di  ya  da 
qa  ra bü  rü  nən hər ağac bir fin əs  gə  ri
 nin qə  rar  ga  hı idi. İl  dı  rım sü  rə  tiy  lə 
gə  lən bir ne  çə fin əs  gə  ri rus böl  mə  lə
 ri  ni gül  lə  lə  yib ge  dir  di. Bu  na alı  şıq 
ol  ma  yan rus or  du  la  rı pə  ri  şan hal  da 
idi  lər. Bu də  fə xi  zək sü  rən ki  şi  lər  dən 
iba  rət bir  lik  lər cəb  hə  yə gön  də  ril  di, 
on  lar da mü  ba  ri  zə apa  ra bil  mə  di  lər. 
Be  lə  cə, ki  çik Fin  lan  di  ya qar  şı  sın  da 

qo  ca  man So  vet Ru  si  ya  sı dün  ya  ya rə 
zil ol  du”. 

Al  man  lar SS  Rİ üzə  ri  nə hü  cum et 
dik  dən son  ra Əh  məd bəy al  man 
cəb  hə  si  nə gön  də  ri  lib. Bu dövr  lə bağ
 lı bir xa  ti  rə  si  ni dost  la  rı  na bö  lü  şüb: 
“Al  man  la  rın hü  cu  mu  nu göz  lə  yir  dik. 
Mən bir tank tu  qa  yın  da hə  kim idim. 
Hü  cum  dan bir gün əv  vəl  ki ge  cə rus
 lar bir  lik  lə  rə zi  ya  fət ver  di  lər. Ye  yib
i ç   d i   lər. Sa  ba  hın er  kən saat  la 

rın  da al  man  la  rın hü  cu 
mu baş  la  dı. Rus tank  la  rı 
hə  rə  kə  tə ke  çə  nə qə  dər 
bir mər  mi də at  ma  yan 
bi  zim tu  qay ki  mi di  gər 
rus bir  lik  lə  ri də al  man 
lar tə  rə  fin  dən mü  ha  si 
rə  yə alı  na  raq əsir gö  tü 
rül  dü. İlk əsa  rət hə  ya  tı 
be  lə baş  la  dı”. 

Əsir  lik  dən qur  tul 
duq  dan son  ra Ya  şat ar 
xa cəb  hə  də hə  kim ki  mi 
ça  lı  şıb, Azər  bay  can le 
gionu  na mad  dimə  nə
 vi dəs  tək olub. 

Mü  ha  ri  bə  dən son  ra 
Ya  şat bir müd  dət 
Han  no  ver  də hə  kim 
lik edib. Ey  ni za  man 
da Rə  sul  za  də  nin gös
 tə  riş  lə  ri əsa  sın  da mil
 li is  tiq  lal mü  ba  ri  zə  si 
nə qa  tı  lıb. Al  ma  ni  ya
 nın tə  rə  fin  də vu  ru 
şan le  gioner  lər rus 
la  ra təs  lim edil  di  yi 
ərə  fə  də Ya  şat özü  nü 
xi  las edə bi  lib, 1948
ci il  də Tür  ki  yə  yə 
gə  lib. Bu  ra  da da ix 
ti  sa  sı üz  rə ça  lı  şan 
Ya  şat qu  ru yol  la  rı 
4cü böl  gə  də ölə  nə 

qə  dər hə  kim  lik 
fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olub.

An  ka  ra  da Azər  bay  can Kül  tür 
Dər  nə  yi qu  rul  du  ğu za  man ida  rə he 
yə  tin  də təm  sil olu  nub, iki də  fə sədr 
se  çi  lib. İlk sədr  li  yi 2 de  kabr 1962ci 
il  dən 20 de  kabr 1965ci ilə  dək, ikin  ci 
sədr  li  yi isə 2 sent  yabr 1969cu il  dən 
26 de  kabr 1970ci ilə  dək da  vam 
edib. 

68 il ömür sü  rən Ya  şat 26 yan  var 
1985ci il  də və  fat edib. 

DilqəmƏhməd
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Man   qa   la bü   tün dün   ya   da ta   nı   nan 
və çox müx   tə   lif for   ma   la   rı olan ma  
saüs   tü st   ra   te   gi   ya oyu   nu   dur. Ha   zır  
da ma   saüs   tü oyun ol   ma   ğı   na bax   ma
  ya   raq ilk for   ma   la   rı   nın yer   də çu   xur  
lar qa   zı   la   raq ki   çik çay daş   la   rı ilə oy  
na   nıl   dı   ğı mə   lum   dur. Oyun   da   kı çu  
xur və is   ti   fa   də daş   la   rın sa   yı hər mil  
lət   də müx   tə   lif   dir. Dün   ya   da Man   ca   la, 
Man   ka   lah, Man   ga   la və bən   zər ad  
lar   la ad   lan   dı   rı   lır. Tür   ki   yə   də və Türk 
dün   ya   sın   da   kı ümu   mi adı “Kö   çür  
mə   dir”. Oyun, min il əv   vəl ya   zı   lan 
Qaş   qar   lı Mah   mu   dun Di   vanı Lü  
ğəti Türk ad   lı ki   ta   bın   da da bu ad   la 
keç   mək   də   dir. Tür   ki   yə   də və Türk 
Dün   ya   sın   da; Qa   la, Qu   yu, Qu   yu Qa  
ya   sı, Qu   yu   çu, Man   ka   la, Man   qa   la, 
Mel   le   qa   ya   sı, Güc Oyu   nu, Qır   rık, To 
 xuq Kor   qool, Doq   quz Ku   ma   lak və s. 
ad   lar   laad   la   nı   lır və hə   lə də oy   na   nı   lır.
Keç   mi   şin də   rin   lik   lə   rin   dən gə   lən; 
əsr   lər   dir oy   na   nan Or   ta Asi   ya Türk 
xalq   la   rı   nın Zə   ka və st   ra   te   gi   ya oyu  
nu Man   qa   la, kü   çə   lər   dən Türk sa   ray
  la   rı   na, 7dən 77yə qə   dər ge   niş bir 
oyun   çu küt   lə   si   nə ma   lik   dir (Vi   ki   pe  
dia1). 

Ta   ri   xi araş   dır   ma   lar bu oyu   nun 
Sa   ka   lar, Hun   lar və Göy   türk   lər döv  
rün   də oy   nan   dı   ğı   nı gös   tə   rir. Ko   roğ   lu 
və Ma   nas Das   tan   la   rın   da Man   qa   la 
oyu   nun   dan bəhs edi   lir. Türk   lər otu  
raq hə   ya   ta ke   çib şə   hər   lər   də ya   şa   ma
  ğa baş   la   dıq   dan son   ra da bu oyu   nu 
oy   na   ma   ğa da   vam et   miş   lər. Be   lə ki, 
Qa   ra   xan   lı   lar, Səl   cuq   lu   lar və nə   ha   yət 
Os   man   lı   la   rın da Man   qa   la adıy   la 
oyu   nu da   vam et   dir   di   yi mə   lum   dur. 
(Şə   kil1) XVI əs   rə aid Os   man   lı mi  
niatür   lə   rin   də də bu oyu   nu gör   mək 
müm   kün   dür (3 rəng).(Şə   kil2 və 3) 
Mətn An   dın fik   rin   cə bu oyun man  
qa   la oyun   la   rın   dan bəhs edən ilk 
əsər   lər   dən olan Min   bir ge   cə na   ğıl   la  

rın   da təs   vir edi   lən (15. ge   cə) man   ka
  la ilə bir   ba   şa əla   qə   li ola bi   lər. Qərb 
qay   naq   lar   da isə man   qa   la haq   qın   da 
ilk də   fə 1694cü il   də İn   gi   lis şərq   şü  
nas Tho   mas Hy   de   nin ya   zı   la   rın   da 
bəhs edil   miş   dir. Jean An   toine Guerin 
1747ci il   də Pa   ris   də nü   ma   yiş olu   nan 

Moeurs et usa   ges   des Turcs (Türk   lə  
rin Ənə   nə və vər   diş   lə   ri) ad   lı əsə   rin  
də, oyun   dan Man   go   la ola   raq bəhs 
edi   lir. İn   gil   tə   rə   də 1860 əv   vəl   lə   rin   də 
Man   go   la ye   ni bir oyun ola   raq ta   nı  
dıl   mış və Ja   ques şir   kə   ti tə   rə   fin   dən 
nü   ma   yiş olun   muş   dur (Vi   ki   pe   dia2).

MAnQAlA
Türkünəsrlərdənsüzülübgələnzəkavəstrategiyaoyunu

Şə   kil 1. QaziantəpqalasındaolanManqalaoyunudaşı–(20-ciəsrdə
Qaziantəpdəəyləncəhəyatı-GoncaTokuz)

Şə   kil 2. 1582-ciildəNəqqaşOsmanvəqruputərəfindənçəkilmişSurname-i
Hümayunadlıəsər1

1 ŞahzadəMehmədinsünnəttoyundaİstanbuldaOsmanlısənətkarlarıntəsviredildiyiminiatür. 
Əsli367anömrəliqeydləTopqapıSarayıMuzeyindədir
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“Man   ka   la” kəl   mə   si türk   cə kö   çür  
mə sö   zü   nün ərəb   cə   si   dir. Bu   nun   la 
bir   lik   də Mətn And bu sö   zün daş   la  
rın sı   ra   lan   ma   sı dü   şü   nü   lə   rək Türk   cə
  də ən ki   çik hər   bi bir   lik üçün is   ti   fa   də 
“man   qa” sö   zün   dən və ya daş   la   rın 
qo   yul   du   ğu çu   xur   lar dü   şü   nü   lə   rək 
“man   qal” söz   cü   yün   dən tö   rə   dil   miş 
ola bi   lə   cə   yi şər   hi   ni ve   rir. Türk di   lin  
də m>b bən   zə   mə   si sə   bə   bin   dən min  
ka   le(min qa   la) sö   zün   dən tö   rə   di   yi də 
dü   şü   nü   lür. (Mu   run> bu   run, bin   ka  
le>min   ka   le).

Man   qa   la   nın Türk   lə   rin dün   ya gö  
rü   şü   nü əks et   di   rən et   noq   ra   fik bir 
oyun ol   du   ğu   da nə   zər   dən qaç   ma   ma
  lı   dır. Dün   ya   da mil   lət   lə   rin öz mil   li 
zə   ka oyun   la   rı   nın ol   ma   sı, mil   li əlif  
ba   la   rı   nın ol   ma   sı qə   dər əhə   miy   yət   li 
bir mə   də   ni xü   su   siy   yət   dir. Man   qa   la 
şans oyun de   yil. Yal   nız tak   ti   ka və 
ön   cə   gör   mə va   cib   dir. Bü   tün oyu   nu 
tək bir hə   rə   kət   lə də   yi   şə bi   lər   si   niz. 
Mə   lum   dur ki, “Man   qa   la” oyu   nu   na 
ox   şar oyun   lar Af   ri   ka   da, Ya   xın Şərq  
də və bə   zi Uzaq Şərq xalq   la   rın   da 
“Bao”, “De   ka”, “Va   ri”və “Ova   ri”ad
  la   rı ilə möv   cud   dur. Türk dün   ya   sın  
da yüz   lər   lə il bo   yun   ca 9 Kor   qol, To  
kuz   kor   qol, Eson   kor   qol, Ni   ne   ku   ma  
lak, Ka   le, Al   tıev, Me   ne   li   Daş, Ev   cik, 
Me   re   köç   dü ad   lı oyun   lar möv   cud ol 
 muş   dur. Bu oyun   la   rın ha   mı   sı “nəql” 
kö   kün   dən ya   ra   nan “man   ka   la” nəql 
et   mə ad   la   nır.

Türk dün   ya   sın   da oy   na   nı   lan Man
  qa   la oyu   nun di   gər   lə   rin   dən bir ne   çə 
mü   hüm fər   qi var:

Di   gər man   qa   la növ   lə   rin   də daş   lar 
ümu   miy   yət   lə “to   xum” ad   la   nır, daş  
la   rı hə   rə   kət et   dir   mək isə “to   xum 
ax   maq” ola   raq ifa   də edi   lir. Bu da o 
cə   miy   yət   lə   rin əkin   çi   lik   lə məş   ğul ol  
du   ğu   nu gös   tə   rir. Hal   bu   ki Türk Man
  qa   la oyu   nun   da daş   lar “əs   gər” he   sab 
edi   lir; bu da oyu   nun bir əkin   çi   lik 
oyu   nu de   yil, dö   yüş oyu   nu ol   du   ğu  
nu or   ta   ya qoy   maq   da   dır.  

Türk Man   qa   la   sı   nın bir di   gər fər   qi 
isə ələ alı   nan daş   la   rın bir də   nə   si   nin 
öz ota   ğı   na, yə   ni çu   xu   ru   na qo   yul   ma
  sı qay   da   sı   dır. Di   gər man   qa   la oyun  
la   rın   da öz çu   xu   ru   na daş bu   rax   maq 
qay   da   sı yox   dur. Man   qa   la   da öz çu  
xu   ru   na bir daş bu   rax   maq qay   da   sı, 
Türk ic   ti   mai hə   ya   tın   da   kı ata oca   ğı   na 

sa   hib çıx   maq ənə   nə   si   nin bir tə   za   hü  
rü   dür. Daş qa   zan   maq üçün rə   qi   bin 
daş   la   rı   nı cüt   lə   mə qay   da   sı isə Türk 
inanc və döv   lət sis   te   mi ta   ri   xin   də   ki 
iki   li an   la   yı   şı sim   vol   laş   dı   rır və Türk  
lə   rin ənə   nə   vi dün   ya gö   rü   şü   nə uy  
ğun gə   lir. Qə   dim Türk   lə   rin gö   yü 
ata, ye   ri ana ola   raq qə   bul et   mə   si   ni; 
Türk döv   lət sis   te   min   də   ki Tö   lessol 
və Tar   dussağ ilə ida   rəet   mə   də   ki 
“yab   qu” və “şad” sis   te   mi ki   mi cüt   lə
  ri bu   na nü   mu   nə gös   tə   rə bi   lə   rik.

Oyu   nun ma   te   rial   la   rı hər yer   də və 

ya prak   tik ola   raq ta   pı   la bil   mə   yi; 
oyu   nun ya   yıl   ma   sı   na və mə   də   niy   yət 
fər   qi ol   ma   dan oy   nan   ma   sı   na zə   min 
ha   zır   la   mış   dır. Be   lə ki, oyu   nu oy   na  
maq üçün 48 ədəd daş (adi çay da   şı), 
və hər bi   rin   də 6 ədəd ki   çik, bir ədəd 
nis   bə   tən bö   yük qu   yu ol   maq 14 qu  
yu   dan iba   rət oyun sa   hə   si və iki nə  
fər tə   ləb olu   nur. Oyun   çu   lar 48 da   şı 
hər bir ki   çik qu   yu   ya 4ə   dəd ol   maq   la 
pay   la   yır. Oyun   da hər oyun   çu   nun 
qar   şı   sın   da olan yanya   na 6 ki   çik qu  
yu, o oyun   çu   nun böl   gə   si   dir. Qar   şı  

Şə   kil 4. Manqalaoyununqaydaları.

2.ŞəkilinorijinalıDublindəChesterBeattyKitabxanasında,439nömrəliqaynaqdasaxlanılır.ŞəkildəManqalaoynayanlargörülür.
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sın   da olan 6 ki   çik qu   yu rə   qi   bin böl  
gə   si   dir. Oyun   çu   lar xə   zi   nə   lə   rin   də (öz 
bö   yük qu   yu   sun   dan) ən çox da   şı yığ
  ma   ğa ça   lı   şır. Oyun so   nun   da ən çox 
da   şı top   la   yan oyun   çu o par   ti   ya   nı qa 
 zan   mış olur (eze   ka).

Oyu   nun 4 əsas qay   da   sı var   dır. 
(Şə   kil4)

1. Püş   kat   ma nə   ti   cə   sin   də baş   la   maq 
haq   qı qa   za   nan oyun   çu öz böl   gə   sin  
də olan is   tə   di   yi qu   yu   dan 4 ədəd da   şı 
əli   nə alır. Bir ədəd da   şı hə   min qu   yu
  ya bu   ra   xıb saat əq   rə   bi   nin ək   si is   ti   qa
  mət   də, yə   ni sa   ğa doğ   ru hər bir qu  
yu   ya bir ədəd daş ata   raq əlin   də   ki 
daş   lar bi   tə   nə qə   dər pay   la   yır. Əlin  
də   ki son daş xə   zi   nə   si   nə gə   lir   sə, 
oyun   çu tək   rar oy   na   maq haq   qı qa   za  
nır. Oyun   çu   nun qu   yu   sun   da bir ədəd 
daş var   sa, növ   bə   si ça   tan   da bu da   şı 
növ   bə   ti qu   yu   ya da   şı   ya bi   lər. Həm   lə 
sı   ra   sı rə   qi   bi   nə ke   çir. Hər də   fə oyun  
çu   nun əlin   də qa   lan son daş oyu   nun 
ta   le   yi   ni müəy   yən edir.

2. Həm   lə sı   ra   sı gə   lən oyun   çu öz 
qu   yu   sun   dan al   dı   ğı daş   la   rı pay   la   dı   ğı 
əlin   də daş qal   dı   sa, rə   qi   bin böl   gə   sin  
də   ki qu   yu   la   ra da daş yığ   ma   ğa da  
vam edir. Oyun   çu   nun əlin   də   ki son 
daş, rə   qi   bi   nin böl   gə   sin   də gəl   di   yi qu 
 yu   da   kı daş   la   rın sa   yı   nı cüt rə   qə   met   sə 
(2, 4, 6, 8) oyun   çu bu qu   yu   da olan 

bü   tün daş   la   rın sa   hi   bi olur və on   la   rı 
öz xə   zi   nə   si   nə qo   yur. Həm   lə sı   ra   sı 
rə   qi   bi   nə ke   çir.

3. Oyun   çu daş   la   rı pay   la   dı   ğı əlin  
də qa   lan son daş, öz böl   gə   sin   də   ki 
boş bir qu   yu   ya qo   yul   duq   da və əgər 
boş qu   yu   su   nun qar   şı   sın   da   kı qu   yu  
da da rə   qi   bi   nə aid daş var   sa, həm 
rə   qi   bi   nin qu   yu   sun   da   kı daş   la   rı alır, 

həm də öz boş qu   yu   su   na bu   rax   dı   ğı 
da   şı gö   tü   rüb xə   zi   nə   si   nə qo   yur. 
Həm   lə sı   ra   sı rə   qi   bi   nə ke   çir.

4. Oyun   çu   lar   dan hər han   sı bi   ri   nin 
böl   gə   sin   də   ki daş   lar bit   dik   də oyun 
bi   tir. Oyun   da öz böl   gə   sin   də daş   la   rı 
ilk bi   tən oyun   çu, rə   qi   bi   nin böl   gə   sin
  də   ki bü   tün daş   la   rı da qa   za   nır. Bu 
sə   bəb   dən, oyu   nun şid   də   ti son ana 
qə   dər aşa   ğı düş   mür.

Man   qa   la Oyu   nu 5 tur oy   na   nı   lır. 
Tur qa   za   nan oyun   çu (1) bal udu   zan 
(0) və heçhe   çə (0.5) bal alır. Son   da 
ən çox xa   lı top   la   yan qa   lib olur.

