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On beş illik prezidentlik 
dövrünün zəfər salnaməsi

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin   
ilk kəşfiyyat idarəsi

Macarstanda 
VI Hun-Türk Qurultayı Qafqaz İslam Ordusu-100

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev:
 “Nuru paşanın, Qafqaz 
İslam Ordusunun, 
bütün qardaşlarımızın 
qəhrəmanlığı, dostluğu, 
qardaşlığı unudulmazdır, 
əbədidir, bizim qəlbimizdə 
daim yaşayacaqdır”

Türkiyə Prezidenti  
Rəcəb Tayyib Ərdoğan:
“Qafqaz İslam Ordusunun 
və Azərbaycan Ordusunun 
1918-ci ildə burada həyata 
keçirdikləri əməliyyatlar o 
dövrdə Azərbaycanın ərazi büt-
övlüyünü təmin edərək bugünkü 
müstəqilliyinin təməlini qoyub”
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Bu il mü  səl  man alə  min  də ilk 
de  mok  ra  tik res  pub  li  ka olan Azər 
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
100 il  li  yi öl  kə  miz  də ge  niş qeyd 
edi  lir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bu 
ha  di  sə  ni xal  qı  mı  zın ta  ri  xi  nin çox 
mü  hüm və şə  rəf  li sə  hi  fə  lə  rin  dən 
bi  ri ki  mi xa  rak  te  ri  zə edə  rək de  miş
 dir: “Biz haq  lı ola  raq fəxr edi  rik ki, 
mü  səl  man alə  min  də ilk de  mok  ra 
tik res  pub  li  ka  nı Azər  bay  can xal  qı 
ya  ra  dıb  dır. Bu, bir da  ha gös  tə  rir 
ki, azər  bay  can  lı  lar azad  lıq  se  vər və 
mü  tə  rəq  qi xalq  dır”. Döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı Cüm  hu  riy  yə  tin ta  ri  xi  nə, 
onun qu  ru  cu  la  rı  nın xa  ti  rə  si  nə 
daim bö  yük hör  mət  lə ya  na  şır. Bir 
ne  çə il bun  dan əv  vəl Pre  zi  den  tin 
Sə  rən  ca  mı ilə Ba  kı  nın mər  kə  zin  də 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin şə  rə  fi  nə abi  də ucal  dıl  mış, 
2018ci il “Azər  bay  can Xalq Cüm
 hu  riy  yə  ti İli” elan olun  muş  dur. 
La  kin Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
nə və onun qu  ru  cu  la  rı  nın xa  ti  rə 
si  nə ən bö  yük eh  ti  ra  mı on  la  rın 
ide  ya  la  rı  nı ya  şat  ma  sı, de  mok  ra  ti 
ya ar  zu  la  rı  nı real  laş  dır  ma  sı, Azər
 bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni və su  ve 
ren  li  yi  ni eti  bar  lı şə  kil  də qo  ru  ma  sı
 dır, de  sək heç də ya  nıl  ma  rıq... 

Bir ne  çə gün  dən son  ra Azər 
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin 

bər  pa  sı  nın 27ci il  dö  nü  mü  nü qeyd 
edə  cə  yik. Or  ta və yaş  lı nə  sil müs 
tə  qil  li  yin ilk il  lə  ri  nin ne  cə ağır 
keç  di  yi  ni yax  şı xa  tır  la  yır. Bir tə 
rəf  dən, SS  Rİnin sü  qu  tu ərə  fə  sin 
də Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
böl  gə  sin  də baş qal  dı  ran se  pa  ra 
tizm da  ha da güc  lən  miş  di, Er  mə 
nis  ta  nın tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də tor
 paq  la  rı  mı  zın 20 faizi iş  ğal edil 
miş  di, soy  daş  la  rı  mı  zın 1 mil  yo  na 
qə  də  ri qaç  qın və məc  bu  ri köç  kü  nə 
çev  ril  miş  di, di  gər tə  rəf  dən isə ənə
 nə  vi iq  ti  sa  diti  ca  rət əla  qə  lə  ri po 
zul  muş  du, öl  kə  ni iq  ti  sa  di və si  ya  si 
böh  ran bü  rü  müş  dü. Yal  nız 1993
cü il  də Hey  dər Əli  yev Azər  bay 
can  da rəh  bər  li  yə qa  yı  dan  dan son 
ra öl  kə təd  ri  cən bu böh  ran  dan 
çıx  dı, ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  lik, mil  li
və  tən  daş bir  li  yi ya  ra  dıl  dı və cə 
miy  yət hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin
 də ye  ni  dən  qur  ma  ya baş  la  nıl  dı. 
Ümum  mil  li Li  de  rin si  ya  si kur  su 
nun ye  ga  nə düz  gün yol ol  du  ğu  nu 
gö  rən xal  qı  mız 2003cü il okt  yab 
rın 15də ke  çi  ri  lən seç  ki  lər  də bu 
si  ya  sə  tin la  yiq  li da  vam  çı  sı ki  mi 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vi dəs  tək  lə  yə  rək 
76,8 faiz səs  lə onu özü  nə ye  ni Pre
 zi  dent seç  di. Cə  nab İl  ham Əli  ye 
vin ali döv  lət və  zi  fə  sin  də ilk gün 
lər  dən baş  la  ya  raq nü  ma  yiş et  dir 
di  yi yük  sək ida  rə  çi  lik mə  ha  rə  ti, 

qə  tiy  yət  li və mil  li ma  raq  la  ra söy 
kə  nən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti, seç
 ki  qa  ba  ğı təş  vi  qat döv  rün  də səs  lən
 dir  di  yi “Mən hər bir azər  bay  can  lı
 nın pre  zi  den  ti ola  ca  ğam!” ifa  də  si 
qı  sa müd  dət  də ona xalq ara  sın  da 
ge  niş po  pul  yar  lıq, son  suz inam və 
eti  bar qa  zan  dır  dı. Elə bu sə  bəb  dən 
2008, 2013 və 2018ci il  lər  də ke  çi
 ri  lən pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də də İl 
ham Əli  yev ye  ni  dən inam  lı qə  lə  bə 
qa  zan  dı. Okt  yab  rın 15də Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin döv  lət baş  çı  sı 
ki  mi fəaliy  yə  ti  nin 15 ili ta  mam 
olur. Bu  nun  la əla  qə  dar ola  raq, cə 
nab İl  ham Əli  ye  vin Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti pos 
tun  da  kı fəaliy  yə  ti  nin 15 il  li  yi haq
 qın  da bə  zi dü  şün  cə  lə  ri  mi oxu  cu  la
 ra çat  dır  maq is  tə  yi  rəm.

