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PrezidentİlhamƏliyev:

“Bizbutarixi
hadisəilə
haqlıolaraq
fəxredirik”



Azərbaycanınmüasirtarixinin30
illikmərhələsimüdrik dövlət xadi
mi,Ümummilliliderimiz,dahiHey
dər Əliyevin adı ilə bağlıdır.Azər

baycandövlətçiliyininmüasirtarixi
nə, həmçinin dünya siyasi tarixinə
özadınıəbədihəkketmişnadirtari
xi şəxsiyyətin, fenomenal siyasi xa

diminölkəmizərəhbərliketdiyiillər
tariximizin intibah,müstəqil dövlət
quruculuğudövrüdür.
Azərbaycanıngələcəkdəmüstəqil

DÜNYAYA TƏQDİM OLUNAN 

YENİ AZƏRBAYCAN 
Hər bir xal  qın ta  ri  xi mü  qəd  də  ra  tı  nın müəy  yən edil  mə  sin  də, 

döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nə nail ol  ma  sın  da möv  cud ta  ri  xi şə  rait  lə ya 
na  şı, ta  ri  xi şəx  siy  yə  tin, li  de  rin ro  lu va  cib amil  lər  dən bi  ri  dir.
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dövlətolacağınıöncədəngörənUlu
öndərHeydərƏliyev,SSRİninrəh
bərliyində çalışdığı müddətdə heç
birşübhəyaratmadanxalqımızınin
kişafınaxidmətedənaddımlaratmış
və xüsusi planlar həyata keçirmiş
dir. Bunun nəticəsindəAzərbaycan
SovetlərBirliyindəqabaqcılrespub
likalardan birinə çevrilmişdir. Bu
səbəblərdəndirki,həmindövrdədə
Azərbaycanıbütündünyatanıyırdı.
XXəsrinsonlarınadöğruSSRİim

periyasının süqutu nəticəsində, im
periyatərkibindəolanmüxtəlifxalq
larınmilliazadlıqmübarizəsi,müs
təqilliyininəldəolunmasıüçüntari
xi zəmin yarandı. Azərbaycanın
müstəqilliyininqorunubsaxlanılma
sı,YeniAzərbaycan modelininqu
rulması və dünyaya inteqrasiya
olunması,eynizamandamilliməna

feyininmüdafiəsiHeydərƏliyevfe
nomenininvarlığınınvəOnungecə
gündüzyorulmazfəaliyyətiningös
təricisiidi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xal

qın təkidli tələbi ilə yenidən haki
miyyətə qaydışı Azərbaycan tarixi
nin,bərpaedilmişmüstəqilliyimizin
yeni bir dövrünün əsasını qoydu.
1993cü ilin iyunayındanformalaş
mağabaşlayanyenisiyasikursölkə
dəvətəndaşmüharibəsi təhlükəsini
aradan qaldırdı, separatçılıqmeyil
lərinə son qoydu,Azərbaycandöv
lətçiliyi və müstəqilliyimiz xilas
edildi.Bubirtarixifaktdırvəbufakt
dünya ictimaisiyasi xadimləri tərə
findəndəfələrlətəsdiqolunmuşdur.
AmerikaBirləşmişŞtatlarının poli
toloqu Z.Bzejinskinin “Hazırda
Azərbaycanıidarəedəbiləcəkyega

nəşəxsiyyətHeydərƏliyevdir”fi
kirləribubaxımdanbirnümunədir.
UluöndərHeydərƏliyevinhaki

miyyətəgəlməsindənsonradövlətin
qarşısındaduranmühümvəzifələr
dən birimillimənafelərə əsaslanan
xarici siyasət kursunun müəyyən
edilməsi vəAzərbaycanın dünyaya
sivil, demokratikdövlət olaraq təq
dim olunması idi. Dahi şəxsiyyətin
müəyyənetdiyibuxaricisiyasikurs
Azərbaycanıdefaktodünyamiqya
sındabirmüstəqildövlətkimitanıt
mağı təmin edə bilmək, dünyanın
bütündövlətləriiləbərabərhüquqlu
surətdə faydalı siyasi, iqtisadi, mə
dəniəlaqələrqurmaqvəbuəlaqələri
inkişafetdirmək,beynəlxalqaləmdə
Azərbaycanmənafeyinintəminedil
məsivəmövqelərinimöhkəmləndir
məkdənstrategiyasınınhəyatakeçi
rilməsindənibarətidi.
UluöndərHeydərƏliyevinxarici

dövlətlərlədiplomatikəlaqələri,bü
tün dövlətlərin suveren hüquqları
na, o cümlədən beynəlxalq hüquq
normaları ilə tənzimlənən dövlətlə
rarasımünasibətlərəhörmətetmək,
dünyadabaşverənmünaqişələrin,o
cümlədən Dağlıq Qarabağ proble
minin sülh və danışıqlar yolu ilə
həllinənailolmaq,qarşılıqlısurətdə
faydalıəməkdaşlıqqurmaq,dövlət
lərarasıəlaqələrəmaneolanhərcür
məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq
prinsipləri üzərində qurulmuşdur.
Azərbaycandövlətininxaricisiyasət
kursununuğurlahəyatakeçirilməsi
üçünölkədəvəeləcədəregiondasa
bitliyin bərqərar olması vacib amil
lillərdənbiriidi.
UluöndərHeydərƏliyevuğurlu

siyasətinəticəsində,DağlıqQarabağ
vəətrafındabaşverənhərbimüna
qişənidayandırmaq, atəşkəs rejimi
nin təminedilməsiməqsədilə1994
cüilinmayında“Bişkekprotokolu”
imzalanmışdır. Atəşkəs rejiminin
bərqərarolunmasıAzərbaycanınxa
ricisiyasətstrategiyasınınhəyatake
çirilməsi istiqamətində, həmçinin
DağlıqQarabağproblemininhəllin
də tədbirlərin görülməsi, o cümlə
dənorduquruculuğuvəmilliordu
nun gücləndirilməsi istiqamətində
münbitşəraityaratmışdır.
Dahi liderHeydər Əliyevin qur

duğu yeni Azərbaycan modelinin

A N I M
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dünyaya təqdim olunmasında əsas
istiqamətlərindən biri, dünya döv
lətlərininmarağınıAzərbaycanayö
nəltmək,Azərbaycanın təbii sərvət
lərinəqarşıdünyadövlətlərindəma
raqoyatmaqidi.MüasirAzərbaycan
modelinin dünyaya inteqrasiyasın
da1994cüilsentyabrın20dəBakı
da Gülüstan sarayında imzalanan
“ƏsrinMüqaviləsi”nin tarixi, siyasi
və beynəlxalq əhəmiyyəti var idi.
“Əsrinmüqaviləsi”ndə dünyanın 8
ölkəsi  Azərbaycan, ABŞ, Böyük
Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç,
YaponiyavəSəudiyyəƏrəbistanıiş
tirak etmişdir. Müqavilənin imza
lanmasıHeydərƏliyevin“Yenineft
diplomatiyasının” qazandığı ən bö
yükuğurlardanbiriidi.Buuğurilk

növbədədünyadövlətlərininAzər
baycanaqarşımarağınınyaranması
nanailolmaqidi.
Fenomenalsiyasivədövlətxadimi

olaraq tarixəqovuşmuşHeydərƏli
yevin Azərbaycan xalqı qarşısında
unikalxidmətlərinənbiriqədimİpək
Yolununbərpasıolmuşdur.Azərbay
can qədim zamanlardan Asiya ilə
Avropanınticarətyollarıqovşağında
yerləşir. Heydər Əliyev,Azərbayca
nındünyabazarınainteqrasiyasının
təminetməküçünqədimipəkyolu
nunbərpasınıənvacibməsələlərdən
biri hesab edirdi. Qədim ipək yolu
nun bərpası – TRASEKA proqramı
nın hazırlanmasındaHeydərƏliyev
yaxından iştirak etmişdir. Bu layihə
Avropa ittifaqının TRASEKA üzv 

dövlətlərinə dair qlobal strategiyası
nauyğunolaraq,alternativnəqliyyat
marşrutlarıvasitəsiləAvropavədün
ya bazarlarına çıxışı təmin etməklə,
budövlətlərinsiyasivəiqtisadisabit
liyinəyardımgöstərməsi,TRASEKA
üzvdövlətləri arasında gələcək re
gional əməkdaşlığın dəstəklənməsi,
Beynəlxalq Maliyyə təşkilatları və
özəl investorları cəlb etmək üçün
TRASEKAlayihləriningenişistifadə
si, AvropaQafqazAsiya “TRASE
KA” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi
ninTransAvropaŞəbəkələriiləopti
malinteqrasiyasınındəstəklənməsini
nəzərdə tuturdu. Tərəfdaş ölkələrin
rəhbərləriTRASEKAUzaqŞərqləye
nidənqurulmuşticarətmübadiləsini
tamamlayaraq, qədim İpəkYolunun
birdahaəniriticarətdəhlizinəçevril
məsinəşəraityaratdı.
Heydər Əliyevin qurduğu yeni

Azərbaycanmodelinin dünyaya in
teqrasiyasında əsas istiqamətlərdən
biridəAzərbaycanıdünyanıntanın
mışqurumlarına,təşkilatlarınaüzv
etmək və Azərbaycan mövqeyini
dünya arenasında möhkəmləndir
məkidi.Aparılanuğurlusiyasətnə
ticəsindəAzərbaycan bir çox  bey
nəlxalqtəşkilatlara,ocümlədənBir
ləşmişMillətlərTəşkilatı,Avropada
TəhlükəsizlikvəƏməkdaşlıqTəşki
latı,AvropaŞurası, İslamKonfransı
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Təşkilatı,Müstəqil Dövlətlər Birliyi
vədigərçoxlusaydatəşkilatlaraüzv
seçilmişdir. Azərbaycanın həmin
təşkilatlara üzv olması regional və
qlobal səviyyədə fəaliyyətinin qu
rulması,ocümlədənbeynəlxalqare
nada əməkdaşlığı genişləndirməsi
baxımındanolduqcaəhəmiyyətliva
cibamillərdənbiriidi.
1993cüildəAzərbaycanınMDB

yədaxilolmasıHeydərƏliyevinxa
rici siyasətkursundaxüsusi yer tu
tur.MDByəüzvolmaqAzərbayca
nınxaricisiyasifəlaiyyətininəlaqə
ləndirlməsi, ümumi iqtisadi məka
nın formalaşdırılması, nəqliyyat və
rabitə sahələrində əməkdaşlığın in
kişaf etdirilməsi, əhalinin sağlamlı
ğının və ətraf mühitin qorunması,
sosialvəimmiqrasiyasiyasətiməsə
lələrinin həyata keçirilməsi, mütə
şəkkilcinayətkarlıqlamübarizə,mü
dafiəsiyasətindəvəxaricisərhədlə
rinmühafizəsindəəməkdaşlıqbaxı
mından olduqca əhəmiyyətli idi.
AzərbaycanınMDByədaxilolması
nəticəsində,həmindövlətlərlə  iqti
sadi,siyasi,mədəniinkişafındairəli
yəaparılmasındamühümnailiyyət
lərəldəolumuşdur.
Hazırda,UluöndərHeydərƏliye

vinqurduğuyeniAzərbaycanmode
lixaricisiyasətdəözbəhrələriniver
məkdədir. Bu baxımdan xarici siya

sətdəvarisliksondərəcəböyükəhə
miyyət kəsb edir. Postsovet məkanı
ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, va
risliyiqoruyabilməyəndövlətlərol
duqcaçətinvəziyyətədüşürlər.Azər
baycanda isə siyasi varislik yüksək
səviyyədətəminolunmuşdur.Məhz
busəbəbdənxaricisiyasətsahəsində
davamlıolaraqnailiyyətlərəldəedi
lir.Beynəlxalqəməkdaşlıq,mədəniy
yət,siyasət,terrorlamübarizə,idman
və başqa sahələrdə Azərbaycan bö
yükuğurlarqazanmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev

bütündünyadayaşayansoydaşları
mızaazərbaycançılıqideyasıətrafın
dabirləşməyitəlqinedirvəbildirir
diki, azərbaycançılıqözmillimən
subiyyətini,millimənəvidəyərlərini
qoruyub saxlamaq, eyni zamanda,
onların ümumbəşəri dəyərlərlə sin
tezindən, inteqrasiyasından bəhrə
lənməkvəhərbirinsanıninkişafını
təmin etməkdən ibarətdir. Ulu ön
dərimiz xaricdə yaşayan azərbay
canlıların birliyi və təşkilatlanması
məsələsinidaimdiqqətmərkəzində
saxlamış, Azərbaycan diaspor cə
miyyətlərininproblemvəqayğıları
na böyük həssaslıqla yanaşmışdır.

Diasportəşkilatlarınaöztövsiyələri
niverənuluöndərhəmvətənlərimi
ziAzərbaycanın ictimaisiyasi, iqti
sadivəmədənihəyatındafəalolma
ğa istiqamətləndirmişdir. Heydər
Əliyev xarici ölkələrdəAzərbaycan
diasporunun formalaşdırılmasının
vacibliyini, lobbiçilik fəaliyyətinin
əsasistiqamətlərinivəperspektivlə
rinibəyanetmişdir.Uluöndərözöz
çıxışlarındabildirirdiki,sahəyəxü
susi diqqət yetirmədən xarici siya
sətdə hansısa ciddi nailiyyətlər qa
zanmaq,eynizamanda,milliməsə
lələrinbeynəlxalqmüstəviyəçıxarıl
masınanailolmaqmümkündeyil.
Müasir Azərbaycan dövlətinin

qurucusu, ümummilli liderHeydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strate
giya 2003cü ildən Prezident İlham
Əliyevtərəfindənuğurlahəyatake
çirilir.PrezidentİlhamƏliyevinqə
tiyyətli və düşünülmüş addımları
ölkənindahasürətləinkişafetməsi
nintəminatıdır.

Nü  şa  bə Məm  mə  do  va
AzərbaycanMilliQHTForumunun
vitse-prezidenti,BeynəlxalqDialoqvə

İnkişafAlyansınınsədri,
Tarixelmlərinamizədi
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Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin  

ya  ra  dıl  ma  sı ta  ri  xi ha  di  sə  dir

İlkdəfəolaraqmüsəlmanaləmin
də demokratik respublika yaradıl
mışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik
ki,burespublikanıAzərbaycanxalqı
yaradıbdır.Bu,birdahaonugöstərir
ki,Azərbaycanxalqıböyükxalqdır,
Azərbaycanxalqıazadlıqsevər,mü
tərəqqi xalqdır.Azərbaycan dövləti
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qurucularınınxatirəsinəböyükhör
mətlə yanaşır. Bir neçə il bundan
əvvəlmənimSərəncamımlaBakının
mərkəzindəAzərbaycanXalqCüm
huriyyətinin şərəfinə abidə ucaldıl
mışdır.XalqCümhuriyyətininquru
cularınınadlarıəbədiləşdirildi.Buil
isəAzərbaycanda“AzərbaycanXalq

Cümhuriyyətiİli”elanolunmuşdur
və həmölkəmizdə, həmdə bir çox
xarici ölkələrdə bu yubileyi qeyd
edərəkbizböyüktədbirlərkeçirmi
şik,keçiririkvəilinsonunaqədərbu
tədbirlərkeçiriləcəkdir.

Biz bu ta  ri  xi ha  di  sə ilə  

haq  lı ola  raq fəxr edi  rik

AzərbaycanXalqCümhuriyyəti23
ay ərzində fəaliyyət göstərmişdir.
Ancaqbumüddətərzindəböyükiş
lərgörəbilmişdir.Azərbaycanındöv
lətbayrağıtəsisedilmişdir,Azərbay
canvətəndaşlığıtəsisedilmişdir,mil
li ordumuz yaradılmışdır. Gələn ay
bizordumuzun100illiyiniqeydedə
cəyik. Azərbaycanın Milli Ordusu
1918ci ilin sentyabrında Qafqaz İs

lamOrdusuiləbirlikdəBakınıermə
nibolşevik dəstələrindən, işğaldan
azadetmişdirvəbizimqədim tarixi
şəhərimiz olan Bakını Azərbaycan
xalqına qaytarmışdır. Xalq Cümhu
riyyəti tərəfindən sərhəddəstəsi ya
radılmışdır.Gəncənintarixiadıqay
tarılmışdır. Qısa müddət ərzində
200dənçoxqanunqəbuledilmişdir.
Əlbəttəki,onlarınarasındaqadınlara
səsvermə hüququnun verilməsi qa
nunu xüsusi yer tutur. Bakı Dövlət
Universitetiyaradılmışdırvəbu,onu
göstərirki,AzərbaycanXalqCümhu
riyyəti kadrların yetişdirilməsi işin
də, təhsilin inkişafında böyük işlər
görməkəzmindəidi.Azərbaycandili
anadilibütüntəhsilmüəssisələrin
dəqəbuledilmişdir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev: 

“Müstəqillik
ənböyük
sərvətimizdir,
ənböyük
nemətimizdir,
ənböyük
xoşbəxtliyimizdir”

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin100illiyiiləbağlıçıxışından:
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Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin niy  yə  ti 

on  dan iba  rət idi ki..

GüclüdövlətyaratsınlarvəAzər
baycanxalqı azadlıq, əminamanlıq
şəraitindəyaşayabilsin.Əfsuslarol
sunki,AzərbaycanXalqCümhuriy
yətininömrüuzunolmadı,23aydan
sonra respublika süqutetdi.Bu,bi
zim böyük faciəmizdir. Mən tam
əminəmki,əgər1920ciildəmüstə
qillik əldən verilməsəydi, bu gün
Azərbaycandünyanınənzənginvə
ən inkişaf etmiş ölkələrinin sırasın
daolabilərdi.Çünkibizimtəbiieh
tiyatlarımız, coğrafi yerləşməyimiz
imkanverirdiki,bu təbii resurslar
dan biz səmərəli şəkildə istifadə
edək.XIXəsrinikinciyarısındaXX
əsrinəvvəllərindədünyanefthasila
tının böyük hissəsi məhzAzərbay
canda,Bakıdatəminedilmişdir.
Əfsuslarolsunki,bizmüstəqilliyi

itirdik.Bu,birdahaonugöstərirki,
müstəqilliyiqoruyubsaxlamaqonu
əldə etməkdən daha çətin işdir.
1918ciildəqaldırılmışbayraq1920
ciildəendirildivəonubirdəotarix
dən 70 il sonraNaxçıvanda,Naxçı
vanın Ali Məclisinin sessiyasında
uluöndərHeydərƏliyevqaldırmış
dır.AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
nin bayrağı dövlət bayrağı kimi
NaxçıvanAliMəclisinin sessiyasın
daqəbuledilmişdir.

1993-cü il ta  ri  xi  miz  də 

dö  nüş nöq  tə  si ol  muş  dur

Əslində,bizimmüstəqiltariximiz
o ildən başlamışdır. Çünki 1991
1993cü illərdə müstəqillik formal,
şərtixarakterdaşıyırdı.Azərbaycan
demək olar ki, xaricdən idarə olu
nurdu.Bizhamımızbunuyaxşıbili
rik.OnagörəAzərbaycanxalqıhaq
lıolaraqHeydərƏliyeviAzərbayca
nın dövlət müstəqilliyinin banisi,
Azərbaycandövlətininqurucusuki
mitanıyırvəbu,tarixihəqiqətdir.
Bu çətin şəraitdə Heydər Əliyev

Azərbaycanı o ağır vəziyyətdən çı
xara bilmişdir, inkişaf yoluna qoya
bilmişdir. 1993cü ildən başlayaraq
bu günə qədər Azərbaycan, sözün
əslmənasında,müstəqilhəyatyaşa
yır. Dövlətçiliyin əsasları qoyuldu,
müstəqildövlətinKonstitusiyasıqə
buledildi,milliideologiyamızqəbul
olundu, azərbaycançılıq məfkurəsi

bu gün bizim ideoloji əsaslarımızı
təşkil edir. Siyasi islahatlar aparıl
mağabaşlamışdır,demokratik inki
şaflabağlıönəmliqərarlar,qanunlar
qəbuledilmişdir. İqtisadi sahədə li
berallaşma siyasəti aparılmağa baş
lamışdırvəbazariqtisadiyyatınake
çidməhzHeydərƏliyevintəşəbbü
süiləbaşvermişdir.

Bey  nəl  xalq təc  ri  də son qo  yul  muş, 

Azər  bay  can dün  ya  nın apa  rı  cı 

öl  kə  lə  ri ilə konst  ruk  tiv 

mü  na  si  bət  lər qu  ra bil  miş  dir

Qonşu dövlətlərlə münasibətlər
normallaşdı. Çünki bu, bir absurd
vəziyyət idi ki, 1993cü ilə qədər
Azərbaycan,deməkolar,bütünqon
şudövlətlərləçoxgərginmünasibət
lərşəraitindəyaşayırdı.Qonşudöv
lətlərlə, böyük dövlətlərlə münasi
bətlərinqurulmasıHeydərƏliyevin
tarixi xidmətlərindən biridir. Ciddi
iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq
Azərbaycana böyük sərmayə axını
müşahidə edilməyə başlamışdır.
“Əsrinkontraktı”imzalanmışdırki,
bu,iqtisadimüstəqilliyimizişərtlən
dirənəsasamilolmuşdur.Hamımız
yaxşı bilirik ki, iqtisadi müstəqillik
olmadan siyasimüstəqillikdən söh
bət gedə bilməz. Ordu quruculu
ğunda böyük addımlar atılmışdır.
Azərbaycandanizamiorduyaradıl
dı.Bir sözlə, 1993cü ildənbaşlaya
raq Azərbaycan inkişaf yolu ilə
inamla gedir və bu gün bu inkişaf
davamedir.

2003-cü il  dən son  ra Azər  bay  ca  nın 

di  na  mik in  ki  şa  fı tə  min edil  miş  dir

 Biz güclü, qüdrətli dövlət qura
bilmişik.BugünAzərbaycan,sözün
əslmənasında,müstəqilsiyasətapa
ranölkədir.Bugündünyaxəritəsin
dəbeləölkələrinsayıoqədərdəçox
deyil.Xüsusilə biz ərazisi, əhalisi o
qədər də böyük olmayan ölkələrə
fikirversəkgörərikki,müstəqilsiya
sətaparmaqiqtidarındaolanölkələr
oqədərdəçoxdeyil.Biztammüstə
qil siyasət aparırıq. Bizim siyasəti
miz milli maraqlar üzərində quru
lubdur.Azərbaycanxalqınınmaraq
larıbizimsiyasətimizinmənbəyidir,
onunəsasıdır.Kənardanbizimsiya
sətimizə təsir etmə imkanları sıfıra
bərabərdir. Bunu yaxın tarix göstə

rib.İndideyəbilərəmki,beləcəhd
lərdəyoxdur.Onagörəki,bizprin
sipial siyasət aparırıq. Bu siyasət
Azərbaycanxalqıtərəfindəndəstək
lənir və müdafiə olunur. Xalqiqti
dar vəhdəti bizim uğurlarımızın
əsassəbəbidir.

Azər  bay  can bu gün bey  nəl  xalq 

are  na  da öz möv  qe  lə  ri  ni güc  lən  di  rir

Bizimləəməkdaşlıqedənölkələ
rinsayıgetdikcəartır.Bizdünyanın
ənmötəbərqurumuolanBMTTəh
lükəsizlik Şurasına iki dəfə sədrlik
etmişik.GələnilbizBMTdənsonra
ikinciböyüktəşkilata–Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik etməyə başlaya
cağıq. Biz bütün digər aparıcı bey
nəlxalq təşkilatlarla çox sıx əmək
daşlıq edirik. Bəzi təşkilatların üz
vüyük,bəzitəşkilatlarlaəməkdaşlıq
çərçivəsində fəaliyyət göstəririk.
Dünya birliyi Azərbaycana böyük
hörmətlə, böyük rəğbətlə yanaşır.
Bugündünyanın siyasi xəritəsində
Azərbaycanınyeriçoxmöhkəmdir.
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq

Qarabağmünaqişəsiiləbağlısonil
lərərzindəapardığımızişlərmüna
qişənin həlli üçün hüquqi bazanı
daha da genişləndirmişdir. BMT
TəhlükəsizlikŞurasınındördqətna
məsi vəATƏTin qərarları, əlbəttə,
bu hüquqi bazanın əsasını təşkil
edir.Həmçinin2003cüildənbugü
nəqədərdigərbeynəlxalqtəşkilatlar
oxşarqərarvəqətnamələrqəbulet
mişlər. Onların arasında Qoşulma
maHərəkatı,İslamƏməkdaşlıqTəş
kilatı, Avropa Parlamenti, Avropa
Şurası Parlament Assambleyası,
GUAM, ECO və digər təşkilatlar
var.Bu,münaqişəninhəlliüçünhü
quqibazanınyaradılmasıdeməkdir.
Bizmünaqişəninhəlliüçün iqtisadi
zəmin də yaratmışıq, güclü ordu
formalaşdırmışıq. Görülən komp
leks tədbirlər nəticəsində Azərbay
can bu məsələ ilə bağlı siyasi və
diplomatik üstünlüyü tam təmin
edibdir.Məhzbununnəticəsidirki,
nə qədər dünya erməniliyi çalışsa
da,heçbirdövlətqanunsuzDağlıq
Qarabağrejiminitanımayıb.

Biz yax  şı bi  li  rik ki, bu gün 

bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la  rı 

bir çox hal  lar  da po  zu  lur, iş  lə  mir
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Güc amili ön plana çıxır və bu,
reallıqdır.Onagörədünyabirliyinin
ErmənistanAzərbaycan,DağlıqQa
rabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim
mövqeyimizi dəstəkləməsi böyük
nailiyyətimizdir. Hesab edirəm ki,
beynəlxalqhüququnnormalarından
başqa, burada güclü Azərbaycan
amilidayanır.Bizgüclüdövlətqura
bilmişik. Bir daha demək istəyirəm
ki, bizimlə əməkdaşlıq edən və et
məkistəyənölkələrinsayıartır.Bizə
hörmət artır, bizim işimizə göstəri
lən rəğbət göz qabağındadır. Belə
bir vəziyyətdə heç bir ölkə qanun
suzrejimləheçbirəlaqəqurabilməz
vəbizbunaheçvaxt imkanvermə
yəcəyik.Bizheçvaxt imkanvermə
yəcəyikki,tarixitorpağımızdaikinci
erməni dövləti yaradılsın. Ermənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsininhəllininbiryoluvar,
odaAzərbaycanınbeynəlxalqbirlik
tərəfindəntanınanərazibütövlüyü
nünbərpasıdır.

Biz güc  lü or  du ya  rat  mı  şıq

1918ci ildəAzərbaycanOrdusu
nunyaradılmasıhaqqındaqərarve
riləndə yəqin ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətininqurucularıheçtə
səvvür edə bilməzdilər ki, bu gün
Azərbaycan Ordusu dünyanın ən
güclü 50 ordusu sırasında olacaq.
Bizim ordumuzun həm madditex
nikitəchizatı,həmdədöyüşqabiliy

yəti ən yüksək səviyyədədir. Biz
bunudöyüşmeydanındasübutedə
bilmişik. Azərbaycan Ordusu işğal
altındaolantorpaqlarınbirhissəsini
iki il bundan əvvəl işğalçılardan
azadetmişdir.Ağdərə,Füzuli,Cəb
rayılrayonlarınınbirhissəsiişğalçı
lardan azad edildi.Azad edilmiş o
torpaqlaraAzərbaycanvətəndaşları
qayıtmışlar.O torpaqlara həyat qa
yıtmışdırvəbunuAzərbaycandöv
lətietdi,AzərbaycanOrdusuetdi.

Güc  lü or  du müs  tə  qil  li  yi  mi  zin əsa  sı  dır, 

təh  lü  kə  siz  li  yi  mi  zin qa  ran  tı  dır 

Azərbaycanda təhlükəsizlik tam
təminedilibdir.Azərbaycanbugün
müstəqilölkəkimidünyamiqyasın
da ən sabit ölkələrdən biridir. Biz
güclüiqtisadiyyatyaratmışıq.Biztə
bii resurslarımızdan çox böyük sə
mərə ilə istifadə etmişikvə iqtisadi
müstəqillik siyasimüstəqilliyimizin
əsasamilidir.İqtisadimüstəqillikol
madansiyasimüstəqillikdənsöhbət
gedə bilməz. Güclü iqtisadi əsaslar
gələcəkdə də imkan verəcək ki,
Azərbaycanheç kimdən asılı olma
yaraquğurlainkişafetsin.

Son 15 il ər  zin  də iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  mız

dün  ya miq  ya  sın  da re  kord 

sə  viy  yə  də  dir

Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2dəfə
artmışdır və bu, dünyamiqyasında
analoquolmayan inkişafdır.Bizbö

yükvalyutaehtiyatlarımızıyaratmı
şıq. Bizim valyuta ehtiyatlarımız
ümumidaxiliməhsulumuzabərabər
səviyyədədir.Bizimxariciborcumuz
osəviyyədədirki,ehtiyatlarımızxa
rici borcumuzu 45 dəfə üstələyir.
Yəni,əgərdünyanıniqtisadixəritəsi
nəbaxsaqgörərikki,beləgöstəricilər
çox nadir hallarda baş verir. Bunu
bizözümüzyaratmışıq,heçbiryer
dənkömək,yardımalmadan,düşü
nülmüş siyasət, atılan düzgün ad
dımlarnəticəsində.BugünAzərbay
can iqtisadi cəhətdən tam müstəqil
dövlətdir, heçkimdənasılı deyil və
məhzbunagörədəinamlaözmüstə
qilsiyasətiniaparır.

Bu güc  lü iq  ti  sa  diy  yat 

im  kan ve  rir ki...

BizAzərbaycandaistənilənsosial
layihəni, infrastruktur layihələrini
icra edək və edirik.Azərbaycan so
sial dövlətdir. Sosial sahəyə ayrılan
diqqət imkanverirki,bir çoxsosial
problemlərözhəllinitapsın,ocüm
lədən sosial infrastrukturla bağlı
olanlayihələr.Bizdənizlərineft–qaz
kəmərləriiləbirləşdirdik.Tarixdəilk
dəfəolaraqXəzərdəniziQaradəniz
lə, Aralıq dənizi ilə neft kəmərləri
vasitəsilə birləşdi. Bizim təşəbbüsü
müzləBakıTbilisiCeyhan,BakıTbi
lisiƏrzurum,BakıSupsaneftvəqaz
kəmərləriinşaedildi.Enerjitəhlükə
sizliyibaxımındanAzərbaycannəin
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ki regionda, dünya miqyasında
önəmliölkəyə çevrildi.HazırdaCə
nub Qaz Dəhlizinin icrası ilə bağlı
böyükişlərgörülürvəsabahCənub
QazDəhlizinin rəsmi açılışı olacaq
dır. Bu da böyük tarixi qələbəmiz
dir.

Biz nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru  nu  

ya  rat  maq  la qi  tə  lə  ri bir  ləş  dir  dik 

Açıq dənizlərə çıxışı olmayan
Azərbaycan bu gün dünyanın nəq
liyyat mərkəzlərindən birinə çevri
lir. Təşəbbüskarı olduğumuz Bakı
TbilisiQars dəmir yolu, nəqliyyat
infrastrukturuiləbağlıdigərlayihə
lər, Xəzərin ən böyük limanı olan
ƏlətLimanınınişədüşməsi,“Şimal

Cənub” nəqliyyat dəhlizinin yara
dılması istiqamətində atılmış ad
dımlarbirməqsədigüdürki,Azər
baycanıdünyanınnəqliyyatmərkəz
lərindən birinə çevirək. Bu istiqa
mətdə böyük işlər görüldü. Bu,
müstəqilliyi gücləndirən amildir.
Bu, qeyrineft sektorunu inkişaf et
dirənamildir.Bizbuməsələiləbağ
lıçoxciddiməşğuluq.Gectezbizim
təbii resurslarımız tükənəcək. Bax
mayaraq ki, “AzəriÇıraqGünəşli”
kontraktınınmüddəti2050ciiləqə
dər uzadıldı. Ən azı o vaxta qədər
bu kontrakt qüvvədə olacaq. Mən
taməminəmki, 2050ci ildən sonra
da kifayət qədər neft ehtiyatları
“AzəriÇıraqGünəşli”dəqalacaq.