Təd   qi   qat   çı Phi   lip Tovns   hen   din 
fik   rin   cə cə   miy   yət   də, in   san   lar   da ən 
çox bə   yə   ni   lən və nü   mu   nə alı   nan xü 
 su   siy   yət   lər   dən yed   di   si Man   qa   la 
oyu   nuy   la əla   qə   dar   dır: 1hiy   lə   gər   lik, 
2oya   nıq   lıq, 3əv   vəl   dən gör   mə, 
4elas   tik   lik, 5mü   qa   vi   mət,  6sağ   gö  
rü,  7yad   daş (Kü   çük   yıl   dız: 2011).

Qay   da   la   rı yu   xa   rı   da izah edi   lən 
oyu   nu oya   naq üçün tə   ləb olu   nan 
ma   te   rial   lar da çox asan   lıq   la əl   də edi
  lə bi   lər. Be   lə ki, müx   tə   lif in   ter   net 
sayt   la   rın   dan oyu   nu si   fa   riş ver   mək   lə 
ya   na   şı ev şə   raitin   də də ha   zır   la   maq 
müm   kün   dür. (Şə   kil 5)

 Zə   ka sə   viy   yə   si, st   ra   te   ji və ana   li   tik 
dü   şün   mə qa   bi   liy   yət   lə   ri   nin güc   lən  
di   ril   mə   si üçün müs   təs   na ro   lu olan, 

7dən 77yə hər yaş   da in   sa   nın ra   hat
  lıq   la öy   rə   nə və oy   na   ya bi   lə   cə   yi Man
  qa   la oyu   nu Türk mil   lə   ti   nin əsr   lər  
dən sü   zü   lüb gə   lən mil   li sər   vət   lə   rin  
dən bi   ri   dir. Man   qa   la oyu   nu həm   çi  
nin əl   də edil   mə   si və ya dü   zəl   dil   mə   si 
asan ol   du   ğu   na gö   rə hər yer   də çox 
is   ti   fa   də edi   lə bi   lər. Hət   ta, heç bir va 
 si   tə ol   ma   dı   ğı təq   dir   də tor   paq üzə  

rin   də mü   va   fiq oyuq   la   rı aça   raq tə   bii 
daş   lar   la oy   na   nı   la bi   lər. Oyu   nun 
həm   çi   nin mü   va   fiq in   ter   net say   tı va  
si   tə   si ilə və ya kom   pü   te   rə ya   xud mo 
 bil te   le   fo   na yük   lə   yə   rək də oy   na   maq 
müm   kün   dür(Man   qa   la oy   na). He   sab 
edi   rik ki, bu cür oyun   la   rın Öl   kə   miz
  də də ki   fa   yət qə   dər ta   nın   ma   sı və 
gənc nəs   lə öy   rə   dil   mə   si çox va   cib   dir. 

Mənbə:
1. “Man   ga   laTurk   Ze   ka   ve St   ra   te   ji Oyu  

nu” – 3 rəng təş   ki   la   tı, 
2. Vi   ki   pe   di   ya 1 https://tr.wi   ki   pe   dia.

org/wi   ki/Man   ka   la/ Ta   rix: 04.09.2017
3. Vi   ki   pe   di   ya 2 https://tr.wi   ki   pe   dia.

org/wi   ki/Man   ga   la/ Ta   rix: 04.09.2017
4. EZe   ka  http://www.eze   ka.

net/2014/05/man   ga   laoyu   nune   dirna   sil
oy   na   nir/Ta   rix: 04.09.2017

5. Kü   çük   yıl   dız Ars   lan “Sat   ran   cın Ata   sı 
Türk Ze   ka Oyu   nu “Man   ga   la”Türk Yur   du 
jur   na   lı de   kabr 2011. 

6. https://www.aca   de   mia.edu/10711098/
Man   ga   laTurk_   Ze   ka_   ve_St   ra   te   ji   _O   yu   nu

7. Man   qa   la oy   na  http://www.man   ga  
laoy   na.com.tr/Ta   rix: 06.09.2017

FərruxRəhimov

Şə   kil 5. Evşəraitindəmanqalaoyunuhazırlamaq.(E-zeka)
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Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di M.Ov   fi 
“Lü   bab üləl   bab” təz   ki   rə   si   ni ya   zan  
dan 265 il son   ra “Döv   lət   şah Sə   mər  
qən   di “Təz   ki   rət üşşüarə” (“Şair   lər 
təz   ki   rə   si”) əsə   ri   ni ya   rat   mış   dır. Bu 
təz   ki   rə, klas   sik ir   si   mi   zin məş   hur 
təd   qi   qat   çı   sı Əli   yar Sə   fər   li   nin yaz   dı   ğı 
ki   mi,  Şərq ədə   biy   ya   tı   nın önəm   li bir 
qay   na   ğı sa   yı   lır”. Bu mə   na   da, Şərq 
ədə   biy   ya   tı ta   ri   xin   də Döv   lət   şah ibn 
Əlaəd   döv   lə Bəx   ti   şah əlQa   zi əsSə  
mər   qən   di   nin ye   ri, ədə   biy   yat   şü   nas  
lıq sa   hə   sin   də xid   mət   lə   ri haq   qın  
da mə   lu   mat da ma   raq   lı olar – 
fik   ri ilə bir sı   ra araş   dır   ma   la   ra 
nə   zər sal   ma   lı ol   duq.

Bə   zi mən   bə   lər   də onun fars 
ol   du   ğu ya   zıl   sa da, türk ali   mi 
Əh   məd Atə   şin təd   qiq   lə   ri   nə gö  
rə, “o, ... bir türk bəy   za   də   si idi”. 
Döv   lət   şa   hın do   ğum ta   ri   xi də   qiq 
de   yil, la   kin məş   hur “Təz   ki   rət 
üşşüəra” əsə   ri   ni (bə   zən bu əsə  
rə “Təz   ki   re   yiDöv   lət   şah” və ya 
“Şair   lər təz   ki   rə   si” da de   yi   lir) 50 
ya   şın   da yaz   dı   ğı   nı və 1487ci il   də 
ta   mam   la   dı   ğı   nı nə   zə   rə alan   da  
(əsə   ri ikiüç ilə yaz   mış   dır), onun 
do   ğum ta   ri   xi 1435 – 1436cı il   lə  
rə tə   sa   düf edir.

Ədə   bi tə   xəl   lü   sün   dən də gö  
rün   dü   yü ki   mi, Döv   lət   şah Sə  
mər   qən   di əs   lən Sə   mər   qənd şə  
hə   rin   dən olub, hərb   çi və döv   lət 
mə   mu   ru ailə   sin   də do   ğu   lub bö  
yü   müş   dür. Ata   sı Əmir Bəx   ti   şah 
Şah   ruh Mir   zə sa   ra   yı   nın sa   diq 
xid   mət   çi   lə   rin   dən bi   ri ola   raq, 
daim hər   bi sə   fər   lər   də olub, dö   yüş  
lər   də   ki qəh   rə   man   lıq şü   caət   lə   ri   nə 
gö   rə, hət   ta  “əlQa   zi” adı   nı qa   zan  
mış   dır.

Uşaq   lıq il   lə   rin   dən mü   kəm   məl təh
  sil al   mış   dır, döv   rü   nün ta   nın   mış alim 
və ülə   ma   la   rın   dan, mə   sə   lən, məş   hur 
fə   qih (mə   na   sı: şə   riət hökm   lə   ri ilə bağ
  lı olan elm) və şairi Xo   ca Fəz   lul   lah 
Əbul   ley   si   dən (X.F.Əbul   ley   si, ey   ni za 

 man   da Nə   vainin də Sə   mər   qənd   də 
müəl   li   mi ol   muş   dur) tə   limtəh   sil al  
mış   dır. 1480ci il   lə   rə qə   dər sa   ray xa  
di   mi ki   mi da   ha çox hər   bi sə   fər   lər   də 
iş   ti   rak et   miş   dir. 

Son   ra   lar o, Sul   tan Hü   seyn Bay   qa
  ra za   ma   nın   da   He   rat   da ya   şa   dı   ğı il  
lər   də Şah   ruh Mir   zə   nin və Sul   tan 
Hü   se   yin Bay   qa   ra   nın or   du   su ilə də 
say   sız hər   bi sə   fər   lər   də ol   muş   dur. 

Onun son sə   fə   ri Sul   tan Bay   qa   ra 
ilə Sul   tan Mah   mud ara   sın   da Çak  

man   sa   ray   da (Əf   qa   nis   ta   nın Əndxoy 
vi   la   yə   tin   də) olan dö   yüş   də ol   muş  
dur. Bu dö   yüş, Xan   də   mi   rin mə   lu  
ma   tı   na gö   rə, 1471ci il   də baş ver   miş
  dir. 

M.Ov   fi   nin ərəb təz   ki   rə   çi   lik ənə  

nə   si   nin tə   si   ri ilə fars   ca yaz   dı   ğı “Lü  
bab üləl   bab” (XIII əsr) əsə   rin   dən 
son   ra XV əs   rin məş   hur ədə   biy   yat   şü
  nas ali   mi Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di 
məş   hur “Təz   ki   rət üşşüəra”sı or   ta   ya 
qo   yul   du. Ə.Nə   vainin töv   si   yə   si ilə 
yaz   dı   ğı bu ta   ri   xi əsə   ri   ni D.Sə   mər  
qən   di He   rat hökm   da   rı Sul   tan Hü  
seyn Bay   qa   ra   ya və onun və   zi   ri, şair 
Əli   şir Nə   vaiyə it   haf et   miş   di. Ə.Nə  
vainin hə   yat və ya   ra   dı   cı   lı   ğı haq   qın  
da xü   su   si his   sə   nin ya   zıl   ma   sı, bəl   kə 

də iki bö   yük elmsə   nət xa   di   mi  
nin ara   la   rın   da   kı sə   mi   mi mü   na   si  
bət   lər   dən irə   li gəl   miş   dir.

D.Sə   mər   qən   di “Təz   ki   rət 
üşşüəra” əsə   ri   ni  ya   zar   kən bir 
çox ta   ri   xi mən   bə və mə   xəz   lər   dən, 
özün   dən əv   vəl ya   zıl   mış lü   ğət ki  
tab   la   rın   dan və təz   ki   rə   lər   dən fay  
da   lan   mış   dır: Əbu Ta   hir Xa   tu   ni  
nin “Mə   na   qib uşşüəra”, M.Ov   fi  
nin “Lü   bab üləl   bab” ki   tab   la   rın  
dan, müx   tə   lif ta   ri   xi və coğ   ra   fi 
əsər   lər   dən – İs   tax   ri   nin “Ki   tab 
mə   sa   lik ulma   mo   lik”, Qar   di   zi   nin 
“Zayn ulax   bor”, Əbul   fəzl Bay  
ha   qi   nin “Ta   ri   xi Ali Sa   buk   ta   kin” 
və bu ki   mi bir çox mən   bə   lər   dən, 
ey   ni za   man   da bəhs edi   lən təz   ki  
rə   də ad   la   rı çə   ki   lən şair və ədib   lə
  rin əsər   lə   rin   dən ge   niş is   ti   fa   də et  
miş   dir.

 “Ye   ri gəl   miş   kən, bu   ra   da üzə 
çı   xan bir mə   sə   lə   nin üzə   rin   də 
dur   ma   ğı   mız zə   ru   ri   dir. Döv   lət   şah 
Sə   mər   qən   di özün   dən əv   vəl Şeyx 
Ət   ta   rın təz   ki   rə yaz   ma   sı haq   qın   da 

xə   bər ver   miş   dir. Agah Sır   rı Lə   vənd 
də “Əli   şir Nə   vai” əsə   rin   də 1436cı 
il   də He   rat   da Bəx   şi tə   rə   fin   dən “Təz  
ki   rət ülöv   li   ya” ad   lı əsə   rin uy   ğur 
hərf   lə   ri ilə türk di   li   nə tər   cü   mə olun
  ma   sı haq   qın   da da   nış   mış   dır. La   kin 
bu əsə   rin Şeyx Ət   ta   ra aid ol   du   ğu   nu 
söy   lə   mək çə   tin   dir. Çün   ki Mə   həm  
mə   də   li Tər   bi   yət də “Da   niş   mən   da   ni
Azər   bay   can” əsə   rin   də Mir Qa   sım 

DÖV  LəT  ŞAH Sə  Mər  Qən  Dİ  Və OnUn 
“TəZ  kİ  rəT ÜŞ-ŞÜərA” TəZ  kİ  rə  Sİ

( II mə  qa  lə)

“Təzkirətüşşüəra” 
təzkirəsininfotokopisi

ARAŞD IRMA
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Ən   va   rın “Təz   ki   rət ülöv   li   ya” və ya 
“Mə   qa   mat ülari   fin” (“Arif   lər mə   ka  
nı”) ad   lı əsə   ri   nin ol   ma   sın   dan da   nı  
şır. Mir Qa   sım Ən   var (13561434) 
Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di   dən bir qə   dər 
əv   vəl ya   şa   mış   dır. Qa   sım Ən   var, Mir 
Qa   sim Ən   var, Şah Qa   sim Ən   var, 
Qa   si   mi tə   xəl   lüs   lə   ri ilə ya   zıbya   ra   dan 
Müinəd   din Əli ibn Nə   sir ibn Ha   run 
ibn Əbül   qa   sım Hü   sey   ni Sə   ra   bi Təb  
ri   zi   dir. Onun zən   gin li   rik ir   si və 
“Ənis ülari   fin” poema   sı su   fi pan  
teist poezi   ya   nın par   laq nü   mu   nə   lə  

rin   dən sa   yı   lır. Uzun müd   dət He   rat 
və Sə   mər   qənd   də ya   şa   dı   ğın   dan Or   ta 
Asi   ya   da su   fiz   min və su   fi poezi   ya   sı  
nın in   ki   şa   fı   na mü   hüm tə   sir gös   tər  
miş, Əli   şir Nə   vai onun şeir   lə   ri ilə 
tər   bi   yə   lən   miş   dir” (Kö   nül Nəh   mə   to  
va).  Ə.Nə   vai “Mə   ca   lis ünnə   fais” 

təz   ki   rə   sin   də bu haq   da be   lə yaz   mış  
dır: “O za   man   lar 3 ilə 4 yaş ara   sın   da 
idim. Əziz ki   şi   lər oxu   ma   mı is   tə   yir  
di   lər, bə   zi   lə   ri də şeir oxu   ma   ma hey  
rət edər   di   lər. Və onun məs   nə   vi   lə   ri 
“Ənis ülaşi   qin” (“Aşiq   lə   rin dos   tu”) 
Möv   la   na Cə   la   ləd   din Ru   mi, sir   ri mü 
 ba   rək ol   sun, həz   rət   lə   ri   nin məs   nə   vi  
si   nin (Məs   nə   vi) “Rə   məl mü   səd   dəs” 
de   yi   lən vəz   nin   də idi”.

 “Təz   ki   rət üşşüəra” VIIXV əsr  
lər   də ya   şa   yıbya   ra   dan zi   ya   lı   lar haq  
qın   da fak   ti   ki ədə   bita   ri   xi mə   lu   mat  

lar, xü   su   sən Xo   ra   san, Ma   və   raün  
nəhr, İran, Azər   bay   can, Hin   dis   tan 
və baş   qa vi   la   yət   lər   də farsta   cik 
şeiriy   ya   tı in   ki   şa   fı   na tə   kan ve   rən 155 
şair haq   qın   da ya   zıl   mış rə   va   yət və 
he   ka   yət   lər   dən iba   rət   dir.

Əsər mü   qəd   di   mə, yed   di his   sə və 

nə   ti   cə   dən iba   rət   dir. 
Mü   qəd   di   mə   də əsə   rin ya   zıl   ma sə  

bəb   lə   rin   dən bəhs edən müəl   lif ya   zır: 
“Bu ki   ta   bı göy   lər ki   mi yed   di tə   bə   qə
  yə (əsə   rin fə   sil   lə   ri tə   bə   qə ki   mi təq  
dim olu   nub – A.Ü.) ayır   dım. Bu   nun 
hər tə   bə   qə   sin   də təx   mi   nən iyir   mi   yə 
qə   dər fa   zil   dən bəhs olun   maq   da   dır. 
Bun   dan baş   qa bu tə   bə   qə   lə   rə bə   zi 
ərəb şair   lə   ri   nin hə   yat   la   rın   dan bəhs 
edən bir mü   qəd   di   mə və bu gün şə  
rəf   li şəx   siy   yət   lə   ri ilə ca   ha   nı bə   zə   yən 
fa   zil və şair   lə   rə dair bir xa   ti   mə əla   və 
et   dim”, da   ha son   ra VII və X əs   rin 
bi   rin   ci ya   rı   sı   na qə   dər olan ərəb   dil   li 
10 şair   dən (La   bud (VII əsr), Əbu 
Nu   vas (və   fa   tı təx.814), Əbu Təy   yub 
əlMu   ta   nəb   bi (və   fa   tı – 963), Əbu Alo 
əlMaari (973–1058) və baş   qa   lar) 
bəhs edil   miş   dir.

Bi   rin   ci və ikin   ci his   sə   də X əs   rin 
ikin   ci ya   rı   sın   dan son   ra   kı XI əsr   də 
İran və əsa   sən, Öz   bə   kis   tan   da ya   şa  
yıbya   ra   dan 21 məş   hur şairin qı   sa 
tər   cü   me   yiha   lı və ya   ra   dı   cı   lı   ğı, üçün
  cü, dör   dün   cü və be   şin   ci his   sə   lər   də 
Xa   rəzm   şah   lar – Anuş Tə   kin   lər (1077
1231), El   xa   ni   lər  (12561353) və Mü  
zəf   fə   ri   lər (13141393) za   ma   nın   da 
olan 54 şair haq   qın   da mə   lu   mat   lar 
ya   zı   lıb. 

Axı   rın   cı iki his   sə   də (al   tı və yed  
din   ci his   sə   lər) ƏmirTey   mur və Tey
  mu   ri   lər za   ma   nın   da ol   muş 41 şair 
haq   qın   da mə   lu   mat   lar ve   ri   lib.

Müəl   lif  bu əsə   rin   də klas   sik ədə  
biy   ya   tın ümu   mi in   ki   şaf xət   ti, Şərq 
şeiriy   yə   tin   də ge   niş ya   yıl   mış rü   bai, 
qə   si   də, qə   zəl, həcv janr   la   rı   nın, elə   cə 
də müx   tə   lif şeir şə   kil   lə   ri   nin tək   mil  
ləş   di   ril   mə   si mə   sə   lə   lə   ri   nə də diq   qət 
ye   tir   miş   dir. Qeyd et   di   yi   miz ədə   bi 
növ   lər ba   rə   də Cöv   hər Zər   gər, Xo   ca 
Gir   ma   ni, Cə   lal Tə   bib, Xo   ca İs   mə   tul  
la Bu   xa   ri (das   tan jan   rı),  Fər   ru   xi, Ni 
 za   mi Aru   zi Sə   mər   qən   di, Qət   ran ibn 
Mən   sur Ter   mi   zi, Rə   şi   dəd   din Vət   vat, 
Muinid   din Ju   vay   ni, Yəh   ya Ka   mal 
Ni   şa   pur, Şeyx Azə   ri, Sa   hib Bəlx, Si  
miy Ni   şa   pu   ri və baş   qa mü   tə   fək   kir  
lə   rin, şair və ya   zı   çı   la   rın ya   ra   dı   cı   lıq  
la   rın   dan söz açar   kən bəhs et   miş   dir. 