On beş illik 
prezidentlik dövrünün 
möhtəşəm zəfər salnaməsi
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Əli Hə  sə  nov
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin

ic  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə  
kö  mək  çi  sişö  bə mü  di  ri, pro  fes  sor
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Ümumi formadaqiymətləndirsək,
cənab İlham Əliyev özünün 15 illik
prezidentliyidövründə, ilknövbədə,
ümummilliliderHeydərƏliyevtərə
findəntəməliqoyulmuşvətəndaşbir
liyi platformasına söykənərək daxili
ictimaisiyasi sabitliyi daha damöh
kəmlətmiş, əhalinin təhlükəsizliyini,
insanlarınəsashüquqvəazadlıqları
nı,ölkəninəminamanlığınıtəminet
miş, vətəndaşların rifah halının get
dikcə yüksəlməsinə nail olmuşdur.
Hazırdatərəddüdetmədənsöyləmək
olar ki, daxili millivətəndaş birliyi,
hakimiyyətinyürütdüyüsiyasətinge
nişəhalitərəfindəndəstəkləməsiəsa
sında bərqərar olmuş möhkəm icti
maisiyasi sabitlik əmsalına görə
Azərbaycanpostsovetməkanındabi
rinci yerdə dayanır. Bununla yanaşı,
digərəsasdaxili inkişafparametrləri
makroiqtisadisabitlik,dinamikinki
şafedəniqtisadiyyat,sosialvəmənə
vi təminat sisteminin dinamikası,
müsbət demoqrafik vəziyyət,miqra
siya və urbanizasiya proseslərinin
dövlətinnəzarəti altında saxlanması,
dövlət idarəçiliyinineffektivliyivəs.
üzrə də Azərbaycan son 15 ildə re
gionölkələri içərisindəbirinciüçlük
dəözyerinimöhkəmləndirmişdir.
İkincisi, Prezident İlham Əliyevin

yürütdüyüuğurludaxilivəxaricisi
yasət,formalaşdırdığısəmərəlidövlət
idarəçiliyisayəsindəson15ildəAzər
baycanın regional və beynəlxalqnü
fuzugetdikcəartmış,XəzərQaradə
niz hövzəsi və Cənubi Qafqazdakı
geosiyasi, geoiqtisadivəhərbigeost
ratejimövqeləri daha da güclənmiş
dir. Ölkənin təbii ehtiyatlarından,
coğrafimövqeyindən,maddi,mənəvi
vəinsanresurslarındansəmərəliisti
fadəyə, transmilli nəqliyyatkommu
nikasiyavəenerjidəhlizlərisahəsində
həyatakeçirilənuğurluregionalsiya
sətvədüzgünmövqeseçiminə,daxili
vəxaricisiyasətinmüstəqillikəmsalı
na,sosialiqtisadiinkişafındavamlılıq
vədinamiklikgöstəricilərinə,gələcək
inkişaf potensialına və digər para
metrlərinəgörədəhazırdaAzərbay
canregionunözünütamtəminedən
dövlətlərisırasındailküçlükdəqərar
laşmışdır.
Ayrıayrısahələrüzrətəhlilapar

saqgörərikki,son15ildəPrezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər

baycanda demokratik təsisatların
möhkəmləndirilməsi, siyasi plüra
lizmin, insan hüquq və azadlıqları
nıntəminedilməsi,vətəndaşcəmiy
yəti institutlarının gücləndirilməsi
istiqamətində ardıcıl siyasət həyata
keçirilmişdir.Məhzbununnəticəsi
dirki,hazırdaölkədə55siyasiparti
ya, 3 mindən çox qeyrihökumət
təşkilatı (4 mindən çox qeyrikom
mersiyatəşkilatı),5mindənçoxküt
ləvi informasiya vasitəsi, habelə sı
ralarında 2 milyona yaxın insanı
birləşdirənhəmkarlarittifaqlarısər
bəstfəaliyyətgöstərir.
2012ci ildə“Siyasipartiyalarhaq

qında”Qanunaedilmişəlavələrəgö
rə, siyasi partiyaların fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsiüçünhərildövlət
büdcəsindənvəsaitayrılır.Siyasipar
tiyalarölkədəazad,şəffafvədemok
ratikşəraitdəkeçirilənprezident,par
lamentvəbələdiyyəseçkilərindəfəal
iştirak edir. Bu isəAzərbaycanda si
yasi plüralizmin və çoxpartiyalı de
mokratik siyasi sistemin formalaşdı
ğınıgöstərir.
Ölkədə vətəndaş cəmiyyəti insti

tutlarının,ocümlədənqeyrihökumət
təşkilatlarınınmüstəqilliyininvəma
liyyəimkanlarınınartırılmasınaciddi
əhəmiyyətverilir.CənabPrezidentin
sərəncamları ilə 2007ci ildə “Qeyri
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəs
təyiKonsepsiyası”təsdiqedilmiş,bu
sahədə ixtisaslaşmış qurum kimi
Azərbaycan Respublikasının Prezi
dentiyanındaQeyriHökumətTəşki
latlarınaDövlətDəstəyi Şurası yara
dılmışdır.2008ci ildə fəaliyyətəbaş
layan Şura ictimai təşəbbüsləri dəs
təkləyərəkQHTlərinminlərləlayihə
sinimaliyyələşdirmişdir.
Azərbaycanda söz və məlumat

azadlığının təmin olunması, demok
ratik, plüralist mətbuatın formalaş
ması dövlət siyasətinin əsas istiqa
mətlərindən birini təşkil edir. Prezi
dentİlhamƏliyevkeçəndövrərzində
KİVlərin madditexniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, jurnalistlərin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
istiqamətindəçoxsaylıqərarlarqəbul
etmiş,müvafiq fərmanvəsərəncam
lar imzalamışdır. Hazırda ölkədə
KİVlərinümumisayı5mini,Az.do
menindəqeydiyyataalınmış internet
saytlarınınsayıisə20miniötmüşdür.

10milyonayaxınəhalinin80faiziin
ternet,3milyonaqədəriisəsosialşə
bəkəistifadəçisidir.Azərbaycanda11
ümumrespublika,4peyk,13regional,
17kabel,25 internet (İP) televiziyası,
16radiofəaliyyətgöstərir.2005ciildə
ikincidövlətkanalınınbazasındaİcti
mai Televiziya və Radio Yayımları
Şirkətitəsisedilmişvəfəaliyyətəbaş
lamışdır.
2008ciildəcənabPrezident“Azər

baycan Respublikasında kütləvi in
formasiya vasitələrinin inkişafına
dövlət dəstəyi Konsepsiyası”nın təs
diq edilməsi, 2009cu ildə isə Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
yanındaKütləviİnformasiyaVasitələ
rinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fon
dunun yaradılması haqqında sərən
camlar imzalamışdır. İndiyə qədər
Fond vasitəsilə medianın inkişafına
ümumilikdə 60milyonmanatvəsait
yönəldilmişdir.Bundanbaşqa,cənab
İlham Əliyevin sərəncamlarına əsa
sənjurnalistlərüçündövləthesabına
410mənzildənibarətikiyaşayışbina
sı tikilmişvəKİVnümayəndələrinin
istifadəsinə verilmişdir. Hazırda 255
mənzildən ibarət üçüncü binanın ti
kintisidavamedir.
PrezidentİlhamƏliyevinhakimiy