Azər  bay  can dün  ya  da  

mul  ti  kul  tu  ra  liz  min mər  kəz  lə  rin  dən  

bi  ri ki  mi ta  nı  nır

Oşəraitdəki,buyanaşmayaindi
dünyada o qədər də istimünasibət
göstərilmir. Ancaq buna baxmaya
raq, bizözyolumuzlagedirik.Tam
əminik ki, biz düzgün yoldayıq.
Çünkibizimnümunəmiz,bizimgör
düyümüz işlərdinlərarası,millətlə
rarasıdialoqungüclənməsinəgətirib
çıxarır və nəticə etibarilə sabitliyə,
təhlükəsizliyəxidmətgöstərir.
BizbugünXalqCümhuriyyətinin

100illiyiniqeydedirik.Baxın,ovax
ta qədər və o vaxt bizim ölkəmiz
hansıvəziyyətdə idi.Yoxsulluq, sə
falət,savadsızlıq,tamamilədağılmış
tarixişəhərlərimiz.Nəyəgörə?Çün
kiAzərbaycanmüstəqildeyildi.So
vetdövründə,İkinciDünyamühari
bəsizamanıAzərbaycanneftiolma
saydı,Sovetİttifaqıfaşizmüzərində
Qələbəni əldə edə bilməzdi. Bunu
hamıbilməlidir.BizQələbəyəhəlle
dicitöhfəvermişik.OvaxtAzərbay
canxalqı,Azərbaycanzəhmətkeşlə
ri,neftçiləri,Azərbaycanneftiümu
mittifaq büdcəsinə xidmət göstərir
di.HeydərƏliyev1969cuildəAzər
baycanda rəhbərliyəgəlməyənəqə
dərAzərbaycanbütünbusərvətlərə
baxmayaraq, Sovet İttifaqında ən
axırıncıyerdəidi.Nəyəgörə?Çünki
müstəqildeyildik.Taleyimizəlimiz
dədeyildi.
1970ci illərdə Heydər Əliyevin

yorulmaz səyləri nəticəsində Azər
baycan çox böyük dərəcədə inkişaf
etmişdir. Ancaq yenə də müstəqil
deyildi. Müstəqilliyin ilk illərində
xalqımızın başına gələn bəlalar, iş
ğal,vətəndaşmüharibəsi,AXCMü
savatcütlüyününyarıtmazfəaliyyə
tideməkolarki,ölkəmiziməhvet
mişdi. Ancaq biz dirçəldik. Nəyə
görə?Məhzmüstəqilliyə görə.Ona
görə ki, bizim taleyimiz indi bizim
əlimizdədir. Bizim gələcəyimiz eti
barlıəllərdədir.
Bugünkü Azərbaycan bir daha

göstərirki,müstəqillikənböyüksər
vətimizdir.Bu,həqiqətəndəbelədir.
Müstəqillikənböyüksərvətimizdir,
ən böyük nemətimizdir, ən böyük
xoşbəxtliyimizdir. Azərbaycanın
müstəqilliyiəbədidir.



AzərbaycanCümhuriyyətinintanınmasışərəfinəhökumət
vəparlamentüzvlərininxatirəfotoşəkli.Yanvar,1920-ciil

Rəsmidövlətqəzeti“Azərbaycan”ınredaksiyaheyəti.1919-cu
il.MəhəmmədəminRəsulzadə,ÜzeyirHacıbəyli,ŞəfibəyRüs-
təmbəyli,MəhəmmədHadivəbaşqaları.(Şəxsiarxiv)

ParisəgöndərilənAzərbaycanNümayəndəHeyəti
çalışmamasasıarxasında.1919-cuil

Parisəgöndərilən
Azərbaycan
Nümayəndə
Heyətiişbaşında

QafqazİslamOrdusunun
komandanıNurupaşaGəncədə

Parisəgöndərilən
Azərbaycan
Nümayəndə
Heyətiişbaşında



AzərbaycanCümhuriyyətininxaricətəhsilalmağagöndərdiyitələbələrdənbirqrup

MəhəmmədəminRəsulzadəƏlimərdanbəyTopçubaşovundəfnində.Paris,1934-cüil

AzərbaycanCümhuriyyətihökuməti.OrtadaNəsibbəyYusifbəyli

Qafqaz
İslam
Ordusunun
komandanı
Nurupaşa

Azər  bay  can  Cüm  hu  riy  yə  ti - 100
Bufotolararaşdırmaçı-yazarDilqəmƏhmədinşəxsiarxivindəndir.Azərbaycan
Cümhuriyyətinin100illiyişərəfinəbufotoların“Birlik”jurnalındadərcolunmasına
razılıqverdiyiüçünredaksiyamızadındanonaöztəşəkkürümüzübildiririk.
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AzərbaycanCümhuriyyətiParlamentininiclası.1919-cuil

AzərbaycanCümhuriyyətininbiryaşı.
28may1919-cuil(şəxsiarxiv)

AzərbaycanCümhuriyyətinin
biryaşı.Hərbiparad

AzərbaycanCümhuriyyətinin
biryaşı.Hərbiparad

AzərbaycanCümhuriyyəti
ordusununzabitləri
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HəsənbəyAğayevinrəhbərliyiiləAzərbaycanCümhuriyyəti
Parlamentininəməkdaşları.1919-cuil

MəhəmmədəminRəsulzadəninsədrliyiiləAzərbaycannümayəndə
heyətiİstanbulda.İyun,1918-ciil(şəxsiarxiv)

AzərbaycanCümhuriyyəti
Parlamentininsədrmüavini
HəsənbəyAğayev

AzərbaycanCümhuriyyəti
ParlamentininsədriƏlimərdan
bəyTopçubaşov

MəhəmmədəminRəsulzadə
mühacirətdə

ParisNümayəndəheyətimühacirətillərində.
Soldan:MəmmədMəhərrəmov,MiryaqubMirmehdiyev,
ƏlimərdanbəyTopçubaşov.Genuya,1922-ciil
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 İl  ham müəl  lim, bu il Azər  bay  can Pre 
zi  den  ti tə  rə  fin  dən “Cüm  hu  riy  yət ili” 
elan olun  du.  Öl  kə  miz  də və xa  ric  də 
Cüm  hu  riy  yə  ti  mi  zin 100 il  lik yu  bi  le  yi 
ilə bağ  lı sil  si  lə təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. Bu 
təd  bir  lə  rin təş  ki  li  ni ne  cə də  yər  lən  di 
rir  si  niz?
Bilirsinizki,AzərbaycanPrezidenticə

nabİlhamƏliyevbuilyanvarın10da2018
ciilAzərbaycanRespublikasında“Azərbay
canXalqCümhuriyyətiİli”elanedilməsiilə
bağlı sərəncam imzaladı.Buəlamətdarha
disənindövlət səviyyəsində layiqincəqeyd
edilməsiməqsədiləAzərbaycanRespublika
sı Prezidentinin ayrıca “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illikyubileyihaqqın
da”sərəncamıdavar.Busərancamlardada
qeydolunduğukimi1918ciilmayın28də
Azərbaycanxalqınınhəyatındamisilsizha
disəbaşvermiş,müsəlmanşərqindəilkpar
lamentli Respublika olanAzərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Azərbaycan
XalqCümhuriyyətininyaranmasının100cü
ildönümü iləəlaqədarölkədəvəölkəxari
cindəsilsilətədbirlərinhəyatakeçirilməsidə
nəzərdətutulmuşdur.Builərzindəbizistər

ölkədaxilində,istərsədəxaricdəCümhuriy
yətimizin 100 illik yubileyinəhəs olunmuş
kifayətqədərmaraqlı,rəngarəngtədbirlərin
keçirildiyinigörürük.Butədbirlərilinsonu
nadəkdavamedəcəkdir.Mənbutədbirlərin
keçirilməsində diaspor təşkilatlarımızın
fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirirəm.
Onlar keçirdikləri tədbirlər vasitəsilə yaşa
dıqları ölkələrdəbayrağımızıucaldır, ölkə
mizin şərqdə qurulan ilk Cümhuriyyət ol
masından fəxrlədanışırlar.Bizdəvaxtaşırı
xariciölkələrdətədbirkeçirdiyimizdənbili
rəm ki, başqa bir ölkədə milli maraqlarını
müdafiəetmək,özölkəni,xalqınıtəmsilet
məkolduqcaqürurvericibirhadisədir.

 Bu il həm də Qaf  qaz İs  lam Or  du  su  nun 
Ba  kı  nı er  mə  nibol  şe  vik iş  ğa  lın  dan 
azad et  mə  si  nin 100 ili ta  mam olur. Bu 
ya  xın  lar  da Si  zin me  diada açıq  la  ma  nız 
var  dı ki, Qaf  qaz İs  lam Or  du  su Azər 
bay  ca  na gəl  mə  səy  di Cüm  hu  riy  yə  tin 
var ol  ma  sı da sual al  tın  da ola  caq  dı.
Doğrudur,1918ciilmayın28dəAzər

baycan Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsi
qəbuledərək,Azərbaycanmütəqilliyinielan

etmişdi.Lakinfaktikiolaraqbumüstəqillik
sadəcə kağız üzərində mövcud olmuşdur.
Təəssüfdoğuranhaldırki,bəziaraşdırmaçı
larodövrütəhliledərkənziddiyətlifikirlər
səsləndirirlər.OnlarQafqaz İslamOrdusu
nunCümhuriyyətinqurulmasındakırolunu
bilərəkdənvəyabilməyərəkdənyakiçiltmə
yə,yadakibufaktlarınüzərindənçoxeh
malca keçməyə çalışırlar.Hesab edirəm ki,
ən doğru yanaşma tarixəmünasibətdə ob
yektivolmaqdır.ƏgərodövrdəQafqazİs
lamOrdusu vaxtındaAzərbaycana gəlmə
səydi,ermənilərinxalqımızaqarşı törətdik
ləriqırğınlarıınhəcmidəağlasığmazdərəcə
də arta bilərdi. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə
ermənilərlə yanaşı, ruslar və ingilislər də
QafqazdaAzərbayacandövlətininyaranma
sına icazə vermək istəmirdilər. Təbii ki,
Cümhuriyyətin qurulması üçün Azərbay
can xalqı, onun dəyərli ziyalıları misilsiz
mücadiləaparıblar.Lakingöründüyükimi
həmindövrdəbütünşərtlərbiziməleyhimi
zəişləyirdi.QafqazİslamOrdusunungəlişi
iləilknövbədəAzərbaycanMillihökuməti
Gəncəyə köçürüldü, onların fəaliyyət gös
tərmələriüçünşəraityaradıldı.Azərbaycan

Nurupaşanınadınınəbədiləşdirilməsi
bizimvəfaborcumuzdur

İlhamİsmayılov:

“Ümidedirəmki,
Cümhuriyyətimizin
vəBakının
qurtuluşunun
100illiyində
onlarınxatirəsinin
əbədiləşdirilməsi
mümkün
olacaqdır”

MüsahibimizAzərbaycanlılarınvədigərTürkdilliXalqlarınƏməkdaşlıqMərkəzininsədri,DünyaAzərbaycanlılarını
ƏlaqələndirməŞurasınınvəAzərbaycanMətbuatŞurasıİdarəHeyətininüzvüİlhamİsmayılovdur.
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dademəkolarkinizamiorduyoxidi.Silah
sursat təchizatı yox dərəcəsində idi. Səfər
bərlikelanolunduqdansonradabirsıraça
tışmazlıqlarortayaçıxmışdı.Nurupaşabu
çatışmazlıqları görəndən sonraməktubya
zaraq, Osmanlıdan əlavə qoşun bölmələri
istəmişdi.Çünki səfərbərlik elanolunması
nabaxmayaraq,nizamiorduolmadığından
yerliəhaliyətəlimlərinkeçirilməsiuzunvaxt
ala bilərdi.Hətta ilk vaxtlar bəzi ziyalıları
mız Azərbaycanın Türkiyəyə birləşməsini
təklifedib,bunuçıxışyolukimidəgörürüb
lər.Lakinbunailketirazedənlərdənbiridə
Nuru paşa olub.O, “məni siyasətə qatma
yın,mənhərbçiyəmvəqırğınlarınqarşısını
almaq üçün burdayam” deyib. Bundan
sonrasentyabrın15dəkQafqazİslamOrdu
suyeniyaranmaqdaolanmilliordununda
dəstəyilə ağır döyüşlər keçərək, Gəncədən
Bakıyairəlilədivə1918ciilsentyabrın15də
Bakıya daxil oldu. Bakını ermənibolşevik
işğalından azad etdi. Beləliklə, həmAzər
baycanın müstəqilliyi tam şəkildə təmin
olundu,həmdəermənilərinvəbolşeviklərin
Bakıvəətrafrayonlardakıözbaşınalıqlarına,
vəhşiliklərinəbirdəfəliksonqoyuldu.Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
paytaxtıisəikigünsonraGəncədənBakıya
köçürüldü. Yalnız bundan sonra Azərbay
candadövlətquruculuğununəsasmərhələ
sinə start verildi və ölkədəparlamentəde
mokratikqaydadailkdəfəseçkilərkeçirildi.
1918ciildə,beləbirağırvəziyyətdəbizə

dost,qardaşköməyinəehtiyacvardıvəbu
əlibizəNurupaşanınkomandanlığıaltında
Qafqaz İslam Ordusu uzatdı. Bu dəstəyin
nəticəsindəCümhuriyyətimizfaktikiolaraq
varlığınıortayaqoydu,xaricidövlətlərtərə
findəntanındı.1920ciildəbolşeviklərAzər
baycanı işğal edərkən məcbur olub Azər
baycanı15müstəqilölkədənbirikimisovet
lərbirliyinədaxiletdilər.1991ciilavqustun
30da “Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyininbərpasıhaqqında”Azərbay
canRespublikasıAliSovetininqəbuletdiyi
Bəyannamədəbununməntiqidavamıola
raq reallaşa bildi. Çünki,Azərbaycan Res
publikasının Ali Soveti Azərbaycan Milli
Şurasının1918ciilmayın28dəqəbuletdiyi
İstiqlal Bəyannaməsinə, Azərbaycan Res
publikasının demokratik prinsiplərinin və
ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq və
“AzərbaycanRespublikasınındövlətmüstə
qilliyinin bərpası haqqında” Azərbaycan
RespublikasıAli Sovetinin 1991ci il 30 av
qust tarixli Bəyannaməsini rəhbər tutaraq
buKonstitusiyaAktınıqəbuletdi,müstəqil
AzərbaycanRespublikasınındövlətqurulu

şunun,siyasivəiqtisadiquruluşununəsas
larınıtəsisetdi.Onagörədə,deməkistəyi
rəm ki, tarixi reallıqları, tarixi gerçəklikləri
doğruqiymətləndirməli,ondannəticəçıxar
mağıdabacarmalıyıq.
ÇünkioxşarhadisələrləbizXXəsrinson

larındayenidənrastlaşdıq.Beləki,sovetlər
birliyi dağıldı,Azərbaycanyenidənmüstə
qillik əldə etdi. Lakin qısa zaman ərzində
Azərbaycanda xarici qüvvələrin də təhriki
iləseparatçılıqmeylləribaşqaldırdı,ölkədə
vətəndaş qarşıdurması yarandı, torpaqları
mızınbirhissəsiyenidənermənilərtərəfin
dən işğal edildi, müstəqilliyimizi itirmək
təhlükəsiyarandı.Beləbirzamandaxalqın
tələbiylə yenidən hakimiyyətə gələn Ulu
ÖndərHeydərƏliyevinböyüktəcrübəsinə
ticəsindəvətəndaşqarşıdurmasıdayandırıl
dı,ictimaisiyasisabitlikbərpaolundu,ölkə
mizyeniinkişafmərhələsinəqədəmqoydu.
Azərbaycanındavamlımillisiyasi idealogi
yasımüəyyənləşdi.Bütünbunlarımüqayisə
edəndəyenədəgörürükki,əsrinəvvəllərin
dəolduğukimibugündəbütüntaleyüklü
məsələlərdəTürkiyəyenədəbizimlədir,əsas
strateji tərəfdaşımız, etibarlı müttəfiqimiz
dir.

 Qaf  qaz İs  lam Or  du  su  nun Azər  bay  can
 da  kı mis  si  ya  sı, xid  mət  lə  ri, gör  dü  yü 
iş  lər ar  tıq ha  mı tə  rə  fin  dən qə  bul olu 
nur. Cə  miy  yət  də Nu  ru pa  şa  nın adı  nın 
əbə  di  ləş  mə  si teztez gün  də  mə gə  lir. 
Bu ar  tıq so  sial bir si  fa  ri  şə çev  ri  lib..
BugünQafqazİslamOrdusununtarixi

missiyası kimlər üçünsə adi görünə bilər.
Bəzənkimlərsəbuordununtariximissiyası
nınəhəmiyyətiniazaltmağadacəhdedirlər.
Lakinunutmamalıyıqki,odövrünreallıqla
rına uyğun olaraq, onları Azərbaycana
Cümhuriyyətimizin qurucuları dəvət edib
lər.Onlardabizəyardımüçüngəliblər.Am
mabubirmənalıdırki,QafqazİslamOrdusu
gəlməsəydinəozamankı,nədəindikiAzər
baycanolmayacaqdı.ÇünkibugünküAzər
baycanməhzhəminoCümhuriyyətinvari
sidir.Bugündoğrudanda,cəmiyyətdəbelə
bir istəkmövcuddur.Nurupaşanınadının
əbədiləşdirilməsibirxalqolaraqbizimonla
ravəfaborcumuzdur.Hərbirinsanınborcu
durki,özvətəniuğrundamübarizəaparsın,
buyoldaşəhidolsun.Lakinbaşqabirölkə
nin vətəndaşı olaraq onların gəlib burada
bizimləbirgəmübarizəaparmalarıfədakar
lıqdır. Çünki onlar uzaqdan gələrək Cüm
huriyyət quruculuğunda bizimlə birgə çi
yinçiyinəmübarizəaparıblar.Ümidedirəm
ki, indibunun tamməqamıdır.Cümhuriy

yətimizinvəBakınınqurtuluşunun100illi
yində onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
yerinədüşərdi.

 Əs  lin  də, rəh  bər  lik et  di  yi  niz təş  ki  lat 
bir ne  çə də  fə be  lə bir cəhd edib...
Doğrudur,bizbeşiləvvəl,Bakınınqur

tuluşunun95illikyubileyindəölkəziyalıları
adından cənabPrezidentəməktublamüra
ciətedərək,Nurupaşanınabidəsininqoyul
masını xahiş etmişdik. Ölkədə olan milli
təşkilatlarlabirarayagəlibbuməsələnisent
yabrayındayenidəngündəməgətirməkis
təyirik.Buməsələnidaimagündəmdətutan
milli təşkilatların və ziyalıların birlikdə ol
masıçoxönəmlidir.Mayayının28dəRes
publika günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə
Prezident İlhamƏliyevqeydetdiki,Azər
baycanınMilliOrdusu1918ci ilinsentyab
rındaQafqazİslamOrdusuiləbirlikdəBakı
nı ermənibolşevik dəstələrindən, işğaldan
azadetmişdirvəbizimqədimtarixişəhəri
mizolanBakınıAzərbaycanxalqınaqaytar
mışdır.Göründüyükimi,artıqQafqazİslam
Ordusunun tarixi xidmətləri ölkə başçımız
tərəfindəndəənanlamlıbirgündədiləgəti
rildi, onların tarixi qiyməti verildi. Ümid
edirikki,UluÖndərHeydərƏliyevin “bir
millət,ikidövlət”fəlsəfəsindənirəligələrək,
yaxın vaxtlarda Qafqaz İslam Ordusunun,
onun qəhraman komandanıNuru paşanın
adları əbədiləşəcəkdir. Bu o dövrdə Bakı,
Göyçay,Ağsu,Şamaxı,HacıqabulvəAzər
baycanın digər ərazilərinin yağı düşmən
qüvvələrindən azad edilməsi uğrunda dö
yüşlərdə şəhid olmuş 1232 türk əsgərinin
ruhunahörmətolardı.

 Cüm  hu  riy  yə  tin 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə 
xa  ric  də han  sı  sa təd  bir ke  çir  mə  yi plan
 laş  dı  rır  sı  nız?
Bu il ərzindəmillimaraqlarımızınqo

runması, azərbaycanlılara qarşı törədilmiş
soyqırımların tanıdılmasıüçünFransa,Ru
siya, Belçika və Hollandiyada Azərbaycan
vətürkdiasporlarıiləbirlikdəbirsıratədbir
lər keçirmişik. Bu yaxınlarda Salyan rayo
nunda Cümhuriyyətimizin 100 illiyi və
Türkçülükgünümünasibətiləböyüktədbir
lər keçirdik. Sentyabr ayının 15də Qafqaz
İslam Ordusunun Bakını ermənibolşevik
birləşmələrindən qurtuluşunun 100 illiyi
olacaq.Çalışırıqki,butədbiridərespublika
mızdagenişşəkildəqeydedək.BuilAvro
panınəsassiyasimərkəzlərindədəbirneçə
tədbirkeçirməyinəzərdətuturuq.Bütünbu
tədbirləri Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə
həsredirik.
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Порт  ре  то  лог — он же психо-
лог,онжеврач
Главная цель психологической

портретологиизаключаетсявсос
тавлении психологических порт

ретовлидеровразныхгосударствс
цельювыявленияихспособности
влиять на политику представ
ляемыхимистран.
Во время катаклизмов общест

веннойжизниилинапереломных
этапах истории противоречивые
и непредсказуемые лидеры акти
визируется и, к удивлению мно
гих, становятся кумирами толпы.
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Системапсихологическихоценок
лидеров позволяет прогнозиро
ватьполитическиепроцессы.Осо
бенноэтокасаетсягосударствкав
казского региона, в которых, как
известно,рольизначениеличнос
ти первого лица в государстве
уникальнаидовлеетнаддругими
факторами.
Впостроениипсихологических

портретов имеются универсаль
ныепсиходиагностическиеподхо
ды, поразному раскрывающие
образы политических деятелей.
Структура личности политика в
каждомконкретномслучаепсихо
логическогопортретированиямо
делируется портретологом для
достижения определенной цели
илирешенияконкретныхпрагма
тическихзадач.
Для осуществления этих задач

портретологдолженбытьнетоль
ко психологом, у него должно
быть медицинское образование.
Потому чтопри созданиипсихо
логическихпортретовполитичес
ких лидеров учитываются лич
ностные характеристики, лежа
щие на грани нормы и патоло
гии.
Базиснаяструктураличностии

типичные черты характера яв
ляютсяпродуктомспецифическо
го способа воспитания людей (в
особенностивпериоддетства).Ба
зисная структура личности яв
ляется эффективным операцион
ным инструментом анализа в со
циальныхнауках.
Сегоднясерьезныеизмененияв

политическойжизнипостИслам
КаримовскогопериодавУзбекис
танезаинтересовалимногихмеж
дународных политических экс
пертов и финансовые институты.
В отличие от традиционных ли
нийгосударствЦентральнойАзии
эти изменения стали более оче
виднымиврезультатеконцепции
экономических и политических
реформ,проведенныхновымпре
зидентом Узбекистана Шавкатом
Мирзиёевым.Сегоднямногиеэкс
перты задаются вопросом— что
вынудилоШавкатаМирзиёеваот
казаться от традиционныхлиний
и провести политикоэкономи

ческие реформы резко отличав
шихполитикевременКаримова?
Многие эксперты подчерки

вают это его отличающимся ми
ровоззрением и годами сформи
рованныму негомнением,пони
манием основных причин проб
лемрегиона,атакжеегокачества
ми, которые были получены из
егохарактерныхособенностей.Ра
зумеетсяречьидетотойчеловеке
, которое неоднократно былпод
вергнуткулуарныминтригамэпо
хиКаримова,конечноречьидето
политическом лидере, который
точнорассчитал внутри властные
силытойэпохипреодолеваякла
новыепреградысохраняясвоеса
мообладание. Действительно,
ШавкатМирзиёевполитик,кото
рыйможетнайтивыходаизтруд
ных положений и многие оши
баются считая его либеральным
политиком, да , для стратегичес
кихцелейвнешнеонкажетсямяг
ким, но внутри он очень строгий
государственныйдеятель.
Несомненно, эти характерные

качестваШавката Мирзиёева бы
лисформированызасчетпройден
ного им жизненного пути, труд
ностей,скоторымионсталкивал
ся,и,наравнесэтим,засчетунас
ледованной системы семейных
ценностей. Нетрудно увидеть от
ражениеблагородства,добротыи
состраданияввоспитаниичелове
ка, рожденного в семье медиков.
ОтецМиромонродилсявузбекс
койсемьеместныхдворянскихпо
томков в поселке Яхтан Ганчинс
когорайонавТаджикистане.Отец
Миромон, для того чтобы обу
чаться на родном языке, посту
паетмедицинскийинститутвУз
бекистане.Вэтижегодыонзнако
митсясматерьюШавката.Наряду
сэтимМиромонтакжебылочень
серьезным общественным деяте
лем. Однако изза благородного
происхождения в эпоху Сталина
семья начала подвергаться муче
ниям.Усемьиотняливсеземель
ные участки и кышлаги, которые
были распределены среди мест
ных сельских жителей. Семью
«наградили» клеймом узбекских
националистов. Это вынудило

семью переехать из родного Ях
танскогорайонавУзбекистан.То
естьсемьяМиромон,какноситель
национального сознания, в отро
чествебудущегопрезидентапри
вила маленькомуШавкату систе
му национальных ценностей, ге
нетически переходящих из поко
ления в поколение. Молодость
президента Шавката Мирзиёева,
несмотря на официальную ком
мунистическую идеологию, была
построенанабазенационального
духа.Насамомделесдержанноеи
осторожное поведение семьи, ст
радающей от сталинских репрес
сий,выдавалосьвовзглядахюного
Шавката. Отец Миромон хотел,
чтобыегосынШавкатпрожилти
хуюиспокойнуюжизнь,иегобес
покоила активная общественно
политическая деятельность сына.
Несвоевременная смерть матери
повергла в серьезный психологи
ческийшок молодогоШавката и
егобратьеви сестер.ОтецМиро
мон вел скромный образ жизни,
старался быть для своих детей и
отцом и матерью, и во многих
случаях не мог все успевать. Две
сестрыМиромонажилидалекоот
города Заамин, в котором жила
их семья. По настоянию детей,
чтобыположитьконецэтимстра
даниям,Миромонженилсяната
тарской девушке, которая очень
тепло относилась к их семье. И
действительно,Шавкатиегобрат
ьяисестрыполюбилиэтудевуш
кукакроднуюмать.Сероглазаяи
добрая татарская девушка как
родная мать отвечала на любовь
детей к ней. Неслучайно эта де
вушка попросила Шавката и его
братьев и сестер называть ее по
имени их матери, чтобы не бро
ситьтеньнаэтувзаимнуюлюбовь.
Вотличиеотбывшегопрезидента
ГрузииМихаилаСаакашвили,он
не относился с ненавистью к не
родному себе человеку, а наобо
рот, увидев в ней материнскую
любовь,любилиуважалее.
ОтецМихаилаСаакашвилиНи

колоз, медик по образованию,
развёлсясженойиушёлвдругую
семью за несколько месяцев до
рождениясына.Мать,ГиулиАла
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сания, профессористорик, спе
циалист по культуре средневеко
вой Грузии, тюрколог, председа
тель общественного союза «Дом
дружбы Грузии и Азербайджа
на», впоследствии вышла замуж
за Зураба Кометиани. Воспита
нием занималасьмать, отчимот
носилсякпасынкуспренебреже
нием. Миша рос без отцовский
ласки.
Эти травмыдетства в будущем

отразилисьнаегохарактере,пове

денииимировосприятии.Однако
большеотчимаонпрезиралрод
ногоотцаинепростилегозасвоё
детство. Саакашвили изменил
своё отчество с Николозовича на
Николаевича: своеобразнаяместь
отцу,покинувшемусемьюещёдо
рождения сына. Заодно он «поп
равил»иэтническоепроисхожде
ние, провозгласив себя менгре
лом.Вотвтакойколлизиипровёл
свои детские дни Миша. Во
пиющим образом чувствовалась
его зависть к сверстникам. Эти
чувстваподталкивалиегокизоли
рованностиикодиночеству.Свою
семейную неполноценность он
постарался компенсировать, уг
лублённо занимаясь учёбой. Но
детские травмы оставили на нём
своиследы.Властьдлянеговсегда
былаинструментомкомпенсации

неполноценности, которая моби
лизовалаегонабольшиедостиже
ния.
ВластьдляСаакашвилиявляет

ся средством получения мате
риальныхинематериальныхблаг
(богатство,слава,престиж,извест
ность,популярность,доступввыс
шиеслоиобществаидр.),атакже
способом господства над други
ми, получения удовольствия от
зависимости других (своеобраз
ныйвластныйсадизм).

ЛичнаяжизньМихаилаСаакаш
вили замыкается в придуманном
имвоображённоммире.Онотри
цает мнения всех окружающих,
отвергает любую критику в свой
адрес.Длянегосуществуеттолько
одна правда, только Его мнение.
Натех,ктосниминесоглашается,
онсмотриткакначужого,какна
врага. Будучи подозрительными
ковсемуиковсем,такиелюдине
могутблизко сходитьсянискем,
часто остаются одинокими. Они
неустанно борются против вооб
ражаемых «врагов» иживут «вы
сокимиидеями».
«Высокие идеи» возникают на

основе реальных событий, сопро
вождаются напряженной эмо
циональностьюизанимаютвмыс
лях доминирующую позицию,
приводякошибочнымвыводам.

Обиженные на многие неспра
ведливости не могут забыть оби
ду, вечно анализируют события.
Этичувствавихмысляхдомини
руютисоздаютжаждумести.
Высокиеидеи–этосреднеесос

тояниемеждуошибочнымимыс
лями и бредом. Высокие идеи,
хоть и не способствуют появле
нию психических болезней, но
считаются патологией. Они по
рождаютвхарактереСаакашвили
черты конфликтности, импуль
сивности,агрессивности.
Всё эти характеристики соот

ветствуютшизоидномутипулич
ности.
Шизоидныйтипличности(еще

называетсяинтровертнымтипом).
Слово «шизоид» было предложе
но в 1936 году немецким ученым
Кречмером, который считал, что
междушизоиднымипсихопатами
ибольнымишизофрениейимеет
сяэтиологическоесходство.Одна
ко позже стало известно, что нес
мотрянасходствоназваний,уэтих
нарушений нет ни этиологичес
кой, ни патогенетической связи.
Особенностью этого типа личнос
тей является наличие аутистичес
когомышления,иэтимонирезко
отличаютсяотдругих.Уэтихлич
ностейповедение,одежда,мимика
ит.д.имеютспецифическиеотли
чия. Их подозрительность носит
навязчивыйхарактер.
Во всём этом в той или иной

формепросматриваются симпто
мы шизоидального состояния. С
точки зрения физиологии это
реакциянервнойсистемыивсего
организма.
Они очень страдают от двух

расстройств:маниивеличияима
ниипреследования.
Молодой Шавкат Мирзиёев в

1974годупоступаетТашкентский
институтинженеровирригациии
механизациисельскогохозяйства,
ипослеокончанияинститутапре
подаеттам.В1981годуонпозна
комилсясосвоимученикомЗиро
Атхоном. На самом деле, пород
ниться сбогатойсемьейФерганс
кой области сыграло бы важную
рольвбудущейкарьеремолодого
ученого.БудущийсвёкрМахмид



жонГашимовподдерживалдруж
бу со многими влиятельными
людьмитогопериода.УМохмид
жонатакжебылаотличнаяторго
вая сеть, основанная на этих свя
зях.Ноондобивалсянавсетолько
своим трудолюбивым , целенап
равленным характерам . Шавкат
Мирзиёев до 1992 года поднялся
от младшего исследователя до
должности проректора в своем
родноминституте,иодновремен
носэтимбылпредседателемпар
тийного комитета коммунисти
ческойпартии.в1990годуонбыл
избран в депутаты в Верховном
СоветеУзбекистана.В1994годуон
вновь становится членом парла
мента независимого Узбекистана.
В 1996 году Указом Президента
Узбекистана Ислама Каримова
Шавкат Мирзиёев былназначен
главой исполнительной власти
Джизакскойобласти.С 2001 года
он назначается главой исполни
тельной власти Самаркандской
области. Следует отметить, что
тогда подавляющее большинство
людей в политической власти в
Ташкенте были выходцы из Са
маркандасИсламомКаримовым.
ФактическиУзбекистаннаходился
в руках Самаркандского клана.
Мастерствоиполитическиенавы
киШавкатаМирзиёевапозволили
ему,несмотряниначто,бытьос
торожнымсчленамиСамаркандс
когоклана,которыезанималивсе
самые важные должности и уни
жали тех, кто не был членом их
клана. Шавкат Мирзиёев умел
слушатьлюдей.Онмолчаискры
вая свои чувства пытается выяс
нить, насколько искренен или
фальшивегособеседник.Благода
ряименноэтим своимкачествам
он смог избавиться от окружив
шего его Самаркандского клана.
На этом этапе психологические
характеристики и основанные на
них качестваШавкатаМирзиёева
былиоченьполезнымивегорабо
те. Образ жизни его родителей,
предупреждениясемьиобихму
ченияхвовремярепрессийсозда
лиунегопривычкускрыватьсвои
чувства. Ради истины признаем,
что еще однимпострадавшимот

Самаркандскойгруппировкибыл
один из ведущих лиц в полити
ческом руководстве Узбекистана.
Неслучайно,чтововременара
ботыШавката Мирзиёеваглавой
исполнительной власти Самар
кандской области его борьба с
местными мафиозными группа
мидляпредотвращениянехватки
продовольствиявызвалавозмуще
ниеместныхгруппиихопекунов
вТашкенте.ВУзбекскойпрокура
туре началипредъявлять обвине
ния противШавката  Мирзиёева
наоснованиитого,чтоонведетс
нимибезосновательнуюборьбуи
чтоуэтихлюдейнетникакойви
ны.Генеральныйпрокурорсделал
докладИсламуКаримовупоэто
му поводу. Но Ислам Каримов
черезсвоихнезависимыхканалов
уточняет , что Шавкат Мирзиёев
невиновен, и шаги, которые он
предпринимает по отношению к
оптовыммонополистамиторгов
цамвСамарканде,правильные,и
что он прав. После этого Ислам
Каримов, 2003 году приводит
ШавкатаМирзиёевакруководству
новогоправительства.Дальновид
ныйШавкатМирзиёев,учитывая
оценочных суждение окружение
Каримова , смог проявить себя
как исполнительный технократ –
реформатор , но без какихлибо
политических претензий, чтобы
нестатьжертвойинтригминист
рафинансовРустамаАзизова,из
вестного как «любимцем Ислама
Каримова». Конечно же способ
ность Шевката Мирзиёева скры
вать свои чувства, слушать, нахо
дитьобщийязыксовсемиискры
вать свои истинные намерения,
создавая отвлекающую среду,
смоглиотвлечьотнего внимание
многихсвоихпротивников.Имен
ноэтотфакторпослесмертиИс
лама Каримова обеспечил без
геополитического противос
тояниябесконфликтныйприходк
властиШавкатаМирзиёева,ипер
вой задачей нового президента
стала борьба с членами Самар
кандского клана в политической
власти.Многие госслужащие, ко
торые были изгнаны из полити
ческой элиты Узбекистана изза

этого клана,ШавкатомМирзиёе
вым снова были приглашены в
центр и назначены на высокие
должности, а мастер интриг Рус
там Азимов был освобожден от
должности.
Впоследнеевремяоднимизса

мыхважныхшаговШавкатаМир
зиёева стало восстановление свя
зей с Турцией, которые были ос
лаблены в период Ислама Кари
мова.Этотшагсталзначительным
шагом вперед для развития эко
номикиУзбекистана.Посредним
подсчетам,этотподходобеспечит
потокресурсовдляэкономикиУз
бекистананасумму17млрд.дол
ларов в ближайшие пять лет с
точки зрения туризма, альтерна
тивныйэнергетики, сельского хо
зяйства,текстильнойпромышлен
ностиидругихотраслейпромыш
ленности. А одна из важнейших
исторических и стратегических
целейШавкатаМирзиёева—пос
редством донорских инвестиций
сделать Бухары и Самарканда
центром турецкого и исламского
мира.Здесьбудутсозданыинсти
тутынаимениБурханииМатури
ди.Однаизкрупнейшихавиаком
паниймира турецкие авиалинии
итуроператорывзялинасебяоп
ределенные обязательства по ор
ганизациитуристическихпоездок
кэтимгородамизстрантюркско
го и исламского мира. С этим в
ближайшие десятилетия у Узбе
кистана открывается возможнос
ти , наряду со своимиплодород
нымиземлями,становитсяиМек
койТюркскогоМира!
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Ад  ге  зал Ма  ме  дов
ЛидерДвижения«Единения
Славяно-ТюркскогоМира»
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Azərbaycan Mətbuat Şurası və
AzərbaycanlılarınvədigərTürkdilli
XalqlarınƏməkdaşlıqMərkəzi(AT
XƏM) 3 may Türkçülük gününü
türkçülüyün banisi, Azərbaycanın
ictimai fikir tarixinin görkəmli nü
mayəndəsi Əli bəy Hüseynzadənin
doğmayurduolanSalyanrayonun
daqeydedib.