Nə   ti   cə   də XV əs   rin ikin   ci ya   rı   sın  
dan ke   çən ta   rix   də  və təz   ki   rə müəl   li
  fi   nin müasi   ri olan məş   hur şair və 
ədib   lər   dən Sul   tan Hü   seyn Bay   qa   ra, 
Əb   dür   rəh   man Ca   mi, Əli   şir Nə   vai, 
Şeyx Əh   məd Su   hay   li, Xo   ca Əf   zə   ləd  

DövlətşahSəmərqəndi
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din, Mah   mud Kir   ma   ni, Xo   ca Şi   ha  
bud   din,  Ab   dul   la Mar   vo   rid və Xo   ca 
Asə   fi haq   qın   da he   ka   yət   lər var. 

Əsər Öz   bə   kis   tan və İra   nın XXV 
əsr   lər   də   ki ta   ri   xi mə   lu   mat   lar   la zən  
gin mə   də   ni hə   ya   tı   nın öy   rə   nil   mə   sin  
də mü   hüm mən   bə   dir. 

Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di   nin haq  
qın   da bəhs et   di   yi   miz əsə   ri   nin bə   zi 
hiss   sə   lə   ri 1819cu il   də Ru   si   ya   da 
(V.A.Ju   kovs   ki və F.Erd   man), Fran   sa
  da (Sil   vestr de Sa   si), İn   gil   tə   rə   də (E.
Braun və A.Folk   ner), Tür   ki   yə   də (Fə 
 xim Sü   ley   man əfən   di), Al   ma   ni   ya   da 
(Xam   mer) və Hol   lan   di   ya   da tər   cü   mə 
edi   lə   rək nəşr olun   muş   du.

Əsə   rin tam mət   ni 1887ci il   də 
Bom   bey   də (Mir   zə Mə   həm   məd), 
1901ci il   də Lon   don   da (E.Braun) və 
1958ci il   də Teh   ran   da (Ha   cı Mə   həm
  məd Ra   ma   zan) tər   cü   mə edi   lə   rək 
çap   dan bu   ra   xıl   mış   dır.

Müx   tə   lif dil   lər   də çap olu   nan bu 
əsər öz   bək di   li   nə B.Əh   mə   dov “Şair  
lər bağ   ça   sı” adı ilə (qı   sal   dıl   mış va  
riant   da), türk (Xa   rəzm şi   və   si) 1900
cu il   də Mə   həm   məd Ra   fə tə   rə   fin   dən 
tər   cü   mə edil   miş   dir, onun əl   yaz   ma 
nüs   xə   si Öz   bə   kis   tan EA Şərq   şü   nas   lıq 
İns   ti   tu   tun   da sax   la   nı   lır. 

Or   ta  Asi   ya   da ilk ön   cə ədə   biy   yat 
ta   ri   xi təz   ki   rə   lər şək   lin   də qə   lə   mə alı  
nır   dı. Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di   nin 
“Təz   ki   rət üşşüəra”, Ə.Ca   mi   nin “Ba 
 ha   rıs   tan” təz   ki   rə   si   nin VII röv   zə   sin  
də,  Ə.Nə   vainin “Mə   ca   lis ünnə   fais” 
əsə   rin   də ədib   lər haq   qın   da də   qiq 
bioq   ra   fik və bib   lioq   ra   fik mə   lu   mat  
lar, əsər   lə   rin   dən əx   la   qinə   si   ha   tə   miz 
nü   mu   nə   lər ve   ri   lib. 

AMEA M.Fü   zu   li adı   na Əl   yaz   ma  
lar İns   ti   tu   tu   nun Na   dir Əl   yaz   ma   lar 
fon   dun   da “Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di. 
“Təz   ki   rət üşşüəra” əsə   ri   nin əl   yaz  
ma   sı nüs   xə   si M73 şif   rə   də mü   ha   fi   zə 
edi   lir.

Tə   bə   qə   lər şək   lin   də sis   tem   ləş   di   ri  
lən “Təz   ki   rət üşşüəra” da Azər   bay  
can klas   sik   lə   ri haq   qın   da ma   raq   lı və 
qiy   mət   li mən   bə   lər var   dır. Be   lə ki, 
Azər   bay   can klas   sik   lə   rin   dən   XII–
XV əsr   lər   də Şir   van   şah   lar döv   lə   ti   nin 
ədə   bi mü   hi   ti   nin, Şir   van   da ya   şa   yıb 
ya   rat   mış şair   lər   dən Əbulüla Gən   cə
  vi, Fə   lə   ki, Əf   zə   ləd   din Xa   qa   ni, Fə   lə   ki 
Şir   va   ni, Mü   ci   rəd   din Bey   lə   qa   ni, Se  
yid Zül   fü   qar Şir   va   ni, Ni   za   mi Gən   cə
  vi, Əsi   rəd   din Əma   ni, Ma   ra   ğa   lı Əh  
və   di, İz   zəd   din Hə   sə   noğ   lu, Hü   mam 
Təb   ri   zi, Ke   ce   ci Təb   ri   zi, Şah Qa   sım 
Ən   var, o cüm   lə   dən  III Mə   nu   çöhr və 
I İb   ra   him Şeyx   şah (Şir   van şah   la   rı) 
haq   qın   da bioq   ra   fik mə   lu   mat   lar və 
qeyd   lər var. Bu haq   da təd   qi   qat   çı Kö 
 nül Nəh   mə   to   va   nın “Mə   həm   mə   də   li 
Tər   bi   yə   tin “Da   niş   mən   da   ni Azər   bay
  can” əsə   rin   də  ge   niş ya   zıl   mış   dır.

Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di   nin təz   ki  
rə   si Azər   bay   can ədə   biy   yat   şü   nas   lı   ğı 
üçün həm də ilk də   fə ola   raq Hə   sə  
noğ   lu haq   qın   da xə   bər ver   mə   si ba   xı  
mın   dan mü   hüm mən   bə   dir. Təz   ki   rə  
də Hə   sə   noğ   lu   nun  İs   fə   rain   li (Əs   fə  
rain   li) ol   ma   sı, fars   ca və türk   cə şeir   lər 
yaz   ma   sı, əsər   lə   ri   nin Azər   bay   can   da 
və Rum   da məş   hur ol   ma   sı haq   qın   da 
bəhs edi   lir.

Tür   ki   yə təd   qi   qat   çı   sı Əh   məd Atə  
şin qeyd   lə   rin   də də gös   tə   ril   di   yi ki   mi, 
“Uzun il   lər Tey   mur   lu şah   za   də   lə   ri  

nin xid   mə   tin   də və sa   ray   la   rın   da ya  
şa   yıb ça   lış   dıq   dan son   ra, Əli   şir Nə  
vainin yaz   dı   ğı   na gö   rə, öz is   tə   yi ilə 
bun   lar   dan ay   rıl   mış və Xo   ra   san   da   kı 
ma   li   ka   nə   si   nə çə   ki   lə   rək gu   şə   ni   şin bir 
hə   yat ke   çir   miş   dir”.

Əli   şir Nə   vainin “Mə   ca   lis ünnə  
fais” təz   ki   rə   si   nin “Xo   ra   sa   nın və bə   zi 
yer   lə   rin mir   zə   lə   ri və di   gər aza   də   lə  
ri” haq   qın   da bəhs edən  V Məc   li   si   ni 
Əmir Döv   lət   şa   hın təq   di   mi ilə açı   lır: 
“Əmir Döv   lət   şah Fi   ruz Şah Bi   gi   nin 
əmi   si oğ   lu Əmir Əlaəd   döv   lə İs   fə  
rainin (Əs   fə   rain   li   nin) oğ   lu   dur. Fi   ruz 
Şah Bi   gi   nin qüd   rət və bö   yük   lü   yü 
hər kə   sin ya   nın   da gü   nəş   dən da   ha 
par   laq   dır, tə   ri   fə eh   ti   ya   cı yox   dur. 
Əmir Əlaəd   döv   lə mə   ri   fət   li ki   şi idi. 
O,  xoş   tə   biət   li, dər   viş li   bas   lı və çox 
is   te   dad   lı gənc   dir. Gö   rü   nüş   cə əmir  
lik, ulu   luq və şux ge   yim   li olan ata və 
əc   da   dı   nın yo   lun   dan vaz ke   çib bir 
kö   şə   yə çə   kil   miş,  ka   sıb və sa   də hə   yat 
tər   zi qə   naəti ilə fə   zi   lət və ka   mil   lik 
əl   də et   mək   lə ömür ke   çir   di. Bu müx  
tə   sə   rin (“Mə   ca   lis ünnə   fais” təz   ki   rə  
si   nin – A.Ü.) ya   zıl   dı   ğı sı   ra o da bir 
şair   lər məc   muəsi yaz   ma   ğa baş   la   mış
  dır. Bu ya   xın   dan fa   ni aləm   dən (bu 
dün   ya   dan)  köç   dü   yü xə   bə   ri gəl   di. 
Əgər doğ   ru   dur   sa, Al   lah ona rəh   mət 
elə   sin”. 

Döv   lət   şah Sə   mər   qən   di 60 ilə ya  
xın ömür ya   şa   mış və 1495ci il   də 
və   fat et   miş   dir.

Al   maz ÜL   Vİ
Filologiyaelmləridoktoru,

AMEANizamiadınaƏdəbiyyat 
İnstitutunun“Azərbaycan– 
Türkmənistan–Özbəkistan

ədəbiəlaqələr”şöbəsininmüdiri
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IIyazı
Ol  jas, or  ta əsr türk  cə  si  nin o za  man  kı 

rus mə  də  niy  yə  ti və ic  ti  mai hə  ya  tı  na tə  si
 ri  nin XIX əsr  də  ki fran  sız  ca  sın  dan da  ha 
güc  lü ol  du  ğu  nu gös  tə  rir, əsas  lan  dı  rıl  mış 
fi  kir  lə  ri ilə bi  zi da  ha bö  yük dü  şün  cə  lə  rə 
çə  kir. Əs  lin  də, dərk edən adam üçün bu, 
si  ya  sə  tin mü  vəq  qə  ti bir oyu  nu de  yil, 
mil  lə  ti bir  ləş  di  rə  cək sə  viy  yə  də də  yər  li 
fi  kir  dir. “Adətənə  nə  lə  ri  mi  zi bir mü  cəv 
hər ki  mi qo  ru  maq  la ya  na  şı, birbi  ri  mi  zə 
qar  şı dö  züm  lü olaq, birbi  ri  mi  zə gü  və 
nə  rək ya  şa  yaq. Çün  ki bir  lik və bə  ra  bər 
lik için  də ya  şa  yan cə  miy  yə  tə Xı  zır İl  yas 

(Nə  bi) bə  rə  kə  ti gə  lir”  de  yə fik  ri  ni ye 
kun  laş  dı  rır.

 Gö   zəl əsər   lər di   li, dil də öl   kə   ni zən  
gin   ləş   di   rir. Ar   tıq qa   zax di   li bu gün qa   pı
  dan ba   xan ögey öv   lad mü   na   si   bə   ti gö   rən 
bir dil de   yil. Müs   tə   qil   lik əl   də et   mək   lə 
döv   lət di   li sta   tu   su qa   zan   dı. Ba   şa dü   şən 
adam üçün bu çox bö   yük bir nailiy   yət, 
mil   lə   ti   mi   zin gə   lə   cə   yi   ni müəy   yən edən 
ali ha   di   sə   dir. Bu gün   lər   də bə   zi soy   daş   la
  rı   mız “Di   li   miz ida   rəet   mə sa   hə   lə   rin   də 
bə   ra   bər sə   viy   yə   də is   ti   fa   də edil   mir, hə   lə 
də rus di   li   nin təz   yi   qi çox   dur... üç dil   li   lik 
qa   zax di   li   nin kö   kü   nü bal   ta   la   ya   caq. Mət  

buat və te   le   vi   zi   ya   da rus di   li   nin is   ti   fa   də 
pa   yı çox yük   sək   dir”  de   yə na   ra   hat   lıq 
ke   çi   rir   lər. On   lar pes   si   miz   mə qa   pı   la   raq 
da   nı   şır   lar. La   kin, tə   ləs   kən   lik və na   ra   hat  
lıq üçün or   ta   da cid   di əsas yox   dur. İq   ti   sa
  diy   yat, si   ya   sət, mə   də   niy   yət, təh   sil və elm 
sa   hə   lə   rin   də qa   zax di   li get   dik   cə ge   niş is   ti
  fa   də edi   lir, eti   ba   rı ar   tır. Di   gər mil   lət   lər 
də qa   zax   ca öy   rən   mə   yə səy gös   tə   rir. Qa  
zax di   li   nin sta   tu   su yük   sə   lib. Qa   zax   ca   nın 
rus və in   gi   lis dil   lə   ri ki   mi bey   nəl   xalq ün  
siy   yət di   li sə   viy   yə   si   nə yük   səl   mə   si üçün 
za   ma   na eh   ti   yac var. Di   lin in   ki   şa   fı   nın 
özü   nə   məx   sus bir tə   ka   mül pro   se   si var. 

Ölkəsininelçisi,
millətininqüruru
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Bu bir ha   di   sə   dir və ona heç bir hiss tə   sir 
edə bil   məz. Bu   nu an   la   ma   ğın za   ma   nı gəl
  miş   dir.

 Ol  ja  sın dün  ya si  ya  sə  ti, dün  ya ic  ti  mai 
rə  yi möv  zu  sun  da fi  kir  lə  ri də ay  rı  ca araş
 dır  ma tə  ləb edir. Hə  qi  qə  tən də, müasir 
dövr  də içə qa  pa  na  raq, qa  pı və pən  cə  rə  ni 
bağ  la  ya  raq ya  şa  maq çə  tin  dir. İn  san yal 
nız qlo  bal  laş  ma pro  se  si  ni dərk et  sə, ona 
uy  ğun  laş  sa, öz adətənə  nə  lə  ri  ni, mil  li 
xü  su  siy  yət  lə  ri  ni qo  ru  ya bi  lər. Ya  şa  maq 
is  tə  yən in  san dost  la  rı  nı göy  də de  yil, 
qon  şu  la  rı ara  sın  da, yer  də ax  tar  ma  lı  dır.

Dün  ya  da yed  di mi  nə ya  xın mil  lət var. 
Bu mil  lət  lər min il  lər ər  zin  də öz  lə  ri  nin 
mil  li ənə  nə  lə  ri  ni qo  ru  ya  raq, baş  qa xalq 
lar  la ya  na  şı ya  şa  ma  ğın üsul  la  rı  nı da öy 
rən  miş  lər. 

 Müd  rik  lik: dün  ya bi  lin  ci  dir, in  san 
dün  ya fır  lan  dıq  ca o şüurun sa  hi  bi  dir.

Şüur  suz mil  lət  çi  lik, əs  lin  də da  la  na 
apa  rır, təc  ri  də sə  bəb olur. Dün  ya din  lə  ri
 nin əsas öyü  dü yax  şı  lıq, şəf  qət, mər  hə 
mət  dir. “Zülm et, sə  də  qə ver  mə, in  san  la
 ra yar  dım et  mə, aman  sız ol, nəf  si  nə 
düş  kün ol”  de  yə nə  si  hət ve  rən bir inan
 cı, mü  qəd  dəs ya  zı  nı nə gör  dük, nə də 
oxu  duq. Əl  bət  tə, dün  ya  mı  zın mə  nə  vi 
də  yər  lə  ri  ni bü  tün  lük  lə əha  tə edən qiy 
mət  li əsər  lər az de  yil. Gö  zü  mü  zün önün
 də tə  biət də  yi  şir, qlo  bal is  ti  ləş  mə baş ve 
rir, bö  yük buz  laq  lar sü  rət  lə əri  yir, də  niz
 də fır  tı  na  la  rın sa  yı ar  tır. Bə  zi döv  lət  lə  rin 
rəh  bər  lə  ri qlo  bal fə  la  kət  lə  rə qar  şı təd  bir 
lər gör  mək əvə  zi  nə, öz mən  fəət  lə  ri  ni 
dü  şün  mək  dən uza  ğa get  mir, öz ara  la  rın
 da çə  ki  şir  lər.

 Ol  jas ki  mi qlo  bal dü  şün  cə  yə sa  hib, 
bö  yük dü  şü  nən şəxs  lər hər bir öl  kə  də 
var. On  lar mil  lə  ti  ni ay  dın  lı  ğa apar  maq 
is  tə  yir, xal  qı qlo  bal  laş  ma kar  va  nın  dan 
ge  ri  də qal  ma  sın de  yə na  ra  hat olur, bu 
nun yol  la  rı  nı ara  ma  ğa ça  lı  şır. Be  lə  cə, öz 
öl  kə  lə  ri  nin sim  vo  lu  na çev  ri  lir  lər. Ol  jas 
da bi  zim öl  kə  mi  zin rəm  zi  nə çev  ri  lən bir 
şəx  siy  yət  dir.

 Be  lə  lik  lə, dün  ya ic  ti  mai fik  ri  nə biz də 
bir töh  fə ver  miş ol  duq. Ol  ja  sı dü  şü  nən  də 
bü  tün qa  zax  la  rın onun ki  mi ol  ma  sı  nı ar 
zu  la  yır  san. 

 1979cu il  də Asi  ya və Af  ri  ka ya  zı  çı  la 
rı  nın bö  yük bir konf  ran  sı təş  kil olun 
muş  du. İki qi  tə  nin müs  tə  qil  li  yi uğ  run  da 
qur  tu  luş mü  ha  ri  bə  lə  ri və ya  zı  çı  la  rın bu 
pro  ses  də ro  lu möv  zu  sun  da Ol  jas bir mə 
ru  zə et  miş  di. “Müs  tə  qil  li  yi  ni qa  za  nan 
bir çox öl  kə  nin döv  lət baş  çı  la  rı şair idi. 
On  lar söz us  ta  la  rı, ümu  miy  yət  lə, xal  qın 

qəl  bi  nə xi  tab edən, dü  şün  cə  lə  ri  ni bö  lü 
şən in  san  lar idi  lər. Da  ha son  ra on  lar  la iş 
otaq  la  rın  da gö  rü  şə  rək, söh  bət  ləş  mək im 
ka  nım ol  du. Mə  sə  lən, əf  qa  nıs  tan  lı Ta  ra 
ki, se  na  qal  lı Sin  gor, an  qo  la  lı Auquis  ti  no 
Ne  to…  bö  yük ürək  li, sə  mi  mi in  san  lar 
idi  lər. İs  tiq  la  liy  yət uğ  run  da mü  ha  ri  bə  lə 
rin  dən son  ra hə  min şair  lər müs  tə  qil  lik  lə 
ye  ti  nə  rək, mil  lət  çi  lik çər  çi  və  sin  dən çı  xa 
bil  mə  di  lər. Bu  nun üçün mən be  lə bir for
 mul tək  lif et  dim: “Əsr  lər  lə da  vam edən 
müs  təm  lə  kə ası  lı  lı  ğın  dan – müs  tə  qil  lik 
döv  rü üzə  rin  dən – şüur  lu qar  şı  lıq  lı ası  lı
 lı  ğa doğ  ru. Bö  yük ək  sə  riy  yət bu for  mu  lu 
tət  biq et  mə  di. Boş ye  rə məhv ol  du  lar”  
de  yə Ol  jas təəs  süf  lə qeyd edir.