yəti illərində siyasi sferada olduğu
kimi,iqtisadisahədədəciddiuğurlar
qazanılmışdır.Onunrəhbərliyiiləson
15 ildə həyata keçirilmiş ardıcıl və
məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticə
sindəölkədəplanlısosialistiqtisadiy
yatından bazar iqtisadiyyatına keçid
prosesinin başa çatması təmin edil
mişdir.BudövrdəÜDMdəözəlsek
torunpayı80faiziötmüş,makroiqti
sadi sabitlik möhkəmləndirilmiş, rə
qabətqabiliyyətliliyinəgörəAzərbay
caniqtisadiyyatıMDBməkanındabi
rinci yerə yüksəlmişdir. 20042018ci
illərərzindəiqtisadiyyatınşaxələndi
rilməsi,qeyrineftsektorununvəböl
gələrin davamlı yüksəlişi məqsədilə
regionların sosialiqtisadi inkişafına
dair üç dövlət proqramı icra olun
muşdur. Hazırda dördüncü proqra
mın qəbul edilməsinə hazırlıq görü
lür.
Ötəndövrərzindəqeyrineftsəna

yesiardıcıl şəkildə inkişafetdirilmiş,
ölkə iqtisadiyyatıüçünmühüməhə
miyyətkəsbedənvəmüasirtexnolo
giyalara əsaslanan minlərlə yeni
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müəssisəfəaliyyətəbaşlamışdır.2014
cü ilin dekabrında təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında səna
yenininkişafınadair20152020ciillər
üçünDövlətProqramı”nauyğunola
raq, ölkə ərazisində çoxsaylı sənaye
parkı və məhəllələri, texnoparklar
(Sumqayıt,Balaxanı,Mingəçevir,Qa
radağ, Pirallahı,Neftçala,Masallı və
s.)yaradılmış,istehsalsahələrininge
nişləndirilməsi, qeyrineft sənayesi
nin ixrac imkanlarının artırılması və
innovativistehsalıninkişafetdirilmə
siistiqamətindəcidditədbirlərgörül
müşdür. Sumqayıtda alüminium,
karbamid, plastik emalı zavodları,
“SOCAR Polymer” şirkətinin polip
ropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen
zavodları(buzavodlaraqoyulansər
mayəninhəcmi800milyondollardan
çoxdur),Balaxanıdaməişəttullantıla
rınıntəkraremalızavodu,Bakıgəmi
qayırmazavodu,Gəncə,Naxçıvanvə
Neftçaladaavtomobilzavodları,Sum
qayıt,GədəbəyvəDaşkəsəndəqızıl
mis emalı zavodları, Gəncə alümi
niumyarımfabrikatı,kəndtəsərrüfatı
texnikası zavodları və digər sənaye
müəssisələri həmin illərdə istifadəyə
verilərək ölkənin iqtisadi potensialı
nın gücləndirilməsində mühüm rol
oynayır.
Aqrarsektordahəyatakeçirilənis

lahatlar, kənd təsərrüfatıməhsulları
istehsalçılarınaediləngüzəştvəyar
dımlarölkəiqtisadiyyatındabusahə
ninardıcılinkişafınazəminyaratmış
dır. 20032018ci illərdə meliorasiya
tədbirlərinəayrılanvəsaitinhəcmi6
dəfə,busahəyəəsaslıkapitalqoyulu
şu21dəfəartmışdır.Ölkədə4irisu
anbarı(Taxtakörpü,Şəmkirçay,Göy
təpə və Tovuzçay), 4 min kilometr
suvarma kanalları, 2,4min kilometr
kollektordrenaj şəbəkələri tikilmiş
və bərpa olunmuş, 360 min hektar
torpağınsutəminatı,264minhektar
sahədəmeliorativ vəziyyət yaxşılaş
dırılmış,219minhektaryenisuvarı
lan torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə
daxiledilmişdir.PrezidentİlhamƏli
yevintəşəbbüsüiləənənəvikəndtə
sərrüfatı sahələrinin, o cümlədən
pambıqçılıq, taxılçılıq, baramaçılıq,
üzümçülük,çayçılıq,sitrusmeyvəçi
liyi, çəltikçilikvəarıçılığındirçəldil
məsi, fındıq,badam,xurma,zeytun,
narbağlarınıngenişləndirilməsi isti

qamətindəgörülənişlərölkəninixrac
potensialınıəhəmiyyətlidərəcədəar
tırmışdır.
OnbeşilərzindəAzərbaycaniqti

sadiyyatı3,2dəfə,qeyrineftsektoru
2,8 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə,
kəndtəsərrüfatı1,7dəfəartmış,qey
rineft ixracı 4,1 dəfə çoxalmışdır.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1,8
milyarddollardan(2004)46milyard
dollara (2018) çatdırılmışdır. 2003
2018ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına

250milyarddollarinvestisiyaqoyul
muşdur.MüstəqillikdövründəAzər
baycana yatırılan sərmayənin 93
faizinitəşkiledənhəmininvestisiya
nıntəxminənyarısıdaxilimənbələrin
payınadüşür.
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərli

yiiləAzərbaycandanəhəngtransmil
li energetika və nəqliyyat layihələri
həyata keçirilmiş, 2006cı ildə Xəzər
vəAralıqdənizlərini birləşdirənBa
kıTbilisiCeyhan əsas ixrac neft kə
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məri(1767km),2007ciildəBakıTbi
lisiƏrzurum qaz kəməri (980 km)
istifadəyəverilmişdir.2014cüilsent
yabrın20dəAvropanınenerjitəhlü
kəsizliyinin,həmçininAzərbaycanın
perspektivinkişafınınvəiqtisadima
raqlarının təmin edilməsində böyük
roloynayacaqCənubQazDəhlizinin
təməliqoyulmuşdur.Uzunluğu3500
kilometr, dəyəri 40 milyard dollar
dançoxolanbuqloballayihəninicra
sı sürətləgetmişvə2018ci ilmayın
29daBakıdaCənubQazDəhlizinin,
iyunun12dəisəonuntərkibhissəsi
olan TANAP boru kəmərinin rəsmi
açılışmərasimikeçirilmişdir.TAPla
yihəsininicrasıisəqrafiküzrədavam
etdirilir. 1994cü il sentyabrın 20də
Bakıdaimzalanmış“Xəzərdənizinin
Azərbaycan sektorunda yerləşən
“Azəri”,“Çıraq”yataqlarınınvə“Gü
nəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənməsi və hasila
tın pay bölgüsü haqqında Saziş”in
(“Əsrinmüqaviləsi”)müddəti 2017
ciilsentyabrın14də2050ciiləqədər
uzadılmışdır. Yeni şərtlərə görə SO

CARın payının 11 faizdən 25 faizə
qaldırılması, mənfəət neftinin 75
faizinin Azərbaycana verilməsi nə
zərdə tutulmuşdur.Bundanəlavə,8
il ərzində xarici investorlar tərəfin
dən ölkəyə bərabər hissələrlə bonus
kimi 3,6 milyard dollar ödəniləcək
dir.Müqaviləninmüddətininuzadıl
ması Azərbaycanda uzun illər bun
dansonradaneftinhasilatsəviyyəsi
nin sabit qalmasına, neft sektoruna
xariciinvestisiyaqoyuluşununtəmin
olunmasınaimkanyaratmışdır.
PrezidentİlhamƏliyevintəşəbbü

sü iləAvropavəAsiyanıbirləşdirən
ŞərqQərb və ŞimalCənub beynəl
xalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradıl
masıistiqamətindəböyükişlərgörül
müşdür. Təməli 2007ci ildə qoyul
muşBakıTbilisiQarsdəmiryolunun
2017ciiloktyabrın30daBakıdarəs
mi açılışı olmuşdur. Azərbaycanın
RusiyaFederasiyası,İranvəGürcüs
tanlasərhədinəqədəryenimagistral
avtomobilyolları tikilmişdir. 2018ci
ilsentyabrın18də204kilometruzun
luğundayeniƏlətAstaraİranİslam