Əsası ATXƏM tərəfindən qoyul
muş və hər il ənənəvi olaraq qeyd
olunun bu əlamətdar günlə bağlı
dövlət və hökumət rəsmiləri, icti
maisiyasi xadimlər, kütləvi infor
masiya vasitələri və qeyrihökumət
təşkilatlarının rəhbərləri bir araya
gəlmişdilər.
Tədbir iştirakçıları öncə Salyan

rayonundaUluöndərHeydərƏliye
vin abidəsini ziyarət ediblər. Daha
sonraonlarƏlibəyHüseynzadənin
və istiqlalşairiXəlilRzaUlutürkün
abidələrini, həmçinin rayonda türk
şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış
abidənidəziyarətediblər.
ToplantınıgirişsözüiləaçanAT

XƏMsədri İlham İsmayılov “Türk

T Ə D B İ R

TÜrk  LÜk GÜ  nÜ 

Sal  yan  da qeyd olu  nub

İl  ham İs  ma  yı  lov: 
“AzərbaycanvəTürkiyə
arasında,eləcədədigərtürk
xalqlarıiləəməkdaşlıqsahə-
sindəsonillərçoxciddi,
mühümişlərgörülməkdədir”

Əf  la  tun Ama  şov: 
“Bizlərçalışmalıyıqki,
gələcəkdəbugündigər
türkdillixalqlarvə
toplumlarınparadıkimi
özünəyertutsun”
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çülükgünü”nünmahiyyətindən,ya
ranmatarixçəsindənsözaçıb.Birlik
sədri bildirib ki, belə tədbirlərlə bu
əlamətdartarixinanlamınıngənclə
rəçatdırılması,millişüurundahada
yüksəldilməsinə nail olmaq, vətən
pərvərlik ruhunun hər zaman diri
tutmaq hədəf seçilir. “Azərbaycan
vəTürkiyəarasında, eləcədədigər
türkxalqlarıiləəməkdaşlıqsahəsin
də son illər çox ciddi,mühüm işlər
görülməkdədir.Buişlərintensivləş
məkdədir. Bu əməkdaşlıqların də
rinləşdirməsixalqlarımızınrifahının
yüksəlməsinə,eynitarixikökəsahib
olaninsanlarınyenidənyaxınlaşma
sınasəbəbolacaqdır”,–deyəİ.İsma
yılovvurğulayıb.

Azərbaycan Mətbuat Şurasının
sədri, Milli Məclisin depuatı Əfla
tunAmaşovmayayınınbayramlar
ayıolduğunudeyib:“Artıqbirneçə
ildirki, 3may tarixi isəTürkçülük
Günükimiqeydolunur.Bugünü
nün qeyd edilməsində ATXƏMin
böyük rolu var. Hesab edirəm ki,
belə tədbirlərin təşkili ilə biz türk
çülükmirasınasahibçıxmışoluruq.
Tədbirin Salyanda – Əli bəy Hü
seynzadənindoğmayurdunda təş
kili isə xüsusi rəmziməna daşıyır.
Bizlərçalışmalıyıqki,gələcəkdəbu
gün digər türkdilli xalqlar və top
lumlarınparadıkimiözünəyertut
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sun”,–deyəƏ.Amaşov fikrinəay
dınlıqgətirib.
Dünya Azərbaycanlılarınin Milli

BirliyininsədriCavadDerəxtiTürk
dünyasının inteqrasiyası istiqamə
tindəatılanaddımlar,Azərbaycanın
bu proseslərdəki rolundan danışıb.
Bildirib ki, son illər ərzində Türk
dünyasınınbirlikvəbərabərliyiyo
lundamühüm tədbirlərkeçirilibvə
bu tədbirlər günügündən daha da
artmaqdadır.
MilliQHTForumununİdarəHe

yətininsədrmüaviniQorxmazİbra
himli, şair Əkbər Qoşalı, Mətbuat
Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri
MüşfiqƏləsgərli,AzərHəsrətvədi
gəriləri çıxışlarında Türkçülük gü
nününönəmindəndanışıblar.Qeyd
edilib ki, tarixi keçmişimizin öyrə
nilməsi, tariximizdəki qəhramanlıq
səlnamələriningələcəknəsillərəçat
dırılmasıüçünbelətədbirlərinkeçi
rilməsinin çox böyük əhəmiyyəti
vardır.
DahasonraTürkçülükGünütəd

biri konsert proqramı ilə davam
edib.

“Bir  lik”
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 SoyuqmüharibədövründəAme-
rika və Sovet İttifaqının iki qütblü
dünyadüzəninisbidəolsa,özarala-
rındabalanssaxlayabilirdi.Sovetlə-
rin dağılması ilə Avropa İttifaqı,
Amerika və Rusiya-Çin olmaq üzrə
üçayrıblok,üçayrıqütbformalaşıb,
və artıq dünya düzəni bu “üçayaqlı
stul”daoturmuşdur.
 Bu “üçayaqlı” balanssız tənlikdə

varolanüçlüblok,özçətirlərialtına
almış olduqları dövlət və millətləri
qoruyarkən,bubloklardatəmsilolun-
mayanTürkvəTürk-İslamcoğrafiya-
sındakısuverendövlətlərvəmillətlər
etibarsızdöyüşsahələrinəçevirilmiş,
iqtisadi və siyasi cəhətdən zəbt edil-
mişdir.
Bubalanssıztənlikregionvədün-

yasülhünüciddimənadatəhdidedir.
Dünyasülhünətöhfəvermək,“sülh

stulu”nun dördüncü ayağını oluş-
durmaq, Türk, türk-islam coğrafiya-
sının işğalının qarşısını almaqüçün
bu dövlətlər fərqli partiyalar, ideolo-
giyalar,  məzhəblərin üstündə olan
demokratikprinsipvədəyərlərəmalik
yenibirblokunəmələgəlməsinəstart
verməlidirlər. Bu şox vacib bir şərt-
dir.
Buoluşumhegemongüclərinməz-

lum millətlər üzərindəki zülmünün
qarşısını aldığı kimi, dünya sülhünə
dətöhfəverəcəkyeganəimkandır...
Dünya sülhü üçün, demokratiya

üçünresurslarınbərabərbölüşdürül-
məsivəədalətlidünyadüzənininbər-
qərar olunması  üçün Türk Birliyi
şərtdir;makroplandaAvropaBirliyi,
mikro planda yerli mədəniyyətimizə
bağlıbirformalaşmanınyaranması...
YaranabiləcəkdördüncüTürkblo-

kuAvropa,AsiyavəAmerikaxalqla-

rınındadahaazadvədaharahatya-
şamasınıtəminedəcəkdir.Qurulacaq
ədalətli və demokratik dünya düzə-
nində, sıxışdırılmış cəmiyyətlərdə
“pilləkən altı” inkişaf edən, əxlaqsız
müharibə,dediyimiz terrorizmdəöz
populyarlığını itirəcəkdir. Yəni Gü-
neyAzərbaycanda,Myanmarda, Li-
viyada,Suriyadainsanlarhərsabaha
inamla oyanacaqları kimi, Parisdə
barda, Londonda metroda, ABŞ-da
ticarətmərkəzlərindədə insanlarda-
hagüvənlivətəhlükəsizolacaqdır...

Prosesədairtəklifim:
-QurulacaqTuranMəclisi,adap-

tasiyaprosesinikeçəcəkdir.
HərbirölkəninDaxiliİşlərNaziri,

Xarici İşlərNaziri,MədəniyyətNa-
ziri,BaşQərargahRəisivəKəşfiyyat
Təşkilat sədribuməclisin təbiiüzvü
qəbulediləcəkdir.
Buməclisdəsiyasətçilərinyanında,

sənətçi, elm xadimi, jurnalist, iqti-
sadçılar və biznesmenlər də olacaq-
dır.
Turan Məclisində Cənubi Azər-

baycan,ŞərqiTürküstan,Qarabağvə
s.kimiişğalaltındaolantorpaqlarda-
kı Türklərin nümayəndələri də yer
alacaqlar.
Transformasiyalıolaraqhərbiröl-

kəninDövlətvəyaCümhurbaşqanla-
rı, bir və ya iki il müddətinə Turan
Məclisinin sədri olacaqdır. Turan
Məclisininsədriməzhəbindən,dinin-
dən, siyasi baxışından asılı olmaya-
raq, dünyada yaşayan 250-300 mil-
yonTürkünsədrikimiqəbulediləcək-
dir.
Bubirliyininxərclərinə,hərbiröl-

kəümumdaxiliməhsuluçərçidəsində
iqtisadidəstəkverəcəkdir.
Əsas fəlsəfəsi regionda sülh, dün-

yada sülh olacaq olan bu Məclisin
bütünqərarlarıdemokratikqaydalara
görə səsvermə yolu ilə qəbul oluna-
caq,heçbirölkəninəhalisayınagörə
deyil, yalnız qərarlar demokratik
prinsiplərlə müəyyən olunacaq və
mənimsəniləcəkdir.
Yaranacaq ortaq siyasi güc, hərbi

güc,texnolojigücvədemokratiyanın
inkişaf etdirilməsi təmayülü, daha
etibarlı, daha azad, daha xoşbəxt bir
dünyayaaçılanqapıolacaqdır.
Hər kəs böyüklüyünü göstərəcək,

Tanrınıntürkmillətinəbəxşetdiyibu
missiyanıda,bumillətlayiqincəye-
rinəyetirəcəkdir.
Yetirilməlidirdə...

Üç  qütb  lü dün  ya  da sül  hün ye  ni aça  rı:

TÜRk BİR  lİ  Yİ

GökhanTürkeşÖngel
işadamı
Türkiyə
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Bu gün dünya siyasi xəritəsində
altımüstəqiltürkdilliölkəmövcud
dur.Bununlayanaşı,digərölkələrin
tərkibində də bizimlə qohum olan
eyni soyköklü muxtar respubliklar
vardır. Ümumilikdə türkdilli ölkə
lərdəyazıüçüntədbiqolunanəlifba
laranəzərsaldıqdaonlarınəsasən–
latın,kirilvəərəbəlifbalarındanisti
fadəetdiklərinigörməktəyik.
Dünya yaranandan alimlər daim

mübahisə etməkdədir ki, görəsən
odun,təkərinyoxsayazınınroluin
sanlığıninkişafıüçünənvacibamil
lər olubdur?!...Cavablar daim açıq
dır,ammakeçmişhaqqındaelmləri
öyrənməkdə,buvəyadigərhadisə
lərin günümüzə kimi gəlib çatma
sındaəsasrolunməhzyazınınüzəri
nədüşdüyünüinkaretməkolmaz.
Bir anlıq qədimdən günümüzə

yazıdedikdəgözümüzünönünəilk

Da  ni  mar  ka  lı  
Vil  helm Tom  se  na  
və  fa bor  cu  mu  zu 

unut  ma  dıq
15dekabrdünya

Türklərinin“Türkdili”
günükimiqeydedilsin
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olaraq – qədim Misir heroqrifləri,
Babil mixi yazıları, finikiyalıların
əlifbası və ondan təsirlənən antik
yunan,sanskrit,Çinheroqrifləri,et
rusk,latın,aramivəbunlardanbəh
rələnən müasir dünya xalqlarının
çağdaşəlifbalarınıngəldiyinihərbi
rimiz əzbərdən deyə bilərik. Yazı
böyükmədəniyyətlərin,sivilizasiya
ların yaranmasında ən başlıca işti
rakçı element olub. Dünyanın ən
böyükmuzeylərindəmüxtəlif xalq
larınqədiməlyazmaları,dastanları,
poemaları,yazılıabidələribugündə
qorunubsaxlanılır.Bunlarınvasitəsi
ilədəmüasirmillətlərinkeçmişinin
mədəni zənginliyi müəyyən edil
məkdədir.
Yaxşı,bəsbugünyerüzərindəya

şayan təqribən 300milyonluq türk
dilli xalqların nə zamansa öz milli
əlifbasıolubmu?..Yoxsabizeləbir
başadigərxalqlarınyaratdığıəlifba
lardanmıyararlanmışıqhərzaman?.
Səmimiolaq,bügünneçənəfərimiz
bu suala əminliklə, qürurla, fəxrlə,
həttaəzbərdən“bəliolub”cavabını
verəbilər?!Çoxcuzibirsayıdainsa
nımız1893cüildədanimarkalıtəd
qiqatçı,türkoloqalim,professorVil
helm Tomsenin (18421927) dünya
tarixi və ən başlıcası biz türkdilli
xalqları daim qürurlandıran qədim
OrxunYeniseyəlifbasınıtürkcəçöz
düyünü bilməkdədir. Danimarkalı
alim heç kimin təsəvvür etməkdə
belə qısqanclıqla yanaşdığı  yazılı
abidələrin qədim türklərə məxsus
olduğunudünyaelminə,türktarixi
nəbəxşetmişinsandır...Kaşki,mil
lətimizinvəfalıdostuolandanimar
kalıprofessorVilhelmTomseninadı
Bakıda, Ankarada, Astanada, Daş
kənddə, Bişkekdə əbədiləşdirilərdi.
Onunailəsiiləəlaqəqurulardı–on

lara səxavətli millətimizə xas vəfa
borcu şükranlarımızı təqdim edər
dik...
Bununbirgünbaşverəcəyinədə

inamımböyükdür.Çünkü,bizyaxşı
lığı itirməyən ərən insanların da
vamçılarıyıq.

Orhun-Yenisey,yoxsa
Göytürkəlifbası?

Müxtəlif araşdırma yazılarında
qədim türk əlifbası yaOrhunYeni
sey,yadaGöytürkhərflərikimiqey
də alınmaqdadır. Əslində, söhbət
eyniəlifbadangedir.Sadəcəolaraq,
bu yazılı abidələr Orhun vadisi
(Monqolustanərazisi)vəYeniseyça
yı ətrafında (Rusiya Federasiyası,
Sibir bölgəsi) tərəfində tapılmışdır.
Yazılar Göytürk Xaqanlığı dövrün
dəkixaqanlartərəfindənhazırlandı
ğı üçün –Göytürk əlifbası kimi də
adlandırılmışdır.
Halhazırda Rusiya Federasiyası

(Tuva, Xakasiya,Altay),Monqolus
tan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Çin
ərazilərində ümumilikdə 200ə ya
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xınyazılıabidəmövcuddur.Əlif  ba 
öz  lü  yün  də 38 hərf  dən iba  rət ol 
maq  la ya  na  şı 100dən çox tam  ğa 
işa  rə  lər  dən iba  rət  dir.Tariximənbə
lərəgörəVIXəsrlərdətürklər tərə
findənrəsmiəlifbakimiistifadəolu
nub.BuhaqdaBizansdiplomatı,ta
rixçi Menandrus Protektorun hələ

VI əsrdə Bizansda Xaqanın elçisi
qismində gələn heyət haqqında
qeydlərdə bildirmişdir.Həmin əsrə
aid Çin qaynaqlarında da türklərin
öz əlifbalarının olduğunu görmək
dəyik. Bu əlifba X əsrdə türklərin
kütləvi islama keçid dönəmində
ərəbəlifbasıtərəfindənsıradançıxa
rılmasına baxmayaraq,XVI əsrə ki
miAvropadabirsıragizliyazışma
larda şifrəli kodlar kimi istifadə
olunmuşdur. Ən son Macarıstan
ərazisində tarixin qaranlıq səhifələ
rindəitmişdir.

Sirr  li ya  zı  la  rın ge  ri dö  nü  şü və

DanimarkalıVilhelm 
Tomsonunçalışmaları

Yuxarıdadabildirildiyikimi,qə
dimtürklərinyazılarıdeməkolarki,
təqribən doqquz yüz illiyinə tarix
səhnəsindənsilinmişvəhəttavarlığı
beləunudulmuşdur.
17001721ci illərdə Çar Rusiyası

iləİsveçarasındauzunvəikincitərəf
üçün çox ağır nəticələrə səbəb olan
məşhur Şimalmüharibəsi baş verir.
Çoxlu sayıda isveçli hərbi əsirlərin
içində kapitan Johan von Strahlen

bergadlıxəritəşunaszabitolub.Öm
rünün 13 ilini Rusiyada əsir həyatı
yaşamasınabaxmayaraq,ruslaronun
tədqiqatçı və xəritəşunas olduğunu
bilməkdəydi. Dövrünün Rus çarı I
Pyotr botanika alimi Gottlieb Mes
serchmitdi Sibirə göndərir. Məqsəd
bölgəninmüalicəvibitkiləriniöyrən
məklə yanaşı flora xəritəsini də ha
zırlamaqidi.Buekspedisiyayaisveç
lihərbiəsirJ.Strahlenbergidəmütə
xəssis köməkçi kimi aparılır. İllər
sonraİsveçəqayıdanJ.Strahlenbergi
1730cuildə“AvropavəAsiyanınşi
malvəşərqtərəflərihaqqındatarixi
coğrafiqeydlər”adlıkitabdərcedir
və burada Yenisey çayı sahilində
gördüyü yazılı abidələr haqqında
məlumatvermişolur.Həminillərdə
buyazılarAvropatədqiqatçılarıtərə
findənböyükmarağasəbəbolur.İlk
olaraq fin araşdırmacılar 188788ci
illərdəbölgəyəelmisəfərtəşkiledir
lər,çünkühəminalimlərfin/uqorla
rınkökənininuzaqAsiyaolduğunu
iddia edirdilər. Gördükləri Yenisey
abidələrininnüsxəsiniçıxararaqAv
ropayaaparırlar.Gözlədiklərinəticə
yənailolmurlar.Dahasonrakıillər
də(1891)rusiyalıekspedisiyaqrupu
məşhur tarixçiVasiliRadlovun rəh
bərliyiiləMonqolustanınOrhunva
disinə səfər təşkil edir. Burada da
Orhun yazılarının nüsxəsi çəkilərək
dahasonraV.Radlovtərəfindənçap
olunur. Bu yazılara runik əlifba adı
verilir.Runiksözüqədimskandinav
dialektində“tampaca”mənasınagə
lir. Həqiqətən də dövrünün dilçi
alimləribuyazılarıbirtapmacakimi
çözməküçüngərginrəqabətiçindəy
dilər.Maraqlısıbudurki,heçkimbu
yazılarıntürkxalqlarınaaidolabilə
cəyini belə ağlından keçirmək istə
mirdi. Düzdür V.Radlov müəyyən
hərfləri tampağa çalışsada,məsələ
yətələskənyanaşmışvəsadəcəola
raqrunikyazılarıdərcetməkləkifa
yətlənmişdir.Bunabaxmayaraq,Da
nimarkanınKopenhagenUniversite
tində dərs deyən tədqiqatçı alim,
antik dillər mütəxəssisi Vilhelm
Tomsenartıq iki ildənçoxüzərində
çalışdığı OrhonYenisey runik yazı
larınınmütləq“dilaçacağına”hamı
dançoxinanırdı.
Bu təqvimi bütün türk xalqları

unutmamalıdır–15dekabr1893cü
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il... Daş kitabə ilk olaraq “Tenqri”
(Tanrı)deyir,dahasonra“Türk”de
yədünyayasəssalır...Bəli,Göytürk
Xaqanıbelədedi:“EyTürkMilləti!
Mənki,Tanrının izniylə taxtaotur
muşTürkBilgəXaqan.Sözümüso
nunaqədərdinlə.ÜstdəGöyçökmə
sə,Altdayerdəlinməsə  səninelini
vətörənikimpozabilər?”...Həqiqə
təndə,Türktarixiüzərindəoynanı
lanbütünqondarmaoyunlarıBilgə
Xaqanbirdahaəsrlərsonrapozmuş
vəçağdaşdünyatürksivilizasiyası
nınnecədəzənginköklərəgetdiyini
göstərmişoldu.

Qa  za  xıs  tan  lı Sa  ka şah  za  də  si

“Altınadam”və2500illik 
türkyazıları

ProfessorV.Tomseninbizəhədiy
yə etdiyi milli mirasımızın yaşı VI
əsrdən hesablanmağa başlandı. Za
manla1904cüildəÇində104səhifə
likkağızüzərindəOrxunyazılarıilə
çap edilmiş uyğur kitabı, Qırğızıs
tandaTalasyazılarıdasilsiləolaraq
tapılmışvədanimarkalıaliminçöz
düyü hərflərin sayəsindəmətnlərin
mənaları qədim türk, uyğur, qırğız
dialektlərindəbizəçatmışoldu.
1969cuildəQazaxıstanınkeçmiş

paytaxtıAlmatadan50kmməsafədə
yerləşən İssıkərazisindəyolçəkim

ləri zamanı tapılmışyaşı e.əV əsrə
aidedilənSakakurqanı–arxeoloq
larınmarağına səbəb olur.Araşdır
ma zamanı qazax tədqiqatçılar Be
kenNurmuxanbetovvəKamalAki
şev bütün paltarları və silahı belə
qızıldanolanSakaşahzadəsivəyüz
lərlə antik eksponat tapırlar. Bizim
yazımıza görə bu tapıntının ən bö
yükönəmibudurki,Sakaşahzadə
sininyanındamüxtəlifəşyalarlaya
naşı üzərində Orhun yazıları kimi
bildiyimiz 26 hərfin olmasıdır. Bu
yazılargümüşqədəhqabınüzərində
yazılıb.Yazıbelədir:“Tigin23yaşın
da öldü, Eşik xalqının başı sağ ol
sun”. Beləliklə, bu tapıntı sübut et
miş oldu ki, türk runik əlifbasının
yaşı eramızın VI əsrindən götürül
məsiyalnışdırvəəsilistifadəkökləri
2500ilədayanır.
Araşdırma yazımın sonunda bir

dahadünyayazı elminə türk sivili
zasiyasınındaözəlifbasıolduğunu
sübut edənDanimarka Kraliyət El
miCəmiyyətininrəhbəriolmuşpro
fessorVilhelmTomseninəzizxatirə
siönündədərinvəfaborcuvəmin
nətdarlığı ilə baş əyərək, təklifimi
səsləndirmək istərdim. 15 dekabr
Türkdilli Respublikalarda ortaq
“Türkdiligünü”kimiqeydedilsin.
Hətta, Qazaxıstanın paytaxtı Asta
nada 2010cu ildən fəaliyyət göstə
rən Beynəlxalq Türk Akademiyası
nınnəzdindədanimarkalıprofessor
VilhelmTomseninadınaelmiorden
dətəsisedilərək–milliyətindən,di
nindən, irqindən asılı olmayaraq
Türk tarixinin düzgün araşdırılma
sına töhvə vermiş insanlara təqdim
edilsin.

ƏbülfəzŞEYDABƏYOV



P E R S O N A

28   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   29

AzərbaycanCümhuriyyəti Parla
mentinin üzvü Məhəmmədsadıq
AxundzadəAraniləTürkiyədətürk
çülük hərəkatının ideoloqu Nihal
Atsız arasında çox yaxın dostluq
münasibətləriolub.Bunagörədirki,
Aran mühacirətdə vəfat etdiyi za
manonunhaqqındaəngenişnekro
loquNihalAtsızyazıb.
Mühacirətdə Sadıq Aran, Sənan

AzərimzasıilətanınanMəhəmməd
sadıqAxundzadə 1895ci ildə Zən
gəzur qəzasının Sisyan bölgəsində
doğulub.BakıAliPedaqojiİnstitutu
nadaxilolub,“Füyuzat”,“Açıqsöz”
kimi mətbuat orqanlarında şeirləri
yayımlanıb.1917ciildəÇarRusiya
sının çökməsi ərəfəsində Zəngəzu
runmərkəziGorusadönüb,burada
məktəbtəsisedib.
1918ci ilin 7 dekabrında Azər

baycanCümhuriyyətininParlamenti

qurulduğuzamanZəngəzurnüma
yəndəsi olaraq parlamentə qatılıb.
Aranparlamentdəçoxluqtəşkiledən
MüsavatPartiyasınaqoşulub.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin iş

ğalındansonraAranMirzəbalaMə
həmmədzadənin rəhbəri olduğu
gizliAzərbaycanİstiqlalKomitəsinə
qatılıb.1923cüilinsonundaGüney
Azərbaycana, növbəti il Türkiyəyə
gedib, Trabzonda bir il müəllimlik
edib.Dahasonraİstanbulayollanıb.
Aran İstanbulda Müsavat Partiyası
Xarici Bürosunun Mədəniyyət Ko
mitəsinin nəzdində AzəriTürk
GənclərBirliyinitəsisedib,buquru
munrəhbəriolub.
1930cu illərin əvvəlində Aran

Finlandiyaya gedib, orada damək
təbaçıb.BuməktəbdəİdilUralböl
gəsindənköçən türklərədərskeçib,
Turan Ocağı dərnəyini yaradıb.

1932ciildəburada“YeniTuran”ad
lı qəzet təsis edib. Qəzet türkcə və
fincəyayımlanıb.
Aran 1936cı ildə yenidən İstan

bula dönüb. 19391941ci illər ara
sında“Ulus”və“Cümhuriyyət”qə
zetlərininİrandakımüxbirikimiça
lışıb.IIDünyamüharibəsindənson
raTürkiyədəTürkMədəniyyətİşləri
Dərnəyini yaradıb, 1961ci ildəAn
karada təsis edilən Türk Mədəniy
yətini Araşdırma İnstitutunun qu
rulmasındaiştirakedib.
Məhəmmədsadıq Aran mühaci

rətdə Rəsulzadə və Mirzəbala Mə
həmmədzadədənsonraənçoxyazı
larınəşredilənmühacirlərdənolub.
Türkiyədə“YeniKafkasya”, “Azəri
Türk” (birmüddət onun rəhbərliyi
ilə yayımlanıb), “Məfkurə”, “Do
ğuş”,“Bozqurd”,“GökBörü”,“Dav
ran”, “Yaşıl yarpaq”, “Qızıl alma”,
“Özləyiş”, “İctihad”, “Çınaraltı”,
“Torpaq”, “Orhun”, “Yaş Türküs
tan”, “Yolların səsi”, “Odlu Yurd”,
“Azərbaycan Yurd Bilgisi”, “Türk
kültürü”,“Cığır”,“Ötükən”,“Aras”,
“Mücahid”, “Yana Milli Yul” kimi
jurnallarda, “Cümhuriyyət”, “Yeni
İstanbul”,“Şərqyolu”,“YeniTuran”
kimi qəzetlərdə şeirləri, məqalələri
yayımlanıb.Yazılarını “MehmetSa
dık Aran”, “M.S.Sanan”, “Sanan
Azer”, “M.Sisyanlı” imzaları iləya
zıb.
Aran1935ci ildəİstanbulda“Er

genekon yolları” adlı şeirlər məc
muəsi çap etdirib. Ona Türkiyədə
şöhrət qazandıran əsəri isə 1942ci
ildəİstanbulda“Cümhuriyyət”mət
bəəsindəyayımlanan“İrantürkləri”
əsəridir. O, kitabının ön sözündə
İrandakı türklər məsələsi ilə bağlı
yazıb:“İrandakıfarsdövlətiartıqçürü-
yüb.Biz İrandakı türkləroməmləkətin
çürük tabutunu artıq çiynimizdə daşı-
mayacağıq. Bu gün İran dövləti artıq
mövcuddeyil.Bizimdəözhaqlarımıza
qovuşmağımızın zamanı gəlib... Əziz
yurddaşlarım. Əsrlərlə biz təbrizlilər
qazandıq,Tehranisəyedi,bizəkölə,qul
gözüyləbaxdı.Artıqqulolmaqzamanı
arxada qalıb. Biz artıq Tehranın köləsi
olmaqdan qurtulmalı və haqqımıza sa-
hibolmalıyıq”.
NihalAtsız“Çınaraltı” jurnalının

36cı sayındabukitabhaqqındare
senziyayazıb,jurnalın40cısayında

NihalAtsız AranMəhəmmədzadə

İki mü  ca  hİ  dİn 
dostluğu

NihalAtsızCümhuriyyətdeputatıhaqqında
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isə Aranın Atsıza cavabı dərc olu
nub.
1944cüildəM.Aranınİstanbulda

“Milliməcmuə”mətbəəsində “Tür
kün qızıl kitabı. “Qutadqu bilik””
adlıəsərinəşrolunub.Bukitabçada
XIəsrdəYusifUluqXasHacibtərə
findən yazılmış məşhur “Qutadqu
bilik” əsərindən nümunələr təqdim
edilib.
Aran bütün fəaliyyəti boyunca

türk dünyası, türkçülük üçün çalı
şıb. Təsadüfi deyil ki, “Kızılelma”
jurnalının ona yönəltdiyi “Türkçü
lük tələqqiniz nədir?” sualına belə
cavab verib:“Türkmillətini tanımaq,
sevmək,türkaləmini,türkləribir-birinə
və bütün dünyaya tanıtmaq. Məhkum
türklərin qurtuluşuna ölürcəsinə çalış-
maq, bu çalışmada tək müstəqil türk
dövlətiolanTürkiyəninzərərgörməsinə
imkan verməmək. Türkiyədəki türk
gəncliyinəgerçəktürksəciyyəsivəəxla-
qıtəlqinetmək.Türkulusununbəşəriy-
yətə və mədəniyyətə etdiyi xidmətləri
tanıtmaq”.
Məhztürkçülükləbağlıfikirlərinə

görəAranTürkiyədəyaşadığımüd
dətdə böyükmillətçi ideoloqNihal
Atsızlayaxındostluqmünasibətiqu
rub. Aran 1971ci il mayın 28də
Cümhuriyyətin ildönümündə vəfat
etdiyizamanonunhaqqındaənge
niş yazını elə “Ötükən” jurnalında
NihalAtsızyazıb.
Buyazıikimücahiddostunyaxın

münasibətlərini əks etdirdiyi üçün
tamşəkildətəqdimedirik:
“Bukeçənaylardabizimaraqlan

dırmasıgərəkliolanikişəxsaramız
dan köçüb getdi.AzərbaycanlıMə
həmmədsadıq Aran və türkiyəli
TəhsinDəmiray.“Bizimaraqlandır
masıgərəkliolan” deməkdəməq
sədim ikisinin də türkmilliyyətçisi
olmaları,buyoldaçalışıbvuruşma
ları, yazılar yazmaları və xidmət
göstərmələri baxımındandır.Ayrıca
məni maraqlandıran başqa yönləri
dəvar.MəhəmmədsadıqAranƏdə
biyyat fakültəsindən, Təhsin Dəmi
ray isə Sultaniyyədən sinif yolda
şımdır vəbudostluqbütünhəyatı
mızboyudavametmişdi.