 Mə  də  niy  yət pil  lə  kə  ni  nə çox  dan  dır 
bö  yük pil  lə  lər qo  yan Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin 
rəh  bər  lə  ri bu gün eqoist  lik edib, qü  rur 
lan  maq əvə  zi  nə, şüur  lu şə  kil  də qar  şı  lıq  lı 
ası  lı  lı  ğa doğ  ru ge  dir, kon  sen  sus yo  lu ilə 
ad  dım atır  lar. Bu, qlo  bal  laş  ma se  lin  dən 
ge  ri qal  maq is  tə  mə  yən öl  kə  lə  rin birbi  ri 
nə dəs  tək ol  ma  dan ya  şa  ya bil  mə  yə  cə  yi, 
yal  nız qar  şı  lıq  lı an  laş  ma şə  raitin  də möv
 cud  luq  la  rı  nı qə  bul et  mə  lə  ri an  la  mı  na 
gə  lir. Bu, mən  tiq  li dav  ran  maq, praq  ma 
tik hə  rə  kət et  mək de  mək  dir.

Mil  lə  ti  nin ta  le  yi  ni dü  şü  nən  lər, qar  şı 
lıq  lı ası  lı  lı  ğı rədd et  məz  lər. Hət  ta, in  sa 
nın bə  də  nin  də  ki üzv  lər be  lə, bir bi  ri ilə 
əla  qə  li, təs  be  hin daş  la  rı ki  mi göz  lə gö 
rül  məz kən  dir  lə bağ  lan  mış və  ziy  yət  də 
dir. Ol  ja  sın fik  rin  cə, “Tək ba  şı  ma ya  şa  ya
 ram de  mək, mən  fəət  çi, eqoist bir dav  ra 
nış  dır”.

 Gə  lə  cək  də müs  tə  qil  lik döv  rü  mü  zü 
araş  dı  ra  caq olan ta  rix  çi  lər, onu is  bat  la  ya
 caq  lar ki, qlo  bal kon  tekst  də biz müs  bət 
nə nə  ti  cə əl  də edə  cə  yik  sə, bu  na hər şey 
dən əv  vəl müd  rik si  ya  sət  çi Döv  lət Baş  çı
 mı  zın sa  yə  sin  də nail ola  ca  ğıq. Onun sa 
yə  sin  də müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  mi  zin sə  hi  fə  lə  ri 
açıl  dı, üzü  mü  zə ta  le gül  dü. Ey  ni za  man
 da, be  lə sə  bir  li, dö  züm  lü, to  le  rant bir 
mil  lə  tə Baş  çı ol  maq da onun şan  sı idi. 
Ol  ja  sın it  ti  faq, bir  lik və bə  ra  bər  lik an  la 
yış  la  rı  nı göz bə  bə  yi ki  mi qo  ru  ma  sı  nı, ön 
plan  da sax  la  ma  sı  nı hər za  man təq  dir 
edi  rəm.

 Pro  le  tar ya  zı  çı M.Qor  ki şair  lə  rə “mil
 lə  tin nəb  zi  ni yox  la  yan  lar” de  miş  di. Şair 
öz döv  rü  nün nəb  zi  ni tu  tan şəxs  dir. O, 
cə  miy  yə  tin nəb  zi  ni yox  la  yır, qəl  bi  nin 
vu  ruş  la  rı  nı hiss edir. Şair cə  miy  yə  ti  nin 
ka  hi  ni, kom  pa  sı, duy  ğu maq  nit  dir! Ta  ri 
xən ka  hin  lik qa  bi  liy  yə  ti  nə ma  lik şairi  miz 
Abay he  sab olu  nur  du, müasir za  man  da 

isə bu şairin Ol  jas ol  du  ğu  nu dü  şün  cə  sin
 də  yəm.

 Be  lə bir dövr  də sa  də və  tən  pər  və  ri, 
mil  lə  ti  ni se  vən in  sa  nı göz önü  nə gə  tir 
mək çə  tin  dir. Mil  lə  ti qo  ru  ma  ğın müx  tə 
lif üsul  la  rı var. On  lar  dan ən əl  ve  riş  li  si 
xal  qı  nın çə  tin döv  rün  də onun tə  rə  fi  ni 
tut  maq, onu mü  da  fiə et  mək  dir. Keç  mi  şi 
və gə  lə  cə  yi dü  şü  nə  rək, bir də  yər  lən  dir 
mə apar  maq  dır. Diq  qət  lə is  ti  qa  mət gös 
tər  mək, sö  zü  nü ke  çir  mək  dir. Yal  nız xoş 
niy  yət  li, ürə  yi  nin sə  si ilə hə  rə  kət edən 
bey  nəl  mi  ləl  çi şəxs, xal  qı  nın hə  qi  qi sev 
da  lı  sı  na, mil  lə  ti  nin şə  rə  fi  nə, qa  zax  la  rın 
mə  na  fe  yi  ni mü  da  fiə edən bi  ri  nə çev  ri  lə 
bi  lər.

 Qa  za  xıs  tan gə  lə  cək  də Av  ra  si  ya  nın 
gö  bə  yin  də yer  lə  şən çox  mil  lət  li, çox din  li 
bir döv  lə  tin gö  zəl nü  mu  nə  si  ni təş  kil edir. 
Gə  lə  cə  yin şüur  lu qar  şı  lıq  lı ası  lı  lıq və an 
la  yı  şa bağ  lı ol  du  ğu  nu gənc nə  sil  lər ürək
 lə  ri hiss edə  rək ye  ti  şir. Ge  niş miq  yas  da 
üç də  fə ke  çi  ri  lən Dün  ya Ənə  nə  vi Din  lər 
Qu  rul  ta  yı və 2012ci il  də ke  çi  ri  lə  cək dör
 dün  cü qu  rul  ta  yın öl  kə  mi  zin nü  fu  zu  nu 
qal  dı  ra  raq, onu ön cər  gə  lə  rə çı  xa  ra  ca  ğı 
şək  siz  dir. Bun  lar qü  ru  ru  mu  zu ox  şa  yır!

Ye  ri gəl  miş  kən, inanc mə  sə  lə  sin  də di 
gər bir mə  qam da var. Gə  lə  cək  də qon  şu
 mu  za, dos  tu  mu  za gü  və  nə  rək ya  şa  ya  rıq, 
ad  dım  la  ya  rıq, birbi  ri  mi  zə an  la  yış gös  tə
 rə  rək, şüur  lu ası  lı  lı  ğa nail ola  rıq. İnam 
sız  lıq uğur  suz  luq  dur, bə  şə  riy  yə  ti çök  dü
 rür. Abay de  yir: “”Bir  likbə  ra  bər  lik in  ki 
şa  fın, əmək isə, bə  rə  kə  tin önü  nü açır”! 
Bir  lik han  sı mil  lə  tə nə  sib olur, baş  qa  la  rı 
ilə ne  cə yax  şı ke  çin  mək la  zım  dır, bun  la  rı 
bil  mir  lər. Qa  zax dü  şü  nür ki, bir  lik, bə  ra
 bər  lik de  yən  də, atın, ye  mə  yin, ge  yi  min, 

MırzatayJoldasbekov
İctimaisiyasixadim,akademik
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sər  ma  yə  nin bir  gə ol  ma  sı ba  şa dü  şü  lür. 
Xeyr, bir  likbə  ra  bər  lik bir  gə hə  rə  kət et 
mək de  mək  dir, mal və mül  kün bir  gə ol 
ma  sı de  mək de  yil  dir. Bir  likbə  ra  bər  lik 
malmülk qar  şı  lı  ğın  da sa  tıl  sa, hə  qi  qi uğ 
ru  suz  luq o za  man olar”. Bu fik  ri şair Ol 
jas Sü  ley  me  nov təc  rü  bə  si  nə asas  la  na  raq, 
gö  zəl bir şə  kil  də təh  lil edir: “Hər şey  dən 
əv  vəl bi  zi xi  las edə  cək şey, nə  ti  cə  lə  rin 
bir  gə ol  ma  sı  dır, yə  ni, an  caq bə  şə  riy  yə  tin 
in  ki  şa  fı ilə ayaq  laş  dıq  ca, ey  ni niy  yə  ti bö 
lüş  dük  cə bu pro  ses  də iş  ti  rak edə bi  lə  rik. 
Ta  mah  kar  lıq, tə  kəb  bür  lü  lük da  la  na apa 
rır” – de  yə şair vur  ğu  la  yır. 

“Ötən əs  rin so  nun  da cə  miy  yə  tin ba  xı
 şı ne  cə idi?”  sualı ve  ri  lən  də, hər şey  dən 
əv  vəl ağ  la Ol  jas Sü  ley  me  nov gə  lir. Sö  zü
 mü  zə qüv  vət üçün onun 10 mart 1999cu 
il  də “Ne  za  vi  si  ma  ya Qa  ze  ta”da dərc olu 
nan “So  sializ  mi tən  qid edən  lə  rin səh  vi” 
ad  lı bö  yük bir mə  qa  lə  si  ni qeyd et  mək 
ki  fa  yət  dir.

 Hər şey  dən əv  vəl, şair mü  ba  hi  sə  lə  ri 
qı  zış  dı  ran No  bel Mü  ka  fa  tı sa  hi  bi iq  ti  sad
 çı Fre  de  rik Auqust von Ha  ye  kin “So 
sializ  min gə  lə  cə  yi yox  dur, ge  niş və əhə 
miy  yət  li qu  ru  luş, sa  də  cə ka  pi  ta  lizm  dir” 
de  yə bir  tə  rəf  li ba  xış  la  rı  na qar  şı əhə  miy 
yət  li bir fi  kir bil  di  rir.

 “So  sializ  min əhə  miy  yə  ti  ni, qə  dim 
yu  nan fi  lo  so  fu Pla  ton qeyd edib”  de  yə 
şair ya  zır. “Cə  miy  yət hər şey  dən əv  vəl 
zəif  lə  ri qo  ru  ma  lı  dır. Bun  dan son  ra hər 
kə  sə la  yiq olan azad  lıq ve  ril  sin. Yal  nız bu 
iki məq  sə  di bə  ra  bər sə  viy  yə  də tu  ta  raq, 
ic  ti  mai pa  yın bə  ra  bər şə  kil  də bö  lün  mə  si
 ni tə  min et  dik  də, ka  mil, in  ki  şaf et  miş 
cə  miy  yə  tə ça  ta bi  lə  rik”. Bu, qə  dim dövr 
fi  lo  so  fu  nun fik  ri  dir. Diq  qət et  sə  niz, be  lə 
dü  şün  cə tər  zi, soy  da  şı  mız Fə  ra  bi  nin “Fə 
zi  lət  li şə  hər sa  kin  lə  ri  nin hə  ya  tı” əsə  rin 
də  ki fi  kir  lə  ri  nə uy  ğun gə  lir. Hə  qi  qət  lə  ri 
üzə de  yən cə  sur şair, “Ni  yə bo  şu  na yal 
taq  lıq edək?” de  yə so  ru  şur. Ka  pi  ta  list 
cə  miy  yə  ti ucal  da  raq, tə  rif  lə  yə  rək, ucuz 
xal top  la  yan cə  nab Ha  yek: “So  sializm, 
əy  ri yol və da  la  na apa  rır. Yal  nız ka  pi  ta 
lizm möh  tə  şəm cə  miy  yə  tin nü  mu  nə  si 
ola  raq qa  lır”  de  yə mə  sə  lə  ni tə  lə  sik və 
sət  hi şə  kil  də ələ alan bir ki  tab ya  za  raq, 
özü  nü birbi  ri  nə zidd iki qüt  bün mü  ha 
ri  bə  si  nin iş  ti  rak  çı  sı ki  mi təq  dim edir”.

Bi  lik  li, təc  rü  bə  li, də  rin dü  şün  cə  si ilə 
gö  zəl təh  lil apa  ran Ol  jas: “Xeyr, cə  nab 
Ha  yek, Siz ya  nı  lır  sı  nız, hər şey  dən əv  vəl 
Si  zi qor  xu  dan “re  vol  yuts  ya”, yə  ni in  qi 
lab sö  zü  nün mən  şə  yi, “re  vo  lu  tion”, yə  ni 
tə  kə  rin ge  ri dön  mə  si de  mək  dir. So  sialist 

in  qi  lab  la  rın li  der  lə  ri bu sö  zün əsl mə  na 
sı  nı ta  ma  mi  lə baş  qa şə  kil  də is  ti  fa  də edə 
rək, “yı  xı  lar  kən, qalx  maq”, “dev  ri  lə  rək, 
dü  zəl  mək” de  yə an  la  dı  lar. Cə  miy  yət  də 
ki yax  şı  la  rı təz  yiq  lə çə  kib mə  nim  sə  yən 
də var  la  nıb, in  ki  şaf edə  cək  lə  ri  ni dü  şün 
dü  lər”. 

 İn  qi  lab  sız, təz  yiq  siz də cə  miy  yə  ti in 
ki  şaf et  dir  mək müm  kün  dür. İn  ki  şaf et 
miş so  sializm pil  lə  lə  ri  nə ad  dım atan İs 
veç, Fin  lan  da  ya, ya  xud, 1979cu il  dən 
eti  ba  rən uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ri  lən Den 
Syaopin is  la  hat  la  rı  nı təh  lil edər  kən be  lə 
qə  naətə gəl  mək olur ki, “Si  zin ax  tar  dı  ğı 
nız dəh  şət  li si  ma, əs  lin  də so  sializm  də 
de  yil, prob  lem “is  teh  sal et  mək  lə” məş 
ğul olan qüv  və  lər və ne  mət  lə  rin pay  la  şı
 mın  da  kı zid  diy  yət  lər  dən qay  naq  la  nır. 
İs  teh  sal pil  lə  lə  ri  ni key  fiy  yət pil  lə  lə  ri  nə 
uy  ğun  laş  dır  dıq  da, həm güc  lü, həm sə 
mə  rə  li plan  laş  dır  ma əl  də et  dik  də, Pla  to 
nun de  di  yi, Fə  ra  bi  nin işa  rə et  di  yi fə  zi  lət

 li cə  miy  yə  ti for  ma  laş  dı  ra bi  lə  rik. Mə  na 
sız hayküy in  sa  nı da  la  na apa  rır. Bü  tün 
ne  mət  lə  ri ayıq  lar ara  sın  da bö  lüş  dü  rüb, 
boş qa  şıq  la ağız yır  tan sü  rət  li özəl  ləş  dir 
mə pro  se  dur  la  rı  nın əvə  zi  nə, bö  yük ka  pi
 ta  lı döv  lət nə  za  rə  tin  də sax  la  ya  raq, “hər 
kə  sin qa  bi  liy  yə  ti  nə, im  kan  la  rı  na gö  rə” 
şüarı irə  li sü  rən so  sializ  min qay  da  la  rı  na 
riayət et  sək, in  ki  şaf et  miş gə  lə  cə  yə ad 
dım ata bi  lə  rik” de  yə şair qeyd edir. 
Doğ  ru söz  dür! Bu ya  zı  sın  da Ol  jas cə  miy
 yə  ti  nin in  ki  şa  fı haq  qın  da də  rin fi  kir  lər 
ifa  də edir.

 Qa  zax  lar tam bir tols  toy  çu xalq  dır. 
Hər şe  yə çöl co  mərd  li  yi, sə  mi  mi  li  yi ilə 
və da  ha diq  qət  lə ba  xır. Önü  nü iz  lə  yir.

 Öz mil  lə  ti  ni sev  mə  yi, mil  lət  se  vər  lik 
duy  ğu  su  nu hər kəs fərq  li qav  ra  yır. Ki  mi, 
kür  sü  lə  rə çı  xa  raq yer  liyer  siz da  nı  şa  raq, 
ca  nı  nı sı  xan mə  sə  lə  lə  ri sa  da  la  ya  raq pa 
fos  lu da  nı  şan  la  rı mil  lə  ti  ni se  vən in  san 
ki  mi qə  bul edir. Ki  mi  si isə, yük  sək rüt  bə
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 li bi  ri  ni tən  qid et  sə, xal  qı  nın si  pə  ri ola  ca
 ğı  nı dü  şü  nür.  Üçün  cü şəxs  lər, ki  çik 
səhv  lə  ri tap  maq hə  və  si ilə qü  sur  la  rı sa 
da  la  yır və mu  ra  dı  na çat  dı  ğı  nı dü  şü  nür.

 Ol  jas “öl  kəm mə  nim üçün xid  mət et 
sin” de  mir, ək  si  nə,”mən öl  kəm üçün 
xid  mət et  mə  li  yəm”  de  yə dü  şü  nür. Qə 
lə  mi  nə ru  hu  nu, qəl  bi  ni qa  ta  raq, möh  tə 
şəm araş  dır  ma  la  rı, doğ  ru sö  zü ilə bə  şə 
riy  yə  tə, mil  lə  ti  nə xid  mət edir. O, tə  rif, 
mü  ka  fat is  tə  məz. Ağır, emo  sional da  nı 
şa  raq diq  qə  ti çək  məz. San  ki, çə  tin prob 
lem  lə  rin həl  li üçün gön  də  ri  lən bir şəxs 
dir. Hə  qi  qi bi  lik sa  hi  bi, yük  sək şəx  siy  yət 
be  lə olur!

Hər bir öl  kə  də ora  da məs  kən sa  lan 
mil  lət  lər ara  sın  da yax  şı ya  şa  maq, qon  şu 
haq  qı de  yə bir an  la  yış var. Am  ma, yax  şı 
ya  şa  maq is  tə  yi  ni ora  nın yer  li  lə  ri  ni gör 
məz  dən gə  lə  rək, yə  ni ora  nın əsl sa  hib  lə 
ri  ni baş  qa mil  lət  lə  rə kö  lə et  mək  lə hə  ya  ta 
ke  çir  mək ol  maz. 

 Mə  sə  lən, Al  ma  ni  ya və Fran  sa  da ya 
şa  yan müx  tə  lif mən  şə  li və  tən  daş  lar bir 
al  man və ya bir fran  sız  dan da  ha üs  tü 
nük,  de  yə dü  şün  məz. Bü  tün ta  le  yi  ni 
on  la  ra bağ  la  yar, eqoist möv  qe nü  ma  yiş 
et  dir  məz, qa  zan  dı  ğı sər  və  ti  ni əl  ve  riş  li 
şə  kil  də is  ti  fa  də et  mək, əminaman  lıq və 
sülh için  də ya  şa  maq haq  da fi  kir  lə  şər, bu 
ra  nın əsl yer  li  lə  ri olan al  man və fran  sız 
la  rın qay  daqa  nun  la  rı  na riayət edər.  
Biz  də isə,ta  ma  mi  lə ək  si  nə. Bə  zi  lə  ri bu  ra 
da in  ki  şaf et  dik, yax  şı nailiy  yət  lər qa  zan
 dıq, de  mir. Hət  ta, öz uğur  suz  lu  ğu, qon 
şu  su  nun zən  gin  li  yi, kü  çə  lə  rin da  ğı  nıq 
ol  ma  sı, ba  zar  da qiy  mət  lə  rin yük  sək ol 
ma  sı, hə  ya  tın çə  tin  lik  lə  ri mə  sə  lə  sin  də 
qa  zax  la  rı gü  nah  lan  dı  rıb, it  ti  ham edən 
adam  lar az de  yil. Be  lə mən  fi  lik  lə  rə ilk 
də  fə qar  şı çı  xan da məhz Ol  jas idi. Xalq 
la  ra ay  rıl  ma  yan, mil  lət  siz bir cə  miy  yət 
qu  rul  ma  sı  nı mü  da  fiə edən bə  zi müasir 
lə  ri  nə şair, öz mil  lə  ti  nin səb  ri  ni, dö  zü 
mü  nü qar  şı qo  ya  raq, to  le  rant  lı  ğa ça  ğır  dı. 
Aba  yın “bü  tün bə  şər öv  la  dı  nı qar  da  şım 
de  yə sev” söz  lə  ri  ni xa  tır  la  da  raq, ba  ba  la 
rı  mız  dan gə  lən gö  zəl adətənə  nə  lə  ri  mi  zi 
qo  ru  ya  raq, xal  qı  nı it  ti  faq və bir  li  yə ça  ğır
 maq  da da  vam edir.