Respublikası ilə dövlət sərhədi ma
gistralavtomobilyolunun istifadəyə
verilməsi ilə Azərbaycan ərazisində
“ŞimalCənub” nəqliyyat dəhlizi la
yihəsininreallaşmasıüçünbütün iş
lər başa çatdırılmışdır. Azərbaycan
siyasi, iqtisadi və strateji baxımdan
böyükəhəmiyyətəmalikhəminbey
nəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində fəal
iştirak etməklə Avrasiyada mühüm
tranzit və logistika mərkəzlərindən
birinəçevrilmişdir.
CənabİlhamƏliyevinprezidentli

yi dövründə Azərbaycan dünyada
sayıməhdudolankosmikölkələrsı
rasına qoşulmuşdur. 2010cu ildə
“Azərkosmos”AçıqSəhmdarCəmiy
yətiyaradılmış,2013cüilölkədə“İn
formasiya Texnologiyaları İli” elan
edilmişdir. Həmin il fevralın 8də
Azərbaycanın ilk telekommunikasi
yapeyki“Azerspace1”,2014cüildə
ikinci – Yer səthini müşahidə edən
“Azersky”peyki, bu ilin sentyabrın
da isə daha bir telekommunikasiya
peyki  “Azerspace2” orbitə çıxarıl
mışdır.
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Son15ildəölkəninsosialmədəni
vətəsərrüfatinfrastrukturutamami
lə yenilənmişdir. Bu dövrdə 3100
dənçoxməktəb,642tibbmüəssisəsi
tikilmiş,yaxudəsaslıtəmiredilmiş
dir. Yüzlərlə tarixi binada, muzey,
teatrvəkitabxanadagenişyenidən
qurmaişlərihəyatakeçirilmiş,ölkə
ninbütünalitəhsilocaqları,həmçi
ninAMEAnınnəzdindəolan insti
tut və müəssisələr təmir edilərək
yeniavadanlıqlatəchizolunmuşdur.
Ölkədə 15 min kilometr yol çəkil
miş, 443 körpü inşa olunmuşdur.
Bakıda4yenimetrostansiyasıistifa
dəyə verilmiş, bir neçə stansiyada
yenidənqurma işləri aparılmışdır.
Xəzər dənizində ən böyük beynəl
xalqdənizlimanı–ƏlətDənizTica
rət Limanı fəaliyyətə başlamışdır.
Azərbaycanda 7 hava limanı tama
milə yenidən qurularaq istifadəyə
verilmişdir. Onlardan altısı (Bakı,
Gəncə,Naxçıvan,Lənkəran,Qəbələ,
Zaqatala) beynəlxalq hava limanı
statusu almışdır. Bakının Heydər
Əliyev Beynəlxalq Aeroportu dün

yanın“5ulduz”lu9əsashavalimanı
sırasınadaxilolmuşdur.
20032018ci illər ərzində ölkədə

ümumi generasiya gücü 2500 MVt
olan30elektrikstansiyasıtikilibistifa
dəyəverilmişvəAzərbaycanregion
da elektrik enerjisi ixracatçısına çev
rilmişdir. İlin sonuna qədər 400me
qavatgücündədahabirelektrikstan
siyasıda(“Şimal2”)istifadəyəverilə
cəkdir.Bölgələrdəqazlaşdırmasürət
lə aparılmış və ölkə üzrə təbii qaz
təchizatı 51 faizdən 95 faizə yüksəl
mişdir.NəhəngOğuzQəbələBakısu
kəməri layihəsi icraedilmiş,Ceyran
batandadünyanınənböyüksutəmiz
ləyiciqurğusuinşaolunmuş,region
larda çoxsaylı subartezian quyuları
qazılmış,çaylarboyuyüzlərləmodul
tiplikiçiksutəmizləyiciqurğularisti
fadəyə verilmiş, əhalinin fasiləsiz iç
məli su ilə təminatı yaxşılaşdırılmış
dır.
PrezidentİlhamƏliyevintəşəbbü

süiləəhalininsosialmüdafiəsinigüc
ləndirməkistiqamətindəcidditədbir
lərhəyatakeçirilmişdir.Buməqsədlə
vətəndaşların təbiiqazdan, içməlisu
vəkanalizasiyaxidmətlərindənistifa
dəyə görə əvvəlki illərdə yaranmış
borcları (müvafiq olaraq 327milyon
və294,2milyonmanat)tamsilinmiş,
sovet dövründən qalmış əmanətlərə
görə1milyardmanatkompensasiya
ödənilmişdir.15ilərzindəölkədə1,9
milyonyeniişyeriaçılmış,maaşlar5
dəfədən,pensiyalarisə8dəfədənçox
artırılmış, işsizlik səviyyəsi 5 faizə,
yoxsulluqisə49faizdən5,4faizəen
dirilmişdir.
Cənab İlham Əliyev prezidentliyi

dövründə ölkədə ictimai və sosial
xidmətlər sahəsində ciddi institu
sional islahatlar aparmışdır. Onun
müvafiq fərman və sərəncamı ilə
2012ciildəAzərbaycanRespublikası
nınPrezidenti yanındaVətəndaşlara
XidmətvəSosialİnnovasiyalarAgent
liyi təsisedilmiş,dövlətorqanları tə
rəfindənəhaliyəgöstərilənxidmətləri
vahid sistemdə birləşdirən “ASAN
xidmət”mərkəzləriyaradılmışdır.Bu
mərkəzlərə 20132018ci illər ərzində
24 milyona yaxın müraciət daxil ol
muş,xidmətlərinəhaliarasındabəyə
nilməəmsalı100faizəyaxınlaşmışdır.
Dünyada Azərbaycanın brendi kimi
tanınmış“ASANxidmət”modeli ar

tıq başqa ölkələrdə də tətbiq edilir.
Prezident İlham Əliyev 2018ci ilin
avqustunda əhalinin məşğulluğu,
əməkvəsosialmüdafiəsiiləbağlıçe
vik və innovativ xidmətlər göstəril
məsi üçünƏmək vəƏhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində
“Dayanıqlı vəOperativ Sosial Təmi
natAgentliyi”ni(DOST)yaratmışdır.
PrezidentİlhamƏliyevşəhidailə

ləri,müharibəveteranlarıvəəlillərinə
daimxüsusiqayğıiləyanaşır.Son15
ilərzindəşəhidailələrinəvəmühari
bəəlillərinədövləthesabına5500dən
çoxfərdievvəmənzil,6mindənçox
minikmaşınıverilmişdir.İlinsonuna
qədərhəminkateqoriyadanolanda
ha500nəfərinyenimənzillərlətəmin
olunacağı nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti bu məqsədlə
Prezidentin ehtiyat fondundan 20
milyonmanatvəsaitayırmışdır.
20032018ci illərdə məcburi köç