1926cı ildə dərs ilinin əvvəlində
Ədəbiyyat fakültəsində dərslərin
başlandığı zaman məni bir həftə
sonra əsgərliyə apardıqları üçün
hərbixidmətimibaşavurandanson
ra,növbətiil1927ciildətəkrardərs
lərəbaşladığımzamanyenisimalar
laqarşılaşdım.OzamanƏdəbiyyat
fakültəsinin şöbələrində təhsil üç il
idi və ilk iki il hazırlıq, sonuncu il
ixtisassayılırdı.İxtisasalantələbələr
özlərinin seçdikləri dörd dərs üzrə
dərsəgirməkləmükəlləfidilər.
Bizim ilk dörd semestr, yəni ha

zırlıqdönəmixeyliqələbəlikyaran
mış,1012nəfərolmuşdu.Bəlkədə,
günümüzüntələbələri1012nəfərlik
“qələbəliyə” heyrət edəcəklər, am
maeləidi.Yenisimalararasındaiki
nəfər də azərbaycanlı vardı: Kamal
vəMəhəmmədsadıq.
Kamaltambirazəriağızıilədanı

şırdı, gülərüz, amma soyuqqanlı
gənc idi.Məhəmmədsadıq isəazəri
vəTürkiyə türkcəsi ləhcələrininqa
rışığındanibarətbirtürkcəilədanı
şanzarafatcıl,birazdadəlidolubir
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cavan idi. Hər  ikisi də çox bilgili,
həmdəbütünazərilərkimiyaraşıqlı
idilər, asanlıqla söz söyləyə bilirdi
lər.Farsvərusdilləriniyaxşıbilirdi
lər.BundanbaşqaMəhəmmədsadıq
dinxadimi ailəsindəyetişdiyiüçün
ərəbcənidəbaşadüşürdü.
İkisidəƏdəbiyyat fakültəsinibi

tirmədi.Əslində,onlar tələbədeyil,
siyasətadamları,mücahididilər.Qı
sa ömrü olan Azərbaycan Cümhu
riyyətində xidmət etmişdilər. Bu
dövlət Moskva tərəfindən istila
edilincəTürkiyəyəsı
ğınmışdılar. Sonralar
Kamal İran Azərbay
canınagedərəkmüba
rizəsini orada davam
etdirdi və II Dünya
müharibəsi illərində
İran Böyük Britaniya
və Moskva tərəfindən
işğal edildiyi zaman
kommunistlər tərəfin
dənöldürüldü.
Mə h əm m əd s a d ı q

AranınbizimƏdəbiyyat
fakültəsindəöyrənəbilə
cəyi elə bir şey yox idi.
OnsuzdaFüzuliniəzbər
dənbilirdi.Farsdilinidə
yaxşı bildiyi üçün bütün
Divan ədəbiyyatımız və
İran ədəbiyyatı ona açıq
idi.Nəhayət,odabirideal
və mücadilə adamı oldu
ğundanAzərbaycanınqur
tuluşsavaşıüçünçalışmağa
məcburidi.Busəbəbdəndə
fakültənitərketdi.İstanbul
dakı azərilərin bir qisminin
başına keçərək dərgi çıxar
maq, konfranslar vermək,
təbliğati işlər görmək surəti
iləAzərbaycandavasıyolun
daçalışdı.
İdealını müdafiə etməkdən

ötrüharadaimkantapırdısa,oracan
atırdı.BusəbəbdənhəttabiraraFin
landiyayagedərəkoradatürkdilin
dəqəzetdəçıxardı.
Sərfetdiyiqüvvəvəenerjininmü

qabilindəMəhəmmədsadıqınsavaşı
o qədər də bol bəhrələr vermirdi.
Ammaözüdəbundanqətiyyənrən
cidəolmurdu.Bezmək,ümidsizliyə
qapılmaqanlayışlarıonunlüğətində
yoxidi.

Yuxarıdaonundəliqanlı olduğu
nuxatırlatmışdım.Həqiqətəndə,elə
idi.Həmin səbəbdən də həmvətəni
olanazərilərinçoxuilədiltapıban
laşabilmirdi.“Gözyummaq”nədir
bilmirdi.Bəlkədə,güclücəhətiözü
nü bunda göstərirdi. Mən onun
azərbaycanlıtələbələrinməsələlərini
həlletməküçünsağlamlığını təhlü
kəaltınaqoyaraqnecəçalışıbvuruş

duğunugörənbir adamkimibunu
deyirəm.Məndən810yaşböyükidi
və yaşadığımız bu günlərdən 10 il
əvvəlçoxağırbirağciyərəməliyyatı
keçirmişdi. Ona çox danışmaq, çox
istivəçoxsoyuqşeyləryeyibiçmək,
özünüyorubəldənsalmaqolmazdı.
AmmaMəhəmmədsadıqyalnız çox
isti və çox soyuq şeylər içməməklə
bağlıyasaqlaraəməledir,danışmaq
və özünü yormamaq məsələsində
isə heç bir sərhəd tanımırdı. Çünki

çayıçoxistiiçməsədəolardı.Amma
mübarizəni davam etdirməsi üçün
çox danışması və çox yerlərə baş
vurmasızəruriidi.
İstanbulda,Cahangirməhəlləsin

dəyaşayırdı.İstanbulunadamıüzüb
əldənsalanisti,rütubətlihavaların
dadəfələrləCahangirdən Süleyma
niyyədəolan işyerimə,yaxudQar

talMaltəpədəkieviməgəl
mişdi.Bütünbunlarıhəm
vətənlərini  azərbaycanlı
tələbələriməktəblərəyer
ləşdirmək üçün edirdi.
Əlbəttə,yalnızmənimya
nıma gəlməklə məsələ
bitmədiyinə görə uzun
uzadıçəkənmüzakirələ
rimizdənbirnəticəhasil
etmək və çıxardığımız
qərarları yerinə yetir
mək üçün başqa yerlə
rə,bəzənhəttaAnkara
ya da getməli olurdu.
Yorğunluğunun ciyər
lərinəmənfitəsirisəsi
nin xırıldamasından
hiss olunurdu. Lakin
həyatını bütünlüklə
Azərbaycana qurban
vermək məsələsində
qərarlı olanMəhəm
mədsadıqbircəazəri
gəncini də məktəbə
yerləşdirə bilmək
üçün həyatını fəda
etməkdən ən kiçik
tərəddüd göstərə
cəkşəxsiyyətdeyil
di. Hərdən ona
“Türklərüçünçalı
şan bir Mustafa
KamalAtatürk, qa

qauzlarüçünçalışanbirHəmdul
lah Sübhi Ataqaqauz olduğu kimi,
azərilərüçünçalışanbirAtaazəridə
var.O da sənsən!”  deyə sataşma
ğımdaolurdu.
Söhbətlərimiz daim zarafat üstə

köklənirdi. Hökumətin milliyyətçi
likbaxımındanyanlışbirqərarıolan
kimi “Siz osmanlılar Türkiyəni ba
tırdınız!”  deyə sözə başlayır, işin
yanlış tərəflərinibütündəqiqliyi ilə
açıbgöstərir,arayabir lətifə,yaxud
atalarsözüqataraqsöhbətinibitirir
di. Bəzən mənə yalnız “Osmanlı”
deməkləkifayətlənməz, təmsiletdi
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yiazəriləridə“əcəmlər”adlandırar
və əski OsmanlıSəfəvi savaşlarını
göz önünə gətirərək söhbətlərimizə
birnəşəhavasıqatırdı.
Azərbaycanlılarınxalqyaradıcılı

ğında Şah İsmayılın Sultan Səlimi
məğlub edərək İstanbulu ələ keçir
mələrihaqqındabirrəvayətdəvar
mış.Bunuqəhqəhəiləgülərəkmənə
danışmışdı. Bir gün telefonla məni
aramış və “Bura Şah İsmayılın qə
rargahıdır!”  deyə özünü təqdim
edib ardınca məndən də “Bura da
YavuzSultanSəliminqərargahıdır!”
cavabınıalınca,“Canım,mən indi
birbalaca lovğalanmaqfikrinədüş
düyümandaheçYavuzuxatırlatma
ğın yeri idimi?”  deyə gülmüş və
mənidəgüldürmüşdü.Şahİsmayı
lınadı iləməni“qorxuda”bilmədi
yini görüncə başqa bir dəfə telefon
açdığı zaman “BuraAxsaq Teymu
runqərargahıdır.Osmanlınındərsi
niverməyəgəlirik!”dediyizaman
məndən“AxsaqTeymurbizdənəv

vəlsizinölkəniviranqoydu”cava
bınıalarkənyenədəgüləgülə“Elə
bu qədər bəsdir. Daha aranı qarış
dırma!”demişdi.
MəhəmmədsadıqAranbütünöm

rünü azərbaycanlıların mübarizəsi
nə həsr etsə də, yalnız sadəcə bir
azərbaycançıdeyil,dahaçoxtürkçü
idi. Azərbaycanın ayrıca dövlət ol
masınıdeyil,Türkiyəninşərqhissə
sini təşkil etməsini istəyir və “Nə
edək?SizOsmanlılaryardımayetiş
mədiyinizüçünbizdəözbaşımızın
çarəsini özümüz qıldıq”  deyirdi.
“Sənan”təxəllüsüiləyazdığışeirlə
rin bəziləri uğurlu alınmışdı. Bun
larda milli ideala sədaqət, eyni za
mandabirhüznyüküduyulmaqda
dır.Oşeirlərtoplanıbbirkitabhalın
daçapedilsəydi,nəgözəlolardı!
MəhəmmədsadıqAran da şimali

azərbaycanlıların,yəniRusiyahaki
miyyəti altındakı azərbaycanlıların
əksəriyyəti kimi şiə təriqətinəmən
sub idi. İslamıçoxgözəlbilirdi.

Lakin şimal azərbay
canlıları hələ çar za
manında din məsələ
sini çox gözəl həll
edərək dünyəvilik
yolunu tutduqları
üçün onda da təəs
sübkeşliyinhərhan
sıəsərəlamətinətə
sadüf edilmirdi.
Türkiyədə bu son
iyirmi ildə sayları
daha da artan ca
hillərin əsla qəbul
edəbilməyəcəkləri
bir tərzdədanışır
dı. Bir dəfə yenə
də telefonda əh
valımı sorarkən
“Necəsən? Mən
bir sünninamazı
qılacağam. Sən
də orada bir şiə
namazı qıl!” 
deyə zarafat et
mişdi.
Əslən İstan

buldan və kü
bar ailədən
olan bir müəl
limə xanımla
evli idi. Bir
gün yenə Ca

hangirməhəlləsindəkievindəözəli
ilədəmlədiyinəfisçayıiçdiyimizza
manhəmişəkiqaydasıüzrədanışdı
ğıüçünxanımıüzünümənətutaraq
“Canım,buadamkimdir,Allaheş
qinə,sünnimi,şiəmi,dinsizmi,mən
hələanlamadımdemişdi.Mən isə
“Heçbirindəndeyil,şamandır”ca
vabınıvermişdim.Məhəmmədsadıq
Aran da zarafat tərzinə ara vermə
dən “Bax əsl doğrusunu sən tap
dın!”deyəsözümütəsdiqləmişdi.
Zarafatcıllıq və yaxşı mənada

məsxərə onun təbiətinin əsas xüsu
siyyətlərindənidi.
Uzun illər Cahangir məhəlləsin

də, Sormagir küçəsindəki 111 saylı
evdə yaşamışdılar. Küçələrində
meydanaçıxanbirproblemləəlaqə
dar bələdiyyə idarəsinə göndərdiyi
ərizədə ünvanı unutmasınlar deyə
onu şeir şəklində aşağıdakı kimi
qeydetmişdi:

Ca  han  gir 
Sor  ma  gir 
Yüz on bir. 
Əziz qardaşım Məhəmmədsadıq

Aran!Sən tüfəngindəki songülləyə
qədər vuruşan əsgər kimi üzərinə
götürdüyünvəzifəni sonaqədər la
yiqincə yerinə yetirərək aramızdan
getdin. İnsanlar xatırlandıqca yaşa
yırlar.İnanıramki,uzunzamandil
lərdə anılacaq, sonra isə türkçülük
tarixindəkihəqiqiyerinitutacaqsan.
Sözlərimiburadabitirərkəndəfələr
ləsənədediyimbirkəlməniyenədə
təkraredəcəyəm:sənbunaqarşıçıx
san da, yenə də güneyi, quzeyi ilə
birlikdə bütün Azərbaycanı əldə
edəcəyik!...”.
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Məlum olduğu kimi, Prezident İl
hamƏliyevin2018ciil10yanvartarix
lisərəncamınaəsasəncariilölkəmizdə
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli”
elan edilmişdir. Bu il həm də tarixi
Azərbaycan torpaqları olan İrəvan şə
hərinin ermənilərə güzəştə gedilməsi
nin100cü ildönümüdür.Gəncnəslin
bu istiqamətdə maarifləndirilməsi və
beynəlxalqictimaiyyətədüzgünməlu
matların çatdırılması məqsədilə müx
təliftədbirlərhəyatakeçirilir.Azərbay
can Respublikasının Prezidenti yanın
daQeyriHökumətTəşkilatlarınaDöv
lət Dəstəyi Şurasının 2018–ci il üçün
elanetdiyiIqrantmüsabiqəsində“İrə
vansız100il”mövzusundatədbirlərin
təşkili sosial şəbəkələrdə informasiya
müharibəsinin gücləndirilməsinə dəs
tək”layihəsiiləqalibolan“Beynəlxalq
İnformasiya və Regional Araşdırma
lar” (BİRA) ictimai birliyi tərəfindən
müvafiqlayihəninicrasınastartverib.
“Bu layihədə qarşımıza qoyduğu

muzəsasməqsəd,Azərbaycantorpaq
larınaiddiaedənErmənistanınəslində,
paytaxt kimi istifadə etdiyi İrəvan şə
hərininbelə,tarixiAzərbaycantorpağı
olduğuhalda,Qarabağanecəiddiaedə
bildiklərisualınıcəmiyyətinəsasfikri

nəçevirmək,informasiyamüharibəsin
də hərbi qulluqçularla birgə cəmiyyə
tindədövlətmaraqlarındançıxışetmə
sinə nail olmaq, eyni zamanda, sosial
şəbəkə istifadəçilərinin internetməka
nında Azərbaycan maraqlarını müda

fiəetməsinədəstəkolmaqdır.Əsashə
dəfimizgənclərinAzərbaycanınqələ
bəsi naminə informasiya savaşına qo
şulmasıdır”–deyəictimaibirliyinsəd
ri,layihərəhbəriZaurQəriboğluqeyd
edib.

Coğrafiyatanımayankinvəyadaşnaklar:

Fər  qA  nə  dən qA  rA  BA  ğA  dək

Şəkil1. İrə  van 2018 hə  rə  ka  tı  nın lo  qo  su 

Şəkil2. İrəvan qalasının Çar Rusiyası tərəfindən işğal edilməsi (rəssam Frans Alekseyeviç Rubo)
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Xatırladaqki,İrəvanhaqqındaməlu
matlarınbeynəlxalqmiqyasdayayılma
sıməqsədiiləBİRAictimaibirliyitərə
findənAzərbaycan,rusvəingilisdillə
rində fəaliyyət göstərən http://ira
van2018.comsaytıyaradılıb.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,

erməni vəhşiliyindən təkcəAzərbay
cantürklərideyil,eynizamandaTür
küstanda(MərkəziAsiya)yaşayanqar
daşlarımızdaəziyyətçəkiblər.Beləki,
ermənilər təkcəAzərbaycanda  deyil,
türklərə qarşı soyqırımı Türküstanda,
ocümlədənÖzbəkistandadatörədib.
Arxivsənədlərinəgörə,19181920ci

illərdə Mərkəzi Asiyadakı türklərin
(özbək, qazax, türkmən, qırğız) milli
dövlətləriniqurmaquğrundaapardıq
ları azadlıq mübarizələrinin qarşısını
almaq məqsədilə, Qafqazdan xüsusi
olaraqgöndərilənermənilərdənibarət
bolşevikdaşnak cəzadəstələrininÖz
bəkistandatörətdiklərisoyqırımaktları
nəticəsində, təkcə Fərqanə vadisində
onminlərlə dinc özbək xüsusi aman
sızlıqlaqətləyetirilib,işgəncələrəməruz
qalıb,kəndvəşəhərlər,dinitikililər,tari
xibinalardağıdılıb.BubarədəÖzbəkis
tanınyazıçıpublisistiŞöhrətSalamovun
(Şöhrət Barlas) “Türküstan və Cənubi
QafqazXIXXXəsrlərdə.Daşnaklar:Fər
qanədən Qarabağadək” adlı kitabında
ətraflıyazılıb.
Tarixisənədlərəəsasən,ermənilərbir

günərzindəÖzbəkistanınKokandvila
yətində10mindənçoxinsanıqətləyeti
rib.Əndicandaisə4,5mindincsakiner
mənidaşnaklarınınvəhşiliyininqurbanı
olub.1918ci ildə3aydaermənilərTür

küstanda35mindincəhalinisoyqırıma
məruzqoyub.
Bütün bu qırğınların əsas səbəbkarı

daşnaklarolaraqadlandırılanErməniİn
qilabiFederasiyasıDaşnaksütunparti
yasıdır.1890cıildəTiflisdəyarananpar
tiyanınermənidiasporununolduğubü
tünölkələrdəbürolarıfəaliyyətgöstərir.

PartiyanınəsasıüçermənimillətçisiRos
tomZoryan,SimonZavaryanvəXristo

for Mikayelyan tərəfindən qoyu
lub.Təşkilatilkvaxtlar“Ermə
niinqilabçılarınınittifaqı”ad
lanırdı. Daşnakların məqsədi
silahvəgüctətbiqiiləOsman
lı İmperiyasının şərqində er
mənidövlətiqurmaqidi.
1891ciildənəşrolunanvə

Daşnaksütununmətbuorqanı
olan“Droşak” (bayraq)qəze
tindədaşnaklarözproqramla
rıbarədəbunlarıyazırdılar:
“Bizimpartiyamızözməq

sədlərinə yalnız diplomatiya
yoluilənailolmaqistəyənlər
ləheçcürrazılaşabilməz.Bi
zimdiplomatlarımızözmara
ğından və güclülərin mara
ğından çıxış edir.Avropa bi
zimüçündeyil,qoyermənilər
bilsinlər ki, erməni torpağı
qanla suvarılmasa, onlar heç
birşeyəldəedəbilməzlər.Di

gərtərəfdən,partiyaErmənistanınprole
tariatın köməyi ilə azad olunacağına
inanmır, çünki Türkiyə şəraitində bu
mümkündeyil.Torpaqməsələsi ənva
cibməsələlərdənbiridir,torpaqotorpaq
daişləyənəməxsusolmalıdır”.
Daşnaksütun partiyası qurulduqdan

sonraicraedilənbirsıraterrorçufəaliy
yətlər: 1894cü ildə Diyarbakır üsyanı,
1895ciildəVanüsyanı,1896cıildəOs
manlıBankınabasqın,padşahAbdülha
midəsuiqəsdcəhdiəsashərəkətlərdir.
Rusiyada1917ciildəbaşvermişinqi

labdansonraDaşkənddədəçarın təyin
etdiyiicrabaşçısıvəzifədənkənarlaşdırı
lırvəSovetelanedilir.Lakinmüxaliflər
buradaikibaşlıhakimiyyətqururlar.Be
ləki,Cədidçilikhərəkatınınnümayəndə
ləriKokandvəFərqanəvadilərindəyeni
Sovetelanetdilər.Buayrılıqnəticəsində,
1917ci il dekabrın 12dəKokand şəhə
rindəTürküstanRespublikasıyaradıldı.
Bolşeviklərbuvəziyyətinarahatlıqlaqar
şıladı.Yanvar1918ciildəDaşkəndşəhə
rindətoplaşanBolşeviklər,Kokandşəhə
rində qurulan respublikanımüzakirəyə
qoydu. 30Yanvar1918ci ildəyığıncaq
dan Türküstan Respublikasının edam
qərarıçıxdı.
BundansonrabaşverənvəSSRİtə

rəfindən gizlədilən faktlar isə 1989cu
ildə üzə çıxdı; Fərqanə hadisələrinin
istintaq araşdırmaları zamanı türklərə

Xatırladaqki,İrəvanhaqqındaməlu
matlarınbeynəlxalqmiqyasdayayılma
sıməqsədiiləBİRAictimaibirliyitərə
findənAzərbaycan,rusvəingilisdillə
rində fəaliyyət göstərən http://ira

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,
erməni vəhşiliyindən təkcəAzərbay
cantürklərideyil,eynizamandaTür
küstanda(MərkəziAsiya)yaşayanqar
daşlarımızdaəziyyətçəkiblər.Beləki,
ermənilər təkcəAzərbaycanda  deyil,
türklərə qarşı soyqırımı Türküstanda,
ocümlədənÖzbəkistandadatörədib.
Arxivsənədlərinəgörə,19181920ci

illərdə Mərkəzi Asiyadakı türklərin
(özbək, qazax, türkmən, qırğız) milli
dövlətləriniqurmaquğrundaapardıq
ları azadlıq mübarizələrinin qarşısını
almaq məqsədilə, Qafqazdan xüsusi
olaraqgöndərilənermənilərdənibarət
bolşevikdaşnak cəzadəstələrininÖz
bəkistandatörətdiklərisoyqırımaktları
nəticəsində, təkcə Fərqanə vadisində
onminlərlə dinc özbək xüsusi aman
sızlıqlaqətləyetirilib,işgəncələrəməruz

PartiyanınəsasıüçermənimillətçisiRos
tomZoryan,SimonZavaryanvəXristo

for Mikayelyan tərəfindən qoyu
lub.Təşkilatilkvaxtlar“Ermə
niinqilabçılarınınittifaqı”ad
lanırdı. Daşnakların məqsədi
silahvəgüctətbiqiiləOsman
lı İmperiyasının şərqində er
mənidövlətiqurmaqidi.

Daşnaksütununmətbuorqanı
olan“Droşak” (bayraq)qəze
tindədaşnaklarözproqramla
rıbarədəbunlarıyazırdılar:

sədlərinə yalnız diplomatiya
yoluilənailolmaqistəyənlər
ləheçcürrazılaşabilməz.Bi
zimdiplomatlarımızözmara
ğından və güclülərin mara
ğından çıxış edir.Avropa bi
zimüçündeyil,qoyermənilər
bilsinlər ki, erməni torpağı
qanla suvarılmasa, onlar heç
birşeyəldəedəbilməzlər.Di

gərtərəfdən,partiyaErmənistanınprole

Şəkil4.Tür  küs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın bay  ra  ğı

Şəkil3. “Tür  küs  tan və Cə  nu  bi Qaf  qaz 
XIX-XX əsr  lər  də. Daş  nak  lar: 

Fər  qa  nə  dən Qa  ra  ba  ğa  dək” ad  lı ki  tab
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qarşıkütləviterrorvəetniktəmizləmə
siyasətinin həyata keçirilməsində er
mənilərin törətdiyi vəhşiliklər aşkar
landı.
Hərbi hazırlıqlarını tamamlayan

Bolşeviklər,Daşkənd komissarı Perfil
yevəmriilə19FevralgecəsiKokandşə
hərinimühasirəyəalır.Ordununiçəri
sində mühüm yer tutan Erməni Daş
naksütun xadimləri da var idi. Perfil
yev şəhərin təslim olmasını tələb etsə
də Türk komandir Ergaş Korbaşı bu
təklifirəddetdi.3günərzindəmüqavi
mətgöstərənvəbombalanaraqxaraba
yadönənşəhərişğaledildi.
Bundan sonra ermənilərin inanılmaz

qırğınlarıbaşladı.SovettarixçisiŞamaq
diyevbubarədəyazır:
“SovetBirliklərininbayrağı altında9

gün ərzində şəhəri yağmaladılar. Şəhə
rin10bölgəsindən insanlarıdoğradılar.
Cəlladlar,qurbanlarınaheyvankimirəf
taredirdilər.Kişilərinqollarınıvəqıçları
nı,qadınlarınsinələrinikəsdilər.Uşaqlar
sıralara bölünmüşdü. Daşnak birlikləri;
Süzan,Kokand,Kislak, Bazar Korqan
kəndliləriniyoxetdilər.Bununlayanaşı,
Fərqanə vadisində təxminən 180 kənd
məhvedildi.”

Erməni terrorçularqırğınlarınaFər
qanənin hər yerində davam etdilər.
Kokanddə 10 min insanın öldürüldü
yü;1918ciildəsonlarındaMargilanda
7.000, Əndicanda 6.000, Nəmənganda
2.000, Bazarkorgan və KokandQışlaq
arasındakı kəndlərdə təxminən 4.500
insanqətləyetirilmişdir.
Bu baxımdan,ÖzbəkistanErmənis

tanaqarşıaparılanmübarizədəvəQa
rabağmünaqişəsi ilə bağlı hər zaman
Azərbaycanınhaqlımövqeyinidəstək
ləyib.
Özbəkistanınmərhumprezidenti İs

lam Kərimov hakimiyyəti dövründə
AzərbaycanınDağlıqQarabağmünaqi
şəsinədairmövqeyini tamdəstəkləyib.
SabiqözbəkprezidentinQarabağlabağlı
xüsusiprinsipialmövqeyiolubvəo,heç
vaxt Ermənistanı dəstəkləməyib. Azər
baycanüçündahamaraqlı birməqam,
Özbəkistanınİrəvanda,Ermənistanınisə
Daşkənddəsəfirliyininolmamasıdır.
Azərbaycanınişğalolunmuşərazilə

rindəkivəziyyətBMTninBaşAssamb
leyasındamüzakirəolunarkən,səsver
mə zamanıÖzbəkistanKollektiv Təh
lükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
(KTMT) üzvü olmasına baxmayaraq,

açıq şəkildəAzərbaycanın haqlı möv
qeyinimüdafiəedib.
Türk dünyasının bir çox yerində

dinc əhaliyə qarşı qətliamlar törədən
əliqanlıcəlladlarzamanzamanmüxtə
lifböyükgüclərinmaşasınadaçevrilə
rəksərhədtanımayanbirkingüdmək
dədir.  Silahvəterrorgücü ilədəniz
dəndənizə  Böyük Ermənistan  adlı
dövlətyaratmaqxülyasıiləyaşayanbu
xəyalpərəstlərəqarşıistərdöyüş,istər
sədəinformasiyameydanındalayiqli
cavabıvermək isənəinkihərbir azər
baycanlının,haradayaşamağındanası
lıolmayaraqdamarındatürkqanıaxan
hərbirinsanınbirincivəzifəsidir.

Şəkil5. Cə  did  çi  lik hə  rə  ka  tı

FərruxRəhimov,GünelƏsədova
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XIXXXəsrlərdəAzərbaycantürk
fəlsəfivəictimaifikrini,onuninkişaf
yollarını öyrənmək, dərk etmək və
idrak etdiklərimiziAzərbaycan xal
qının gələcəyi üçün yönləndirmək
çoxvacibdir.Çünkibudövrünfəlsə
fi və ictimai fikri bu günümüz və
gələcəyimizlə birbaşa bağlıdır. Bu
anlamda son əsrlərdə Azərbaycan
türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixini
araşdırmaqvətəhliletməkhəmçox
vacib,həmdəçoxməsuliyyətlimə
sələdir.Ənazıonagörəki,budövr
də Azərbaycan türklərinin ictimai
siyasihəyatıvəmədənifəlsəfimühi

tibütünanlamlardayenibirmərhə
ləninbaşlanğıcınatəsadüfedir.Yeni
mərhələyə baxışın müsbət ya da
mənfi çalarlar daşımasından asılı
omayaraq bir şey həqiqətdir ki,
Azərbaycan türk xalqı bir tərəfdən
yeniictimaisiyasivəelmifəlsəfihə
yata bütöv şəkildə daxil ola bilmə
mişvəfərqlimədəniyyətlərizləmək
məcburiyyəti ilə üzləşmiş, digər
yöndən isə Qərb mədəniyyətinin
cidditəsirinəməruzqalmışdır.
Hər iki amil son iki əsrdəAzər

baycan türk fəlsəfəsinin, tarixinin,
mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, si

yasətinin başlıca problemləri sıra
sında qalmaqdadır. Əgər son iki
əsrdəAzərbaycantürkxalqımaddi
fiziki və mədənimənəvi anlamda
bütünlüyünü itirmişdirsə, bu dola
yısıyla onun tarixinin, ədəbiyyatı
nın,dilinin,mədəniyyətininvə fəl
səfəsinin yazılmasında yarımçıqlıq,
natamamlıq kompleksinin ortaya
çıxmasına səbəb olmuşdur. Etiraf
edibetməməyimizdənyadabunun,
fəlsəfəilənəqədərbağlıolubolma
masından asılı olmayaraq, bu bir
həqiqətdirki,əgərhərhansıxalqın
fəlsəfəsi,tarixi,ədəbiyyatıyarımçıq
lıq, natamamlıq kompleksi şərtləri
altında yazılırsa, o zaman həmin
xalqınsözünhəqiqimənasındamilli
ruhunu əks etdirə biləcək fəlsəfə
dən,tarixdən,ədəbiyyatdan,mədə
niyyətdən söbət gedə bilməz. Yəni
natamamlıq kompleksi şərtləri altı
nayazılanhərhansımillətin tarixi,
fəlsəfə tarixi, ədəbiyyat tarixi, mə
dəniyyət tarixi milli ruhdan başqa
nəvarsahərşeyiözündəəksetdirir,
ancaqmilliruhqarşısındagözləgö
rünənyadagözləgörünməyənsay
sızhesabsızsədlərçəkilir.
Sonikiəsrdirki,Azərbaycantürk

xalqıdaməhzmaddifizikivəmilli
mənəviparçalanmanəticəsindənat
mamalıqkompleksinədoğrusürük
lənmiş,bunatamamlıqçərçivəsində
də əsasən hər hansı doğma və yad
tədqiqatçılaronuntarixini,fəlsəfəsi
ni, mədəniyyətini, hüququnu, ədə
biyyatını yazmışlar ya da yazmaq
dadırlar.Birsözlə,XIXəsrinəvvəllə
rində Azərbaycan türklərinin icti