 Qa  zax  la  rın uc  suzbu  caq  sız ge  niş əra
 zi  lə  ri əlin  də sax  la  ya bil  mə  si üçün Az 
Tev  ke Xan döv  rün  də or  ta  ya çı  xan Üç 
Cüz (tay  fa it  ti  faq  la  rı) sis  te  mi əs  lin  də et 
nik de  yil, in  zi  ba  ti və coğ  ra  fi böl  gü idi. 
Qa  zax  lar, tor  paq  la  rı  nın və re  gion  la  rı  nın 
xü  su  siy  yət  lə  ri  nə gö  rə boy  la  ra ay  rıl  mış 
dır. Boy sis  te  mi, əs  lin  də mil  lə  tin bir  ləş 

mə  si, döv  lə  tin möh  kəm  lən  mə  si və xa  ri  ci 
hü  cum  la  ra qar  şı bir si  lah ki  miy  di. İn  di 
isə bə  zi mə  lu  mat  sız  lar bu  nu ger  çək bir 
par  ça  lan  ma ki  mi qə  bul edə  rək, qa  zax  la  rı 
boy  la  rı  na gö  rə ayır  ma, ay  rıseç  ki  lik et  mə 
va  si  tə  si  nə çe  vir  mə  yə baş  la  yıb  lar. “Əs  lin
 də bu, qor  xunc bir ha  di  sə  dir! Qa  zax  la  rı 
“Üç Cüz birbi  rin  dən fərq  li  dir” de  yə bir
bi  ri  nə qar  şı qı  zış  dı  ra  raq, on  la  rın pa  yı  nı 
qap  ma  ğa ça  lı  şan müs  təm  lə  kə  çi  lər  dən 
da  ha be  tər bir si  ya  sət alə  ti  nə çe  vir  di  lər” 
de  yə şair kə  dər  lə  nir. Ey  ni za  man  da, böl
 gə  si  nə, bo  yu  na gö  rə ay  rıseç  ki  lik et  mək 
vər  diş  lə  ri iq  ti  da  ra, ha  ki  miy  yət pil  lə  lə  ri 
nə ge  dən qrup  la  rın bir hiy  lə  si  nə çev  ril 
mə  sin, de  yə xə  bər  dar  lıq edir. 

Şair Ol  jas U.Çör  çil  lin “İn  gil  tə  rə  nin 
əbə  di dos  tu da, əbə  di düş  mə  ni də yox 
dur, yal  nız əbə  di ma  ra  ğı var”! sö  zü  nü 
in  ki  şaf et  di  rə  rək, “Qa  zax  lar  da mil  li şüur, 
si  ya  si fəal  lıq di  gər mil  lət  lər  dən da  ha tə 
sir  li  dir, ye  ni döv  rün təh  sil və el  mi  ni öy 
rən  mək  də di  gər  lə  ri  ni ge  ri  də qo  yur, bu  na 
gö  rə də güc  lü  lə  rin ya  nın  da ma  raq  la  rı  mı
 zı mü  da  fiə edək”  de  yə vur  ğu  la  yır. 
“Boy  la  ra və cüz  lə  rə bö  lü  nən qar  daş  la  rı 
mı  zın dav  ra  nı  şı  na baş  qa  la  rı də  yər  siz  lik 
gös  tə  ri  ci  si, yə  ni aşa  ğı  lan  ma düş  kün  lü  yü 
de  yir  lər. Yox  sul və ye  tim  lə  rə kö  mək 
edən Ba  ha  dır Ma  ham  bet ki  min üçün 
mü  ca  di  lə et  miş  di!... Mu  rad nə üçün əzab 
çək  miş  di!... Şor  tan  bay nə  yin acı  sı  nı duy 
muş  du!… Mil  lə  tin ma  raq  la  rı  nı ti  ca  rət 
alə  ti  nə çe  vir  mə  yək”  de  yə na  ra  hat olur.

 Mil  li məf  ku  rə, mil  li ide  ya bir hə  vəs 
kar əli  nə düş  sə, po  zu  cu, məh  ve  di  ci bir 
gü  cə çev  ri  lir. Xoş niy  yət  li bi  ri  nin əlin  də 
ol  sa, qə  lə  bə və uğur  la  ra apa  rır. Be  lə  lik  lə, 
“Qa  za  xıs  ta  nın Bir  li  yi Dokt  ri  na  sı” in  di  yə
 dək top  la  nıb, in  cə  lə  nən qiy  mət  li bir təc 
rü  bə  ni is  ti  fa  də et  mək, gə  lə  cək üçün əl  ve
 riş  li va  si  tə  lər ax  tar  maq cəh  di  dir. Bu  nun 
xa  ri  cin  də baş  qa bir şey de  yil  dir. Dokt  ri 
na  nı in  ki  şaf et  dir  mək üçün öz fik  ri  ni 
bil  dir, di  li  ni qo  ru, “hər cüm  lə  nin al  tın  da 
bir hiy  lə var” de  yə boş hayküy qo  par 
maq yax  şı de  yil”  Ol  jas qeyd edir. Bu  na 
bax  ma  ya  raq, bə  zi qa  zax qə  zet  lə  ri  nin sə 
hi  fə  lə  rin  də Ol  ja  sı tən  qid edən, al  çal  dan 
ya  zı  lar dərc olun  ma  ğa baş  la  dı. Be  lə soy 
daş  la  rı  mı  za “Gil  dən Ki  tab”, “Dün  ya  nı 
təş  beh  lər  lə dü  zəl  də  rək”, “İpə  yin yo  lu”, 
“Az i Ya” ki  tab  la  rı  nı ye  ni  dən oxu  ma  sı  nı 
tək  lif edər  dim. Çün  kü,on  lar qü  rur ve  ri  ci 
bir ruh qay  na  ğı, fi  kir  lə  ri zən  gin  ləş  di  rən, 
yo  lu  nu ça  şan  la  ra doğ  ru yo  lu gös  tə  rən, 
dü  şün  cə  lə  rə dü  şün  cə qa  tan də  yər  li əsər 
lər  dir.

 Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  rin  də, iq  ti  sa
 di böh  ran döv  rün  də can  la  rı ya  nan mil 
lət  se  vər  lər, mil  lət  çi ra  di  kal  lar Ol  ja  sı qa  tı 
sol  çu, rus  pə  rəst, şə  hər şairi ol  maq  da gü 
nah  lan  dı  rıb, tən  qid et  di. Hət  ta açıq mək
 tub da yaz  dı  lar. O vaxt  lar “Ar  gu  men  tı i 
Fak  tı” həf  tə  lik qə  ze  ti şairin “Ta  rix  dən 
dərs alaq, xal  qım” ad  lı bir mü  sa  hi  bə  si  ni 
dərc et  di. Tə  ləs  kən  lik et  mə  di, öf  kə  si  nə 
məğ  lub ol  ma  dı. Özü  nün iş  gü  zar sə  fər  lə
 ri za  ma  nı Ta  ci  kis  tan, Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ, Çe  çe  nis  tan, Gür  cüs  tan və Yu 
qos  la  vi  ya  da gör  dük  lə  ri  ni də  yər  lən  di  rib, 
təh  lil edə  rək, ye  ni bir şey qur  ma  ğın çə 
tin, da  ğıt  ma  ğın çox asan ol  du  ğu  nu bil  di
 rir  di. Ru  si  ya biz ol  ma  dan da tək ba  şı  na 
ya  şa  ya, müs  tə  qil  li  yi  ni qa  za  nan qa  zax  lar 
da bir for  ma  da do  la  nı  şı  ğı  nı tə  min edər. 
La  kin əsr  lər bo  yu rus  lar və qa  zax  la  rı 
bağ  la  yan mə  nə  vi, mə  də  ni, əx  la  qi, mad  di 
kök  lə  ri bal  ta  la  saq, kəs  sək, ki  min udub, 
ki  min iti  rə  cə  yi  ni göz önü  nə gə  tir  mək be 
lə qor  xunc  dur,  de  yə şair ya  zır. Qa  zax 
lar Ol  ja  sı bu  nun üçün də gü  nah  lan  dır  dı
 lar.

Ye  nə bir ör  nək ve  rim. Pet  ro  pavl şə  hə 
rin  də igid şair Mağ  can Cum  ba  yev üçün 
ilk də  fə bö  yük bir abi  də ucal  dı  lır. Qa  zax 
dil  li şair və ya  zı  çı  lar abi  də  nin açı  lı  şın  da 
bir bi  rin  dən gö  zəl, alov  lu çı  xış  lar edir. 
Rus dil  li  lə  rə çı  xış növ  bə  si ver  məz  lər. 
Ora  da  kı  lar nə üçün top  laş  dıq  la  rı  nı dərk 
et  məz. De  mə, mə  ra  si  mə top  la  şan xal  qın 
dox  san faizi rus əsl  li və  tən  daş  la  rı  mız 
imiş... Az son  ra ha  mı  sı ya  vaşya  vaş ora 
dan uzaq  laş  ma  ğa baş  la  yır…  Top  lan  tı  da 
ya  ran  mış və  ziy  yə  tə dair tən  qi  di çı  xış 
edən Ol  jas öz mü  xa  lif  lə  ri  nə üzü  nü tu  ta 
raq “Son  ra peş  man ol  ma  yaq, bü  tün qa 
zax  la  rın top  laş  dı  ğı yer  də be  lə hə  ra  rət  li, 
od  lu da  nış  maq, mil  lət  se  vər gö  rün  mək 
asan  dır. Ək  si  nə, fərq  li mil  lət  lə  rin bir ara
 ya gəl  di  yi bö  yük ic  las  lar  da xal  qın ürə  yi 
nə xi  tab edə  rək da  nış  maq çə  tin  dir” de 
yir. Bu  na qar  şı bir şey de  yə bi  lər  si  niz 
mi?!

 Di  gər öl  kə  lər Qa  za  xıs  tan de  yən  də 
nef  ti, də  mi  ri, kö  mü  rü, ura  nı və s. ye  ral  tı 
sər  vət  lə  ri  mi  zi dü  şü  nür. Əl  bət  tə, bir də 
bö  yük əra  zi  yə sa  hib ol  ma  ğı  mı  zı de  yə bi 
lər  lər. Am  ma har  da  sa bir fran  sız səy  ya 
ha rast gəl  sək, gö  zü  mü  zün önü  nə Bal 
zak, Se  zan, ge  ne  ral De Qoll gə  lir. Ey  fel 
qül  lə  si ağ  lı  mız  dan ke  çir. Qa  zax de  yən  də 
kim  sə bir şey bil  mir. Bə  zən öl  kə xa  ri  ci  nə 
çı  xı  rıq. Son il  lər Qa  za  xıs  tan və qa  zax  lar 
de  yən  də Aba  yı, Na  zar  ba  ye  vi, Sü  ley  me 
no  vu ta  nı  yan  lar olur. Mən bu  nu bir za 
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man  lar itir  di  yi  miz ta  le qu  şu  nun ge  ri dö 
nü  şü ki  mi qə  bul edi  rəm. Sa  hib ol  duq  la 
rı  mız  la öyü  nüb, on  la  rın də  yə  ri  ni bil  sək, 
yax  şı olar. “Ya  xın  la  rı  na bir ya  ban  çı ki  mi 
dav  ran ki, ya  ban  çı  lar bun  dan qorx  sun!” 
– de  yir, müd  rik xal  qı  mız.

 Ol  jas ic  ti  mai şüurun for  ma  laş  ma  sı  na 
xid  mət edən bir fi  kir ön  də  ri  dir. Qa  za  xıs
 tan ki  mi bir öl  kə  də ta  rix şüuru  nu ya  rat 
ma  ğın xü  su  si əhə  miy  yə  ti var. Bi  zim 
üçün, bir  lik  də ya  şa  ma təc  rü  bə  si, şüur  lu 
ola  raq qar  şı  lıq  lı ası  lı  lıq şə  raitin  də ya  şa  yı
 şın ta  ri  xi təc  rü  bə  si di  gər  lə  rin  dən da  ha 
çox la  zım  dır, de  yən şairin gənc nə  sil  lə  rin 
ta  rix şüuru  nu for  ma  laş  dır  maq yo  lun  da 
bö  yük xid  mət gös  tər  di  yi  ni kim  sə in  kar 
edə bil  məz.

Şüur  lu bir qar  şı  lıq  lı ası  lı  lıq fik  ri şair  də 
sil  lo  giz  min güc  lü ol  du  ğu  nu, gə  lə  cə  yi 
gör  mə xü  su  siy  yə  ti  ni gös  tə  rir. Dün  ya  da 
hər şey birbi  ri  nə qar  şı  lıq  lı bağ  lı ol  du  ğu 
üçün ya  şa  yır. De  mok  ra  ti  ya da bu  nun ki 
mi  dir. De  mok  ra  ti  ya heç vaxt, heç ki  mə 
hə  qi  qi azad  lıq tə  mi  na  tı  nı ver  mir. Hə  qi  qi 
azad  lıq yal  nız xə  yal  lar  da  dır, na  ğıl  dır. 
Gü  nü  müz  də bə  zi mü  xa  lif qə  zet  lər və 
özəl te  le  vi  zi  ya  lar ab  surd mə  sə  lə  lə  rə to 
xu  na  raq, de  mok  ra  ti  ya  nı çıl  paq hə  qi  qət 
ki  mi gö  rür, azad  lı  ğı əz  mək is  tə  yir  lər. 
“Dü  şün  mə  dən da  nı  şan xəs  tə  lən  mə  dən 
ölür” – elə bu de  mək  dir.

 “Əks ba  xış  la  rın mü  ba  hi  sə  sin  dən hə 
qi  qət do  ğur”  de  yən müd  rik  lər son za 
man  lar gənc nə  sil  lə  rin ye  tiş  mə  si  nə əhə 
miy  yət  li kö  mək edə bil  mə  di  lər. Qəlb  lə  ri 
fəth edən, kön  lü ra  hat  la  dan hə  qi  qi şah 
əsər  lər or  ta  ya çı  xa  ra bil  mə  di  lər. Ata  la  rı 
mı  zın ta  ri  xi  ni də la  zı  mi şə  kil  də izah et 
mə  di  lər. Sen  zu  ra əlqo  lu  mu  zu bağ  la  yıb, 
ba  şı  mız  dan vu  rur  lar de  yə şi  ka  yət  lə  nən 
lə  rə, “Don Ki  xot”un ink  vi  zi  si  ya məh  kə 
mə  lə  ri  nin tüğ  yan et  di  yi dövr  də ya  zıl  dı 
ğı  nı, “Abay Yo  lu”nun kom  mu  nist re  ji 
min to  tal nə  za  rə  ti  nin ol  du  ğu bir dövr  də 
qə  lə  mə alın  dı  ğı  nı xa  tır  lat  maq is  tə  yi  rəm. 
Ol  ja  sa gö  rə, ic  ti  mai şüur və müəl  li  fin ira
 də  si po  lad yay ki  mi  dir, xa  ri  ci güc  lər sıx 
dıq  ca, da  ha uza  ğa atar.  Təz  yiq  lə  rin ina 
dı  na bir al  maz, in  ci ki  mi şah əsər  lər 
mey  da  na gə  ti  rir. Söz də bu  nun ki  mi  dir.

 Qa  zax  la  rın hə  lə də it  mə  yən co  mərd, 
mər  hə  mət  li, şəf  qət  li, dü  rüst, sə  mi  mi, 
meh  ri  ban və əsil  za  də  li  yi ta  ri  xin çə  tin 
dövr  lə  rin  də for  ma  laş  mış  dır. Bu xü  su  siy
 yət  lə  ri, bir bril  yant ki  mi hər tə  rəf  dən 
par  la  ya  raq gö  zə çar  par. Biz müasir və 
müm  kün qə  dər azad, de  mok  ra  tik döv 
rün bu özəl  lik  lə  ri  mi  zə si  ra  yət edən müs

 bət key  fiy  yət  lə  ri  ni gö  rə bil  dik  mi?! Ye  nə 
Ol  ja  sa is  ti  nad  la bu  nun ca  va  bı  nı ax  ta  raq.

 Özü  nün ilk şeirin  də “Dost  lar, mə  nə 
ba  xa  raq, qa  zax  la  rı ta  nı  yın”  de  yən şair, 
par  laq bir ul  duz ki  mi or  ta  ya çıx  dı  ğı 
1960cı il  lər  dən eti  ba  rən, yal  nız qa  zax 
ru  hu ilə da  nı  şa  raq, qa  zax  la  rın ne  cə bir 
mil  lət ol  du  ğu  nu, gə  lə  cək  də han  sı in  ki  şa
 fa nail ola  caq  la  rı  nı söz  lə  ri və əmə  li ilə 
is  bat  la  ma  ğa da  vam edir.

De  dik  lə  ri  mi  zin sü  bu  tu ola  raq, Ol  ja  sın 
gənc ikən yaz  dı  ğı xa  ti  rə  sin  dən si  tat ve 
rək: “Qor  ki adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tun 
da mə  nim  lə bir  lik  də So  vet İt  ti  fa  qı  nın 15 
res  pub  li  ka  sın  dan gə  lən dost  lar oxu  yur 
du  lar. Hər bi  ri  miz öz xal  qı  mı  zı, mə  də 
niy  yə  ti  mi  zi, onun xa  rak  te  ri  ni, ənə  nə  lə  ri 
ni, hə  yat fəl  sə  fə  si  ni də təm  sil edir  dik. 
Ora  da qar  şı  laş  dı  ğın adam  lar sən  dən 
son  ra bir da  ha baş  qa bir qa  zax  la qar  şı  laş
 ma  ya bi  lər  di. Do  la  yı  sı ilə, sə  nin mil  lə  tin 
haq  qın  da sə  nə gö  rə fi  kir for  ma  laş  dı  rır  dı
 lar. Bu  nu dərk et  mək, sə  nin üzə  ri  nə bö 
yük bir mə  su  liy  yət qo  yur  du. Əgər sən, 
ağıl  lı, şən, ge  niş  qəlb  li və cə  sa  rət  li  sən  sə, 
de  mə  li, bü  tün qa  zax  lar be  lə  dir! Be  lə  lik  lə, 
uşaq  lıq döv  rü  müz  dən baş  la  ya  raq bi  zə 
sa  də  cə özü  mü  zü mü  da  fiə yol  la  rı öy  rə 
dil  mir, ey  ni za  man  da öz xal  qı  mı  zın eti 
ba  rı  nı zə  də  lə  yə  cək dav  ra  nı  şa yol ver  mə 
mək əx  la  qı da yük  lə  nir”.