künlərinproblemlərininhəllisahəsin
də genişmiqyaslı işlər görülmüş, öl
kədəki bütün çadır düşərgələri, fin
tipli qəsəbələr ləğv edilmiş, yeni sa
lınmış100dənartıqqəsəbəvəşəhər
cikdə 265min nəfərməskunlaşdırıl
mışdır.2016cıilinaprelayındatəhlü
kəsizyaşayışı təminolunmuşCocuq
Mərcanlıkəndi(Cəbrayılrayonu)qı
sa müddət ərzində bərpa edilmiş,
orada 150 evdən ibarət qəsəbə tikil
mişvəköçkünlərözdoğmayurdları
naqayıtmışlar.Eyni zamanda, işğal
danazadolunmuşŞıxarxqəsəbəsin
də(Tərtərrayonu)1170ailəüçünyeni
şəhərcik salınmışdır. Bu ilin doqquz
ayında 2900 məcburi köçkün ailəsi
evlərlə, mənzillərlə təmin olunmuş
dur.İlinsonunaqədərdaha2800ailə
nin ev və yamənzillərlə təmin edil
məsi nəzərdə tutulmuşdur. Təsadüfi
deyil ki, ölkə əhalisinin sosial rifahı
nın yaxşılaşdırılması, habeləMinilli
yin İnkişafMəqsədlərininhəyatake
çirilməsi istiqamətində böyük xid
mətlərinə görə cənab İlham Əliyev
2015ciildəBMTnin“CənubCənub”
mükafatıilətəltifolunmuşdur.
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərli

yi iləAzərbaycanOrdusunundöyüş
qabiliyyətininartırılması,silahlıqüv
vələrinmadditexnikibazasınınmöh
kəmləndirilməsi sahəsində ardıcıl
tədbirlər görülmüşdür. 2005ci ildə
yaradılmış Azərbaycan Respublikası
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MüdafiəSənayesiNazirliyininmüəs
sisələrində 1200 adda hərbi təyinatlı
məhsulistehsaledilir.Beynəlxalqrey
tinqlərə görə, Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələrihazırdadünyadaəngüclü
50ordusırasındayertutur.2016cıil
aprelayınınəvvəlindəcəbhəxəttində
Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı
iləüzləşənordumuzəkshücumake
çərəkişğalçılaragüclüzərbələrendir
mişvəqısamüddətdəAğdərə,Cəbra
yıl,Füzuli rayonlarında ikiminhek
tar ərazini düşməndən azad etmiş,
işğalaltındaqalantorpaqlaranəzarət
etmək imkanını artırmışdır. 2018ci
ilinmayayındaisəNaxçıvanMuxtar
Respublikasının 11 min hektardan
çoxərazisi,ocümlədənŞərurrayonu
nunGünnütkəndidüşməndənazad
edilmiş,dövlətsərhədiboyuncaəlve
rişliyüksəkliklərələkeçirilmiş,Yere
van–Gorus–Laçınyolunəzarətəgötü
rülmüşdür.
Prezident İlham Əliyev Ermənis

tanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı prinsipial mövqe
ifadəetmişdir:“Azərbaycanheçvaxt
özərazibütövlüyününpozulmasıilə
barışmayacaq, torpaqlarında ikinci
erməni dövlətinin yaranmasına yol
verməyəcəkdir. Ölkəmizin ərazi bü
tövlüyütambərpaedilməli,azərbay
canlılarəzəliyurdlarınaqayıtmalıdır
lar”. 20032018ci illərdə ATƏTin
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan
danışıqlarla yanaşı, nüfuzlu beynəl
xalqtəşkilatlartərəfindənDağlıqQa
rabağmünaqişəsinədairmühümqə
rarların qəbul edilməsinə nail olun
muşdur. BMT Baş Assambleyasının
60cı(2006)və62ci(2008)sessiyaları
nınqəbul etdiyi “Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı
qətnamələrdəzəbtolunmuşAzərbay
canərazilərindəermənilərinməskun
laşdırılması, oradayanğınlar törədil
məsifaktlarıpislənilmiş,BMTTəhlü
kəsizikŞurasının822,853,874və884
nömrəliqətnamələrininyerinəyetiril
məsinin vacibliyi vurğulanmışdır.
AŞPAnın(1416saylı“ATƏTinMinsk
Konfransının məşğul olduğu Dağlıq
Qarabağbölgəsiüzərindəmünaqişə”,
2005),Avropa Parlamentinin (“Avro
paİttifaqınınCənubiQafqazdastrate
giyasınadairtələb”,2010)qətnamələ
rində,Avropa İttifaqının“Şərq tərəf
daşlığı”SammitininBəyannaməsində

(2017) vəAvropa İttifaqı –Azərbay
can“TərəfdaşlıqPrioritetləri”razılaş
masında(2018),QoşulmamaHərəkatı
dövlət və hökumət başçılarının XVI
(Tehran, 2012) və XVII (Marqarita,
2016)sammitlərinin,İƏTinXI(Sene
qal, 2008) və XII (Misir, 2013) zirvə
toplantılarının yekun sənədlərində,
ECOnun 13cü sammitinin (İslama
bad, 2017) yekun bəyanatındaAzər
baycanınərazibütövlüyüvəsuveren
liyinə,beynəlxalqsəviyyədətanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına hör
mətifadəedilmiş,münaqişəninməhz
buprinsiplərəsasındahəllininvacib
liyiqeydolunmuşdur.Eynizamanda,
NATOnun 2006cı ildən bəri keçiri
lənzirvə toplantılarının,ocümlədən
Nyuport (2014), Varşava (2016) və
Brüssel (2018) sammitlərinin yekun
kommunikelərində Cənubi Qafqaz
dakı münaqişələrin ölkələrin ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və Helsinki
YekunAktınaəsaslanaraqhəlliprinsi
pininözəksinitapmasıAzərbaycanın
mənafeyinəcavabverir.
PrezidentİlhamƏliyevinmillima

raqlara söykənən xarici siyasəti nəti
cəsindəAzərbaycanmüstəqilmövqe
yi ilə seçilən dövlət kimi tanınmış,
onun beynəlxalq nüfuzu getdikcə
yüksəlmişdir. 2011ci ildə Azərbay
can155dövlətindəstəyiiləBMTTəh
lükəsizlik Şurasına qeyridaimi üzv
seçilmiş,120dövlətintəmsilolundu
ğuQoşulmamaHərəkatınaüzvqəbul
edilmişdir.20192022ciillərAzərbay
canRespublikasınınHərəkatasədrlik
dövrüdür.AzərbaycanAvropaİttifa
qınaüzvolan9ölkəiləstratejitərəf
daşlıq əlaqələri qurmuş və müvafiq
sənədlərimzalamışdır.
Prezident İlham Əliyev millimə

nəvidəyərlərin,dinietiqadazadlığı
nın,konfessionalvəetnikrəngarəng
liyin,multikulturalizmvə tolerantlıq
ənənələrinin qorunub saxlanmasını
və inkişafını təmin etmişdir. 2003
2018ci illər ərzində ölkədə 220dən
çoxməscid,kilsə,sinaqoqtikilmişvə
ya bərpa olunmuşdur. Xüsusi dini
mənəvi və tariximədəni əhəmiyyət
kəsbedənBibiheybətməscidziyarət
gah kompleksində, Təzəpir, Əjdər
bəy, İçərişəhərCüməvəHəzrətMə
həmmədməscidlərində təmir və ye
nidənqurma işləri aparılmışdır. Şa
maxı Cümə məscidi və Gəncədə