FaiqƏləkbərli(Qəzənfəroğlu)
AMEAFəlsəfəİnstitutununaparıcı
elmiişçisi,dosent,fəlsəfəüzrə

fəlsəfədoktoru
1.Yazı

Çağ  daş Azər  bay  can 
Türk fəl  sə  fə  si  nin 

baş  lı  ca prob  lem  lə  ri



maisiyasi və fəlsəfi həyatında yeni
birmərhələyəqədəmqoyması,onun
həmmaddifiziki,həmdəmillimə
nəviparçalanmasıfonundabaşver
mişdirki,bununladabugünaltında
çıxa bilmədiyimiz onlarla, bəlkə də
yüzlərləproblemlərintəməliqoyul
muşdur.HərhaldaSəfəviTürk im
periyasınıınsüqutundansonraonun
yerində yeni imperiya quran Əfşar
Türk dövlətinin az bir müddət ər
zində uğursuzluğa düçar olması
Azərbaycan türkləri üçün, bu günə
qədər çözülməsi heçdə asanolma
yan ciddi ictimaisiyasi və elmifəl
səfiproblemlərəyolaçmışdır.Doğ
rudur, XVIII əsrin sonlarına doğru
keçmişSəfəviTürkvəyaƏfşarTürk
imperiyalarının qalıqları üzərində
QacarTürkdövlətininmeydanaçıx
masıAzərbaycantürkləriüçünyeni
birümidişığıolub,bəlkədəbugünə
qədəryaşadığımızvəyaşamaqdaol
duğumuzproblemlərinxeyliqismi
nə son verə bilərdi. Ancaq Qacar
Türkdövləti çarRusiyasıyla Böyük
Britaniyanın hərbisiyasi oyunları
nəticəsindəkeçmişSəfəviTürkdöv
lətinin bütün ərazilərinə, o cümlə
dənCənubiQafqaza,eynizamanda
Azərbaycanın şimal hissəsinə sahib
olabilmədi.BununladaAzərbaycan
xalqının, Azərbaycan torpaqlarının
bir hissəsi çarRusiyasının işğalı al
tında qaldı ki, bu da, yuxarıda da
qeyd etdiyimiz kimi, onun yalnız
gələcək ictimaisiyasi həyatındade
yil,elmmədəniyyətvəfəlsəfəsahə
sindədəxeylifərqliliklərə,problem
lərəyolaçdı.HərhaldaAzərbaycan
türktorpaqlarının,Azərbaycantürk
xalqınınçarRusiyasınınişğalıaltın
da qalan bir hissəsiylə, Qacarlar
dövlətinin tərkibində qalan böyük
hissəsiarasındabaşverənmaddifi
zikivəmillimənəviayrılıqlar,anti
türk ideyaların da birbaşa təsiri ilə
onlarınmütəfəkkirlərinin dünyagö
rüşündə yarımçıqlığa, natamamlığa
hətta,bəzənqeyrimillidüşüncələrə
yolaçmışoldu.
Bugün,Azərbaycanelmadamla

rınınboynunadüşənəsasvəzifəbir
tərəfdən təxminənXIXəsrin əvvəl
lərindənçarRusiyasınınişğalıaltın
dayaşamağaməcburolanAzərbay
can türkxalqıvəonunmütəfəkkir
lərinindünyagörüşləri ilə,Qacarlar

dövlətinintərkibində,ancaq
onun ana sütununu təşkil
edənAzərbaycantürklərinin,
onun aydınlarının dünyagö
rüşlərindəki oxşarlıqları və
fərqlilikləriçoxhəssaslıqlatəd
qiq edib obyektiv qiymətini
vermək, digər tərəfdən bütöv
lükdəfəlsəfivəictimaifikirmi
zinəsasinkişafyollarını,onun
mahiyyətini ortaya qoymaq
dır. Bu anlamda son iki əsrdə
ayrıayrılıqda yaşamağa məcbur
edilmiştürknüvəliŞimaliAzərbay
canxalqıiləQacarlardövlətininana
sütununu təşkil etmiş Azərbaycan
türkxalqınınbudövrərzindəyaşa
dıqlarıictimaisiyasi,ədəbimədəni,
elmifəlsəfimühitiayrıayrılıqdaələ
almaqdan daha çox bir bütünün,
vəhdətin tərkib hisssi kimi tədqiq
etməklazımdır.Başqasözlə,çarRu
siyası iləQacar türkdövlətiarasın
dabağlanmış1828ciilTürkmənçay
müqaviləsindən sonra, bəlkə məc
buriyyətdən bir çox hallarda vahid
Azərbaycan türk xalqının deyil də,
“Şimali Azərbaycan xalqı”nın və
“CənubiAzərbaycanxalqı”nıntari
xindən, iqtisadiyyatından, mədə
niyyətindən, fəlsəfəsindən bəhs et
mişik ya da etməyə davam edirik.
Bizcə, artıq bu ənənəyə birmənalı
şəkildə son verilməli, yəni vahid
Azərbaycan türk xalqının tarixin
dən, iqtisadiyyatından,mədəniyyə
tindən, fəlsəfəsindən kitablar, dis

sertasiyalar yazılmalıdır. Əlbəttə,
bu odeməkdeyil ki, bizXIX əsrin
başlarından etibarən çar Rusiyası
nınişğalıaltındaqalanAzərbaycan
xalqınınbirhissəsininyadaQacar
lardövlətininanasütunununtəşkil
etmiş Azərbaycan xalqının böyük
hissəsinin məcburən ayrıayrılıqda
yaşamalı olduğu tarixi, fəlsəfəni,
mədəniyyəti, ədəbiyyatı damütləq
şəkildə,heçbirməntiqolmadanva

dövlətinintərkibində,ancaq
onun ana sütununu təşkil
edənAzərbaycantürklərinin,
onun aydınlarının dünyagö
rüşlərindəki oxşarlıqları və
fərqlilikləriçoxhəssaslıqlatəd
qiq edib obyektiv qiymətini
vermək, digər tərəfdən bütöv
lükdəfəlsəfivəictimaifikirmi
zinəsasinkişafyollarını,onun
mahiyyətini ortaya qoymaq
dır. Bu anlamda son iki əsrdə
ayrıayrılıqda yaşamağa məcbur
edilmiştürknüvəliŞimaliAzərbay
canxalqıiləQacarlardövlətininana
sütununu təşkil etmiş Azərbaycan
türkxalqınınbudövrərzindəyaşa
dıqlarıictimaisiyasi,ədəbimədəni,
elmifəlsəfimühitiayrıayrılıqdaələ
almaqdan daha çox bir bütünün,
vəhdətin tərkib hisssi kimi tədqiq
etməklazımdır.Başqasözlə,çarRu
siyası iləQacar türkdövlətiarasın
dabağlanmış1828ciilTürkmənçay
müqaviləsindən sonra, bəlkə məc
buriyyətdən bir çox hallarda vahid
Azərbaycan türk xalqının deyil də,
“Şimali Azərbaycan xalqı”nın və
“CənubiAzərbaycanxalqı”nıntari
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niyyətindən, fəlsəfəsindən bəhs et
mişik ya da etməyə davam edirik.
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Azərbaycan türk xalqının tarixin
dən, iqtisadiyyatından,mədəniyyə
tindən, fəlsəfəsindən kitablar, dis

sertasiyalar yazılmalıdır. Əlbəttə,
bu odeməkdeyil ki, bizXIX əsrin
başlarından etibarən çar Rusiyası
nınişğalıaltındaqalanAzərbaycan
xalqınınbirhissəsininyadaQacar
lardövlətininanasütunununtəşkil
etmiş Azərbaycan xalqının böyük
hissəsinin məcburən ayrıayrılıqda
yaşamalı olduğu tarixi, fəlsəfəni,
mədəniyyəti, ədəbiyyatı damütləq
şəkildə,heçbirməntiqolmadanva
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hidləşdirməli, bütövləşdir
məliyik. Əsla, belə bir şeyə
yol verilməməlidir. Sadəcə,
burada əsas məqsəd Azər
baycantürkxalqınınparça
lanmadan sonra yaşadığı
tarixi, fəlsəfəni, ədəbiy
yatı,mədəniyyətioxşar
lıqları və ziddiyyətləri
ilə yanaşı, vahid bir
çətiraltındaümu

miləşdirməyi, bü
tünşəkildəgörmə
yi bacarmaq, yəni
natamamlıqkomp
leksindən qurtu
lub təxminən 50

milyonluq vahid bir
xalqın fəlsəfəsini, tari

xini, ədəbiyyatını, mədə
niyyətini yazmaq olma
lıdır.BuanlamdaCənu
bi Azərbaycanda daxil
olmaqlaböyükbir tari
xi ərazidə hökm sü
rən Qacarlar döv
lətinə və həmin
dövrünTürkmütə
fəkkirlərinədiqqətlə

yanaşılmalıdır.
Buradaözəksinitapmışənönəm

liməsələlərdənbiridə,çarRusiyası
nın işğalı altındaqalanAzərbaycan
türklərinin bundan sonarkı həyatı
nınhansıformadadavametməsiilə
bağlıproblemlərin,yənibütünsahə
lərdə(sosial,iqtisadi,təhsil,mədəni
və s.) baş vermiş dəyişikliklərin,
müsbətyadamənfianlamdaolsun,
mümkünolduğuqədərobyektivşə
kildə qiymətləndirilməsidir. Yəni
bizlərbuməsələni,Azərbaycanınşi
malhissəsininçarRusiyasınınişğalı
altında qalmasını SSRİ dövründəki
olduğu kimi, nə birmənalı şəkildə
mütərəqqi hadisə kimi qələmə ver
məli,nədəbuməsələdəhəddənar
tıq ifratavararaq, çarRusiyasıdöv
ründə hər hansı birmüsbətməsələ
olubsaonudagörməzdəngəlməmə
liyik.AncaqbütünhallardaçarRu
siyasının işğalı altında ya da SSRİ
nin tərkibində birgə yaşadığımız
dövrdəbaşvermişistənilən“müsbət
məsələ”yədəhəssaslıqlayanaşılma
lıdır.Şübhəsiz,bir tərəfdənRusiya
ya münasibətdə həssaslıq nümayiş
etdirmək, digər tərəfdən isə milli
maraqlarımızıqorumaqbirçoxhal
larda böyük şimal qonuşumuzun
mənafeləri ilə üstüstə düşmür ki,
bu zaman isə bizim üçün önəmli
olanobyektivliyinözündənçıxışet
məliyik.Bütünhallardabizlərtarixi
mizi, ədəbiyyatımızı, fəlsəfə tarixi
mizimillətimizinbugünüvəgələcə

yiüçünqələməalırıqsa,ozamanilk
növbədə, milli maraqlarımızın hər
şeydənbiraddımöndəolmasıbiran
olsun unudulmamalıdır. Bir sözlə,
Azərbaycan xalqının fəlsəfə tarixi
qələmə alınarkən RusSovet meto
dologiyasından və həmin dövrün
təfəkküründənuzaqdurulmalı,Av
ropaQərb metodologiya¬sına isə
həsaslıqla yanaşılmalıdır. Çünki bi
rincimetodologiyaqədərQərbme
todologiyası da İslamŞərq mədə
niyyətivəTürkmədəniyyətiiləxey
lidərəcədəuzlaşmır.
Hesab edirəm ki, yalnız uzun

müddətçarRusiyasının,SovetRusi
yasının işğalı altında qalmış Azər
baycanın şimal hissəsindəki xalqı
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eyni zamanda Qacarlar dövlətinin
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gücünüqoruyubsaxlamışAzərbay
canın güneyindəki xalqımızı, onun
mütəfəkkirlərinin dünyagörüşünün
də obyektiv və milli maraqlarımız
baxımından ciddi tədqiqatlara ehti
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Azərbaycanın şimalında yaşayan
mütəfəkkirlərimizkimi,Azərbayca
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raq bütün Azərbaycan türk mütə
fəkkirləriəsasən,vahidamala,vahid
ideyayaxidmətetmişlər.Buradava
hidamal,vahidideyadeyəbəhset
diyimiz,Azərbaycantürklərininbir
ləşməsi və dövrün şərtləri altında
yeniləşməsidir.Bizgörürükki,Azər
baycan türklərinin, onun mütəfək
kirlərinindünyagörüşündəmillibü
tövlükməsələsi,yeniləşməvəAzər
baycanmilliideyasıətrafındabirləş
mədaima əsas siyasifəlsəfi və icti
maiməsələlərdənbiriolmuşdur.
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2016cı ildəDünyaazərbaycanlı
larınınIVqurultayındaAzərbaycan
diasporunun qarşısında duran və
zifələrə yenidən baxıldı, erməni
lobbisinə və xaricdə Azərbaycana
qarşı olan qüvvələrə effektiv əks
hücumun təşkil olunması üçün
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevtərəfindəntəlimatlardaverildi.
İkiiləvvəlverilmişbutəlimatlarda
ölkəbaşçısıəsasənxaricimediaor
qanlarındaAzərbaycanaqarşıqara
yaxma kampaniyalarının təşkil
olunduğunubildirir,buəsassızitti
hamlara qarşı diaspor təşkilatları
nın görməli olduğu əsas vəzifələri
dəxatırladırdı.
Buhəminvaxtlaridiki,Avropada

mühacirolan“sapıözümüzdənolan
baltalar”Azərbaycanaqarşıantitəb
liğatın içərisindəyenicəyer almağa
başlamışdılar.Xüsusilə,ölkəbaşçısı
Azərbaycanvətürkxalqlarınındias
por təşkilatlarının xarici media or
qanlarıilətəmasqurmalarını,qarşı
lıqlı faydalı əməkdaşlıq etmələrini,

bumediaoqranlarındatürkdünya
sınaqarşıqərəzlihücumlarıneytral
laşdırmağı, onlarla əlaqələrin güc
ləndirilməsinə diqqət ayrılmasını
vacibsayırdı.
Buhəminvaxtlar idiki,ayrıayrı

ölkələrinmətbuorqanlarındaAzər
baycanaqarşımüəyyəntəxribatxa
rakterliyazılardərcolunurdu,ölkə
mizəqarşışərböhtanatılırdı.Lakin
təəssüfki,ötənikiilərzindəölkəmi
zə qarşı olan qərəz, xaricimediada
qarayaxmalar azalmaq bilmir, əksi
nə, vaxtaşırı bu cür hücumlarla
üzüzə qalırıq. Bununla bağlı iki il
əvvəl Diasporla iş üzrə Dövlət Ko
mitəsinəverdiyimizlayihəyətəəssüf
ki,cavabverilmədi.
Məlumdur ki, Azərbaycan dias

porununən təsirlihissəsinin fəaliy
yətdairəsiAvropaölkələrindəcəm
lənib. Avropa Birliyi ölkələri ilə
Azərbaycanın əlaqələrini nəzərə al
saq,buölkələrdəmillimaraqlarımı
zın yüksək səviyyədə təmin olun
masınadaehtiyacvar.AvropaBirli
yiölkələrihəmdəermənilobbisinin
və diaspor təşkilatlarının ən güclü
olduğu bir coğrafiməkandır. Odur
ki,bugücəqarşımübarizədəAzər
baycan diaspor təşkilatlarının, dip
lomatik korpuslarımızın fəaliyyəti
iləyanaşı,üçbaşlıcagücmənbəyin
dənistifadəedilməlidir:

-Avropadafəaliyyətgöstərənbü-
tün türk xalqlarının diaspor və
lobbi təşkilatları ilə ortaq əla-
qə;
-Avropa Birliyi ölkələrində
fəaliyyət göstərən xarici media
qurumlarıiləəlaqə;
-Avropada fəaliyyət göstərən
TürkcəMediaQurumlarıiləəla-
qə.
DiasporKomitəsinə təqdim etdi

yimiz layihənin də iki mərhələdə
həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı.
BirincimərhələdəAvropaölkələrin
də fəaliyyət göstərən diaspor və
türkcəmediaorqanlarınıniştirakıilə
Ümumavropa Türkcə Media Plat
formunun yaradılması nəzərdə tu
tulurdu.BuPlatformunAzərbaycan
media orqanları ilə əməkdaşlıq şə
raitindəfəaliyyətiAzərbaycanhəqi
qətlərinin Avropada təbliği istiqa
mətindəyenibirmərhələolabilərdi.
ÇünkiAvropaməkanındatürkxalq
larına aid olan 147media fəaliyyət
göstərir ki, bu media orqanlarının
yerlitəsirimkanlarıheçdəümidsiz
likvədetmir.
“AvropadaDiasporvəMedialob

biçiliyi;ÜmumavropaTürkcəMedia
Platformunun yaradılması” layihə
sinin əsas məqsədi də Avropanın
aparıcı dövlətlərində fəaliyyət gös
tərənmediaqurumları,ictimaitəşki

İl  qar İl  kin
Azərbaycanlılarınvədigər

TürkdilliXalqlarınƏməkdaşlıq
Mərkəzininicrakatibi,

“Birlik”jurnalınınbaşredaktoru

Azər  bay  ca  nın ye  ni 
Av  ro  pa si  ya  sə  ti – 
3 mü  hüm yol
AvropadaDiasporavəMedialobbiçiliyi;
ÜmumavropaTürkcəMediaPlatformunun
yaradılmasıciddilobbiçilikfəaliyyətiolabilər
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latlarlaəlaqələridərinləşdirmək,sis
temhalındaonlarınarasındakonsa
lidasiya rolunu gücləndirməkdən
ibarətidi.Təbiiki,Avropadafəaliy
yətgöstərənbirçoxdiasportəşkilatı
iləqarşılıqlıəlaqələrimizinmövcud
luğu,onlarlaortaqlayihələrigerçək
ləşdirməyimiznəticəsindəəldəetdi
yimiz təcrübədən də yararlanaraq
qeydedəbilərikki,xaricimedia ilə
əlaqələrə önəm vermək üçün öncə
dənbirsıraaddımlaratılmalıdır.Bu
addımlardanbirikimiaparıcıAvro
pa ölkələrində olan Türkcə Media
Qurumlarının bir araya gətirilməsi,
onların arasında əlaqələrin qurul
masıdır. Məsələn, məlumat üçün
bildirim ki, təkcə Avropanın siyasi
mərkəziolanBrüsseldə21türkme
dia qurumu fəaliyyət göstərir ki,
onlardavahidBelçikaTürkcəMedia
Platforumundabirləşiblər.Eyniqay
dadaAvropanındigərqabaqcılölkə
lərində  Hollandiya, Almaniya,
Fransa, İsveç,Norveç, İtaliya, İngil
tərəvəs.olantürkcəmediaorqanla
rı arasında əlaqələrin qurulması və

onlarınÜmumavropaTürkcəMedia
Platformunda mərkəzləşdirilməsi
onlarınaçıqbirgücmərkəzihalında
lobbi fəaliyyəti göstərməsini təmin
edə bilər. Əslində, düşünülən layi
hənindəməqsədibuidi;Avropada
kımediaqurumlarıiləbuməsələləri
müzakirə etmək, onlar arasındakı
birliyinyaradılmasınaçalışmaq,hər
haldabu,ilkcəhdolabilərdi.
Təbiiki,beləbirplatformunyara

nacağı təqdirdəAzərbaycanın25 il
dən artıq bir vaxtda məcburən üz
ləşdiyiDağlıqQarabağprobleminin
səbəb və nəticələri haqda Avropa
media qurumlarında, beynəlxalq
mətbuat orqanlarında, xüsusənAv
ropa İttifaqı üzvü olan dövlətlərin
ictimaivəmediaqurumlarındadol
ğunməlumatformalaşacaq,bumü
naqişənintənzimlənməsindəvəəda
lətli həllində onların Azərbaycanın
maraqlarınımüdafiəetməsindətəm
sil etdikləri ölkələrin rəsmi qurum
larına təsir imkanları artacaq. Eyni
zamanda,Azərbaycanıninkişafı,və
təndaş cəmiyyəti quruculuğu pro

sesləri,ölkəmizindemokratikləşmə
si məsələləri Avropa dövlətlərinin
universitetlərindətəhsilalantələbə
lərin, siyasi partiyaların, Avropada
fəaliyyətgöstərənayrıayrıdövlətlə
rindiplomatikkorpuslarının,kütlə
viinformasiyavasitələriəməkdaşla
rınındafaydalanacağışəksizdir.Bu
platformunyaranmasıhəmdəAzər
baycanınDağlıqQarabağproblemi
nin həllinin sürətlənməsini təmin
edə biləcək müvafiq məlumatların
bütünAvropacəmiyyətlərivəaparı
cımediaorqanlarınınəlçatarlıqəm
salını artıra biləcək, ermənidiaspo
runun yalanlarına qarşı müştərək
vahid təbliğatmexanizmininqurul
masıbaxımındandaolduqcavacib
dir.
Ümidedirəmki,Diasporlaİşüzrə

Dövlət Komitəsinin yeni sədri və
onunkomandasıbulayihələrindəs
təklənməsində maraqlı olacaqlar.
Çünki artıq yeni mərhələdə ciddi
lobbiçilik fəaliyyətinə ehtiyacımız
var.
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Türklərin qədim və zəngin mədə
niyyətitarixboyusahibolduqlarıəra
zilərdəbirçoxxalqlarıöztəsirialtına
salmışdır.Beləcə,qərbdənşərqə,şərq
dən qərbə hər tərəfdə türkün izlərini
görməkmümkündür.Lakinbəzənbir
sıratürkboylarıdayayıldıqlarıbölgə
lərdə azlıqda qalarkən zamanzaman
müxtəlif səbəblərdən din, dil,məkan
dəyişdirmişlər.Budaonlarınbəziləri
nin tamamilə tarix səhnəsindən silin
məsinə,bəzilərininisəhansısaxalqla
rın etnogenezində mühüm rol oyna
masınagətiribçıxarmışdı...
 XX əsrdə tarixinə sürgün yazılan

xalqlarınbirçoxudayatürklər,yaet
nogenezində türklərinmühüm rol oy
nadığı xalqlar, ya da türk bölgələrinə
bağlı toplumlar olmuşdur.  Onlardan
biridəözləriniKaracovalılarkimi təq
dim edən ayrıayrı etnik və dini kökə
bağlıgünahsızgünahkarlardır...
Karacaova1913cü ilBalkanSavaşı

öncəsiOsmanlınınhakimiyyətialtında
olanSelanikvilayətininVodinaqəzası
nabağlıbirnahiyəidi.1923cüiləhali
mübadiləsindən əvvəl 26 Pomak, 16
Bulgar,7Yörük,1MüsəlmanUlahvə3
XristianUlaholmaqla53kəndivardı.
 Karacaova antik dövrdəAlmopia

kimitanınırdıvəMakedoniyakrallığı
nın 17 ilindən biri idi. Bölgənin adı
Yunan mitolojisinə görə div qövm
olanAlmopilərdəngəlir.VIVIIəsrlər
də bölgəyə indiki Belarus və Şimali
Ukraynaətrafındangələnslavyantay
faları Karacaovaya ‘’МqlenMıglen’’
adınıverdilər.Buda“slavyandillərin
də “mqla” – “duman”, “sis” demək

dir.  Zaman keçdikcə, bu adMoqlen
Meqlenkimidəyişdi.
BizansimperatoruYannisÇimiskes

tərəfindən Şərqi Bolqarıstanın fəthin
dən sonra, 971ci ildə Bulqar Patriki
German mərkəziKaracaovayadaşıdı.
1014cü ildə Bizans imparatorluğu ilə
Belasitzasavaşında,Doyrangölüyaxın

lığında Bulqar çarı Samuilin ölümün
dənsonrabölgəBizansİmparatoru2ci
Basilin ordusu tərəfindən mühasirəyə
alındı.Karacaovadayaşayanslavyanla
rın tayfa başçısı İlitsanın başçılığı ilə
uzunmüqavimətdən sonra Karacaova
1015ciildəBizansınəlinəkeçdi.Bizans
rəhbərliyibölgəyəPavlikanlarıvəPeçe

Po  mak  lar və ya 

Ka  ra  caova mü  ba  dil  lə  ri



neqləri yerləşdirdi. Ohri Başpiskopos
luğutətəfindənKaracaovayatəyinolu
nanKaracaovalıpiskoposİlaryonKara
caovanı PavlikanlardanvəPeçeneqlər
dəntəmizlədi.1018ciildənsonraKara
caova pravoslav Metropolitliyi Ohri
başpiskoposluğunabağlandı.
  1203cü ildə Bulgar çarı Kaloyan

SlatinokəndindəkiKaracaovaqalasını
yenidən aldı. 1230cu ildə Vodina və
Karacaova təkrar Bulqar İmperatorlu
ğuna qatıldı və Mixail Komnenosun
1246cıildəşəhərigerialmasınaqədər
onlarınhakimiyyətialtındaqaldı.İznik
imperatoru Ioannes Vatatzes 1251
1252ci ildə Vodinanı zəbt etdi. Şəhər
dəfələrlə əldənələ keçdi, 1343cü ildə
SerbiyakralıvəimparatoruÇarDuşan
tərəfindən zəbt edildi. 1350ci ildə Bi
zans İmperatoru Ioannes Kantakuze
nos güclü hücum nəticəsində buraya
hakimolsada,azsonraSerblərəməğ
luboldu.Serblərhələtəmiredilməmiş
surları tamam dağıtdılar, şəhəri yağ
maladılarvəqalanın digərhissələrini
dəuçurtdular.QalanınqalıntılarıSlati
no, indikiHrisikəndiyaxınlığındadır.
ÇarDuşan,VodinavəVerroianı1356cı
ildə qızı Irena ilə evlənən Radoslav
Hlapenə verdi. Osmanlı fəthinə, yəni
13861387ci ilin qışına qədər Vodina
Serblərinhakimiyyətindəqaldı...
Osmanlılar bölgəni Karacaova və

yaKaracaabadadlandırdılar.XVIIIəs
rin ortalarında Fənər Rum Patrikliyi
ninaldığıqərarlayaşananbirsıraha
disələrdənsonraKaracaovanınBulqar
vəUlahnüfusununçoxumetropolitli
yin,yəniİlarionnunqurduğukilsənin
rəhbərliyiiləİslamakeçmişdir.Metro
politlikkilsəsiisəmüsəlmanlaşmadan
sonraKatranitsa,yənibugünkü Pyr
giyəköçmüşdür.
İngiliz alimi və diplomatıWilliam

Leake1806cıildə“ŞimaliYunanısta
na səyahət”adlıkitabındaKaracaova
haqqındayazır:‘’Moqlena”adıYunan
psikopos Moleşkadan və ya bölgəyə
gələn slavyan tayfaları tərəfindənve
rimiş ola bilər. Slavyanlar IX əsrdə
Makedoniya ovalarına yerləşdilər və
buradayaşayanyerlixalqıXalkidiya
rımadasına sürgünetdilər.Türklerin
Karacaovasındaəksərənİslamadönən
Bulqarlaryaşayırlar”.
1831ciildəSelanikdəFransızkonsu

luolanEspriMariKuzinerinin“Cousi
nerynin Makedoniya səyahətləri adlı

əsərində isə: “Karacaovanı və ya qara
yeriBulqarmürtədlər,yənixristianlıq
dançıxıbİslamakeçənlərdoldurur’’.
İngilisyazar,müəllimvəsəyyaholan

HenriFanshaweTozer1865ciildəçap
etdirdiyi “Türkiyə torpaqlarında araş
dırmalar”adlıəsərindəKaracaovahaq
qında belə yazır: ‘’Vodinanın şimalın
dakı Pomakların yaşadığı, zamanında
İslamıqəbuledənminlərləBulqarınko
loniyası olmuş Moqlena  Karacaova
deyilənbölgədir’’.
Alman səyyahAdolf Hermann St

ruck, Makedoniya səfərindən sonra
1908ciildəetdirdiyi“Makedoniyasə
fərləri”adlıkitabında1898ciildəKa
racaovanın Qostolüb kəndini ziyarət
edərkən kənd haqqındaməlumat ve
rərkənorada300nəfərəhaliolduğunu
yazır.
XIXəsrinsonlarıvəXXəsrinəvvəllə

rində Bulqarıstan və Yunanıstan tərə
findən aparılan siyahıyaalınmalarda
bölgədə çoxunun Pomaklar, xristian
Bulqarlar, Türkcə danışan Yörüklər,
müsəlman Ulahlar, yəni Nutyalılar,
xristian Ulahlar və Çingənə dedikləri
qaraçılarınyaşadığıbiryerolduğuhaq
qındaməlumatəldəedirik.Vodinaqə
zası,YenicəvardarvəGevgeliqəzaları
arasında bölünmüş, lakin 1906cı ildə
Yenice vardar və Vodina qəzalarının
birləşməsilə Sabotskomərkəz olmaqla
Karacaovanahiyəsiqurulmuşdur.
1913cüildəBalkanmüharibəsində

VodinavəKaracaovaYunanıstantor
paqlarınaqatılmışdır.Idünyamühari
bəsi vaxtı bölgə cənubi Makedoniya
cəbhəsininiçindəyeraldı.1916cıildə
Karacaovanın bir dağı olan Kaymak

çalandağlarındanBulqarlarvəSerblər
“Kaymakçalandağısavaşı”adınıver
dikləribir savaşyaşadılar.1923cü il
də Türkiyə və Yunanıstan arasında
imzalananLozanantlaşmasıiləbölgə
ninmüsəlman əhalisi Türkiyəyə köç
məkməcburiyyətindəqaldıvəonların
yerinəAnadoluvedənəDoğuTrakya
dangələnçoxlusaydayunanmültəci
lər yerləşdirildi.Karacaova əhalisinin
böyük əksəriyyətini təşkil edən Po
maklaranadilləriolanPomakcanıət
rafdan təcrid olunan kəndlərdə gün
dəlik həyatlarında hələ də işlədirlər.
PomakcavəyaBulqarcadedikləridil
cənubislavyandillərinəvəeləbuailə
dən olan Makedoniya slavyancasına
bənzəyir. Karacaovanın diğər müsəl
man etnik qrupu Nutya köylü Ulah
topluluğuisərumındilinəbənzərla
tınmənşəlidildən istifadəedirlər.Bu
gün onların sayı çox azdır. Unudul
maqdaolandillərarasındadır.
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KardacaovaYörükləriisəanadilola
raq Türkcə danışır, çoxu Pomakca da
bilir və ya anlayır. Osmanlıda “evladı
fatihan”deyilənbiranlamvardı.Bunlar
Rumelidə yaşayan Rumeli fatihlərinin
törəmələrivəburayaAnadoludangəti
rilib yerləşdirilən türkmənlərdir. Bun
lardanbirəsgəritəşkilatqurulmuşdur.
Yörük vilayətləri də deyilənManastır,
Pirləpə, Florina, Cuma, Tikveş, Rado
viş,İştir,Doyran,Ustrumca,Avrethisa
rı, Yenice, Vodina, Serez, Demirhisar,
Zihne,DramavəLanqazaşəhərlərində
yaşayırdılar. Çoxu Konya ətrafından
gəldiyiüçünonlaraKonyardadeyirdi
lər.Ozamanlar səlcuqlu səltənətmər
kəzi olanKonyaböyükbirvilayət idi.
Karaman, Mersin, Antalya, Niğdə və
Aksaraydaburayaaididi.
Başqa bir araşdırmaya görə onlar

Qafqazlardan 1300cü illərdə buraya,
yəni Rodorlara köçən qıpçaqkuman
türklərinin soyundandırlar.Küplüdəki

ailələrinbirçoxuYunanıstanınVodina
Edessaşəhərindən,Kaymaqçalandağ
larınınətəklərindəkiKırlat,Slatina,Ku
zuşan,Pojarvədigərkəndlərdən1923
24cüillərdəməcburənköçürülmüşlər.
Onları Selanik limanındanRəşidpaşa,
Qızılirmaq,Şam,Giresun,Altay,Ümid,
Akdənizvədigəradlı17gəmiiləTuzla
yagətirirlər.SelanikdəngəmilərTürki
yəyə 1015 günə gəlib çatırdılar. Buna
görə də gəmidə xəstələnənlər, ölənlər
vardı.Gəmidəinsanlarlabərabərat,eş
şək, inək, keçi və digər heyvanlar da
vardı. Bir çox köçkün tif, dizenteriya,
çiçəkkimixəstəliklərəyaxalanırdı.Ona
görəgəTuzlayaenənkimiöncəkaran
tinəalınaraqpaltarlarıdəyişdirilir,pey
vəndedilirvəHilaliAhmərcəmiyyəti
nin, o zamankı Kızılayın hazırladığı
çadırlarda saxlanılırlar.  Birneçəhəftə
sonra isəqatarlarlaKütahya ilinəgön
dərilirlər.Onlaraburadarumlardanqa
lanevlərvədükanlar,sənətkarlıqema

latxanaları verilir. Lakin gələnlər bağ
bostanlaməşğulolmağıdahaüstüntu
taraq Atatürkə məktub yazır və adət
etdikləri təsərrüfat sahələri iləməşğul
ola bilmələri üçün başqa bölgəyə yer
ləşdirilmələrini istəyirlər. Beləliklə,
məcburiköçkünlərBiləcikilininKüplü
qəsəbəsinəyerləşdirilirlər.Yunanordu
su burada evləri yandırıb dağıtdığın
danbirmüddətçadırlardaqalırlar.Son
rahökümətinyardımıiləevtikir,püşk
atmayoluiləbağbağçasahibiolurlar.
Qeyd etmişdik ki, Karacaovanın

saycaüstünlük təşkil edənetnikqru
pupomaklardır.Pomaklarcənubşər
qiAvropadaRodordağları,şimaliBol
qarıstanlaAşağıTrakyavəMakedoni
ya bölgələrində yaşayan slavyan və
türk kumanmənşəlimüsəlman xalq
dır.Kumantürkləri916cı ildəŞimali
Çindənçıxaraqqarşılarınaçıxanslav
yan tayfaları ilə də savaşaraq XIXII
əsrlərdəKiyevRusdövlətivəRumıni
yaüzərindənBalkanlaraenməyəbaş
layan bir Türk qövmüdür. İlk olaraq
şimaliBolqarıstana,dahasonracənu
badoğruenərəkRodoplaravəMake
doniyanın şərq hissələrində yerləşir
lər.BuyerlərəKumanova,Kumantsi,
kumançakimiadlarverilir.
KumanvəPeçeneqtürklərinin1087

ci ildəqurduqları federasiya1091ci il
dədağılırvəKumanTürkboylarından
bir çoxu Rumıniyaya, Macarıstana,
AvstriyayavəindikiÇexiyavəSlovaki
yaərazilərinəgedərəkxristianlığıqəbul
edir, etnik kimliklərini itirirlər. Qərbi
Trakya ile Rodop və Prin bölgələrinin
dağlıq hissələrində isə bir çoxKuman
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Türk boyu qalmışdır. Kuman etnik
kimliyiXVəsrdənsonraaradanqalxır.
Onlar Balkanlardakı slavyan xalqlarla
qarışsalar da, qaqauzlar, tatarlar etnik
kimlikləriniqoruyabildilər.
KumanlarınBalkanlardaönəmliyer

ləşimyerlərindənŞərqivəQərbiTrak
ya,Makedoniyavə şimaliBolqarıstan
dakıKumaniç,Kumaniçevo,Kumantə
pə, Basarabya, Pecine aqa  Peçenek
Ağa, Berendə, Çekan, Grodamantsi,
Kraquavay,Kumanovakimiyerlərimi
salgöstərməkolar.ŞərqiRumelivilayə
tindəmuxtariyyətəldəedənqazandıq
ları Pomak Timraş Cumhuriyyəti 8 il
davamgətirsədə,1886cıildəBolqarıs
tanbunasonqoydu.
Bolgarıstanın Madan qəsəbəsində

yaşayan Pomaklar Türkcə öyrənmək
üçünTürkiyədəndəstəkistədilər.Çe
pinski və Madanda da çoxlu sayda
PomakTürküvar.Özlərini Türk ola
raq tanıdan Pomaklar  Bolqarıstana
gelən Peçenek və Kuman Türklərin
dən olduqlarını bilirlər. Buradakı
kəndlərdənbirininadıisəPeçeneqdən
gələnPeçinskidir.Onlardədələrindən
qalan Türkcə kəlimələri arasıra işlə
dirlər.Sondərəcəinançlıvəgüvənilən
insanlar olan Pomak Türkləri Bolqa
rıstanın yüksək dağlıq bölgələrində
yaşayırlar.Bolqarıstanda1milyonPo
makTürkününyaşadığıtəxminedilir.
Bolqarıstanda əhalinin siyahıyaalın
masızamanıözünüpomakkimiqey
diyyataaldırmaqvəözdilləriniunut
duqlarından Türkiyə türkcəsini öy
rənməkistədikləriniaçıqcabildirirlər.
Bəzi tədqiqatçılara görə, pomaklar

Osmanlının yardımçı qüvvələri olan
yamakların törəmələridir. Osmanlı or
dusunun bir qismi sülh şəraitində öz
torpağındaişləyər,savaşzamanıordu
da xidmət edər, ön cəbhəyə gedərdi.
Osmanlının əsgəri qaydaqanunuda
“Eşkinci və Yamak” təşkilatı vardı. 30
nəfərlik qruplara ayrılan əsgərlərin 5i
Eşkinci,25iisəYamakolurdu.Eşkinci
lər savaşa gedər, Yamaklar isə onların
əsgərixərsləriniödəyərdilər.Eşkincilə
rə“Əllici”dədeyirdilər.Savaşagedən
lər 50 axça alır və bu xərcləmələri də
Yamak qalanlar tərəfindən ödənilirdi.
Osmanlı əski yazılarında yamak kəli
məsi “Pamak” olaraq oxunmuş və bu
daxalkağzındaPomakkəliməsinəçev
rilmişdir.ÇünkiOrtaRodoplarşivəsin
də“a”harfi“o”kimitələffüzolunur.