Bu  na han  sı  sa əla  və et  mə  yə lü  zum 
var  mı?! Çün  ki Ol  ja  sın mil  li kim  li  yi, mil  li 
ido  lo  gi  ya  sı, mil  lə  ti  nə sev  da  sı ta uşaq  lıq 
döv  rün  dən eti  ba  rən ya  ran  mış, ona aşı 
lan  mış  dır. O, qalx  dı  ğı zir  və  lər  dən bir 
da  ha al  çal  ma  mış, en  mə  miş, o prin  sip  lə 
rin  dən əl çək  mə  miş  dir.

 Ya  xın  lar  da “Ege  men Qa  za  xıs  tan” qə 
ze  tin  də dərc olu  nan Sauıt  bek Abd  rah 
ma  nov  la et  di  yi söh  bə  tin  də Ol  jas: “Tols 
toy müd  rik bir ya  zı  çı  dır. Bəl  kə də, Tur 
ge  nev, Bu  nin, Paus  tovs  ki üs  lub ba  xı  mın
 dan Tols  toy  dan da  ha us  ta ya  zar ola bi 
lər  lər. Am  ma Tols  to  yun dün  ya  ya ba  xı  şı, 
ba  xa  ca  ğı nöq  tə yük  sək  də  dir. O, in  san  la 
ra, hə  ya  ta fərq  li bu  caq  dan bax  mış  dır. 
Tols  toy dün  ya  nı “biz” və “on  lar” ki  mi 
ayır  ma  yıb. Onun üçün Na  po  leon da, 
Ha  cı Mu  rad da “on  lar” de  yil, dü  zü və 
səh  vi bir  lik  də ya  şa  yan bir in  san  dır”. Ol 
jas da dün  ya  nı biz  lər və on  lar şək  lin  də 
böl  mə  yən, Tols  toy ki  mi dün  ya  ya ba  xı  şı 
yük  sək  lər  də da  ya  nan üs  tün bir şəx  siy 
yət  dir. Bu  nu bu gün an  la  ma  yan  lar, sa 
bah müt  ləq an  la  ya  caq  dır. Ye  ri gəl  miş 
kən, söh  bət  lə əla  qə  dar ola  raq ey  ni qə  ze 
tin veb say  tın  da “Bu ya  zı  nın, si  fa  riş əsa 

sın  da ya  zıl  dı  ğı dər  hal hiss edi  lir. Qon  şu 
Qır  ğı  zıs  tan  da iğ  ti  şaş baş ver  di  yi bir za 
man  da xal  qı sa  kit  ləş  di  rə  cək mə  qa  lə  lə  rin 
ya  zıl  ma  sı tə  ləb olun  du”de  yə mü  na  si  bət 
bil  di  ri  lir. Bun  dan son  ra di  gər bir oxu 
cu”Ya  nı  lır  sı  nız, bi  rin  ci  si, bu mə  qa  lə si  zin 
qeyd et  di  yi  niz qır  ğız  lar  da  kı “xaos  dan” 
əv  vəl ya  zıl  mış  dı, ikin  ci  si, rus di  lin  də təh
 sil alan bi  ri qa  zax  la  rı se  və bil  məz. Bu  na 
si  fa  riş əsa  sın  da ya  zı  lan bir ya  zı de  mə  yi 
niz ab  surd  dur. Çox ab  surd  dur! Ağır it  ti 
ham  dır. Doğ  ru  su  nu ya  ra  dan bi  lir”  de 
yə bir şərh əla  və et  miş  di. Ol  jas ki  mi 
şəxs  lər be  lə ha  di  sə  lə  rin baş ve  rə  cə  yi  ni 
bə  zən şair  lik ön  cə  gö  rən  li  yi ilə təx  min 
edə bi  lər. Bö  yük şairin dü  şün  cə  si  nə hey
 ran olan bir oxu  cu qə  zet  də  ki mü  sa  hi  bə 
yə öz fik  ri  ni be  lə bil  di  rir: “Ol  jas Sü  ley 
me  no  vun çox mə  lu  mat  lı ol  du  ğu  nu sü 
but edən uğur  lu bir ya  zı! Min ya  şa, bö 
yük qar  daş”! Di  gər bir oxu  cu isə “Nə 
qə  dər gö  zəl dü  şün  cə, nə qə  dər də bö  yük 
us  ta  lıq! İs  təris  tə  məz hey  ran qa  lır  san! 
Sa  vad  lı şəxs be  lə ol  ma  lı  dır!”de  yə ya  zır. 
Bun  lar, bö  yük şairi  mi  zə xal  qın sev  gi və 
hör  mə  ti  nin ifa  də  si  dir. 

Qa  zax  lar  da “uluk” (ulu) sö  zü var. 
Kar  van yo  la çı  xan  da kar  va  nın önün  də 
ge  dən də  və  yə uluk de  yir  lər. Ha  va  lar 
isin  mə  yə baş  la  yıb, ba  har bay  ra  mı Nov 
ruz gə  lən  də bö  yük  lər bir bi  ri  ni “Uluk 
kü  nün kut  tı  bol  sın!”  de  yə təb  rik edir  lər. 
Xalq ara  sın  da sö  zü eşi  di  lən, kön  lü xə  zi 
nə ilə do  lu müd  rik yaş  lı  la  rı “uluk şəxs” 
de  yə ən yu  xa  rı baş  da əy  ləş  di  rir  lər. 
“Uluk  san  sa, tə  va  zö  kar ol” de  yə bir de 
yim var.  Özüm, əs  ri  mi  zin ulu adam  la  rı
 nı ya  xın  dan ta  nı  dı  ğım, on  lar  la söh  bət 
et  mək şan  sım ol  du  ğu üçün Ya  ra  da  na hə 
mi  şə şükr edi  rəm. O uluk  la  rı  mın, yə  ni 
bö  yük  lə  ri  min tam or  ta  sın  da Ol  jas da  ya 
nır. Bə  zi in  san  lar çox  lu or  den, me  dal, 
mü  ka  fat sa  hi  bi olar, am  ma ət  ra  fı  na işıq 
saç  maz  lar. Ol  jas isə par  laq bir işıq, say  rı
 şan bir ul  duz  dur.

 Ol  jas Sü  ley  me  nov ta  nın  mış döv  lət və 
fi  kir ada  mı, bö  yük dip  lo  mat, si  ya  sət  çi, 
dün  ya sə  viy  yə  sin  də ta  nın  mış bir şəxs, 
mil  lət  lə  rin kör  pü  sü, xal  qı  nın sə  da  qət  li 
oğ  lu, döv  rü  nün müd  rik, bö  yük şairi, öl 
kə  si  nin qü  ru  ru  na çev  ri  lən bir şəx  siy  yət 
dir. O, öl  kə  si  nin el  çi  si, mil  lə  ti  nin şə  rə  fi 
dir.

Hə  qi  qət bu  dur. Bu ta  ri  xi hə  qi  qə  ti heç 
kim rədd edə bil  məz.

Azərbaycandilinəçevirdi:
FüzuliMəcidli

Si  ya  si elm  lər üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru
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Cə  nu  bi Ko  re  ya  da fəaliy  yət gös  tə 
rən “Av  ra  si  ya Tu  ran Kül  tür və Eko 
no  mi İns  ti  tu  tu” (AT  KEİ) tə  rə  fin  dən 
təş  kil olu  nan, Seul bə  lə  diy  yə  si  nin 
dəs  tək ver  di  yi se  mi  nar və fes  ti  val  da 
Azər  bay  can, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan və 
KKTC he  yət  lə  ri ilə ya  na  şı, Qa  ra  çay, 
No  ğay və baş  qa türk  soy  lu xalq  la  rın 
təm  sil  çi  lə  ri də iş  ti  rak edib  lər.

 Təd  bir  lər  də öl  kə  mi  zi Azər  bay 
can  lı  la  rın və di  gər Türk  dil  li Xalq  la 
rın Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi  nin (AT 
XƏM) ic  ra ka  ti  bi, “Bir  lik” jur  na  lı  nın 
baş re  dak  to  ru İl  qar İl  kin, “Tür  kis 
tan” qə  ze  ti  nin baş re  dak  to  ru Aqil 
Ca  mal, dos.dr. Şə  mil Sa  diq, araş  dır 

ma  şı Sa  mir Tu  ran və gənc  lər təş  ki 
lat  la  rı  nın  dan İl  ha  mə Qa  sım  za  də və 
Səadət İma  no  va təm  sil edib  lər.

Fes  ti  val çər  çi  və  sin  də qo  naq  la  rın 
şə  rə  fi  nə rəs  mi qə  bul təş  kil olu  nub. 
Təd  bi  rə döv  lət rəs  mi  lə  ri, ic  ti  maisi 
ya  si xa  dim  lər, dip  lo  mat  lar qa  tı  lıb.

Av  ra  si  ya Tu  ran Kül  tür və Eko  no  mi 
İns  ti  tu  tu  nun rəh  bə  ri Sung Hee Cho 
və təş  ki  la  tın sədr müavi  ni Han  de Ka 
var  na  lı qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq, bil  di 
rib  lər ki, bu il Seul  da ilk də  fə dü  zən 
lə  nən bu mə  də  niy  yət fes  ti  va  lı  nı hər il 
dü  zən  lə  mə  yi plan  laş  dı  rır  lar: “Ko  re 
ya  lı  lar da Al  tay mə  də  niy  yə  ti  nin bir 
par  ça  sı ola  raq, öz  lə  ri  nə ya  xın bil  dik 

lə  ri türk xalq  la  rı ilə əla  qə  lə  ri da  vam 
et  dir  mək, birbi  ri  mi  zin mə  də  ni də 
yər  lə  ri  ni qar  şı  lıq  lı ola  raq ta  nıt  maq is 
tə  yi  rik. Fes  ti  val bu il ilk də  fə ke  çi  ril  di
 yi  nə gö  rə bü  tün türk  soy  lu xalq  la  rın 
nü  ma  yən  də  lə  ri  ni də  vət edə bil  mə  dik, 
ina  nı  ram ki ya  xın gə  lə  cək  də bü  tün 
Al  tay ailə  si  nə da  xil olan qar  daş xalq 
la  rı  mız  la bir  lik  də ola bi  li  rik”.

Seul şə  hər bə  lə  diy  yə  si  nin mə  də 
niy  yət, id  man və tu  rizm üz  rə rəh  bə
 ri xa  nım Kim Kyung Ja qo  naq  la  rı 
sa  lam  la  ya  raq, Seul  da be  lə gö  zəl bir 
fes  ti  va  lın təş  kil olun  du  ğun  dan 
məm  nun ol  du  ğu  nu bil  dir  di: “Bu 
gün bu  ra  da ta  rix can  lan  dı  rı  lır. Şə  hə

Cə  nu  bi Ko  re  ya  da
“Tengri-Altay-Turan”festivalı

“
Ko  re  ya  lı  lar da Al  tay mə  də  niy  yə  ti  nin 

bir par  ça  sı ola  raq, öz  lə  ri  nə ya  xın bil  dik  lə  ri 

türk xalq  la  rı ilə əla  qə  lə  ri da  vam et  dir  mək, 

bir-bi  ri  mi  zin mə  də  ni də  yər  lə  ri  ni qar  şı  lıq  lı 

ola  raq ta  nıt  maq is  tə  yir”.

SungHeeCho,
ATKEİsədri

Sentyabrın18-23-dəCənubiKoreyanınpaytaxtıSeul
şəhərində“Tengri-Altay-Turan”festivalıvə“AvrasiyaAltay
MədəniyyətlərarasıQarşılaşma”adlıseminarkeçirilib.
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 ri  miz  də Al  tay kö  kə  ni  nə bağ  lı xalq  la
 rı gö  rü  rük, on  lar bi  zə yad in  san  lar 
ki  mi gö  rün  mür  lər. Ara  mız  da  kı mə 
sa  fə  lə  rin uzaq ol  ma  sı biz  lə  rə fərq  li 
ba  xış sər  gi  lə  mək im  ka  nı ve  rib. Am 
ma xalq  la  rı  mı  zın ta  ri  xi yad  da  şı, kö 
kə bağ  lı  lıq  la  rı  mız bi  zi birbi  ri  mi  zə 
ya  xın  laş  dı  ran, birbi  ri  mi  zə ta  nı  dan 



əsas va  si  tə ola  caq  dır”.
Fes  ti  val iş  ti  rak  çı  la  rı Seul  da İm  pe 

ra  tor sa  ra  yın  da, pre  zi  dent iqa  mət  ga 
hın  da da olub  lar.  Hə  min gün ax  şam 
Seulun mər  kə  zi par  kın  da fes  ti  va  lın 
tən  tə  nə  li açı  lış mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib. 
Açı  lış mə  ra  si  min  də Azər  bay  ca  nın 
Cə  nu  bi Ko  re  ya  da  kı sə  fi  ri Rəm  zi Tey 
mu  ro  vun çı  xı  şı öl  kə  mi  zin di  gər xalq
 lar  la mə  də  niy  yət əla  qə  lə  ri  nin qu  rul 
ma  sın  da ma  raq  lı öl  kə ol  du  ğu  nu təs 
qiq et  mək  lə, bu cür la  yi  hə  lə  rə döv  lət 
dəs  tə  yi  nin də ba  riz nü  mu  nə  si ol  muş
 dur.  Ey  ni za  man  da Seul şə  hə  ri  nin 
Gwang  hun mey  da  nın  da qu  rul  muş 
və üç gün da  vam edən türk  dil  li öl  kə
 lə  rin stend  lə  rin  də Azər  bay  can key 
fiy  yət  li ta  nı  tım ma  te  rial  la  rı, elə  cə də 
Qa  ra  ba  ğın ta  ri  xi, abi  də  lə  ri ilə bağ  lı 
ge  niş ma  te  rial  lar, ki  tab  lar ser  gi  lə  miş
 dir. Müx  tə  lif rəqs və mu  si  qi qrup  la  rı 
pay  taxt sa  kin  lə  ri  nə birbi  rin  dən gö 
zəl nü  mu  nə  lər təq  dim edib  lər. 

Fes  ti  va  lın da  va  mı ola  raq Al  tay 
xalq  la  rı  nın ta  ri  xi ger  çək  lik  lə  ri ilə ta 
nış  lıq məq  sə  di  lə  “Av  ra  si  ya Al  tay 
Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Qar  şı  laş  ma” ad 
lı se  mi  nar da ke  çi  ri  lib. 

Türk xalq  la  rı ilə bağ  lı müx  tə  lif 
möv  zu  lar  da ke  çi  ri  lən se  mi  nar  lar  da 

Azər  bay  can, Tür  ki  yə və Qa  za  xıs  tan
 dan eks  pert  lər iş  ti  rak edib  lər. Se  mi 
nar  da Azər  bay  can və Ko  re  ya xalq  la
 rı  nın əla  qə  lə  ri  nə dair möv  zu ilə Doc. 
Dr. Şə  mil Sa  diq çı  xış edib. Ş.Sa  diq 
çı  xı  şın  da Azər  bay  can xal  qı və Ko  re 
ya xalq  la  rı ara  sın  da folk  lor nü  mu  nə
 lə  ri əsa  sın  da qar  şı  laş  dır  ma  lar apa 
rıb, xalq  la  rı  mı  zın or  taq də  yər  lə  ri  ni, 
inanc  la  rın  da  kı or  taq nöq  tə  lə  ri  mü 

qa  yi  sə edib.Tür  ki  yə  li araş  dır  ma  çı 
dr. Ser  gen Çir  kin isə “Asi  ya ar  xeolo
 ji  si və şa  ma  nizm” möv  zu  sun  da çı  xış 
edə  rək, Asi  ya  da apa  rı  lan ar  xeolo  ji 
qa  zın  tı  lar əsa  sın  da ta  pı  lan şa  ma  niz 
mə aid ma  te  rial  la  ra diq  qət çə  kib.  

Da  ha son  ra Seulun mər  kə  zi park 
la  rı  nın bi  rin  də fes  ti  va  lın tən  tə  nə  li 
bağ  la  nış tö  rə  ni ke  çi  ri  lib. 

“Birlik”
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Biz, adə  tən, dün  ya  mı  za yer  dən 
bax  ma  ğa ça  lı  şı  rıq və bu za  man Yer 
gö  zü  mü  zün gö  rə bil  mə  di  yi qə  dər 
bö  yük gö  rü  nür.  Am  ma quş ba  xı  şı 
ilə ye  ri seyr edən  də o qə  dər də bö 
yük ol  ma  dı  ğı  nın, yer  də ya  şa  yan  la 
rın ha  mı  sı  nın va  hid və  tə  ni ol  du  ğu 

qə  ra  rı  na çox asan gə  lə bi  li  rik…
Azər  bay  can  dan Ko  re  ya  ya bax 

maq is  tə  yən  də Gü  nə  şin do  ğul  du  ğu 
yer ki  mi gö  rü  rük. Gü  nəş isə bü  tün 
şərq xalq  la  rın  da bö  yük önəm kəsb 
edir, işı  ğı, is  ti  li  yi, ya  ra  dı  lı  şı, ya  şa  mı 
sim  vo  li  zə edir.

Hər bir xal  qın yad  da  şın  da onun 
öz kim  li  yi ya  şa  yır. Öz əx  la  qı və kül 
tü  rü  nü min il  lər keç  sə də, unut  mur, 
sa  də  cə tö  rə  sin  dəya  şam tər  zin  də 
sər  gi  lə  yir. İlk ba  xış  dan Türk və Ko 
re  ya xalq  la  rı ara  sın  da mi  fo  lo  ji tə  fək 
kür  də or  taq nə  sə ax  tar  maq çə  tin gö 
rü  nə bi  lər, ata  la  rı  mı  zın, uzun za  man 
ön  cə bir yer  də ya  şa  ma  sı, qo  hum 
xalq ol  ma  sı o qə  dər də mö  cü  zə  vi gö 
rün  mə  mə  li  dir. Bun  la  rı sü  but edən 
ta  ri  xi fakt  la  rı tap  maq çox çə  tin  dir, 
əli  miz  də çox az bil  gi var. Am  ma 
UralAl  tay dil qru  pu  na aid olan 
Türk və Ko  re  ya xalq  la  rı  nın Tö  rə  si 
nə, ya  şam tər  zi  nə, inanc sis  te  mi  nə 
aza  cıq diq  qət et  sək, gö  rə  rik ki bu 
gün be  lə, bir çox ənən  lə  ri  miz ey  ni  dir 
və ya çox bən  zər  dir. Bən  zər  li  yin özü 
be  lə mil  li kök  lə  ri  miz  də  ki ba  ğın əla 
mə  ti  dir. Bu bağ ilk ina  nış  la da ola 
bi  lər, ey  ni soy  dan gəl  mək  lə də… 
Am  ma çox də  rin bağ  la  rın ol  ma  sı 
fakt  lı  ğın  da qa  lır. Göy  də  ki Tenq  ri  yə 
ilk ina  nan xalq  lar  dan bi  ri ol  ma  sı isə 
türk xalq  la  rı ilə ey  ni tö  rə  mə  si  nin 
əsas əla  mə  ti  dir.