“İmamzadə”dinimədəniyyətabidə
siəsaslıbərpaedilmiş,BakıdaQafqa
zın ən böyük məscidi olan Heydər
Məscidi (2014), Hacı CavadMəscidi
(2018) və dağ yəhudiləri üçün sina
qoq(2011)tikilərəkdindarlarınistifa
dəsinəverilmişdir.Hazırdaölkəəra
zisində2250məscid,14kilsə,7sina
qoqsərbəstfəaliyyətgöstərir.
Prezident İlham Əliyevin sərən

camlarıiləBakıBeynəlxalqMultikul
turalizm Mərkəzi yaradılmış (2014),
2016cıilAzərbaycanda“Multikultu
ralizm İli” elan edilmişdir.Azərbay
can sivilizasiyalararası dialoq, tole
rantlıq və humanitar əməkdaşlıq
mövzusundaçoxsaylıbeynəlxalqtəd
birlərəevsahibliyietmiş,birsıraqlo
baltəşəbbüslərirəlisürmüşdür.2008
ci ildə Bakıda Avropa Şurasına üzv
dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin
toplantısına İslam ölkələri mədəniy
yətnazirləridədəvətedilmişdir.Hə
min forumdaAzərbaycanPrezidenti
sivilizasiyalar,xalqlarvəmədəniyyət
lər arasında dialoq və əməkdaşlığın
inkişafınaminə“BakıProsesi”təşəb
büsüiləçıxışetmişdir.Sonrakıillərdə
buçərçivədəçoxsaylıbeynəlxalqtəd
birvəlayihələrhəyatakeçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev gənclərin

sosial,təhsil,karyeravəmədəniinki
şafməsələlərininhəllinitəminetmək
məqsədilə 20052021ci illəri əhatə
edən3dövlətproqramıtəsdiqetmiş
dir. Eyni zamanda, “2007–2015ci il
lərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsiliüzrəDövlətProqra
mı”çərçivəsindəminlərləgəncxarici
ölkələrin qabaqcıl tədris ocaqlarında
təhsil almağa göndərilmişdir. Ölkə
gənclərinin elm, təhsil, mədəniyyət
vədigərsahələrəyönəlmişlayihələlə
rinreallaşdırılmasınaköməkgöstəril
məsi, onların fəaliyyətinin stimullaş
dırılmasıməqsədilə2011ciildəGənc
lər Fondu yaradılmış, 2013cü ildə
gənclərüçünPrezidentmükafatıtəsis
edilmişdir.
Prezident İlhamƏliyevinqayğısı

sayəsində ölkədə idman və bədən
tərbiyəsi sahəsində sürətli inkişaf
prosesi getmiş, böyük uğurlar əldə
edilmişdir.Bakıdavəbölgələrdə43
Olimpiya İdman Kompleksi, xeyli
sayda idman qurğuları, stadionlar
vədigəridmanmeydançalarıtikilib
istifadəyə verilmiş, mövcud idman
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obyektləri yenidən qurulmuşdur.
Azərbaycanidmançıları ildəniləöz
nəticələrini yaxşılaşdırır, yüksək
nailiyyətlər əldə edirlər. İdmançıla
rımız2004cüilAfinaOlimpiadasın
da5medal(1qızıl,4bürünc),2008
ci ilPekinOlimpiadasında6medal
(1qızıl,1gümüşvə4bürünc),2012
ciilLondonOlimpiadasında10me
dal (2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc),
2016cı il RiodeJaneyro Olimpiya
Oyunlarındaisə18medal(1qızıl,7
gümüş,10bürünc)qazanmışlar.So
nuncu Olimpiya oyunlarında qaza
nılmışmedallarınsayınagörəAzər
baycan dünyada 14cü, Avropada
7ci,MDBölkələriarasında2ci,mü
səlmanaləmindəisə1ciolmuşdur.
2015ciildəAzərbaycantarixdəilk

dəfəkeçirilənAvropaOyunlarınaev
sahibliyi etmişdir.50 ölkəni təmsil
edən6min idmançının iştiraketdiyi
Oyunlarda komandamız ümumi he
sabda 2ci yeri tutmuş, 21i qızıl ol
maqla56medalqazanmışdır.2017ci
ilinmayındaBakıdakeçirilmişIVİs
lam Həmrəyliyi Oyunlarında isə
Azərbaycankomandahesabında1ci
yerəçıxmışdır.2016cı ildənetibarən
Bakıdahərilümumiauditoriyası500
milyon nəfərdən çox olan “Formula
1”yarışlarıtəşkiledilir.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevin

müəyyənləşdirdiyiinkişafstrategiya
sını, çoxşaxəli islahatlar proqramını

yaradıcılıqladavametdirənPrezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycanbirsıraqabaqcılölkələrin
onilliklərboyukeçdiyiinkişafmərhə
ləsini sürətlə adlayaraq, postsovet
məkanında keçid dövrünü başa vu
ran ilk ölkə olmuşdur.Dünya Bankı,
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
BankıAzərbaycandahəyatakeçirilən
islahatlara yüksək qiymət vermişdir.
Davos Dünya İqtisadi Forumunun
hesablamalarına əsasən, Azərbaycan
iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə
görədünyamiqyasında35ci,ümumi
infrastrukturun inkişafına görə isə
26cıyerdəqərarlaşmışdır(2017).Fo
rumun“İnklüzivinkişafindeksi”adlı
illik hesabatında (2017) Azərbaycan
inkişafetməkdəolan80ölkəarasında
3cüyerəyüksəlmişdir.
Əslində, Azərbaycana gələn hər

birkəsmötəbərbeynəlxalqtəşkilat
larınhesabatvəreytinqləri ilə tanış
olmasa belə, təkcə paytaxt Bakı şə
hərinə nəzər salmaqla son 15 ildə
böyük bir sıçrayışın baş verdiyinə
əminolabilər.PrezidentİlhamƏli
yevin müəyyən etdiyi inkişaf kon
sepsiyasınaəsasən20032018ciillər
dəhəyatakeçirilənabadlıqvəquru
culuqişlərisayəsindəBakıdünyanın
ən gözəl şəhərlərindən birinə, re
gionun biznes vəmədəniyyətmər
kəzinə,cəlbedici turizmvəistirahət
məkanınaçevrilmişdir.Şəhərintari

xi görkəmimüasir və zövqlü tikili
lərlə tamamlanmış, Bakının yeni
simvolvərəmzləriolanHeydərƏli
yevMərkəzi,BayraqMeydanı,“Alov
qüllələri”, “Baku Crystal Hall” və
digər inşaatkompleksləridünyanın
memarlıq inciləri sırasına daxil ol
muşdur. Şəhərin ictimaimədəni və
nəqliyyattəsərrüfat infrastrukturu
müasir tələblərə uyğunlaşdırılmış,
yeniküçə,körpüvəyolötürücüləri
tikilmiş,yaşıllıqvəparklarsalınmış,
ekolojişəraityaxşılaşdırılmış,dəniz
kənarıbulvar3,5kilometrdən16ki
lometrəqədəruzadılmışdır.Paytaxt
ərazisindənçıxarılansənayemüəssi
sələrininyerindəmoderntiplişəhər
salmalayihələrireallaşdırılmışdır.
Dövlətvəcəmiyyəthəyatınınbü