 “Yemak” yardım edən və ya yar
dımçı deməkdir.  Kumanların Yamak
boyuBalkantopraklarınayerləşmişdir.
PomaklarınOsmanlıordusunaaitVoy
nuk və Dəliler Ocağı əsgəri təşkilatı
içində yer aldığı və bu səbəblə geyri
müsəlmanlarınonlarayardımcılaranla
mında pomaqaçi demələri nəticəsində
ortaya zamanla pomak, yəni slavyan
dillərində“pomaqat”felindənolanPo
maksözüyaranaraqbuprosesdəiştirak
edənlərəverilmişdir.Pomaklarındilləri
30%Ukraynadili,25%KumanKıpçaq
dili, 20% OğuzTürkcəsi, 15%noqay
ca,10%ərəbcəsözlərdənibarətdir.
Pomakların Türkiyə Trakyası və

Anadoluyailkgəlişləri93hərbisonrası
dır.Bunagörədəxalqarasında93ma
cırı kimi də tanınırlar. Kırklarelidən
Samsuna,SamsundanEskişehirə,Eski
şehirdən İzmirə qədər geniş ərazidə
çoxluqtəşkiledirlər.
Pomaklar  Bolqarıstanda Smolyan,

Blaqoyevqrad,Pazarcıq,Velinqrad,Raz
loq, Yakoruda, Kırcaali, Qotse Delçev
bölgələrindəvə MestaVadisi, Rodop
Dağlarında yaşayırlar. Lofça bölgəsi
cətrafındaisəkiçikPomakqruplarıvar.
Pomakların50%iRodopDağlarınıncə
nubundayerləşir,təxminən268.971nə
fərolmaqlaBolqarıstanəhalisinin3%ni
təşkiledirlər.
1923cüilLozanMübadiləsindənəv

vəlSelanikilininDramavəKavalaqə
zalarınabağlıbəzikəndlərdəvəVodina
qəzasınabağlıKaracaovaMoqlena,Al
mopia bölgəsinə 1100cü illərdə Orta
Asiyadan gələn türklərin yerləşdiyini
yunan tarixçi Zanaros öz əsərində ya
zır. 1389cu ildə Osmanlı dönəmində
ikinci dəfə türklər buraya yerləşir. 26
kənddə Pomaklar yaşayırdı. Alman
səyyahAdolfStruckKaracaovayasəfə
rindənsonrayazdığıkitabdaQostolyub
 Konstantia kimi 300 nəfərlik ikimə
həlləlikəndlərdəyalnızPomaklarınya
şadığınıyazır.KaracaovadakıUlahlar
MeglenAromanianslabağlıaraşdırma
aparan Teodor Capidan da kitabında
bubölgədəPomaklarınyaşadığınıifadə
edir. Hazırda İskeçe və Gümülcinədə
30minəqədərPomakyaşayır.
Makedoniyada Pomaklar Berova,

Debre,Manastır,Struga,DolnaRekave
Üsküp ətrafında yaşayırlar. Cəmi 40
min olduqları təxmin edilir. Albaniya
dediyimizArnavutluqdaPomaklarda
haçoxMakedoniyasərhədlərinəyaxın
yerdəyaşayırlar.Lakinbugünəqədər
ArnavutluqPomaklarıhaqqındaayrıca
araşdırma, demək olar ki, yoxdərəcə
sindədir.Təxminən80120minolduq
larısöylənilir.1878ciilköçlərizamanı
20minailəninİtaliyayavəminailənin
dəİsveçrəyəköçərəkməskunlaşdığıda
bildirilir.
YUNESKOnun “Təhlükə altında

olanDillərAtlası”mövcud6mindilin
yarısınınyoxolmatəhlükəsiiləqarşı
qarşıyaqaldığıbildirilir.Buatlasagö
rə Makedoniyada 7 dil məhv olma
təhlükəsindədir.“Ciddimənadatəhli
kədə” kateqoriyasında MeqlenoRu
mendili də var. BudilHindAvropa
dilailəsininbirqoludur.Makedoniya
dabudilçoxazadamtərəfindənbili
nir və cənubi Makedoniya torpaqla
rında işlədilir. MeqlenoRumencə,
qeyd elədiyimiz kimi, Yunanıstanın
Moqlenabölgəsi,Rumıniyanınbirne
çəkəndindəvəTürkiyədəKaracaova



A R A Ş D I R M A

44   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

lılarkimi tanınankiçikbirqrup tərə
findəndanışılır.
Məlumdur ki, 1923cü il yanvarın

30daTürkiyəBöyükMillətMəclisihö
kumətiiləYunanıstanhökumətiarasın
daLozanmüqaviləsibağlanmışdır.Bu
radakı1cimaddəyəgörə,Türkiyətor
paqlarında yerləşmiş Rum Ortodoks
dinindənTürkvətəndaşları ilə,Yunan
torpaqlarında yerləşmişMüsəlmandi
nindən Yunan vətəndaşlarının 1 May
1923 tarixindən başlayaraq məcburi
mübadiləsinə başlanılmalıdır. Onlar
danheçbiriTürkiyəhökümətinin izni
olmadanTürkiyəyə,yadaYunanıstan
hökümətinin izni olmadan Yunanısta
na dönərək orada yerləşə bilməyəcək.
2cimaddədəgöstərilirki,birinciMad
dədə öngörülən mübadilə İstanbulun
RuməhalisinəvəBatıTrakyadakımü

səlmanəhaliyəşamiledilməyəcək.7ci
maddəyə əsasənköçkünlərköçdükləri
ölkəninvətəndaşlığınıitirərəkköçəcək
ləriölkəninvətəndaşıolacaqlar.Üstəlik
dəmallarını özlərilə daşıya biləcək və
gömrükdə buna görə vergi ödəməyə
cəklər.Amma geridə buraxdıqları bü
tün daşınan və daşınmaz malmülk
tərketdikləriölkəninhökumətinəkeçə
cək.İstənilənhakimdinözqanunlarını
yeritmək məqsədilə müxtəlif təsir və
təzyiqvasitələrindənistifadəedir.On
larınəngenişyayılanlarıikincidərəcəli
vətəndaşmünasibətigöstərmək,hakim
dindən birini öldürərlərsə, cəzalarının
dahaağırolması,şahidliklərininqəbul
olunmaması, fərqli geyimlə özlərini

bəlli etmək məcburiyyətinin olması,
ibadət,ibadətgahlarıntikilməsivətəmi
rindəkiməhdudiyyətləri,silahdaşıma
ları, ataminmələrinin,   bəzihallarda
bığqoyulmasınınyasaqlanması,ailəvə
dinibayramlarınellikləkeçirilməsi,ha
kim dinin bayramlarında iştirakın qa
dağan olunması, ağır vergi və digər
əngəllər bir çoxlarını gələcək nəsilləri
nin rahat yaşaması üçün hakim dini
qəbuletməyəməcburedirdi.
RuslarSibirtürkləriarasındapravos

lav xristianlığı yaymaq məqsədilə şa
man atributlarını yandırır, şamanları
təqibedir,xalqızorlaçaydabaşınıisla
daraqvatizetdirirdilər...Macarıstanda
kı kumanlar da eynimünasibəti görə
rəktəkdindeyil,kimlikdədəyişdirir
dilər.  İslam dininin yayılması da bu
yöndən istisna deyildi... Karacaovada

XVIIIəsrdə28kəndinİslamıqəbuletdi
yi haqqında məlumat verilir. Amma
Karacaovanınmüsəlmanlaşmasınınba
şındaduranəsassəbəblərdənbiriKara
caovaPatrikliyininOhriBaşpiskoposlu
ğunun ortadan qaldırılaraq İstanbul
Fənər Patrikliyinə tabe olmasına qarşı
çıxması idi. Araşdırmalardan məlum
olurki,KaracaovaPatrikiFənərPatrik
liyinin tabeliyinə keçməkdənsə, İslamı
qəbuletməyəüstünlükverir.Bizcə,bu
radabirməntiqsizlikvar.Əgərəksəriy
yəti pomaklardan ibarət Karacaovada
etnikkökününtürklərdəngəldiyinibi
lən və bu gün də Türkiyə türkcəsini
öyrənmək üçün Türkiyədən dəstək
gözləyən pomakların və digərlərinin

İslamıqəbuletməsi ciddibasqınəticə
sində deyil, tarixi faktları ciddi qəbul
etmələrininnəticəsidir...
Məsələn,Fuştankəndində1750mü

səlman Pomakla bərabər 650 xristian
Bolqar,Tresinokəndindəisə250müsəl
manPomaklabərabər430xristianbol
qaryaşayır.Buodeməkdirki,Pomaklar
könüllü olaraq İslamı qəbul etmişdir.
Əgərməqsədbütünxristianlarımüsəl
manetməkidisə,ozamanbolqarlarda
müsəlmanolardılar.Pomakkəndlərinin
çoxununadınınslavyandilindəolması,
onlarıntürkkökünüinkaretmir.
Karacaovalı Pomakların yörüklər

dən daha dindar müsəlman olduğu
düşünülür. Pomak qadınların dindar
olanları “pürgü”, yəni “bürünmək”
felindən olan iki parçalı qara çarşab
olan “bürgü” örtürlər...Molla,Hafiz,
Softakimisülaləadlarıvar.Dindarlıq
tək Karacaova Pomaklarına məxsus
deyil,Rodoplu,Lofçalı,Kavalalı,Dra
malı, Tikveşli ve Kesriyeli (Kastoria)
Pomaklardatəcridolunmuşkəndlər
də dindar həyat tərzi sürürlər... Yö
rüklərinhəyattərziisəonlarıqatıdin
darlıqdanuzaqtutur.
Əgər Osmanlının bölgəyə gəlişi ilə

slavyanca danışan pravoslav xristian
xalqların bəziləri İslamı qəbul edirsə,
bu o deməkdir ki, onlar türklərlə qo
humolduqlarınıbildiklərindənonlarla
dahayaxınolmaqüçündinləriniqəbul
edir, dillərini öyrənməyə can atırlar.
ƏslindəKaracaovalıların adətənənəsi
ninöyrənilməsiislama,xristianlığaqə
dərkiəskitürkayinvəmərasimlərinin
üzəçıxarılmasına,şamanizmdəngələn
vəsonradanqəbuledilmişvəyaetdiril
miş dinlərin pərdəsi altında yaşaması
maraq doğurar. Məsələn, istər müsəl
man, istərsədəxristianəhalinin mart
ayında Martinka dedikləri ağqırmızı
biləkliklər taxmaları, yumurtaboyayıb
toqquşdurmaları, tonqalın üstündən
tullanma, yellənçək qurmaq, qapılara
cevizbudağıasmaq,İlbaşıbalqabaqbi
şirmək,leyləkgördüklərindəyerdəyu
varlanmaq,bağbağçayagözdəymədən
vəşərqüvvələrdənqorumaqməqsədilə
quru eşşəkvəya at başı asarmaq, hər
hansı xəstəlik və ya nəzər olduqda 3
çeşmədə üz yumaq, “gördükləri” cin
lərlə, pərilərlə bağlı əhvalatlar danış
maqvəs.dediklərimizəsübutdur.Tə
sadüfideyilki,onlarınbirçoxunaAzər
baycandadarastgəlirik...
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Strateji əhəmiyyətinə görə “Qaf
qazEvi”Azərbaycan,Gürcüstanvə
Şimali Qafqaz xalqlarının təhlükə
sizlikvəəməkdaşlıqtəşkilatı,GUAM
isə Avropaya çıxış yolu, “Qafqaz
Evi” ilə “Avropa evi”ni birləşdirən
vasitə və ya “körpü” kimi qiymət
ləndirilir.Maraqlıburasıdırki,Qaf
qazİttifaqıiləbağlınəzərdənkeçiri
lən konsepsiyaların heç birində Er
mənistanRespublikasınınadı“Qaf
qaz Evi”nin yaradıcıları içərisində
vurğulanmır, bu isə təsadüfi deyil,
diplomatik dairələr, dünyanın gör
kəmlisiyasətçiləriErmənistanıRusi
yanın stratejimüttəfiqi, onun“Qaf
qaz dəyənəyi və forpostu” hesab
edirlər. Rusiya Federasiyası ilə Er
mənistan arasında 1997ci il avqus
tun 2də imzalanmış 12 bənddən
ibarət“Dostluq,əməkdaşlıqvəqar
şılıqlı yardım” paktı iki dövlət ara

sında strateji müttəfiqliyin hüquqi
ifadəsidir.
BuideyanıilkdəfəQafqazdaMir

zəFətəliAxundov irəli sürüb.O il
lərdəAxundovQafqazdabu ideya
nınüzərindəişləyəndəGürcüstanda
İlya Çavçavadze, Ermənistanda isə
Xaçatur Abovyan etnik millətçilik
ideyasıüzərindəişləyirdilər.
“QafqazEvi”ideyasıAxundovun

vəMirzə BalaMəmmədzadənin fi
kirlərində əsas yerlərdən birini tu
turduki,məhzXIXəsrinsonlarında
Qafqazmaarifciləri iləonlararasın
dayazışmalardabuideyabarədəil
kin müzakirələr gedirdi və onlar
ideyanın təbliğini mühüm hesab
edirdilər. Bu işin icrasındamühüm
roluisəParisSiyasiElmlərMəktəbi
nin diplomatiya fakültəsində təhsil
almışSəlimbəyBehbudovoynayır
dı.O,BakıvəQarabağmillitəşkilat

larıiləəlaqəqurmaqüçünsualtıgə
mi iləgizlicəQafqazsahillərinəge
dərəkoradandaAzərbaycanakeçir.
Eynizamanda,1915ciildəTürkiyə
də marşal Fuad paşanın rəhbərliyi
altında“QafqazEvi”adlanansiyasi
təşkilatın Prezidiumunda Azərbay
canıtəmsiledirdi.
Qeydedəkki,oillərdəyaradılan

“Difai” partiyasının da əsas qayəsi
bu idi. “Difai” partiyası (“Qafqaz
Müsəlman İttifaqı”) 1906cı ilin pa
yızında Ə.Ağaoğlunun başçılığı ilə
Bakıdayaradılmışdı.Təşkilatınilkin
özəkləriQarabağdatəşkilolunmuş
du. Partiya əsasən erməni terrorçu
larınınimperiyanındəstəyiilətürk
müsəlmanəhalisinəqarşısilahlıhü
cumlarına, qırğınlar törətməsinə
qarşı türkmüsəlman əhalisinin
müqavimətini təşkil etmək zərurə
tindənyaradılmışdı.Lakintəşkilatın

“Qaf  Qaz Evi” IDE  YA  SI vƏ  
ER  MƏ  NI  lƏ  RIN SI  YA  SI OYuN  lA  RI



46   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   47

A R A Ş D I R M A

fəaliyyəti bununla məhdudlaşma
mışdır.Beləki,partiyanınqəbulet
diyi 52 maddədən ibarət proqramı
da var idi ki, oradaQafqazmüsəl
manlarınınmillibirliyivəmilliazad
lığı ideyaları açıq təbliğ olunurdu.
Hətta bu dövrdə keç
miş “Difai”çilər tərə
findən müstəqil Qaf
qaz müsəlman dövləti
ninyaradılmasıideyasıirəlisü
rülmüş,AslanxanXoyskitərəfindən
1915ci ilin fevralında gizli surətdə
Ənvərpaşayabeləbirdövlətinyara
dılmasının layihəsi təqdim olun
muşdu. Sarıqamış məğlubiyyətin
dən sonra Ənvər paşa bu layihəni
təsdiqləmiş,lakinmüharibəninson
rakı gedişi bu ideyanın həyata keç
məsinəimkanverməmişdir.
Axundovun birlik üçün maarif

ləndirici ideyaları təbliğinə baxma
yaraq, Qafqaz evinin yaradılması
ideyasını rəsmi səviyyədə Qafqaz
regionununmüharibədövründəin
teqrasiyamaraqlarınıvəfəaliyyətini
ifadə etmək məqsədini daşıyaraq
MəmmədƏminRəsulzadəyəaiddir.
Rusiyadaoktyabr inqilabındanson
raQafqazdaErmənistan,Gürcüstan
vəAzərbaycan daxil olmaqla, qısa
müddətli (24 fevral26 may 1918ci
il) Qafqaz Federasiyası yaradıldı.
Bu,“Qafqazevi”ninyaradılması is
tiqamətindəilkcəhdidi.Federasiya
26may1918ciildəGürcüstanın,iki
gündən sonra isə Azərbaycanın və
Ermənistanın öz müstəqilliklərini
elan etmələri ilə süquta uğradı. Bu
barədə Türkiyə Cümhuriyyəti Baş
Bakanlığının Osmanlı arxivində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
yaradanların Osmanlı Türkiyəsinin
hərb naziriƏnvər paşaya 1918ci il
mayın22sivə23ütarixlərindəün
vanladıqlarımüraciətsaxlanılır.Mü
raciətdədeyilir:“PaşaHəzrətləri! ...
Osmanlı hökumətinin tashihihü
dudhaqqındakı təklifi iləmüttəhid
Qafqaz fikri məhv olur”. Buradan
buideyanınreallaşmasındaOsman
lınınmaraqlıolduğugörünür.
Üzeyir Hacıbəyovun “Biz hamı

mızQafqazlıbalasıyıq”adlıməqalə
sindədə ideyanınregionüçünəhə
miyyətliolduğuqeydedilirdi.
“Qafqazbirliyi”ninəsasmüəllifi

lərindən biri olan Əlimərdan bəy

Topçubaşovuntəşəbbüsüilə1921ci
il mayın 8də qafqazlı mühacirlər
Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris
nümayəndəliyinəyığışaraq“Qafqaz
konfederasiyası”nımüzakirəetdilər
və beləliklə, Azərbaycan, Şimali

Qafqaz,GürcüstanvəEr
mənistan nümayəndə
heyətləri arasında
müştərək saziş im

zalandı. Bolşe
vizmin Avropada
yayılmasının qarşısını
almaqüçünFransa,İngil
tərə kimi nəhəng güclər
“Qafqaz konfederasiya
sı”nı müdafiə etdi və bu
yöndəaktiv fəaliyyətüçün
mühacir liderlərə maliy
yəyardımıayırdı.
Yeniyaranmışdövlətlər

cəmiikiildənsonrabolşeviklərtərə
findənsüqutauğradıldı,1922ciilin
martından 1936cı ilədək Leninin
təklifiiləZaqafqaziyaSovetSosialist
Respublikasıyaradıldı.Lakinbuitti
faqın müvəqqəti ideya olması bəlli
idi.Bunumühacirətdəolanziyalılar
bilirdilər. Ona görə də 1927ci ildə
Polşada Müstəqil Qafqaz Komitəsi
ya ra d ı l d ı .  Azər bay can
M.Ə.Rəsulzadə və M.Ə.Mehdiyev,
GürcüstanN.Jardaniya,A.Çxenkeli,
A.Asantnani, S.Mdivani ilə təmsil
olundu. Simali Qafqaz adından isə
M.Sunşevvəİ.Xumşovüzvidi.
Yeni bir addım 1935ci ildə Qaf

qaz Federasiyası Şurası adı altında
yaradılan qurum oldu. Şura Azər
baycan,GürcüstanvəŞimaliQafqa
zın milli təşkilatlarından formalaş
mışdıki,əsasməqsədirespublikala
rın konfederasiya formasındamüs
təqil Qafqaz Respublikasının elan
edilməsi idi. 1940cı ildə şurayaEr
mənistandaqoşuldu.Lakinyenədə

bu, iflasa uğradı. Rəsulzadənin və
onunmühacirətdəkigürcüdostları
nın fəallığı ilə 1952ci il dekabrın
1116da Almaniyanın Münhen şə
hərindəÜmumqafqazkonfransıke
çirildivəRəsulzadəoradaQafqazın
gələcəyi, eləcədəRusiyasızQafqaz
ideyası ilə bağlı fikirlər irəli sürdü.
1951ciilyanvarın18dəABŞındəs
təyi ilə SSRİ xalqlarının Azadlığı
UğrundaAmerikaKomitəsiyaradı

landa, orada öz gürcü dostları

ilə kommunist
rejiminə qarşı cid
dimübarizə apa
ranlardanbirivə
birincisi Rəsulza
dəidi.
“Qafqaz Evi”

ideyasınınqızğıntərəf
darı kimi azərbaycanlılar xüsusi
fəallıqgöstəribləroillərdə.Sovetlər
Birliyi dağılana kimi mühacirlərin
yaşadığı ölkələrdə dövlət səviyyə
sindəmühümsənədlərinqəbuluza
manı azərbaycanlılar ümumqafqaz
maraqlarına əsaslanaraq Gürcüstan
və Dağlılar Respublikasının nüma
yəndələriiləəlbirfəaliyyətgöstərir
di.Təəssüfki,bizimgünlərdəoldu
ğukimi,həmindövrdədəermənilər
“Qafqaz evi”nə münasibətdə dest
ruktiv mövqe tutduqlarından, re
gion xalqlarının siyasiiqtisadi və
mənəvibirliyiüçünsondərəcəvacib
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olan bu ideyanı həyata keçirmək
mümkünolmamışdı.
Sovetlər Birliyi dağılandan sonra

1989cu ildə Qafqaz xalqları birlik
üçünyenidəncəhdləretməyəbaşla
dılar.Buistiqamətdəilkaddımola

raq 1989cu ildə Qafqaz
DağlıXalqlarıAssamb
leyası quruldu və
1991ciildəbutəşkilat
çeçenləri, kabardin

leri,adıgeyləri,abazinləri,abazaları
vəQafqazın digər xalqlarını birləş
dirən bir Konfederasiyaya çevrildi.
1992ciilinsentyabrayındaÇeçenis
tanın ilk prezidenti Cövhər Duda
yevQroznıda“ÜmumiQafqazEvi”
təşkilatının üzvləri üçün dəyirmi
masanın təşəbbüskarı oldu. “Ümu

miQafqazEvi”forumkimiqeydiy
yataalındıvəonunbaşçısıprezident
Cövhər Dudayev təyin edildi. Qaf
qazevininümumiforumununyara
dılmasıideyasıÇeçenistandamüha
ribəninbaşlanmasıilədayandı.Son
ralar bu missiyanı Gürcüstan və
Azərbaycan qəbul etmişdir və bu,
Bakıdakeçirilənkonfransdaözəksi
ni tapmışdır. Konfransda Qafqaz
xalqlarınaregiondaetnikkonfliktlə
rin baş verməməsi üçün Ümumi
QafqazEvininyaradılması ilə bağlı
çağırışsəslənmişdir.Artıqmətbuat
da “Qafqaz Evi”, “Qafqaz Xalqları
Federasiyası”,“QafqazKonfederasi
yası”kimiideyalarortayaatılırdıki,
Tiflis, Bakı, Nalçik, Mahaçqala,
Qroznı kimi iri şəhərlərdə bir sıra
qurultaylardakeçirildi.
XXIəsrdədünyanınbirçoxdöv

lətlərini,osıradanQafqazıvahidiq
tisadi məkanda birləşdirmək, Qaf
qazınAsiyailəAvropaarasındaiqti
sadivəmədənikörpürolunuhəyata
keçirtməkbuproqramlarınanaxət

tini,leytmotivinitəşkiledir.
Regional əməkdaşlıq, Cə
nubiQafqazölkələrinin in
teqrasiyası termini yerli
və xarici siyasətçilərin,
siyasətşünasların leksi
konuna XX əsrin

90cı illərinin
ikinci yarısında
girmişdir. Yəni,
bu, münaqişəli
zonalarda atəş
kəsrejiminəkeç
dikdənvəAzər

baycanın 1994cü
ildə “Əsrin müqa
viləsi”nin imzalan

masından sonra müm
künoldu.
Qafqazda əmin

amanlıqvə sabitlikkonsepsiyasının
əsasını dövlətlərarası münasibətlə
rinaşağıdakıprinsipləritəşkiledir:
- dünya birliyi tərəfindən tanınmış
sərhədlər çərçivəsində dövlət suve-
renliyininbərpaolunması;

- hər zaman və hər yerdə insan hü-
quqlarınınmüdafiəolunması;
- nəqliyyat və digər kommunikasiya
növlərininbirgəqorunması;
-təbiətinqorunmasıvətəbiifəlakətlə-
rin aradan qaldırılması sahəsində
əməkdaşlıq;
-etnikvədinidözümlülük;
-Qafqazlabağlıbeynəlxalqlayihəvə
xarici sərmayələrin hərtərəfli dəs-
təklənməsi.
Əməkdaşlığınbeləbirçoxbucaqlı

forması son nəticədə regionda kol
lektivtəhlükəsizliyintəminolunma
sınıgerçəkliyəçevirəbilər.Mühüm
faktodurki,CənubiQafqazınAvro
pa ilə Asiya, Şimal ilə Cənub və
Qərb ilə Şərq arasında dağıdılmaz
körpüyə çevirilməsi üçün təqdim
olunmuş mexanizm ən azından iki
CənubiQafqazdövlətiAzərbaycan
vəGürcüstanıntəhlükəsizliksistem
ləriniformalaşdırmışdır.
Lakinbuideyanıngerçəkləşməsi

ninqarşısınıalanikiqüvvəRusiya
vəErmənistanbirgəhərəkətedirdi
lər. Çünki Ermənistanın qorxusu
Qarabağdaplanlarınınbaştutmaya
cağı idi. Onlar Rusiyaya müraciət
edib iddiaetdilərki, çeçenlərAzər
baycana döyüşçü yardımı edibQa
rabağdan onları çıxaracaq. Hətta
CövhərDudayevin Bakıya gəlməsi,
sonraŞevarnadze iləgörüşməsion
ları qorxuya salmışdı. Onlar Qara
bağdavədahasonraSamseCavaxe
tiyadatorpaqiddialarınınəllərindən
çıxacağındanehtiyatedirdilər.
Ermənilərodərəcədənarahatol

muşdular ki, hətta “NyuYork
Tayms” qəzetindəAzərbaycanaƏf
qanıstan və Çeçenistandan çoxsaylı
muzdludöyüşçülərgətirilməsibarə
dəməqalədədərcetdirmişdilər.
Rusiyaisəbunubilirdi.Həttagiz

lidairələrdəçeçenlərləazərbaycanlı
lar arasında qarşıdurma yaratmaq
istəklərivaridi.Bunagörəbirmüd
dət Rusiyadan Azərbaycana gələn
nəqliyyat vasitələrinin çeçen hərbi
geyimli dəstələr tərəfindən qarşısı
alınırdı.
Bundan sonra onlar bu ideyanın

gerçəkləşməsində öz maraqlarını
irəli sürdülər.BunagörədəRusiya
tərəfindəntəklifedilən“3÷1”modeli
ortayaatıldı.BunagörəAzərbaycan,
Gürcüstan, Ermənistan və Rusiya

dılar.Buistiqamətdəilkaddımola
raq 1989cu ildə Qafqaz

DağlıXalqlarıAssamb
leyası quruldu və
1991ciildəbutəşkilat
çeçenləri, kabardin

leri,adıgeyləri,abazinləri,abazaları
vəQafqazın digər xalqlarını birləş

ribəninbaşlanmasıilədayandı.Son
ralar bu missiyanı Gürcüstan və
Azərbaycan qəbul etmişdir və bu,
Bakıdakeçirilənkonfransdaözəksi
ni tapmışdır. Konfransda Qafqaz
xalqlarınaregiondaetnikkonfliktlə
rin baş verməməsi üçün Ümumi
QafqazEvininyaradılması ilə bağlı
çağırışsəslənmişdir.Artıqmətbuat
da “Qafqaz Evi”, “Qafqaz Xalqları
Federasiyası”,“QafqazKonfederasi
yası”kimiideyalarortayaatılırdıki,
Tiflis, Bakı, Nalçik, Mahaçqala,
Qroznı kimi iri şəhərlərdə bir sıra
qurultaylardakeçirildi.
XXIəsrdədünyanınbirçoxdöv

lətlərini,osıradanQafqazıvahidiq
tisadi məkanda birləşdirmək, Qaf
qazınAsiyailəAvropaarasındaiqti
sadivəmədənikörpürolunuhəyata
keçirtməkbuproqramlarınanaxət

tini,leytmotivinitəşkiledir.
Regional əməkdaşlıq, Cə
nubiQafqazölkələrinin in
teqrasiyası termini yerli
və xarici siyasətçilərin,
siyasətşünasların leksi
konuna XX əsrin

90cı illərinin
ikinci yarısında
girmişdir. Yəni,
bu, münaqişəli
zonalarda atəş
kəsrejiminəkeç
dikdənvəAzər

baycanın 1994cü
ildə “Əsrin müqa
viləsi”nin imzalan

masından sonra müm
künoldu.
Qafqazda əmin
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nın yanında Çeçenistan istisna ol
maqla, “Qafqaz Evi” yaradılmalı
idi.
Dahasonra“3÷3+2”(Azərbay

can,Gürcüstan,Ermənistan +Rusi
ya,Türkiyə,İran+ABŞ,AB)modeli
gündəməgətirildi.Bugündəideya
nınreallaşmasıüçünikimodelüzə
rindətəkliflərvar.Lakinortaqməx
rəcəldəetməkçətindir.Çünki“Qaf
qaz Evi”nə daxil olacaq dövlətləri
müxtəlifcoğrafivəaltmədəniyyətlər
quruluşlarına aid olmaları il təsnif
edirlər.
1996cıilmartın8dəAzərbaycan