Mən də məş  hur nə  zə  riy  yə  yə əsas
 la  na  raq, Yer in  sa  nı  nın kö  kü  nün bir 
qay  naq  dan ol  du  ğu  na ina  nan  lar  da 
nam. Am  ma İlk in  san  la gü  nü  mü  zün 
in  sa  nı ara  sın  da  za  man fər  qi tə  səv 
vür edil  mə  yə  cək qə  dər uzaq ol  du  ğu 
üçün mil  lət  lər gü  nü  müz  də birbi  ri 
nə olan qo  hum  lu  ğu  na inan  maq  da 
çə  tin  lik çə  kir. Əgər biz türk  lər, yə  ni 
asi  ya  lı  lar Ame  ri  ka  da ya  şa  yan Hin 
du  lar  la 13 min il, FinUqor  lar  la 34 
min il ön  cə ey  ni tö  rə  dən ay  rı düş 
mü  şük  sə, Ko  re  ya  lı  lar  la bir  gə ya  şa 

mı  mı  zın ta  ri  xi mak  si  mum 15002000 
min il ön  cə  yə da  ya  nır. Bu, Şər  qi Göy 
Türk döv  lə  ti  nin Xa  qa  nı olan Qut  luq 
Ka  ğan dö  nə  mi  nə tə  sa  düf edir. Sa  də
 cə ki  çik bir ta  ri  xi fakt  dır bu, la  kin bu 
gün Ko  re  ya  lı  la  rın inanc ola  raq ya  şa
 dı  ğı Şa  ma  nizm, yə  ni Tan  rı  çı  lıq hə  lə 

dos.dr. Şə  mil Sa  di  qin 

Ko  re  ya  da Al  tay-eng  ri-Tu  ran fes  ti  fa  lı çər  çi  və  sin  də 

ke  çi  ri  lən Bey  nəl  xalq konf  rans  da  kı çı  xı  şı

Ko  re  ya vä Türk 
xalqlarınınbağları



WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   53

ARAŞD IRMA

də var… Bi  zi bir  ləş  di  rən də məhz 
bu, tə  biətə, kaina  ta ina  nış di  ni  dir…  
Düz  dür, Ko  re  ya  da din mə  sə  lə  si çox 
qa  rı  şıq  dır, hət  ta xris  tian  lıq  la bud 
diz  min, şa  ma  nizm  lə xris  tian  lı  ğın 
vəh  də  tin  dən ya  ra  nan ye  ni din  lə  ri 
be  lə gör  mək olar.

Bi  zim tö  rə  mi  zin əsa  sın  da du  ran 
Tenq  ri  çi  lik nə  dir sualı  na, bu cür ca 
vab ve  rə bi  lə  rik: “Tenq  ri  çi  lik türk  lə 
rə aid olan bir inanc və dü  şün  cə 
for  ma  sı  dır. Tenq  ri  çi  li  yin mü  qəd  dəs 
ki  ta  bı yox  dur. Tenq  ri  çi  li  yə gö  rə ən 
bö  yük mü  qəd  dəs ki  tab tə  biətin özü
 dür. Göy Tan  rı inan  cın  da fərd 
lər birbi  ri  lə  ri  nin et  dik  lə  ri  nə 
gö  rə mə  su  liy  yət da  şı  yır  lar. Bir 
in  sa  nın yan  lı  şı ey  ni za  man  da 
cə  miy  yə  tin yan  lı  şı  dır. Bir in  sa
 nın doğ  ru  su ey  ni za  man  da cə 
miy  yə  tin doğ  ru  su  dur. Bu sə 
bəb  lə fərd  lər birbi  ri  lə  ri  nə 
qar  şı mə  su  liy  yət  li ol  ma  lı və 
birbi  ri  lə  ri  ni yön  lən  dir  mə  li 
dir  lər. Göy Tan  rı inan  cın  da 
fərd  çi  lik de  yil, cə  miy  yət  çi  lik 
var  dır. Göy Tan  rı inan  cı  na 
gö  rə ölən in  sa  nın köl  gə  si tə 
biətə qa  rı  şır və kaina  tın bir 
his  sə  si olur’’.

Ko  re  ya  lı  la  rı və Azər  bay 
can  Türk  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən 
ən əsas inanc Tenq  ri  çi  lik 
dir. Tenq  ri  çi  lik nə idi, tə 
biətə inam, Kaina  ta say 
ğı… Bu gün Ko  re  ya xal  qı 
nın alt şüurun  da, evin  də 
ki ənə  nə  də bun  lar ya  şan 
maq  da  dır. Heç bi  ri di  ni 
ənə  nə de  yil, sa  də  cə bi 
zim or  taq tö  rə  miz  dir.

Bu gün bü  tün xalq  lar 
öz adət və ənə  nə  lə  ri  ni din  lə  rə 
qur  ban ve  rib və ya hə  min ənə  nə  si  nə 
di  ni don ge  yin  di  rib. Biz sa  də  cə bu 
di  ni do  nu dü  şün  cə  miz  dən so  yun 
dur  saq, o za  man tö  rə  mi  zin, inan  cı 
mı  zın ey  ni  li  yi  ni da  ha ay  dın gö  rə bi 
lə  rik. 50 mil  yon əha  li  si olan Ko  re  ya 
da yüz  də 40 Ateiz  min (əs  lin  də, 
ateizm in  di  ki an  la  mın  da ko  re  ya  lı  la  rı 
ifa  də et  mir, tam ola  raq. Çün  ki Kor 
ya  da  kı Ateizm Nit  şe dü  şün  cə  si  nin 
məh  su  lu de  yil mən  cə, sa  də  cə to  te 
miz  min, inanc  la  rın tə  bii yol  la sı  ra 
dan çıx  ma  sı  nın məh  su  lu  dur. Han  sı 
sa di  nə və ya onun al  la  hı  na üs  ya  nın 
məs  hu  lu de  yil.), yüz  də 30 xris  tian 

(pro  tes  tan  tizm və ka  to  lizm təq  ri  bən 
ey  ni  dir), yüz  də 24nü isə bud  dist  lər, 
çox az his  sə  si  ni isə şa  ma  nist  lər və ya 
di  gər inanc  lar təş  kil edir. Bi  zim 
Azər  bay  can  da isə har  da  sa yüz  də 95 
mü  səl  man  dır. Bu qə  dər qa  rı  şıq bir 
di  nə sa  hib olan bir xalq  la, di  ni dün 
ya  gö  rü  şü hə  mənhə  mən sa  bit və va 
hid olan bir xal  qın ya  şam tərz  lə  rin 
də  ki on  lar  la or  taq əla  mət heç bir 
hal  da uy  dur  ma və ya tə  sa  dü  fü ola 
bil  məz.

Bə  zən bi  zə elə gə  lir və ya elə təq 
dim edir  lər ki, san  ki han  sı  sa mil  lət 

din  lə  ri ta  nı  ma  dan ön  cə 

(Din de  dik  də Ki  ta  bı, pey
 ğəm  bə  ri, iba  dət mə  ka  nı olan 4 di  ni 
nə  zər  də tu  tu  ram) heç bir ya  şam tər 
zi, tö  rə  si yox idi. Əmi  nəm ki, Ko  re 
ya  da da be  lə  dir. Ərə  bis  tan  da ya  ra 
nan din  lər is  tər xris  tian  lıq, is  tər is 
lam, is  tər  sə də mu  sə  vi  lik söz  süz ki, 
bir mə  də  niy  yət for  ma  laş  dır  dı, am 
ma bu mə  də  niy  yət müx  tə  lif xalq  la 
rın tö  rə  si  nin, ənə  nə  si  nin top  lu  su  dur. 
Hər kəs öz hə  ya  tı  nı ya  şa  maq və ya 
mis  sioner  lər di  nin yad bir şey ol  ma
 dı  ğı  nı vur  ğu  la  maq üçün mil  li adət 
lə  rə di  ni don ge  yin  dir  di. Be  lə  lik  lə də 
mil  li ənə  nə  lər din  lə  ri bö  yüt  dü, güc 

lən  dir  di və ya  şat  dı. Heç kim eti  raz 
edə bil  məz ki, bu gün is  la  mın is  lam 
ol  ma  sın  da ən bö  yük ro  lu türk  lər oy 
na  dı. Gü  nü  müz  də türk xalq  la  rı İs  la 
mı ərəb  dən da  ha mü  kəm  məl ya  şa 
yır, am  ma bu mü  kəm  mə  li  zim heç 
də is  lam de  yil, bu mü  kəm  mə  lizm 
türk tö  rə  si  dir ki, adı is  lam ad  la  nıb. 
Sü  but üçün ərə  bin 1500 il bun  dan 
ön  cə  ki əx  laq və mə  də  niy  yə  ti  nə bax 
maq la  zım de  yil, bu  gün  kü du  ru  mu 
na bax  maq ye  tər  li  dir.

Bu səp  ki  dən bir ko  re  ya  lı  nın xris 
tian  lı  ğı ya  şa  ma  sı ilə uzaq şərq  də  ki 
yu  na  nın, ro  ma  lı  nın xris  tian  lıq ya  şa 

mı qə  tiy  yən ey  ni ola bil  məz. 
On  lar da xris  tian  lı  ğın, büd 
diz  min və sairə din  lə  rin bir iki 
for  mal ri  tualı  nı gö  tür  mək  lə 
ye  tin  miş am  ma bu  nun fo  nun 
da öz ənə  nə  si  ni ya  şa  yır. Çün  ki 
di  ni əx  laq ifa  də  si yox  dur, din 
qa  da  ğa  la  rı müəy  yən  ləş  di  rir, 
tö  rə  ni yox, tö  rə isə tək  cə qa  da 
ğa  lar  dan iba  rət de  yil.

Ya  ku  ti  ya  da ya  şa  yan bir araş 
dır  ma  çı alim, Tenq  ri  çi  lik inan  cı 
na mən  sub Nu  ral  gi  ya Ege  ro  va 
ilə söh  bət  lə  ri  mi  zin bi  rin  də de  yir
 di ki, ‘’  Tö  rə de  di  yi  miz bir zih  niy
 yət  dir. Əs  lin  də, bü  tün türk dün 
ya  sı  na nə  zər sal  saq, ax  ta  rış  day 
mış ki  mi gö  rü  nür  lər, ax  ta  rış içə  ri
 sin  də  dir  lər. Tö  rə  mi  zi bil  mə  yi  miz, 
öy  rən  mə  yi  miz, ya  şat  ma  ğı  mız gə 
rək  dir. “Tö  rə nə  dir?” de  yə sual 
ve  rir  lər, “Özü  mü  zə dön  mə  yi  miz 
la  zım  dır” de  yir  lər, am  ma diq  qə  ti 
ni  zi bir mə  sə  lə  yə çək  mək is  tə  yi  rəm:  
mən bü  tün türk öl  kə  lə  ri  ni gəz  dik 
dən son  ra türk tö  rə  si  ni ta  ma  mi  lə 
ya  şa  yan, am  ma bu  nu an  la  ma  yan bir 
mil  lət gör  düm. Bə  zi  lə  ri bu  nu is  lam, 
bə  zi  lə  ri xris  tian  lıq sa  nır. Əs  lin  də isə 
ey  ni mə  də  niy  yə  ti ya  şa  yır  lar. Bu o 
de  mək  dir ki, türk  lər özü  nü ya  şa  yır, 
an  caq bu  nu be  yin  lə  rin  də fərq  li ye  rə 
yo  zur  lar. Bu tö  rə on  la  rın için  də var. 
Bu in  sa  nın şüural  tın  da tö  rə var, am 
ma şüur  da di  ni ya  şa  dıq  la  rı  nı sa  nır 
lar. Ha  ra get  səm, ey  ni zeh  niy  yə  ti 
gö  rü  rəm – ey  ni qo  naq  pər  vər  lik, ey  ni 
açıq  lıq. Biz çox açıq in  san  la  rıq, po  zi
 tiv in  san  la  rıq, bu  dur türk tö  rə  si! Ax 
ta  rış la  zım de  yil, türk tö  rə  si  ni ya  şa 
yı  rıq, sa  də  cə bu  nu an  la  ma  ğı  nız la 
zım  dır. Fərq  li din  lə  rə si  ta  yiş edi  rik 
de  yə, bə  zən mü  ba  hi  sə  lər ya  ra  nır. 
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Mən Ana  do  lu  da olan  da on  la  ra be  lə 
bir sual ver  dim: “Siz su  ya tü  pü  rür 
süz?”, “Yox, gü  nah  dır” de  di  lər, “Siz 
oda tü  pü  rür  süz?”, “Yox, gü  nah  dır” 
de  di  lər. Bun  lar is  lam  da yox  dur, türk 
tö  rə  sin  də var. Bun  la  rı bi  lir, bun  la  rı 
ya  şa  yır, am  ma İs  la  mın tə  lə  bi ki  mi 
qav  ra  yır  lar’’.

Nu  ral  gi  ya xa  nı  mın fik  ri  nə bi  ri  ni 
də mən əla  və edim, Ko  re  ya  da in  san
 lar ge  cə  lər dır  naq tut  maz, tut  sa  lar 
be  lə onu at  maz  lar, bu ey  ni  si ilə Azər
 bay  can  da da be  lə  dir. De  mək ki, bü 
tün bun  lar bi  zim bir  gə tö  rə  miz  dir. 
Ona gö  rə dır  na  ğı kə  sən  dən son  ra at 
ma  rıq ki, or  da bi  zim ru  hu  mu  zun bir 
par  ça  sı var, o bi  zim, in  sa  nın bə  də  ni
 nin bir his  sə  si  dir.

“Türk mil  lə  ti  nin di  lin  də ”Kut” 
de  yə an  lam var, bir də ”Tin“ var. 
Mə  sə  lən, Sa  xa (Sa  xa türk  lə  ri Tenq  ri 
çi  li  yə ina  nır  lar) mə  də  niy  yə  tin  də heç 
də  yiş  mə  miş türk tö  rə  si  sax  la  nı  lıb. 
Or  da “Kut“ an  la  yı  şı üç cür yo  zu  lur: 
bi  rin  ci “bor kut – tor  paq kut”, ikin  ci 
”ha  va kut – sal  qın kut”, üçün  cü 
“ana kut – iy  ye kut”. Bə  də  nə tor  paq 
kut de  yir  lər. Ni  yə tor  paq de  yib  lər? 
Çün  ki ana yu  mur  ta  sıy  la ata  nın sper
 ma  sı bir  lə  şin  cə in  san olur. Bəs har 
dan gə  lir bun  lar?! Tor  paq  dan. Son  ra 
uşaq do  ğu  lur və tor  paq  dan gə  lən 
lər  lə qi  da  la  nır. Hey  van ol  sun, bit  ki 
ol  sun – ha  mı  sı tor  paq  dan gə  lir. Hər 
şey tor  paq  dan gə  lir, bu sə  bəb  dən bi 

zim bə  də  ni  miz bö  yü  yür və tor  paq 
baş  qa bir şə  kil alır’’ (N.Ege  ro  va).

Azər  bay  can türk  lə  ri ilə Ko  re  ya 
türk  lə  ri ara  sın  da  kı or  taq ya  şam tər 
zi  nə diq  qət çə  kim. Ko  re  ya  lı  lar bö 
yük  lə  ri  mi  zə çox hör  mət edir, bir 
mə  sə  lə  də qə  rar alar  kən ailə  si  nə, ata
 la  rı  na, ana  la  rı  na, bö  yük  lə  ri  nə da  nı 
şır, ailə bir  li  yi ilə qə  rar ve  rir. Adi 
gün  lər  də, bay  ram  lar  da, xü  su  si gün 
lər  də birbi  ri  mi  zə qo  naq ge  dir. Əgər 
evə da  xil olur  lar  sa, ayaq  qa  bı  la  rı  nı 
çı  xa  rır, tər  lik  lə  ri  ni ge  yi  nir. Ko  re  ya  lı 
la  rı qo  naq  pər  vər, gü  lə  rüz  lü, pay  laş 
ma  ğı se  vən mil  lət ola  raq ad  lan  dır 
sam, mən  cə ya  nıl  ma  ram. Diq  qət et 
di  niz  mi, bu say  dıq  la  rım biz  lər üçün 
nə qə  dər doğ  ma gəl  di, san  ki bi  zi an 

la  dır  mı  şam…
Mə  sə  lən Ko  re  ya  da işı  ğa, oda olan 

inanc  la biz mü  səl  man türk  lər  lər  lə, 
xris  tian olan qa  qauz türk  lə  ri  nin ya 
naş  ma  sı, say  ğı  sı ey  ni  dir. Biz odu 
mü  qəd  dəs he  sab edi  rik, birbi  ri  mi  zə 
al  qış de  yən  də oca  ğın sön  mə  sin de 
yi  rik, biz bu gün də Nov  ruz bay  ra 
mın  da odun bi  zi pis  lik  lər  dən tə  miz 
lə  di  yi  nə, şər qüv  və  lə  ri sa  də  cə odun 
yan  dır  dı  ğı  na ina  nı  rıq, həm  çi  nin də 
Ko  re  ya  da in  san  lar ev  də lam  pa  nın 
be  lə sın  ma  sı  nı, işı  ğın sön  mə  si  ni bəd
 bəxt  lik he  sab edir  lər. Av  ro  pa  da, 
Ərə  bis  tan  da və bir çox xalq  lar  da od 
cə  hən  nə  mi ifa  də et  di  yi hal  da, bi  zim 
ulu ba  ba  la  rı  mız ona səc  də et  miş, 

onun müq  qəd  dəs  li  yi  nə inan  mış  lar. 
Ma  raq  lı mə  qam  lar  dan bi  ri də bu  dur 
ki, Od kul  tu  na say  ğı tək  çə Ko  re  ya 
da, Azər  bay  can  da, Tür  ki  yə  də, Ya  ku
 ti  ya  da de  yil, 23 min il ön  cə biz  lər 
dən uzaq düş  müş və av  ro  pa  nın gö 
bə  yin  də ya  şa  ya  raq xris  tian ol  muş 
Qa  qauz türk  lə  rin  də də var bu gün. 
On  lar da bi  zim ki  mi hər ilin mart 
ayın  da ocaq qa  la  yar, üs  tün  dən tul  la
 nar, bi  zi şər  dən, bəd  lik  dən qo  ru, tə 
miz  lə, ey od, de  yər  lər…

Ya  ku  ti  ya  da ya  şa  yan türk  lər  dən 
baş  la  mış, ta ki Tür  ki  yə də da  xil ol 
maq  la bü  tün türk  lər qeyd et  di  yi bir 
bay  ram var, adı Nov  ruz  dur. Nov  ruz 
Mart ayı  nın ilk həf  tə  sin  dən baş  la  ya 
raq qeyd edi  lir. Bir tə  biət bay  ra  mı 

dır. Qı  şın get  mə  si, ya  zın gəl  mə  si ilə 
bağ  lı olan bu bay  ram  da in  san  lar ya 
şam  la  rı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də Nov 
ru  zu ifa  də edər  lər. Hər kəs evi  ni tə 
miz  lər və de  yər ki, Ba  ha  ra çox tə  miz 
çıx  ma  lı  yıq, hər kəs ye  ni ge  yim ha 
zır  lar özü üçün, hər kəs öz süf  rə  si  nə 
ba  ha  rın gə  li  şi  ni ifa  də edən ən az 7 
ne  mət qo  yar ki, ye  ni il bə  rə  kət  li, bol
 luq ol  sun. Bü  tün kü  sü  lü  lər ba  rı  şar, 
kənd  lər  də, şə  hər  lər  də qə  sə  bə  lər  də 
əy  lən  cə  li şən  lik  lər ke  çi  ri  lər, ta  ma  şa 
lar gös  tə  ri  lər. Nov  ruz Ye  ni Gün de 
mək  dir. Fik  rim  cə, bu bay  ram bir 
baş  qa for  ma  da bu gün Ko  re  ya  da da 
ya  şa  maq  da  dır. Bu hə  min tə  biət bay 
ra  mı, fes  ti  fa  lı  dır ki, o za  man nə biz 
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mü  səl  man idik, nə də Ko  re  ya  lı  lar 
But  pə  rəst, xris  tian və sairə… Bu o 
za  man ya  ran  mış  dır ki, Tenr  qi  çi  li  yin, 
şa  ma  niz  min fəl  sə  fə  si olan tə  biətə 
inam var idi.