tün sahələrində fundamental dəyi
şikliklərinbaşverdiyi ötən15 il ər
zində Azərbaycan xalqı həmişə öz
liderinəgüvənmiş,onaəngüclüda
yaqolmuşdur.PrezidentİlhamƏli
yev respublikamızın sürətli inkişa
fından, qazanılan nailiyyətlərdən
bəhs edərkən həmişə böyük fəxrlə
bildirir ki, bu uğurların əsasında
məhzölkədəkisağlamictimaisiyasi
mühit, xalqla iqtidarınbirliyidaya
nır.Şübhəsiz,bucürqarşılıqlıinam
şəraitində Prezident İlham Əliyev
hələuzunillərxalqıözarxasıncada
hayüksək zirvələrəvəböyükqələ
bələrədoğruaparacaqdır.



Qaf  qaz İs  lam Or  du  su - 100

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev:
“Nu  ru pa  şa  nın,  
Qaf  qaz İs  lam  
Or  du  su  nun, bü  tün 
qar  daş  la  rı  mı  zın 
qəh  rə  man  lı  ğı,  
dost  lu  ğu, qar  daş  lı  ğı 
unu  dul  maz  dır,  
əbə  di  dir, bi  zim  
qəl  bi  miz  də daim 
ya  şa  ya  caq  dır”

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti  
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan:
“Qaf  qaz İs  lam Or  du  su -
nun və Azər  bay  can  
Or  du  su  nun 1918-ci il  də 
bu  ra  da hə  ya  ta ke  çir  dik -
lə  ri əmə  liy  yat  lar o dövr -
də Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü tə  min edə -
rək bu  gün  kü müs  tə  qil  li -
yi  nin tə  mə  li  ni qo  yub”
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AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli
yev öz çıxışında bildirib ki, yüz il
bundanəvvəlNurupaşanınkoman
danlığıaltındayeniyaradılmışAzər
baycan Milli Ordusu könüllülərlə
birlikdəBakınıişğalçılardanazadet
di:“BizbuilinmayayındaAzərbay
canXalqCümhuriyyətinin100illiyi
ni qeyd etdik. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi
hadisəidi.İlkdəfəolaraq,müsəlman
aləmindədemokratikrespublikaya
radılmışdı.Bizfəxredirikki,bures
publikanıyaradanAzərbaycanxalqı

olmuşdur. Ancaq gənc müstəqil
Azərbaycan böyük çətinliklərlə üz
ləşmişdi. Azərbaycan hökuməti öz
ərazisinə tam nəzarət edə bilmirdi.
Bakı şəhəri və bir neçə başqa şəhər
işğal altında idi.Azərbaycan höku
məti Gəncə şəhərində yerləşmiş və
orada fəaliyyət göstərmişdi.Qafqaz
İslamOrdusununAzərbaycana gəl
məsivəNurupaşanınrəhbərliyial
tındaGəncədən Bakıya gəlməsi, bir
neçə şəhərin azad edilməsi və sent
yabrın 15də şiddətli döyüşlər nəti
cəsindəBakınınazadedilməsitarixi

Bu il 100 il  lik yu  bi  le  yi  nin qeyd 
edən Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın pay  tax  tı Ba  kı şə  hə  ri həm 
də öz ta  ri  xi  nin ən əla  mət  dar 
bir  ili  ni ya  şa  yır. Düz 100 il əv 
vəl  1918ci il sent  yab  rın 
15də Ba  kı ta  ri  xin  də ilk də  fə 
Azər  bay  ca  nın pay  tax  tı sta  tu 
su  nu ala  raq Qaf  qaz İs  lam Or 
du  su və Azər  bay  can mil  li or  du 
bir  ləş  mə  lə  ri  nin zə  fə  ri  ni bay 
ram edib. Hə  min gün in  di ye 
ni  dən tək  rar  la  nır. Qar  daş  lı  ğın, 
sə  da  qə  tin rəm  zi  nə çev  ri  lən bu 
zə  fər bay  ra  mı ümum  mil  li li  de 
ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin “Bir 
mil  lət, iki döv  lət” kə  la  mı  nın 
fəl  sə  fə  si  ni ye  tə  rin  cə əks et  di  rir 
və Azər  bay  canTür  ki  yə bir  li  yi 
nin, qar  daş  lı  ğı  nın sar  sıl  maz, 
həm də əbə  di ol  du  ğu  nu gös  tə 
rir. AZər  bay  can və Tür  ki  yə  nin 
100 il əv  vəl ol  du  ğu ki  mi ye  ni 
dən Ba  kı  nın mər  kə  zin  də hər  bi 
pa  rad ke  çir  mə  si isə bir da  ha 
sü  but et  di ki, bu qar  daş  lıq 
bağ  la  rı əbə  di  dir, sar  sıl  maz  dır, 
daimi  dir. 100 il əv  vəl Ba  kı  nın 
qur  tu  lu  şun  da Nu  ru Pa  şa iş  ti 
rak edir  di  sə, 100 il son  ra ar  tıq 
Tür  ki  yə Cum  hu  riy  yə  ti  nin pre  zi 
den  ti ən yük  sək sə  viy  yə  də bu 
pa  rad  da iş  ti  rak edir  di.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev: 
“Yüz il bun  dan əv  vəl biz bir 
yer  də idik, bu gün də biz bir yer  də  yik”
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hadisə idi. Qədirbilən Azərbaycan
xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq,
şəhidlərin əziz xatirəsini daim öz
qəlbindəyaşadacaqdır”.

Bu gün Tür  ki  yə- 
Azər  bay  can əla  qə  lə  ri  
ən yük  sək zir  və  də  dir
AzərbaycanPrezidentiqeydedib

ki,dünyadaikincibelənümunəyox
dur ki, iki ölkə birbirinə bu qədər
yaxınolsun,buqədərbirbirinəarxa
dayaq olsun: “Bizim birliyimiz bü
tün sahələrdə özünü büruzə verir.
Təkcə bu il Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla mənim altı görüşüm ol
muşdur  ikisi Azərbaycanda, ikisi
Türkiyədə, ikisi isə beynəlxalq təd
birlər çərçivəsində. Bizim görüşləri
mizmüntəzəmolaraqkeçirilirvəhər
görüşünböyükəhəmiyyətivar.Siya
si əlaqələr bugün ənyüksək zirvə
dədir. Biz uğurlu iqtisadi əməkdaş
lıq edirik. Ticarət dövriyyəsi artır.
AzərbaycandanTürkiyəyə,Türkiyə
dənAzərbaycanamilyardlarladollar
həcmindəsərmayəqoyulur.Bizbir
gəenerjinəqliyyatlayihələriniuğur
laicraedirik.Olayihələrki,Avrasi
yanın enerji və nəqliyyat xəritəsini
yaradır. BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurum neftqaz kəmərləri,
TANAP layihəsinin bu il istifadəyə
verilməsitarixilayihələrdir”.
Azərbaycan Prezidenti bildirib ki,