PrezidentiHeydərƏliyevinGürcüs
tana rəsmi səfəri zamanı 2 dövlət
başçısının imzaladığı birgə Bəyan
namə“ÜmumiQafqazEvi”ideyası
nınəməliolaraqhəyatakeçirilməsi
ninbaşlanğıcıoldu.LakinErmənis
tanın təcavüzkarsiyasətivəregion
dakıkonfliktlərinhəllininuzanması
“Ümumi Qafqaz Evi” ideyasının
həllinixeyliçətinləşdirdi.
Buümumbəşəriproblemininhəll

olunmasıyolundaQafqazdavədün
yadasülhünböyüktərəfdarlarıHey
dərƏliyevinvəEduardŞevardnad
zeninmüstəsnaxidmətlərininolma
sınıxüsusiləqeydetməklazımdır.
“Qafqaz evi” qurumunun yara

dılmasındaağırlıqmərkəzininAzər
baycanGürcüstan münasibətləri
müstəvisinəkeçməsiaşağıdakıamil
lərləbağlıdır:
-HərikirespublikamüstəqilQafqaz
dövlətidir;
-Hərikirespublikanınhəlletməliol-
duğu problemlər, xüsusilə ölkənin
ərazibütövlüyüməsələsianalojicə-
hətdənoxşardır,həlliyollarıdaxa-
riciamillərləbağlıdır;
-HərikidövlətinAvropainteqrasiya
proseslərinəqoşulmaqistəyivəreal-
laşmasıyollarınıntəxminieyniliyi;
- Hər iki respublikanın Rusiyanın
nüfuzu dairəsindən uzaqlaşmağa
çalışması.
Ümumiyyətlə, AzərbaycanGür

cüstan strateji əməkdaşlığının əsas
məqsədlərindən biri də məhz Qaf
qazda sülhün və təhlükəsizliyin tə
min olunmasıdır. Bu baxımdan
Azərbaycan PrezidentiHeydərƏli
yevin1996cı ilinmart ayındaGür
cüstanasəfəriböyükəhəmiyyətkəsb
etdi.Tbilisigörüşüikidövlətarasın

daolanənənəviəlaqələrinmodern
ləşdirilməsində, yeni məzmunla
zənginləşdirilməsindəmühümmər
hələyə çevrildi. Səfər çərçivəsində
hərikidövlətbaşçılarıQafqazdasül
hün və təhlükəsizliyin yaradılması
yolundafikirvəgörüşlərinibirləşdi
rəbildilər.HeydərƏliyevinGürcüs
tanarəsmisəfərizamanıbirçoxsə
nədlərlə yanaşı, “Qafqazda sülh,
təhlükəsizlikvəəməkdaşlıqhaqqın
da”birgəBəyannamədəimzalandı.
BubəyannaməH.Əliyevintəklifiilə
“TbilisiBəyannaməsi”adınıaldıvə
“Ümumi Qafqaz evi” ideyasının
əməli olaraq həyata keçirilməsinin
başlanğıcını qoydu. Sənədin əhə
miyyəti ikitərəfli münasibətlərdən
çoxçox kənara çıxır. Ümumi rəyə
görə, həmin sənədin həyata keçiril
məsibütünQafqazxalqlarının tale
yinəhəlledicitəsirgöstərəbilər.Tbi
lisi bəyannaməsinə görə, regionda
sülhün və təhlükəsizliyin yaradıl
masıüçünaşağıdakılarıntəminedil
məsizəruridir:
- dövlətlərin suverenliyinin beynəl-
xalqbirlik tərəfindən tanınmışsər-
hədlərinin hamı tərəfindən tanın-
ması, ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi, qaçqınların təhlükəsizlik-
ləritəminolunmaqlayaşayışyerlə-
rinəqaytarılması;
- insan hüquq və azadlıqlarına, o
cümlədənmilli azlıqların hüquqla-
rınahörmətedilməsi;
-nəqliyyatvədigərkommunikasiya-
ların daha da inkişafı və onların
təhlükəsizliyisahəsindəəməkdaşlıq;
-Qafqazınnadirtəbiətininməsələlə-
rində, təbii fəlakətlərin və silahlı
münaqişələrin nəticələrinin aradan
qaldırılmasında, beynəlxalq turiz-
min inkişafındahərtərəfli əməkdaş-
lıq;
-etnikvədinidözümlülük;
- beynəlxalq layihələrin fəal dəstək-
lənməsi,xarici investisiyalarıncəlb
edilməsivətəşviqi.
Beləliklə, bəyannaməmühüm si

yasihüquqisənədkimidincvəsabit
Qafqaz uğrunda ümumi hərəkatın
ilkaddımıoldu.DigərtərəfdənQaf
qazmilliazadlıq hərəkatı tarixində
ilkdəfəidiki,dövlətbaşçılarısəviy
yəsində belə birmühüm sənəd im
zalanırdı.
Tbilisi bəyannaməsinin imzalan

ması iləQafqazda sülh və təhlükə
sizlik prosesinə region ölkələrinin,
eyni zamanda Qafqazla əlaqələri
olan dövlətlərin maraqları artmağa
başladı. Tezliklə, “Qafqaz dördlü
yü” adlanan Rusiya, Azərbaycan,
Gürcüstan və Ermənistanın dövlət
başçılarıiləyanaşı,ŞimaliQafqazda
kımuxtarqurumların rəhbərlərinin
1996cı ilin iyunun 3də Qafqazın
Kislovodsk şəhərində görüşü keçi
rildi.Görüşzamanıbağlanmış“Qaf
qazda əminamanlıq, sülh, iqtisadi
və mədəni əməkdaşlıq uğrunda”
Bəyannamədə regionda qarşılıqlı
əlaqələrinəsasprinsiplərimüəyyən
edilirdi. “Kislovodsk bəyannaməsi”
kimi tanınan sənəd mahiyyət və
məzmun etibarı ilə H.Əliyev və E.
Şevardnadze təfəkkürünün, zəngin
dövlətçilik təcrübəsinin məhsulu
olan“Tbilisibəyannaməsi”ninmən
tiqivəsiyasidavamısayılsada,eyni
zamandabusənədlərarasındaciddi
fərqvar idi.Beləki, “Tbilisibəyan
naməsi” Qafqazı münaqişə və mü
haribələrdən qurtarmağın konkret
yollarını müəyyənləşdirdiyi halda,
“Kislovodsk bəyannaməsi” bütöv
lükdə Qafqazınmünaqişə və prob
lemlərini“konservləşdirməyə”çağı
rır, yaranmış “statuskvonu” qoru
yubsaxlamağınəzərdətuturdu.
Bu görüşlərin ardınca 1998ci ilin

sentyabrındaHeydərƏliyevintəşəb
büsü iləBakıda keçirilmiş tarixi Bö
yükİpəkYolununbərpasıüzrəbey
nəlxalqkonfransdaimzalanansənəd
lər də Qafqazda sülh prosesinin
möhkəmləndirilməsində, region öl
kələrininbirbiriləvəhəmçininAvro
pa vəAsiya ölkələri ilə inteqrasiya
sındamühüməhəmiyyətkəsbetdi.
ArtıqXXəsrin90cıillərininson

larındaAzərbaycanGürcüstan mü
nasibətlərininstrateji tərəfdaşlıq sə
viyyəsinəqalxmasıQafqazdatəhlü
kəsizliyin möhkəmləndirilməsində
mühümamilkimiçıxışetməyəbaş
lamışdır. Belə ki, Qafqazın, Qərbin
vəRusiyanınqarşıdurmamərkəzinə
çevrilməsi ehtimalının artdığı bir
dövrdəbirsıra iddialarıkənaraqo
yaraq iki dövlət başçısı – Heydər
Əliyev və Eduard Şevardnadzenin
stratejimənafeləriönplanaçəkməsi
regionda siyasi balansın tarazlaşdı
rılmasınaşəraityaradırdı.



1999cuildənbaşlayaraq,Qafqaz
da təhlükəsizlik sisteminin yaradıl
masındamüsbətroloynayacağıgöz
lənilənCənubiQafqazrespublikala
rının hərbi nazirlikləri başçılarının
görüşləri müntəzəm xarakter aldı.
1999cuilinaprelin13dəGürcüsta
nınmüdafiənazirinintəşəbbüsü ilə
Tsinandalidə Azərbaycan, Gürcüs
tanvəErmənistanınmüdafiənazir
lərinin görüşü keçirildi. Görüş za
manı Qafqazda sülhün və təhlükə
sizliyinmöhkəmləndirilməsinədair
məsələlər müzakirə obyektinə çev
rildi.Həminilinaprelin2829daisə
AzərbaycanınDaxiliİşlərnaziriRa
milUsubovGürcüstanarəsmisəfəri
zamanı,Azərbaycan,Gürcüstan,Er
mənistan və Rusiyanın daxili işlər
nazirlərinin Borjomidə keçirilmiş
görüşündəiştiraketdi.Görüşzama
nı regionda cinayətkarlıqlamübari
zəvəkriminoqenvəziyyətinaradan
qaldırılmasındabirgə səylərindaha
daeffektivistifadəolunmasıməsələ
lərimüzakirəolundu.
19971999cu illərdə Qafqazın

ümumi problemlərini işıqlandıran
bir neçə mühüm beynəlxalq konf
rans və forumlar keçirildi. Bunlar
dan xüsusilə üçünü qeyd etmək
olar:

Bi  rin  ci  si, 1997ci ildə Tbilisidə
“Cənubi Qafqazda postkommunis
tikdemokratikdəyişiklərvəgeopo
litika” mövzusunda beynəlxalq
konfrans keçirildi. Forumda səslə
nən bəzi məruzələr, o cümlədən
V.Keşelava vəA.Yazkovanın məru
zələriməhzQafqazbirliyiproblemi
nətoxunurdu.

İkin  ci  si,1999cuilinmayın1517
də Tbilisidə bir çox respublika və
beynəlxalq təşkilatların nümayən
dələrininiştirakıilə“XXIəsrinasta
nasında Qafqazda milli azlıqlar”
mövzusunda beynəlxalq konfrans
baştutdu.

Üçün  cü  sü, 1999cu ilin dekabrın
57də yenə də Tbilisidə “Minalar
dantəmizlənmişDincQafqazadoğ
ru”mövzusundanövbətibeynəlxalq
konfrans keçirildi. Azərbaycanın
müdafiə naziri və sərhəd qoşunları
idarəsinin əməkdaşları konfransın
iştirakçılarısırasındaidi.
Beləbirfaktıdanəzərəalmaqolar

ki,Kislovodskgörüşündərazılaşdı

rıldığıkimitəhlilolunanvəsonrakı
illər ərzində “Qafqaz dördlüyü”
müxtəlifformatlardaQafqazdasülh
və təhlükəsizlikməsələləri ilə bağlı
görüşlərinidavametdirmişdilər.Be
ləki,2000ciiliniyunun20dəMosk
vada “Qafqaz dördlüyü”nün üçün
cü (Kislovodskdan sonra) görüşü
keçirildi. Görüş zamanı Qafqazda
sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunmasıməsələlərimüzakirəedildi
vəbucürgörüşlərinmütəmadiola
raq keçirilməsi barədə razılıq əldə
edildi.“Qafqazdördlüyünün”növ
bətisammiti2001ciilinmayayının
31də Minskidə baş tutdu. Həmin
ilinnoyabrındaisə“Qafqazdördlü
yünün” parlament sədrlərinin ilk
görüşü keçirildi. Bu görüşlər prezi
dentlərin görüşləri kimi mütəmadi
xarakterdaşıyırdı.

Be  lə  lik  lə, bütün bu görüşlərdə
Azərbaycan və Gürcüstan arasında
dayanıqlı əməkdaşlığı izləmək
mümkündürvəperspektivliyinəgö
rəaşağıdakılarıvədedir:
- Qafqazda hələ ki, Azərbaycan və
Gürcüstanın iştirakı ilə regional
əməkdaşlıqsistemigerçəkliyəçevri-
lir;
-AzərbaycanvəGürcüstanvasitəsilə
Şərq-Qərbdəhliziyaradılırvəbuda
öznövbəsindəhər ikidövlətin iqti-
sadiyyatınıninkişafınazəminyara-
dır;
- Onlar Qara dəniz hövzəsi ölkələri
ilə (əsasən Türkiyə və Ukrayna)
münasibətlərigenişləndirərəkRusi-
yadan iqtisadi asılılığı minumum
dərəcəyəendirirlər,yəni,Rusiyailə
bərabərhüquqlu münasibətlər qu-
rurlar;
-AzərbaycaniləGürcüstanarasında
strateji tərəfdaşlıq xəttinin möh-
kəmləndirilməsi birgə təhlükəsizlik
sisteminin yaradılması üçün im-
kanlarıartırır.
MüasirdövrdəQafqazdasülhvə

təhlükəsizlikproseslərininsürətlən
dirilməsi, bölgədə qarşılıqlı əmək
daşlığıninkişafıbaxımındanyuxarı
daqeydolunan transmilli layihələr
(BakıTbilisiCeyhan, BakıTbilisi
Ərzurum,TRASEKA),həmçininbir
sıra iqtisadi əməkdaşlığa əsaslanan
GUAM,QaraDənizİqtisadiƏmək
daşlıqTəşkilatıvədigərbukimiqu
rumlarda,Qafqazda sülhünvə təh

lükəsizliyin yaradılmasına vəmöh
kəmləndirilməsinə, regiondövlətlə
rin Avropa və Asiyaya inteqrasiya
olunmasınaköməketməlidir.Əlbət
tə, “Qafqaz evi”nin tikilməsində
Qafqazxalqlarıhələçoxproblemlər
ləqarşılaşacaqlar.
Beləliklə,müharibələrəcəlbolun

muşQafqazdövlətlərininəməkdaş
lığını üç istiqamətdə inkişaf etdir
mək lazımdır: iqtisadiyyat, siyasi
aspekt və təhlükəsizliyin təminatı,
həmçinin hüquq və demokratiya
sferası. Əməkdaşlığın bütün bu sa
hələribirbirininqarşısınıkəsməmə
li və zorla qəbul etdirilməməlidir.
Yalnız bu sahələrin sintezi lazımı
birliyi yarada bilər və o zaman re
gionaləməkdaşlıqkeçiddövrüyaşa
yandövlətləringələcəyiüçünsəmə
rəliolacaq.Digər tərəfdən,“Qafqaz
evi”ninyaradılmasıprosesindəbey
nəlxalqictimaiyyətingenişhəmrəy
liyinəböyükehtiyacduyulur.Azər
baycanvəGürcüstanarasındamöv
cudolanmünasibətlər,vahidstrate
giyanı səciyyələndirən siyasət çox
guman ki, ehtiyac duyulan həmin
həmrəyliyin də formalaşmasına şə
raityaradacaqdır.
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Zaur  Əli  yev
Siyasielmlərüzrəfəlsəfədoktoru,dosent
AMEAElmTarixiİnstitutununelmikatibi
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26may1918ci il tarixindəmüstəqilli
yini elan etmiş Gürcüstan Demokratik
Respublikası(GDR)mövcudolduğuqısa
33aylıqdövrərzindəmillidövlətqurucu
luğu prosesinə böyük önəm verərək bu
istiqamətdə bir sıra mühüm islahatlara
imzaatmışdır.Bu islahatlar çərçivəsində
demokratiktəsisatlarınyaradılmasınaxü
susi diqqət ayrılmış, ümumi, bərabər və
birbaşa seçki hüququ əsasında gizli və
azadsəsverməyoluiləkeçirilmişümum
xalq seçkiləri nəticəsində ali qanunverici
orqan –MüəssislərMəclisi və yerli özü
nüidarəetmə orqanları  “eroba”lar  for
malaşdırılmışdır.
Gürcüstandaaliqanunvericiorqanro

lunu oynayacaq Müəssislər Məclisinin
çağırılmasıbarədəilktəşəbbüs1917ciilin
sonlarında,hakimiyyətdəvəidarəetmədə
boşluq yarananda irəli sürülsə də, bəzi
səbəblərəgörətəxirəsalınmışdı.Gürcüs
tanınmüstəqilliyielanolunduqdansonra
bu məsələ yenidən aktuallaşaraq ölkə
gündəminədaşınanilkmövzulardanbiri

olur.GürcüstanMilliŞurası(GMŞ)1918
ci ilinyayındaMüəssislərMəclisi seçimi
qaydaları və seçki əsasnaməsinin hazır
lanması üzərində işləməyə başlayır. 22
noyabr1918ci il tarixindəozamanartıq
parlament adlananGMŞ 10 bənddən və
119maddədənibarət“MüəssislərMəclisi
nə seçkilər barədə Əsasnamə”ni təsdiq
edir.Əsasnaməyəgörə,milliyətindənvə
cinsindənasılıolmayaraq20yaşı tamam
olmuşGürcüstan vətəndaşına seçkilərdə
iştiraketməkhüququverilirdi.
Parlamenttərəfindən,həmçinin,seçki

lərintəşkiliüçünParlamentMərkəziSeçki
Komissiyası (PMSK) yaradılır. PMSKda
hərbirseçkisubyektiüçünənazı1üzv
lükmandatınəzərdətutulur,eynizaman
da parlament fraksiyalarına təmsilçiləri
ninsayınamüvafiqolaraqmüxtəlifsayda
yerlər ayrılır. Parlamentin müsəlmanlar
(“tatarlar”) blokunu PMSKda Əbdürrə
him bəyHaqverdiyev təmsil edir.Qeyd
edəkki,PMSKüzvlərinineynizamanda
Müəssislər Məclisinə seçkilərə namizəd

GürcüstanParlamentinin
ilktürk-müsəlmandeputatı

qa  ra  çöp  lü 

Hü  seyn  qu  lu 

Məm  mə  dov

MüəssislərMəclisinintoplantısı
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qismindəiştirakınaheçbirməhdudiyyət
qoyulmamışdıvəonlarınbirçoxununadı
müxtəlif siyasi təşkilatların namizədlər
siyahısınasalınmışdı.
Parlamentin10yanvar1919cuiltarixli

iclasında“Müəssislərməclisinəseçkilərin
təyinolunmasıbarədə”Qanunqəbulolu
nur. Qanuna görə, MüəssislərMəclisinə
birneçəmərhələdəkeçiriləcək seçkilərin
ilkgünü14fevral1919cuiltarixinətəyin
olunur.
PMSK həm zaman, həm də maliyyə

məhdudiyyətinə baxmayaraq seçkilərin
yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün
bütün imkanlarını səfərbər edir. PMSK
da tərcümə işlərimüsəlmanların nüma
yəndəsi Ə.Haqverdiyev və daşnakların
təmsilçisiD.Davitxanyanın rəhbərliyial
tında yaradılmış komissiya tərəfindən
həyatakeçirilirdi.2226yanvar1919cuil
tarixlərindəPMSKsiyasipartiyavətəşki
latlarınMüəssislərMəclisinənamizədlə
rininsiyahısınıgözdənkeçirirvə27yan
vardaqeydiyyatnömrələrinəuyğunolan
ardıcıllıqlaadlarıaşağıdaçəkilən15seçki
subyektinin seçkilərdə iştirakını təsdiq
edir:
1.GürcüstanSosial-DemokratFəhləParti-
yası(GSDFP);

2. Gürcüstan Milli-Demokrat Partiyası
(GMDP);

3. Gürcüstan Sosialist-İnqilabçı Partiyası
(GSİR);

4.ErməniİnqilabçıPartiyası“Daşnaksut-
yun”;

5.GürcüstanSosialist-Federalistİnqilabçı
Partiyası(GSFİP);

6.GürcüstanMüsəlmanlarıMilli Şu-
rası;

7. Gürcüstan Radikal-Demokrat Kəndli
Partiyası;

8.GürcüstanMilliPartiyası;
9. Gürcüstan Solçu Sosialist-Federalist
Partiyası;

10.ŞotaRustaveliQrupu;
11.Müstəqil(Partiyasızlar)İttifaqı;
12.BorçalıQəzasıMüsəlmanlarıQru-
pu;

13.RusiyaSosial-DemokratFəhləPartiya-
sı(RSDFP);

14.“VətənpərvərlərinEstetikLiqası”;
15. Elinlərin (Yunanların) Demokratik
Qrupu.

PMSK yuxarıda qeyd olunan seçki
subyektlərinin namizədlərinin siyahısını
da təsdiq edərəkGürcüstanDemokratik
Respublikası (GDR) hökumətinin rəsmi
yayın orqanı “Sakartvelos Respublika”

qəzetinə göndərir. Sözügedən qəzetin 1
fevral1919cuiltarixlisayınaəlavəolaraq
dərcolunansiyahıdanbəlliolurki,seçki
də iştirak etmək niyyətində olan siyasi
partiya və təşkilatların irəli sürdüyü na
mizədlərin sayıbirbirindənkəskin fərq
lənir.Beləki,seçkilərdəiştirakedənümu
mi600namizəddən(onlardan26sıqadın
idi)saycaənçoxu130nəfərGSDFPnin
siyahısında yer alırdı, ən az namizədlər
isəŞotaRustaveliQrupundancəmi1nə
fər(yazarYevgeniDvali)seçkilərəqatılır
dı.ŞotaRustaveliQrupundansonraseçki
lərdəənaznamizədsayıilə,hərəsində5
nəfər olmaqla Gürcüstan Müsəlmanları
MilliŞurasıvəBorçalıQəzasıMüsəlman
larıQrupuiştirakedirdi.

Gür  cüs  tan Mü  səl  man  la  rı Mil  li Şu  ra 
sı  nın (GMMŞ) na  mi  zəd  lə  ri  nin adı:
1. HalaybəyAslanağaoğluBayramov;
2. AbbasquluCabbaroğluXanəhmədov;
3. QasımAbbasoğluBayramov;
4. ƏlimirzəMollaMəhəmmədoğluNəri-
manov;

5. İsmayılİsaoğluXəlilov.

Bor  ça  lı Qə  za  sı Mü  səl  man  la  rı Qru  pu 
nun (BQMQ) na  mi  zəd  lə  ri:
1. BöyükbəyAğabəyoğluAxundov;
2. MirzəRzaMahmudəlioğluƏlizadə;
3. MollaAbbas Hacı Qasım oğluMəm-
mədov;

4. İbrahimbəyHacıHəsənağaoğluMur-
saqulov;

5. QurbanHəsənoğlu.
GürcüstanMilliTarixArxivindəsaxla

nılansənədlərdənaydınolurki,Gürcüs
tanMüsəlmanlarıMilliŞurası tərəfindən
ilkinolaraqtərtibolunmuşvəGMMŞnin
sədrmüaviniHalay bəyAslan ağa oğlu
Bayramov (instruktoraqronom) tərəfin
dən imzalanıb PMSKya göndərilmiş 6
nəfərlik siyahıda1ci sıradaHalaybəyin
özü,2cisırada–GMMŞninsədriƏbdür
rəhimbəyƏsədbəyoğluHaqverdiyevin
(GürcüstanParlamentininüzvü),3cüsı
rada Ömər Faiq Nemanzadənin (jurna
list), 4cü sırada Əlimirzə Nərimanovun
(müəllim),5cisıradaİbrahimbəyMursa
qulovun,6cısıradaisəMirzəRzaƏliza
dənin(müəllim)adlarıəksolunurdu.Bu
siyahınınardıncaPMSKyaGMMŞsədri
Ə.Haqverdiyevin imzasıyla  əlavənami
zədlərdənibarət5nəfərlikbaşqabirsiya
hıgöndərilir.Buəlavəsiyahıdaardıcıllıq
laAbbasquluXanəhmədovun(tacir),Fə
təlibəyRəşidbəyoğluAxundovun(tələ
bə), Qasım Abbas oğlu Bayramovun

(tramvay konduktoru), Məşədi Əli Bay
ramoğluQuliyevin(tacir)vəİsmayılXə
lilovun(kiçikusta)adlarıqərarlaşırdı.
Borçalı QəzasıMüsəlmanlarının Qru

pu da ilkin olaraq seçkilərə 15 nəfərlik
fərqli siyahı ilə qatılmaq niyyətində ol
muşdur.Qrupun22yanvar 1919cu ildə
tərtibetdiyivəPMSKnınkatibliyində24
yanvar 1919cu ildə (№ 151) qeydiyyata
alınmışsiyahısındabuşəxslərinadlarıya
zılırdı:
1. Böyük ağa Axundov (Aşağı Saral
kəndi);

2.MirzəRzaƏlizadə(Faxralıkəndi);
3.MollaAbbasHacıQasımoğlu(Axlı-
Mahmudlukəndi);

4.İsrafilbəyHəsənbəyoğluYadigarov
(Təkəlikəndi);

5. Məhəmməd Qarabağlıoğlu (Lecbəd-
dinkəndi);

6.ƏlipaşaağaƏsgərağaoğluAbbasov
(Təkəli);

7.MollaİsaMollaNəsiboğlu(Kəpə-
nəkçikəndi);

8.İbrahim bəyMursaqulov (Qızılhacılı
kəndi);

9.MollaQaraMusaoğlu(Arıxlıkən-
di);

10. HasanMolla Vəli oğlu (Qaçağan
kəndi);

11.MollaXəlil(Sadaxlıkəndi);
12.ƏliDəliƏhmədoğlu(Görarxıkən-
di);

13.TəhməzquluDünyamalıoğlu(Fax-
ralı);

14.QurbanHəsənoğlu(Saraclıkəndi)
15.CəfərağaEminov(Dəmirçihasanlı).
Gürcüstan Müsəlmanları Milli Şurası

vəBorçalıQəzasıMüsəlmanlarınınQru
punun(BQMQ)ilkinvəyekunsiyahıları
nı iləmüqayisə edərək belə bir nəticəyə
gəlinirki,ilkəvvəlGMMŞ11,BQMQisə
15nəfərliksiyahıiləseçkidəiştiraketməyi
planlaşdırsalarda,sonradanmüəyyənsə
bəblərdən dolayı siyahı qısalır. Adları
GMMŞin siyahısına salınmış namizəd
lərdən Böyük bəy Axundov, Mirzə Rza
ƏlizadəvəİbrahimbəyMursaqulovson
radanBQMQninsiyahısındaseçkimüba
rizəsiaparırlar,GMMŞinsədriƏbdürrə
him bəy Haqverdiyev, Omər Faiq Ne
manzadə,İsrafilbəyYadigarovkimitürk
müsəlman əhali arasında böyük nüfuza
malikziyalılarınnamizədliyinə isəümu
miyyətləheçbiryekun siyahıda rastgə
linmir.
Gürcüstanıntürkmüsəlmanəhalisinin

nümayəndələrinin adınaGürcüstanMü
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səlmanlarıMilliŞurasınınvəBorçalıQə
zası Müsəlmanlarının Qrupunun siyahı
larından başqa GSDFPnin (№ 1) və
RSDFPnin (№13)namizədlərsiyahısın
darastgəlinir.
ƏgərGSDFPnin14yanvar1919cu il

tarixindətəsdiqolunmuşilkinsiyahısına
3 türkmüsəlmanın‒39cu sıradaMəm
mədov Hüseynqulu (Söyünqulu) Məm
mədoğlunun,65cisıradaŞərifovƏbdü
ləziz Qurban oğlunun (Əziz Şərifin) və
119cusıradaMəmmədovƏhmədƏlioğ
lunun adları salınmışdısa, sonradan
müəyyən korrektələr edilir və siyahıda
yalnızəslənQaraçöpmahalınınYorMu
ğanlı kəndindən olan Hüseynqulu (Sö
yünqulu)Məmmədovunadısaxlanılır.
Ümumiyyətlə,GSDFPninGDRhöku

mətinin sədri Noe Jordaniyanın başçılıq
etdiyi130nəfərlik(6sıqadınidi)siyahı
sında8müxtəlif etnikqrupun19nüma
yəndəsitəmsilolunmuşdu.
RSDFPninRusiyaDumasınınkeçmiş

üzvüZurabArşakovunbaşçılıqetdiyivə
müxtəlif millətlərin nümayəndələrindən
ibarət 12 nəfərlik siyahısında 5ci sırada
KərimHacıbəyovunadıyeralırdı.
PMSKseçkidəiştirakedənsiyasisub

yektlərəhəmgürcücə,həmdəetnikazlıq
larınanadilindəistənilənsaydaöznami
zədlərininsiyahısıəksolunanvərəqəbül
letenlər yayımlamağa icazə verir. Türk
müsəlmanelektoratınındasəslərinəümid
bəsləyənsiyasiqruplardansosialdemok
ratlarAzərbaycantürkcəsində220min,
millidemokratlar–65min,eserlər–220
min,GürcüstanMüsəlmanlarıMilliŞura
sı–50min,BorçalıQəzasıMüsəlmanları
nınQrupuisə83minseçkibülleteniçap
etdirirlər.
PMSKnın30yanvar1919cuiltarixli

iclasındaGDRinbəzibölgələrində Su
xumvilayətində,Borçalı,Axalkələk,Axal
sıx, Svanetiya və Tianet qəzalarında
MüəssislərMəclisinəseçkilərin təxirəsa
lınması qərara alınır. Bu, həmin dövrdə
Suxumvilayətindəxalqşuralarınavəyer
li özünüidarəetmə orqanlarına ‒ “ero
ba”yaseçkilərinkeçirilməsi,Svanetiyavə
Tianetdəgüclüqaryağmuru,Borçalıdavə
AxalkələkdəErmənistanlamüharibənəti
cəsindəyaranmışvəziyyət,Axalsıxdaisə
başvermişüsyaniləəlaqəliidi.
1919cu ilin fevral ayında Müəssislər