Ko  re  ya  da  kı Sam  jianal ad  lı ba  har 
fes  ti  fa  lı ilə türk  lə  rin ya  şa  dı  ğı ba  har 
bay  ra  mı  nın çox in  cə de  tal  la  rı da bir
bi  ri ilə ey  ni  dir. Hər iki xalq bu bay 
ra  mı mart ayın  da ke  çi  rir, hər iki 
xal  qın ya  şat  dı  ğı bu gə  lə  nək  də hə 
min gün  lər  də mil  li ye  mək  lər bi  şi  ri 
lir, mil  li ge  yim  lə  rə üs  tün  lük ve  ri  lir. 
Hə  min bay  ram gün  lə  rin  də bi  zim el 
lər  də od yan  dı  rıb, ocaq qu  ra  rıq. Bu 
çər  şən  bə gü  nü adı ilə qeyd edi  lir. 
Od in  san oğ  lu  nun ya  şam sim  vol  dur 
və ta qə  dim  dən türk  lə  rin oda cid  di 
bir say  ğı  sı ol  muş  dur. Hə  min ocaq 
sö  nən  də ailə bö  yük  lə  ri  miz odu 7 ye 
rə da  ğı  dar və de  yər ki, ba  har tək  cə 
bi  zim üçün de  yil, həm də hey  van  lar 
üçün gə  lir. Ona gö  rə də yed  di ye  rə 
da  ğı  dı  lan odun hə  rə  si  ni bir hey  va  na 
gön  də  rir  miş ki  mi edir. Bu ila  nın pa 
yı, bu qur  dun pa  yı, bu qu  şun pa  yı 

və s. Ko  re  ya  da  kı Sam  jin  nal bay  ra 
mın  da da hey  van  la  ra say  ğı var.

Di  gər bir tə  rəf  dən Ko  re  ya  da sam
 jin  nal bay  ra  mın  da  çi  çək  lər  dən ha 
zır  la  nan Sum  yeon ad  lı ye  mək  lə, 
Azər  bay  can  da Buğ  da  dan çı  xan ya  şıl 
ot  dan ha  zır  la  nan sə  mə  ni hal  va  sı da 
ey  ni məq  səd və inan  ca xid  mət edir.

Bu araş  dır  ma  nı edər  kən mə  nim 
üçün ən bö  yük ta  pın  tı al  ma ol  du…

Türk xalq  la  rı  nın ço  xun  da ol  ma  sa 
da, Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi böl  gə  lə  rin 
dən bi  ri olan Nax  çı  van  da in  san  lar 
Nov  ruz bay  ra  mın  da önəm ver  dik  lə
 ri in  san  lar  la gö  rü  şər  kən əl  lə  rin  də 
qır  mı  zı al  ma gö  tü  rür  lər. Bay  ram  laş 
ma məq  sə  di ilə ələlə gö  rüş  mək al 
ma  sız da olur, am  ma al  ma ilə gö  rüş
 mək, kön  lü xoş et  mək, hör  mə  ti bil 
dir  mək de  mək  lə ya  na  şı, kim  sə ki 
min  lə  sə kü  sü  lü  dür  sə, al  ma say  ğı  nı, 
ba  rış  ma tək  li  fi  ni ifa  də edir. Və bu 
gün Ko  rey  da in  san  lar birbir  lə  ri  nə 
üzr  xah  lıq et  mək is  tər  kən al  ma ve 
rər  lər və al  ma sö  zü həm  də üzr is  tə 
mək mə  na  sı  nı da  şı  yır.

Mən Şər  qin bu ba  şın  da  kı bir xalq
 la o ba  şın  da  kı bir xal  qın tö  rə  sin  də 
(ya  şa  mın  da) olan bu ha  di  sə  ni heç 
bir hal  da tə  sa  dü  fi he  sab edə bil  mə 
rəm. Bə  zi təd  qi  qat  çı  lar sü  but et  mə  yə 
ça  lı  şır ki, Nov  ruz Di  ni (is  la  mi) bir 
bay  ram  dır. Əgər is  la  ma aid bir bay 
ram ol  sa idi, o za  man İs  la  mı son 50 
il  də ta  nı  yan bir Ko  re  ya  da bu  nun ey 
ni  si ke  çi  ril  məz  di.

Bir tö  rə  ni hə  ya  tı  mız  da ya  şa  ma  ğı 
mı  za, ey  ni dil qru  pu  na mən  sub ol 
ma  ğı  mı  za bax  ma  ya  raq, min il  lər  dir 
birbi  ri  miz  dən ay  rı düş  müş, xə  bər 
siz ya  şa  mı  şıq. Ümid edi  rəm ki, öz 
tö  rə  lə  ri  mi  zə sa  hib çı  xa  caq, onu ya  şa
 da  ca  ğıq. Əmi  nəm ki, araş  dır  saq, 
yüz  lər  lə or  taq əla  mət  li  ri  mi  zi mi  fo  lo
 ji tə  fək  kü  rü  müz  də ta  pa bi  lə  rik.

Fik  ri  mi Hü  seyn Ca  vi  din “Mə  nim 
Tan  rım gö  zəl  lik  dir, sev  gi  dir” mis  ra 
sı ilə bi  ti  rib, bü  tün in  san  lı  ğa sev  gi və 
gö  zəl  lik ar  zu edi  rəm… Ya  şa  sın, ci 
na  yət  dən, qan  dan, ter  ror  dan, hiy  lə 
dən uzaq, di  ni ideolo  gi  ya  la  rın əsi  ri 
ol  ma  yan, ba  rış sev  da  lı  sı in  san  lıq!
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Almanların
Kafkasiyatarihi
Al man yaAzer bay can iliş ki le ri nin 

ge liş me si açı sın dan en ak tüel is ti ka
met ler den bir ta ne si nin, bu iliş ki le
rin ta ri hi sey ri nin doğ ru bi lin me si 
ol du ğu dü şün ce si, hâ li ha zır da top
lum için de yay gın lık ka zan mış olan 
bir ka nı dır. Kaf kas ya’ nın es ki ve 
zen gin kül tü rü ne duy duk la rı il gi, 
Al man bi lim adam la rı nı ve gez gin
le ri ni Azer bay can ’a çek miş tir. 

XIX. yüz yı lın ilk ya rı sın da Al man 
ve Azer bay can halk la rı ara sın da ki 
te ma sın te mel le ri ni oluş tu ran bir olay 
ger çek leş ti − Azer bay can’ da ilk Al man 
ko lo ni si or ta ya çık tı. Bu ko lo ni le ri 
sa vaş tan ön ce gör müş olan lar, ya da 
bu ko lo ni ler hak kın da baş ka la rın dan 
bir ta kım şey ler du yan lar var dır. Ko lo
ni le rin bu lun du ğu yer ler de ya şa yan
lar, Azer bay can ’a yer le şen Al man lar 
ko nu sun da bu gün da hi et raf lı bil gi 
sa hi bi dir ler. Fa kat Al man ya lı göç men
le rin bu yer le re ilk kez ne za man ve ne 
su ret le gel miş ol duk la rı nı bel ki kim se 
bil me mek te dir. 

Olayınaslışudur:
Na pol yon’ la sa va şın ar dın dan 

Al man ya hal kı son de re ce de ağır şart
lar al tın da ya şa mak tay dı. Bu nun 

so nu cun da Al man ya’ dan top lu göç ler 
baş la dı. 18161817 yıl la rın da 15 ko lo ni 
oluş tu ran 1400 ’ü aş kın aile (6 bin ki şi) 
va tan la rı nı terk et ti. 40 aile den olu şan 
ilk ko lo ni bin bir güç lük le Tif lis ’e var
dı ve Tif lis ya kın la rın da ilk ko lo ni 
olan Ma rien feld ’in te me li ni at tı. Bir
kaç ko lo ni da ha faz la iler le mek is te
me ye rek Odes sa’ ya yer leş ti. Di ğer le ri 
ise yurt taş la rı nın pe şin den gi de rek 
Kaf kas ya’ ya gel me ği yeğ le di. Kaf kas
ya’ ya ge len ler Her son, Ros tov, Stav ro
pol, Moz dok v.d. yer ler den geç ti ler ve 
bu yol cu luk ta yüz ler ce si has ta lık lar, 
epi de mi ler ve so ğuk yü zün den öl dü. 
Ka lan lar, bü yük güç lük le amaç la rı na 
ula şa bil di. 

Al man lar Gür cis tan’ da Eka te ri nen
pol, Alek sandr dorf, Ye ni Tif lis v.d. 
ko lo ni le ri oluş tur du lar. 810 ko lo ni le
rin li der le ri olan Gott lob Koch, Ya kob 
Krauze ve Jo hann Vuc her Azer bay
can ’ın Eli za vet pol vi la ye ti ne yer leş
mek için dev let ten izin al dı lar. Yor gun 
ve bit kin du rum da bu lu nan göç men
ler 1918 yı lı nın Ara lık ayın da ka zak la
rın gö ze ti mi al tın da Eli za vet pol ’a gel
di. (Eli za vet pol − Azer bay can ’ın ka dim 
ta ri he sa hip şe hir le rin den bi ri olan 
Gen ce’ dir) 

Göç men ler uzun za man dan be ri dir 
kul la nıl ma yan Ko nak lar kö yü nü 
onar ma ya baş la dı lar. İlk baş ta bu köy

de ya şam şart la rı ol duk ça ağır dı. Göç
men le rin sa yı la rı nın az ol ma sı ne de
niy le, ilk ev ler de bü yük zor luk la 
ya pı lı yor du. Ama bü tün zor luk la ra 
rağ men Azer bay can’ da ilk Al man 
ko lo ni si olan He le nen dorf or ta ya çık tı. 
1915 yı lın da bu köy Rus lar ta ra fın dan 
“Ye le ni na”, 1938 yı lın da ise “Han lar” 
ola rak ad lan dı rıl dı. Da ha son ra Han
lar, il çe mer ke zi ol du. Bu ra sı Azer bay
can sı nır la rın da ki ilk bü yük Al man 
ko lo ni siy di. 1821 yı lın da Han lar’ da 
İs viç re li mis yo ner le rin des te ğiy le ilk 
kez Si nod top lan dı. 

22 Ni san 1869 ta ri hin de Al man 
ko lo ni si 50. yı lı nı bü yük et kin lik ler le 
kut la dı. Ara dan ge çen sü re zar fın da 
köy önem li öl çü de ge li şe rek de ğiş miş 
bu lu nu yor du. Göç men ler köy de ge niş 
ve ra hat ev ler ya pı yor, bü yük mey ve 
bah çe le ri oluş tu ru yor lar dı. Göç men
le rin di ni li de ri olan Jo hann Ya kob 
Krauze 1821 yı lın da ilk iba det ha ne yi 
aç ma gi ri şi min de bu lun du. 1834 yı lın
da iba det ha ne ar tık ha zır dı. 1842 yı lın
da ilk okul ya pıl dı. Göç men ler den 
Ch ris tian Gott lob Krauze ve Georg 
Hein rich Hum mel uzun bir sü re ay nı 
okul da ça lış tı. 1854 yı lın da Aziz 
Jo hann Ki li se’ si nin te me li atıl dı. 

Kaf kas ya’ da ilk Al man okul la rı nın 
te me li ni atan ki şi He le nen dorf lu ilk 
pro fes yo nel öğ ret men olan Al bert 

Almanların
Azer bay can da 
yerleşmetarihi
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Kirc hof’ tur. Ay nı okul da Mays ter 
Mul ler de 23 se ne bo yun ca öğ ret men
lik yap mış ve ilk anaoku lu nu kur muş
tur. 22 Ka sım 1890 ta ri hin de He le nen
dorf oku lu bir sa nat oku lu na dö nüş
tü rül dü; zi ra bu nun her hal kın ya şa
mın da be lir le yi ci bir öne me sa hip 
bu lun du ğu iyi an la şıl mış tı. Göç men
le rin ya şa mı nın bü tün alan la rın da 
kül tü rün ge li şi mi XX. yüz yı lın baş la
rın da vaiz lik ya pan Ba ron Von En gel
hard ’ın is miy le ala ka lı dır. En gel hard
’ın gi ri şim le ri so nu cu genç ler için ilk 
ti ca ret oku lu ku rul du, Evan ge list ve 
di ğer top lu luk lar oluş tu. 1893 yı lın
dan iti ba ren He le nen dorf’ ta iç ti mai 
top lan tı lar dü zen len me ye baş lan dı. 
Kaf kas ya’ da ki bü tün göç men ler dev
le tin mü fet tiş le rin ce kont rol al tın da 
tu tu lu yor du. 

Al man ko lo ni si men sup la rı nın 
dü ze ne ve ya sa la ra bağ lı lı ğı, bu ko lo
ni le rin pek mun ta zam bir du rum da 
ol ma sı nın esas ne de niy di. Ko lo ni li de
ri “Şults” se çim le be lir le ni yor ve ko lo
ni de ki üre tim, mad di ve ma ne vi 
ya şam me ka niz ma la rı nın so rum lu lu
ğu nu üze ri ne alı yor du. Ko lo ni nin 
ba ğım sız bir şe kil de ida re edil di ği 
el bet te söy le ne mez, zi ra Kaf kas ya’ da
ki Al man la rın ya şa mı nın iç ve dış cep
he le ri dev let mü fet tiş le ri nin kont ro lü 
al tın da bu lu nu yor du. Şults ’un rı za sı 
ol ma dan ko lo ni hu dut la rı nın dı şı na 
çı kı la mı yor du. İda re ci ler, ah lak sız lık 
ya pan köy lü le rin isim le ri ni “ka ra lev
ha”ya kay de di yor lar dı. 

Ko lo ni de ki ya şa mın gü ven li li ği ve 
dü zen li li ği açı sın dan önem arz eden 
bir hu sus da çok cid di bir sıhhî kont
ro lün mev cut ol ma sıy dı. Ko lo ni ye bir 
“te miz lik kül tü” − sos yal te miz lik, 
maişet te miz li ği ve ev te miz li ği kül tü 
hâ kim di. Ko lo ni nin yer leş ti ği beş ana 
cad de boy dan bo ya ev ler ve ma likâ
ne ler le do luy du. Ko lo ni de esas iş 
alan la rı şa rap üre ti mi ve ağır sa na yi 
tek no lo jik ye ni lik le rin uy gu lan ma sıy
la se çi li yor du. 

Si zi Azer bay can’ da ki en bü yük 
Al man ko lo ni si olan He le nen dorf 
ko lo ni si nin ta ri hi ko nu sun da kı sa ca 
bil gi len dir dik. Azer bay can’ da bu nun 
dı şın da da ko lo ni ler bu lun muş tur. 
Esa sen He le nen dorf’ tan ge len göç
men le rin yer leş tik le ri An nin feld bu 
ko lo ni ler den bir ta ne si dir. Yak la şık 
ola rak 107 göç men aile si Şam hor ka 

ça yı nın ba tı kı yı sı na yer leş miş bu lu
nu yor du. 1897 yı lın da Georgs feld 
kö yü oluş tu. Da ha son ra ki dö nem ler
de ay nı köy Geor gi yevs ki, 1941 yı lın
da ise Le nin kend adı nı al dı. 1911 yı lı
nın ya zın da 15 aile Eli za vet pol vi la ye
ti nin Ka zak böl ge si ne ta şın dı. Bu ra da 
dör dün cü ko lo ni − Grün feld oluş tu. 
Be şin ci ko lo ni olan Ay gen feld ise 
He le nen dorf ’un ve An nen feld ’in ba tı
sın da yer le şi yor du. Da ha son ra ay nı 

ko lo ni En gels feld, 1941 yı lın da ise 
bu gün Şem kir ’in bir ka sa ba sı ola rak 
mev cu di ye ti ni sür dü ren En gels kent 
adı nı al dı. Ay nı dö nem de ar tık Ka zak’
ta Alek se yev ka ve Tru ben feld ko lo ni
le ri de mev cut tu. Bu say dık la rı mı zın 
dı şın da, Azer bay can’ da Al man ko lo
ni le ri nin ta ri hiy le il gi li bir ta kım baş ka 
yer ler de bu lun mak ta dır. 

Prof.Dr.AbdullayevCengiz
AlmanAzerbaycanDerneğiBaşkanı
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ТЯСИСЧИ:

Getdilər.Getdilərfitçalaçala,
Getdiləratlarıçimizdirməyə–
Biziaparmadılar,
Qulançaryığmağa,moruqdərməyə
Biziaparmadılar.
 
Yalvarıbyalvarıb,diltökəndəbiz
onlarüstümüzəodələdilər,
qışqırıbtəpinib,hədələdilər:
«Hələuşaqsınız…nəyaşınızvar…»
 
Birgünxəbərgəldi:davabaşlanıb…
Onlarəsgərliyəçağırıldılar.
Nətütəkçaldılar,nəfitçaldılar,
fikirlioldular,ağıroldular…
 
Yolasalanlaraqoşulandabiz
yalvarıbyalvarıb,diltökdüonlar:
«Gəlməyin,qayıdın…geriqayıdın…
Qayıdınatlarıçimizdirməyə,
Qulançaryığmağa,moruqdərməyə».
 
Bizgetdikatlarıçimizdirməyə,
qulançaryığmağa,moruqyeməyə:

düşübarxamızcagəldiuşaqlar.
Dilimizgəlmədibirsözdeməyə.
 
Onlarınyoxluğudüşdüaraya,
Oyunlar,«məclislər»qaldıyarımçıq.
Toylardaseyrəldi,toyxanalarda,
aşıqdahavanıçaldıyarımçıq–
 
Kəndimizyamancauralanmışdı,
hərdənkorunkorunyanırdıocaq.
Birağzıgöyçəkdəqaralanmışdı:
«Deyəsən,gedənlərqayıtmayacaq»–
 
Mərmilər,güllələrfitçalaçala
Heyböyürbaşındanötdüonların.
Kətmənvuravura,otçalaçala
baxdıqyollara.
 
Getdilər,getdilərBerlinəsarı,
getdilər,getdilərölüməsarı.
Güllələrdemədi:geriqayıdın.
Lülələrdemədi:geriqayıdın,
qəlpələrdemədi:geriqayıdın,
hələuşaqsınız,nəyaşınızvar…
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