Məclisinəseçkitəbliğatınastartverilir.
Seçkikampaniyasıgərginsiyasiqarşı

durmaya səbəb olsa da, konstruktiv və
rəqabətlişəkildəaparılır.Partiyaqəzetlə

rindərəqibpartiyalarınbirbirinəittiham
dolusu yazılarına geniş yer ayrılır. Onu
da qeyd edək ki, GürcüstanErmənistan
müharibəsindətutduğuantidövlətmöv
qeyinə görə, partiyaların demək olar ki,
hamısınınəsastənqidhədəfi“Daşnaksut
yun”idi.MüxalifətpartiyalarıGSDFPni
seçki təbliğatındahökumətin inzibati re
surslarından istifadəetməkdə suçlayırdı.
BuittihamlarlabağlıdaxiliişlərnaziriN.
Ramişvili seçkiprosesinəhansısa forma
damüdaxilə edəcəkdövlətməmurunun
ciddişəkildəcəzalanacağıbarədəbəyanat
vermək məcburiyyətində qalır və mət
buat xəbərlərindən görünür ki, bu kimi
hallaradərhalreaksiyaverir.Misalüçün,
gürcümətbuatıAğbulaq(BelıyKlyuç)ra
yonundakomissarKartsivadzeninMüəs
sislərMəclisinə seçki təbliğatına qadağa
qoyması,bunagörəAvetisyantsvəKyur
çikyants (“Daşnaksutyun”un üzvü) so
yadlı iki ermənini həbs etməsi barədə
parlamentüzvüT.Avetisyanınməlumatı
nıvəmüvafiqtədbirlərgörülməzsə,Bor
çalıqəzasınınermənilərininseçkilərdəiş
tirak edəbilməyəcəyi barədə xəbərdarlı
ğını dərc edir.Məsələ barədəPMSKnın
sədriA.Lomtatidze daxili işlər naziri N.
Ramişviliyəməktubünvanlayır,sonuncu
dərhal həbs edilmiş hər iki erməninin
azadlığa buraxılması barədəqərar qəbul
edir.
Beləliklə,1416fevral1919cuiltarixlə

rində Gürcüstan Müəssislər Məclisinə
ümumxalq seçkiləri keçirilir. Bu seçkilər
GDRərazisininçoxhissəsiniəhatəedir.
“Sakartvelo”qəzetinin18fevral1919

cu il tarixli sayında daşnakların Tiflisdə
seçki saxtakarlığı etmək cəhdləri barədə
məlumatverilərəkqeydolunurki,Avla
bar klubunda başqalarının adı ilə “Daş
naksutyun”partiyasınasəsverənikinəfər
tutulmuşdur. Eyni zamanda adı çəkilən
klub yerləşən binada daşnakların saxta
şəhadətnamələr hazırlayan bürosu aşkar
olunur.
9mart1919cuildəParlamentMərkə

ziSeçkiKomissiyasıqəza,dairəvəmən
təqəseçkikomissiyalarınınprotokolları
nı cəmləşdirərək seçkinin nəticəsini və
mandatqazanmışnamizədlərinsiyahısı
nı təsdiq edir. Sosialdemokratların na
mizədləri siyahısında 40cı yerdə qərar
tutmuşHüseynqulu(Söyünqulu)Məm
mədoğluMəmmədovGürcüstanMüəs
sislər Məclisinə seçilmiş yeganə türk
müsəlman olur. Tiflisdə gürcücə nəşr
olunan“Teatridatsxovreba”(“Teatrvə

həyat”)həftəlikədəbiyyatteatrdərgisi
nin1919cu ildənəşrolunmuş11ci sa
yında Hüseynqulu Məmmədovun əsli
hazırda Gürcüstan Milli Parlament Ki
tabxanasında Luarsab Toqonidzenin
fondunda saxlanılan fotoşəkli dərc olu
naraq “Bizim xalqın vəfadarı” başlıqlı
məqalədəonunhaqqındayazılmışdır:
“Qeyd olunmalıdır ki, xüsusi şərtlər sə-

bəbindən bizim ölkənin tatarları (azərbay-
canlıları – F.V.-H.) mədəni cəhətdən daha
geridəqalırlar.Onlararasındatəhsil-maarif
hələ yenə də geninə kök salmayıbdır. Düz-
dür,onlarındaziyalılarıvar,ancaqçoxazvə
beləbirxalqınhəqiqixalqqulluqçusuyetir-
məsimüqəddəshadisəsayılmalıdır.
Bizim ölkənin tatarlarının öndə gələn

qulluqçularındanbiriGürcüstanMüəssislər
Məclisininüzvü,Yor-Muğanlıkəndininsa-
kini Söyünqulu Məmməd-oğlu (Məmmə-
dov)dur, hansı ki, iyirmi ildən çoxdur So-
sial-Demokrat Partiyasında işləyir və həm
bizim birliyimizin şövqlənməsində, həm də
ümuməntatarlarınözünüdərketməsindəçox
böyük əmək sərf edib.O, tatarların “Hüm-
mət”Sosial-DemokratPartiyasınıntəsisçilə-
rindəndir, gürcü dilinin yaxşı bilicisidir və
bəzəngürcüqəzetlərinəməktublardagöndə-
rir.HazırdaYor-Muğanlıicmasınınbaşçısı-
dır və böyük səylə tatarların tərəqqisinə və
ölkəmizin sadiq övladı kimi Gürcüstanın
ucalmasınaxidmətedir.45yaşındaolar,ar-
vad-uşaqsahibidir.Kasıbolsada,daimümu-
miictimaiişlərinqayğısınıçəkənbuşəxsiki
həftəqabaqağırxəstəlikkeçirdi.Bizimbirli-
yimizin möhkəmlənməsinin rifahı və özü-
nündindaşlarınınyaxşılığı,arvad-uşağının
xoşbəxtliyi naminə ona uzun ömür arzula-
yaq”.
“Teatri da tsxovreba”dayayımlanmış

bu yazıdan Hüseynqulu Məmmədovun
tərcümeyihalınadair bəzi təqribiməlu
matlar,xüsusəndəonunXIXəsrin70ci
illərinin ortalarında Qaraçöp mahalının
YorMuğanlı kəndində anadan olduğu,
həmin əsrin sonlarına yaxın Rusiya So
sialDemokratFəhləPartiyasınınsıraları
na daxil olub siyasiictimai fəaliyyətə
başladığı,1904cüildə“Hümmət”Sosial
DemokratMüsəlmanPartiyasınıntəsisçi
lərindən biri olduğu, kasıb həyat tərzi
sürdüyü,1919cuildəYorMuğanlıicma
sınarəhbərliketdiyibarədəbilgilərəldə
etmək mümkündür. Sözügedən yazıda
da qeyd olunduğu kimi, H.Məmmədov
gürcüdilinisərbəstbilirdivəmənsubol
duğuelin,bölgəninmüəyyənproblemlə
ri ilə bağlı gürcüdilli dövri mətbuatda
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vaxtaşırıməqalələrləçıxışlaredirdi.Gür
cüstan sosialdemokratlarının aparıcı
mətbu orqanı olan “Ertoba” qəzetinin
1918ciilsaylarınınbirində“SöyünQulu
Məmməd”imzası ilədərcolunmuşbelə
məqalələrindənbirindəo,yormuğanlıla
rınmalqarasınınqonşuSaqarecokəndi
ninsakinləri tərəfindənaparılmasıbarə
dəgileygüzaredir.
H.Məmmədov“Ertoba”nın1920ciil8

iyun tarixli sayında Müəssislər Məclisi
ninüzvüstatusundadərcetdirdiyi“Yor
Muğanlımüsəlmanlarınınhəyatı”başlıq
lıirihəcmliməqaləsindədəyormuğanlı
ların üzləşdikləri çətinliklər barədə söz
açırdı.
Gürcüstanhökumətin sədriNoe Jor

daniyayaünvanlandığıməktubundaisə
HüseynquluMəmmədovhəmindövrdə
AzərbaycanXalqCümhuriyyətiiləGDR
arasındamübahisəliərazihesabolunan
CarBalakən vəZaqatalaya baş çəkərək
yerliDağıstanəsilliəhaliiləgörüşdüyü
nü,onlarıGürcüstana tərəfmeylləndir
diyini bildirir, eyni zamanda YorMu
ğanlının qonşuluğunda yerləşən Kaka
bet kəndinin bəzi təhrikçi sakinlərinə
görə,onlarlamüsəlmanlararasındaarzu
edilənmünasibətləriyaradabilmədiyinə
təəssüflənir və YorMuğanlıya qonşu
olandigərbirgürcükəndiQiorqitsmin
danın keşişiOkromcedlişvilinin 1918ci

ildə vəzifədən alınmasına üzüldüyünü
qeydedir.Məktubunməzmunundanvə
yazı üslubundan H.Məmmədovun N.
Jordaniya ilə dostluq münasibətləri ol
duğuaydınsezilir.
12mart1919cuildəTiflisdəhökumət

sarayının (keçmiş canişinlik sarayı) bə
yazzalındaGürcüstanınəsasqanunveri
ciorqanıolanMüəssislərMəclisinin ilk
təntənəliiclasıkeçirilir.
Müəssislər Məclisi ilkin tərkibdə

fəaliyyətəbaşlasada,səsvermətəxirəsa
lınmışbölgələrdəseçkilərəmüvafiqha
zırlıqişləriaparılır.GürcüstanDaxiliİş
lərNazirliyindənPMSKyaünvanlanmış
1aprel1919cuiltarixli,5113saylımək
tubda büdcə xərclərinə ikiqat qənaət
edilməsi, eləcə də seçicilərin zəruri say
çoxluğunun təmin olunması məqsədilə
Borçalı,Axalsıx,AxalkələkvəTionetqə
zalarında“eroba”vəMüəssislərMəclisi
nəseçkilərineynivaxtdakeçirilməsinin
məqsədəuyğunluğu ifadə olunur. Bu
nunla yanaşı,məktubda sözügedən qə
zalardatezlikləyerliidarəetməorqanla
rınınyenidən formalaşdırılması zərurə
tinədədiqqət çəkilir ki, buda “eroba”
– özünüidarəetmə tətbiq olunmadan
mümkünsüz idi. Qeydolunanlara rəğ
mən, adı çəkilən qəzalarda “eroba” və
Müəssislər Məclisinə seçkilər fərqli za
manlardabaştutur.

Nəticə etibarilə respublika ərazisinin
iqlimşəraitinəvəyahərbisiyasiduruma
görəMüəssislərMəclisinəseçkilər təxirə
salınmış bəzi yerlərində 1919cu ilin av
qustayınınsonundavəsentyabrayında
olmaqlaikiəlavəseçkitəşkilolunur.
İlk əlavə seçkilər keçirildiyi ərəfədə

“Sakartvelo” qəzetində Borçalı qəzasın
dan yayımlanmış belə birməlumatdiq
qəticəlbedir:“Taxılməhsuluazdır.Şəraba
ümid heç yoxdur. Dözülməz istilərdir. Ca-
maatkölgələnməküçünTrialetdədaldalanır.
Seçkilərdəyerlierməniləriştiraketmir”.
Birtərəfdənilkəlavəseçkilərinyekun

protokolundan “Daşnaksutyun”un Bor
çalıqəzasından1855səstopladığınıvəbu
göstəricinin qəzanın erməni əhalisinin
ümumigötürdükdə,seçkilərdəiştirakını
təsdiq etdiyini, digər tərəfdən isə ikinci
əlavəseçkilərinprotokolundaBolnisXa
çınvəDağetXaçınkəndlərinindəəhali
sininsəsvermənəticələrininəksolundu
ğunudiqqətəalsaq,“Sakartvelo”nunin
formantının“seçkilərdəerməniləriştirak
etmir”deyəndə,böyükehtimalla,Borça
lınınYekaterinenfeld koloniyasının ətra
fında yerləşən və ikinci əlavə seçkilərə
qatılanbuikiermənikəndininəzərdətut
duğunutəxminetməkolar.
GürcüstanMüəssislərMəclisinəseçki

lərdəBorçalıQəzasıMüsəlmanlarıQru
pu 1919cu ilin fevral ayında keçirilmiş
əsasseçkidə 77səs (hamısıTiflisqəza
sından), ilkəlavəseçkidə 147səs (Pos
xovbölgəsindən–94,Axalsıxqəzasından
– 42,Axalkələk qəzasından – 7, Borçalı
qəzasından–4səs)olmaqlacəmi224səs,
GürcüstanMüsəlmanlarıMilliŞurası isə
fevralseçkisində6səs,ilkəlavəseçkidə
96səs(Posxovbölgəsindən–40,Axalsıx
qəzasından – 49,Borçalı qəzasından – 6
səs,Axalkələkqəzasından–1səs),ikinci
əlavəseçkilərdə3səs(maraqlıdırki,on
danbiriDağetXaçınermənikəndindən)
olmaqlacəmi105səstoplayabilir.
Hər iki müsəlman siyasi subyektinin

belə zəifnəticə əldə etməsi, zənnimizcə,
yuxarıdakıqeydlərimizdənaşkarolduğu
kimi, seçki siyahılarındakı namizədlərin
yerdəyişmələrivəbununnəticəsindəya
ranmış çaşqınlıq və anlaşılmazlıq, eləcə
dənamizədlərarasındatəxminedəbilə
cəyimizixtilaflardanqaynaqlanabilərdi.

Fəx  ri VA  LE  HOĞ  LUHA  CI  LAR,
tarixelmləridoktoru,

AzərbaycanRespublikasınınGürcüstan-
dakıSəfirliyininbirincikatibi

Müəssislərməclisinəseçkidənfoto
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Nə  si  mi, Lüt  fi, Sək  ka  ki,  Əta  yi,  
Mü  qi  mi və türk di  lin  də ya  zan di  gər 
sə  nət  kar  la  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan bəh 
rə  lən  mə  si Nə  vai üçün bö  yük mək 
təb ol  muş  dur.  
Təkcə öz xalqının deyil,  həm də

bütünOrtavəYaxınŞərqxalqlarının
şairi olmuşNəsiminin əlyazma nüs
xələridəhələ sağlığında ikənTürki
yədə, İraqda, Suriyada, Hələbdə ge
niş yayılmışdır. Tədqiqatçı alimQu
lamhüseyn Beqdelinin qeydlərinə
görə, “Səmərqənd Əlyazmalar fon
dundaXaqani,Nizami,Nəsimi, ələ
xüsus 20dən artıq Füzuli divanının
qədiməlyazmalarıilətanışolub,on
ların şifrələrini gətirdik. Bəzilərinin
isə fotosurətini sifariş verdik. Aşqa
bad əlyazmaları fondunda böyük
Azərbaycan şairi Nəsiminin “Di
van”ınınAşqabadvariantını əldə et
dik.  Bu qiymətli əsərin fotosurətini
və Nəsimi barədə Daşkənddə rast
gəldiyimiz ikipoemanın fotosurətini
dəgətirmişik.Bukimiqeydvəfaktlar
sübutdurki, Nəsimi irsibütünTür
küstanboyuncayayılıbmış.
Nəsimi şəxsiyyəti və yaradıcılığı

haqqındaƏlişirNəvainin iki əsərin
də,–“Nəsaimülməhəbbət”və“Ha

lətiMəhəmmədPəhləvan”əsərlərin
də– qısadaolsa,maraqlıqeydlərlə
rastlaşırıq. Ə.Nəvai “Nəsaim ülmə
həbbət”(14951496)təzkirəsindəbəhs
etdiyi770şəxsiyyətdənbiridəSeyid
İmadəddinNəsimidir. Şərqin böyük
mistiklərindənolanBahaəddinNəq
şibəndininüveysiƏbdürrəhmanCa
mi sufiliyin ensiklopediyası sayılan
“Nəfahət ülüns”, yəni “Müqəddəs
yerlərdənəsəndostluqnəsimi”(1476
1478)əsəriniözündənəvvəlyaşamış
sufilərin, həməsri olan sufi şair və
alimlərin həyatına həsr etmişdi. Ki
tabda618tanınmışsufi–şair,alimvə
şeyxlərintərcümeyihallarındanbəhs
edilib.Əsəringirişhissəsindəözünün
dəvurğuladığıkimi,Ə.Camininsağ
lığındakənbuəsəriçağataytürkcəsi
nəçevirməkistəyiustad–şagirdara
sındasözolmuşdu.Ömürvəfaetmə
diyindən Ə.Cami bu işin nəticəsini
görə bilmədi. Ə.Nəvai ustadının bu
əsəriniçağataytürkcəsinəçevirərkən
mətnlər üzərində yenidən  işləyərək
onları xeyli dolğunlaşdırır  və 152
məşhursufişairhaqqındaəlavələrdə
edir.“Nəsaimülməhəbbət”əsərior
taəsrelmiədəbiyazıənənələrinəuy
ğunolaraq“Bismillahirrəhmanirrə

him”lə başlayır. Daha sonra əsərin
“Giriş”ində müəllif  təvazökarlıqla
yazır: “Həzrət ustadım, səyyadım,
hüccətim,məhdumumvəŞeyxülisla
mımMövlana,millət və din nurum
Ə.Caminin “Nəfahət ülüns” kitabı
nın tam tərtibinə nail oldum.Allah
təalanınköməyi iləbumüqəddəs işi
başa vurdum. Həzrət Şeyx Fəridəd
dinƏttarın “Təzkirət ülövliya” əsə
rindəbəhsedilənbəziməşhurşeyxü
lislamların,yüksəkelmlihindövliya
larınvəbirçoxbaşqaisimləribuəsərə
əlavəetdim”.
Ə.Nəvaininbusəmimiyyətininetik

dərinliyinəvarmayanfransızşərqşü
nasıE.Blochetbuəsərdənbəhsedər
kən, onu böyük şair və ustad deyil,
yalnıztəqlidedənvəsənəthimayəda
rı hesab etmişdir. Bu, isə, təbii ki,
fransız şərqşünasın Nəvaini oxuma
dığından,yaxudanlamadığındanirə
ligəlir.Onunbirçoxməsnəvilərinin
Nizami,Əttar,Xosrov,Camikimibö
yükşairlərinəsərlərinənəzirəolaraq
yazıldığını görən E.Blochet bunların
sadəbirtərcüməvətəqlidolduğunu
gümanetməklə,məsələniheçaraşdır
madığını və korkoranə qərar qəbul
etdiyini izah etmiş olur.Təzkirədə

Nə  vai 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da 

Nə  si  mi 
ob  ra  zı

və ya Nə  si  mi  nin öz  bək ədə  biy  ya  tı  na tə  si  ri
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haqqındabəhsedilənXVIəsrinklas
sikşairi–həmədəbişəxsiyyəti,həm
dəacıtaleyiiləsəssoraqsalmışİma
dəddinNəsimi“732.SayyidNəsimi”
deyə təqdim edilir. Əsərdəki həmin
təqdimatı dilimizə çevirərək olduğu
kimiveririk:“732.SeyidNəsimiİraq
vəRumtərəflərdəndir.Rumvətürk
məndilində şeir söyləyibdir vənəz
mindəhəqiqətvəürfanhəddənçox
dur. Buyerlərdəki şeir əhlinin onun
dərəcəsində şeir söyləyəni yoxdur.
Həmin təqlidəhlionunməzhəbində
nöqsantapıbmühakiməedərəkşəhid
etdilər.Deyilənə görə,  dərisinin so
yulmasına hökmveriblər.O halətdə
buşeirinideyibdir.Nəzm:
Qibladuryuzungnigoro

qoshlaringmehroblar,
Suratingmushafvalexolu

xatingeroblar.
Vəbuşeirinintəxəllüsübeləsətir

lərlətamamlanıb.Nəzm:
Ey,Nasimiy,chunmuyassar

bo‘ldiiqbolivisol,
Qo‘y,teringniso‘ysaso‘ysun

bupalidqassoblar”.
Nəvaitəzkirədəhaqqındabəhset

diyi bütün şəxsiyyətlərin adlarının
qabağındamötərizəiçərisində(“a.r.”;
“r.r.”;“q.t.r.”vəs.butipli)qısaldılmış
hərflərdəyazıb.Əsərinbaşlanğıcında
həminkodların sözlə izahınıda təq
dim edir. Beləliklə, bu qısaldılmış
hərflərin mənası,“allah ona rəhmət
eləsin”, “ona allahın salamı olsun”,
“allahondanrazıolsun”vəs.duaları
ifadəedir.Amma“SeyidNəsimi”de
yətəqdimedərkənadınınqabağında
ikihərfvar(q.r.),yəni,“ruhumüqəd
dəsolsun”.
Ənəlhəqçağırırçəngüdəfünеy,
Yalançılaila-illayadüşmüş.
deyəfikirvədüşüncələrinibelə

məzmundaifadəedənşairi,birsöz
lə, allahsızlıqda ittihamolunanNə
simini,onunölümündən50iləyaxın
birvaxtkeçərkənşöhrətlibirşairki
mi tanınan və eyni əsrdə yaşayan
Nəvai  ona rəhməti allahdan yox,
sadəcə “ruhu müqəddəs olsun”
duasıiləyadedir.Tarixetibariləon
ların yaşam zamanlarını biribirin
dən çox uzaq müddət saymaq ol
maz.YenədəNəvaiucalığı,müdrik
liyi dövründə dərisi soyulub edam
edilməsinə baxmayaraq, onu yenə
də böyük övliya və alimüləmalar

sırasında təqdim edir, insan qanını
donduran faciəsindən bəhs edir,
əsərlərindənmisraları,onunfikirvə
fəlsəfəsininqayəsiniehtivaedənsə
tirlərini məşhur əsərində, həm də
770 məşhur şəxsiyyətlər sırasında
qələməalır.Nəsimininölümayağın
daməhzhansı şeiri yazdığı,  hansı
sözüdediyiortaəsrlərdənbəridon
dandonagirmiş,rəvayətlərforma
sında zəmanəmizə gəlib çıxmışdır.
Təbiiki,Nəsimininölümühaqqında
Nəvaidahaçoxşeydeyəbilərdi.Nə
simininfaciəliölümühaqqındasay
sızhesabsız rəvayətlərə, ölümünə
yazılmış mərsiyyələrə nəzər yetir
sək, Nəsiminin günahsız ölümü və
yaNəvaininyazdığınaqüvvəiləde
sək–şəhidolması,uğrundamübari
zəapardığıideyanındahageniştəb
liğinəsəbəbolmuşdur.“Ənəlhəqq”

ideyasıHeratədəbimühitinədəöz
təsirinigöstərmişdir.Şairvəfazilin
sanPəhləvanMəhəmmədidəNəsi
miyəbağlayanhəminbuideyaidi.
ButəsiriƏlişirNəvainin14941495

cıillərdəustadsənətkarlıqlayazıbta
mamladığı“HalətiMəhəmmədPəh
ləvan”risaləsindədahaaydınmənzə
rəsinigörəbilirik.Nəvaiəsərdədöv
rünün tanınmış ədəbiyyat sərrafı,
bəstəkarı,loğmanıvəsufişairiPəhlə
vanMəhəmməddənbəhsedir,onun
laolankiçikbirgörüşününtəəssüratı
nıbölüşərək,ustalıqlahəmsöhbətinin
xarakterini açmışdır. Eyni zamanda,
buəsərkontekstindəyaşadıqlarıdöv
rün ədəbimədəni mənzərəsinə də
işıqtutur.ƏsərinNəsimiiləbağlıhis
səsinitəqdimedirik.Əsərbeləbaşla
yır: “Təsadüfən bir gün səhər erkən
birşeiryazmışdım:



İ R S

56   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

Harqayonboqsam,
yuzumgaulquyoshdnnnurerur,

Harsoriqilsamnazar,
uloymangamanzurerur.

(Hərharabaxsam,
üzüməgünəşdənnuryetir,

Hərnəyənəzərsalsam,
oAymənəxoşgəlir).

Bu şeir yeddi beytdən ibarətdir.
Fürsət tapıb cibimə qoyub, özümlə
götürdüm, hələ heç kəsə göstərmə
mişdim.Pəhləvanhəmişəkikimiehti
ramlaözüməniqarşıladı,üstgeyimi

mi tutdu, söhbətə giriş kimi sualla
başladı.Səntürkcəşeiryazanlarıyax
şıtanıyırsan.Bizimbirsualımızvar:
Dedim:Cavab verərəm, siz sualınızı

deyin.
Dedi: Sualımız budur ki, şeirləri za-

man səhifəsinə keçən türkcə şeir yazan
şairlərdənhansıdahayaxşısöyləyib?Və
səninəqidəncə, hansınayaxşıdeyəbilə-
rik,sənkimibəyənirsən?
Mən dedim: Hamısı yaxşı söyləyir,

mənbəyənirəm.
Pəhləvan dedi: Sən qeyri-müəyyən

və  səmimi davranışını  bir tərəfə qoy,
doğrusunu söylə.  Hamısını bəyənirəm
deyirsən, amma hamısı bir deyil axı, əl-
bəttəaralarındafərqvar.
Mən dedim: Mövlana Lütfi hazırda

hərkəsinqəbuletdiyi,bəyəndiyi,buqöv-
münustadıvəsözmülkününsultanıdır.
Pəhləvandedi:NəüçünSeyidNəsi-

minidemədiniz?
Məndedim:Xatiriməgəlmədivəəgər

yadımadüşsədə,SeyidNəsimininnəzmi

özgə rəngdədir, ozahir əhli şairləri kimi
nəzm söyləmir, bəlkə həqiqət yolunda
şeirlər yazır. Bu sualda sənin məqsədin
məcazyolundasözsöyləyənxalqdır.
Pəhləvanetirazedibkinayəlidedi

ki, Seyid Nəsimi varkən, Lütfi nəzmini
bəyənməkuyğundüşərmi?Vəziyyətbelə-
dir ki, Seyid Nəsiminin nəzmi zahirən
məcaztərəfinə,mənayönündənisəhəqi-
qəttərəfinəyönəlir.SonraPəhləvanyuxa-
rıda yazdığım beyti oxudu, hansı ki, bu

səhər yazıb cibimdə bura gətirmişdim.
Amma beytin sonunda təxəllüs yerində
“Nəvai”yox,“Nəsimi”deyəsöylədi.Mən
heyrətimdəntəəccübiçindəqalmışdım.
Əslində,Nəvai içərigirərkənPəh

ləvanMəhəmmədonunüstgeyimini
tutarkəncibindənhəminvərəqigötü
rüb oxumuş, sonra da yerinə qoy
muşdu.İndimübahisəzamanıhəmin
misralarıoxuyub fikrini əsaslandırdı
ki,baxbuşeirdəNəvaiəvəzinəNəsi
midəyazmaqolar,yəniəslindəNəsi
midəbelə şeir söyləyəbilir.Nəsimi
haqqındaPəhləvanınbusözləribəlkə
dəeləNəvaininürəyindənkeçənlər
dir.Ozamanlarteymurilərsarayında
Nəsiminin ustadı FəzlullahNəimiyə
qarşı amansız qətl hökmünün təsiri
bəlkədə,NəvaiyəPəhləvanındiliilə
busözləridedirdib.
Təbii ki, Əlişir Nəvainin Nəsimi

haqqında fikirləri onun türk ədəbi
mühitinin “qızıl dövrü”ndə məşhur
birsimaolduğunugöstərməkdir.Nə
siminin yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi, hürufi baxışları nəqşibəndliyi
ningenişyayıldığıbirortamdaözünə
yertutabilməməsiidi.Ozamandigər
məmləkətlərəüztutubgetməsiməhz
busəbəblərdənbiriidi.

*  *  *
Təbii ki, Nəsimi yaradıcılığı Herat

hökmdarı Sultan Hüseyn Bayqaraya
datanışidi.HüseynBayqaranınNəsi
miirsinəolanrəğbətininnəticəsiidiki,
onun tapşırığı ilə Əmir Kəmaləddin
Hüseynin yazdığı “Məcalis ülüşşaq”
əsərində“Haqqaşiqi”Nəsimihaqqın
da, xüsusən onun faciəli ölümündən
ayrıcadanışılır”.ƏsərinNəsimiyəaid
olanbölümündənprofessorMirzəağa
Quluzadəmisal göstərərək qeyd edir
ki,“Nəiminəfəsindəngələnnəsimiləri
qoxulayanƏmirSeyidİmadəddinNə
simiadıiləməşhurdur.Qəribbiraşiq
idi. Cavanlıqdaaşiqolmuş,biliklivə
incə sözləri dərk edən bir adam idi,
şairinsözünüanlamadılar.Onucəza
landırmaq istədilər.  Hələbdə zahiri
üləmadanbirmünkirondansoruşdu:
bucavanınüzündənəgörürsənki,bu
qədərhəyəcanvəməstlikgöstərirsən?
Cavabverdiki,onunüzününaynasın
dahaqqın(Allahın)surətinimüşahidə
edirəm.Münkirdedi:bizdəocavanı
görürük,  bəs nə üçün o surət bizim
gözümüzə görünmür. Şair dedi: bu
dövlətquşusizinqabiliyyətiniziözünə
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yuva etmədi. Bu fəsil Nəsiminin bir
qəzəlimisalgətirilərəkyazılmışdır.
XVəsrözbəkşairvəmütəfəkkirləri

arasında çox böyük şöhrət qazanan
Nəsimi və onun yaradıcılığı “öz za
manındaməşhurşair,arif,mütəfəkkir
kimitanınan,Nəvaininmürşüdü,şair
MövlanaLütfinindənəzərindənqaç
mır.Nəvainin“Sözmülkününsulta
nı”adlandırdığı,çağataytürkcəsində
ənyaxşı şeirləryazanMövlanaLütfi
Nəsiminin bir sıra şeirlərinə nəzirə
yazmış,fəlsəfihürufiməsləkinəsadiq
qalmışvəonunşeirdəişlətdiyiistilah
larəsasındaqəzəlləryaratmışdır.
Eyhüsnücamal,

əhlixadimlərəsultansan,
İnsansifətibirləsən

surəti-rəhmansan!
–misralarındadagöründüyükimi,

LütfidəNəsimitəsirindəndoğaneşq
lə insanı Allah surətində ucaldır”.
MövlanaLütfidövrünündərinzəkalı
şairiolmuşdur.Onunşeirlərininsəsi
sorağı Azərbaycana gəlib çatmışdır.
“Şahrux və Uluğbəy sarayını tərk
edərəkKrıma vəAzərbaycana səya
hətə çıxan Lütfi şeirlərinin yayılma
sındabiryoldabuolmuşdur.  “Yer
üzününallahıinsandır”–deyənmöv
lana hürufi ideyaları ilə daha yaxın
dan səyahət zamanı tanış olmuşdur.
Nə  si  mi  nin “Su  sa  dı” rə  dif  li qə  zə  li  nə

Gülkimigülə-güləgəlaradan

pərdəgötür
Ki,üzüngörməginə

didеyi-giryansusadı.
Dur,Nəsimi,sözünütöhfə

üçünbəhrəilət
Kim,anındiqqətinədürrilə

mərcansusadı.
Lütfininyazdığıeynirədifli“Suv

sadi”nəzirəsinigöstərəbilərik:
Lütfqıl,vəslinzülalibirlə,

eyabihəyat,
Kim,könülcanbirləşövq

otidəyoxsansuvsadi,
GördüLütfigahdodağında

piyaləteqadur,
Qüssədən,vallah,onunqanına

candansuvsadı.
Buqəbildənonunbaşqa şeirlərini

dəgöstərəbilərik.XVəsrdəyaşamış
məşhur Şeyxzadə Ətayinin qəzəllə
rindəNəsimiüsyankarlığı aydıngö
rünür.Buəsrdəyaşamışbütünşairvə
alimlər arasında Nəsimi heyranlıqla

qəbuledilmişvəiqtibasmənbəyiola
raq ondan ruhlanmış, gözəl əsərlər
yaratmışlar.
Azərbaycanözbək ədəbi əlaqələri

tarixindəNəsimixüsusibirsəhifədir.
ÜrgəncşairiƏsiri1775ciildəNəsimi
haqqındaayrıcabirdastanyazmışdır.
Tədqiqat mənbələrində göstərilir ki,
həmindastan–“Nəsimi”dastanıöz
bəkfolklorşünasımərhumHadiZəri
fovun şəxsi kitabxanasındadır. Əsər
maraqlı və orijinalməzmunamalik
dir. Əsərdəki bütün hadisələr Nəsi
minin həyatı ilə həmahəngdir. XVII
əsrdəNəsimitəsiriiləyazandigəröz
bək şairi Babarəhim Məşrəb olmuş
dur.MəşrəbgəncyaşlarındaÖzbəkis
tanınirişəhərlərinidərvişanəgəzərək
dinxadimlərinin içüzlərini, onların
cəhalət oyunlarını tənqid etmiş, in
sanlığın ali hisslərini təbliğ etmişdir.
MəşrəbdəNəsimikimidinfitnəkar
larınınfitvasıiləittihamolunmuşdur.
Onun “QisseyiMəşrəb” dastanında
kıhürufilik əqidələrini ittihamaəsas
tuturaq Bəlx hakiminin hökmü ilə
1711ciildəkafirkimidarağacından
asmışdılar.Göründüyükimi,Nəsimi
şeiriyyətiningücüözbəkpoeziyasın
da dərin izlər açmaqla bərabər, iki
xalqınəbədiəlaqələrtarixindədəbö
yükvəmühümroloynamışdır.
Nəsimi obrazını “Memar” roma

nında yaradan XX əsr şairi, yazıçısı
Mirmöhsününfikirləridəbədiicəhət
lə yanaşı, elmi nöqteyinəzərdən də
əhəmiyyətli faktdır:“Azərbaycanhə
mişəsonsuzməhəbbətləyadetdiyim
doğma ocaq deyil,  həm də mənim
tükənməzmövzumdur.Ömrüm bo
yuonuvəsfetməkdən,şəninəşöhrə
tinə,qəhrəmanlığınaəsərləryazmaq
danyorulmaram.Hələlikbumüqəd
dəsborcuancaqbuəsərdəqaytarma
ğa çalışmışam.  Romanda görkəmli
mütəfəkkir, ölməz şair, söz sərrafı
Nəsiminin surətini yaratmaq istəmi
şəm. Bu təkcə yazıçı borcum deyil,
həm də böyük tarixə, mədəniyyətə
malikolanuluxalqa,qardaştorpağı
naAzərbaycana bəslədiyim sonsuz
hörmət və məhəbbətin yeni ifadəsi
dir”.
Nəsiminin şeirləri qeyd etdiyimiz

kimi,  hələ sağlığındakən əlyazma
şəklindəözbəkədiblərininəlinəkeç
mişdir.Söhbət açdığımız bu mövzu
ətrafında qeydlər apararkən özbək

tədqiqatçısı,NizamiGəncəvinin,İma
dəddinNəsiminin yaradıcılıqları ba
rəsindəbirsıraəsərləryazıbnəşret
dirmiş akademik Vahid Zahidovun,
tanınmışözbəkalimiErqaşRüstəmo
vun “Sevilən poeziya”, özbək alimi
Həsənxoca Məhəmmədxocayevin
“Qardaşlıq duyğuları”monoqrafiya
sında,QulamhüseynƏliyevin“Nəsi
mi və özbək ədəbiyyatı” və digər
araşdırmaları deyəbilərik.Bu tədqi
qatlardaNəsimininözbəkədəbiyya
tınaolantəsirindən,özbəkədəbiyya
tında Nəsimi irsinin rolundan danı
şırlar.
Beləliklə, təqdim olunan  araşdır

madaNəvainin“Nəsaimülməhəb
bət”təzkirəsindəvə“HalətiPəhləvan
Məhəbbət” risaləsində Nəsimi obra
zınınişıqlıizlərinənəzərsalınıb.Nə
simi ədəbi şəxsiyyəti və yaradıcılığı
haqqındaonunlaeyniəsrdəyaşamış
klassik sənətkarın – Əlişir Nəvainin
qələmindənçıxanəsərlərinnəqədər
ciddi əhəmiyyət daşıması günümüz
üçün də aktualdır. Bununla yanaşı,
özbək ədəbiyyatı səhifələrindəNəsi
miiləbağlıbirçoxəsərlərədənəzər
yetirilmişdir. Nəsimi irsinə Lütfi və
digərortaəsrklassikləriyaradıcılıqla
rıkontekstindəbaxış,XXəsrəaidel
minəzəri əsərlər tədqiqatçılar üçün
gərəklivəəhəmiyyətlidir.

Al  maz  ÜL  Vİ (Bin  nə  to  va)
filologiyaelmləridoktoru,

AMEANizamiadınaƏdəbiyyat
İnstitutunun“Azərbaycan-Türkmənistan-

Özbəkistanədəbiəlaqələri”
şöbəsininmüdiri,BeynəlxalqBabur
fondununBakıfilialınınrəisi
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