yüz il bundan əvvəl Nuru paşanın
Qafqaz İslam Ordusunun və Azər
baycanMilli Ordusunun birgə əmə
liyyatı nəticəsində Bakı işğalçılardan

azad edildi: “Bir gündən çoxdavam
edən şiddətli döyüşlərdə bizim əc
dadlarımız əsl qəhrəmanlıq, şücaət
göstərmişlər.Onudaqeydetməliyəm
ki, bu tarixi zəfərdən iki gün sonra
AzərbaycanhökumətiGəncədənBa
kıyagəlmişvəBakıAzərbaycandöv
lətininpaytaxtıelanedilmişdir.Bizim
qədim şəhərimiz, Azərbaycan xalqı
nınqədimşəhəriBakıözəslsahibinə
qayıtmışdır. Nuru paşanın, Qafqaz
İslam Ordusunun, bütün qardaşları
mızın qəhrəmanlığı, dostluğu, qar
daşlığıunudulmazdır,əbədidir,bizim
qəlbimizdədaimyaşayacaqdır”.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti  
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan:
“Azər  bay  can Tür  ki  yə  dən 
son  ra ən çox şə  hi  di  mi  zin 
ol  du  ğu öl  kə  dir”
Türkiyə Respublikasının Prezi

denti Rəcəb Tayyib ƏrdoğanAzər
baycanınmüstəqilliyiüçüncanlarını
fədaedənbütünşəhidləriehtiramla
yad edərək, bildirib ki, onlar fəda
karlıqları və cəsarətləri ilə özlərin
dənsonranəsildənnəsləqürurlaxa
tırlanacaq şanlı bir dastan yazıblar,
TürkiyəvəAzərbaycanınəbədiqar
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daşlığının rəmzi olublar: “Biz dün
yanın34ölkəsində78şəhidməzarlı
ğı olan bir ölkəyik. Türkiyə Azər
baycan uğrunda 1132 şəhid verib.
Azərbaycan Türkiyədən sonra ən
çoxşəhidimizinolduğuölkədir.Bu
radakı məzarlarda yanaşı uyuyan
şəhidlərimiz,eynizamanda,ölkələ
rimiz arasındakı birgə taleyin təm
silçiləridir. Türkiyə və Azərbaycan
tarixi bir, mədəniyyəti bir, dili bir,
dinibirikiqardaşölkədir.
Böyükşair,mərhumBəxtiyarVa

habzadə bu birliyimizi belə gözəl
ifadəedib:

Bir ana  nın iki oğ  lu,
Bir ama  lın iki qo  lu.
O da ulu, bu da ulu,
Azər  bay  can-Tür  ki  yə.
Di  ni  miz bir, di  li  miz bir,
Ayı  mız bir, ili  miz bir,
Eş  qi  miz bir, yo  lu  muz bir,
Azər  bay  can-Tür  ki  yə.
Bir  dir bi  zim hər ha  lı  mız,
Se  vin  ci  miz-mə  la  lı  mız.
Bay  raq  lar  da hi  la  lı  mız,
Azər  bay  can-Tür  ki  yə.
Ana yurd  da yu  va qur  dum,
Ata yur  da kö  nül ver  dim.
Ana yur  dum, ata yur  dum,
Azər  bay  can-Tür  ki  yə.
Bəli, Türkiyə və Azərbaycanın

birliyibumisralardatəcəssümedən
qardaşlığınəngözəlnümunəsidir.

Nu  ru pa  şa  nın və  
əs  gər  lə  ri  nin min  lər  lə  
ki  lo  metr uzaq  dan Ba  kı  ya  
və Gən  cə  yə gəl  mə  lə  ri  nin 
sə  bəb  lə  ri  ni dərk et  mə  dən 
Azad  lıq mey  da  nın  da  kı bu 
həm  rəy  lik mən  zə  rə  si  nin 
mə  na  sı  nı an  la  ya bil  mə  rik
Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki,

bu gün həm Qafqaz İslam Ordusu
nunvə azərbaycanlı qardaşlarımızın
dillərdə dastan olan mübarizəsi ilə
Bakının işğaldan azad olunmasının
100cüildönümünüqeydedirik,həm
də əziz şəhidlərimizin bizə əmanəti
olan “Bir millət, iki dövlət” deyə
rəmzləşdirdiyimiz qan qardaşlığımı
zıdadərkedirik:“1918ciilsentyab
rın 15də hazırda yaşadığımız ərazi

lərdəbaşverənmüharibə,əsla,adibir
hadisə deyil. Bir əsr əvvəl burada
aparılan mübarizə bizim qardaşlığı
mızın, dostluğumuzun, birlik və bə
rabərliyimizindərəmzidir.Tarixibil
mədən,birəsrəvvəlNurupaşanınvə
əsgərlərinin minlərlə kilometr uzaq
danBakıyavəGəncəyəgəlmələrinin
səbəblərini dərk etmədən Azadlıq
meydanındakı buhəmrəylikmənzə
rəsinin mənasını anlaya bilmərik.
Bundanbirəsrəvvəlqardaşlarımızın
işğalaltındaçəkdiyizülmeləbirhəd
də çatmışdı ki, Nuru paşa Gəncəyə
gələndə azərbaycanlı uşaqlar hamısı
bir ağızdan məmnunluqlarını belə
ifadəetmişdilər:

Qa  tar gə  lib yan ve  rir,
Gən  cə  li  yə şan ve  rir.
Gən  cə  nin ca  van  la  rı,
“Ba  kı!” de  yə can ve  rir.
Azərbaycanın məşhur “Lalələr”

mahnısınınkədərlihekayəsidəeyni
şəkildə çəkilənəzablarınvəQafqaz
İslamOrdusununqəlblərdəyaratdı
ğısevinchissininifadəsidir”.
Gəncəbölgəsinəhərəkətedənmin

lərləəsgərbaşlarındakıqırmızıfəsləri
vəqotazları iləuzaqdangəlincik çə
mənzarınabənzərbirmənzərəyara
dırdılar.GəlincikAzərbaycandilində
lalədeməkdir.BəstəkarTelmanHacı
yevin lalə ilə bağlı mahnısında şair
hisslərinibucürifadəedib:

Ya  zın əv  və  lin  də Gən  cə çö  lün  də,
Çı  xıb  lar ye  nə də di  zə la  lə  lər.
Ya  ğış  dan is  la  nan yar  paq  la  rı  nı,
Sə  rib  lər də  rə  yə, dü  zə la  lə  lər.
Mey  lim üzün  də  ki qa  ra xal  da  dir,
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Hic  ra  nın əla  cı ilk vü  sal  da  dır.
Nə vaxt  dır aşi  qin gö  zü yol  da  dır,
Bir qo  naq gə  lə  siz bi  zə la  lə  lər.
Nuru paşanın və Qafqaz İslam

OrdusununBakıyavəGəncəyəgəli
şi azərbaycanlı qardaşlarımız ara
sındabeləböyükhəyəcana,beləbö
yükbirümidəsəbəbolub.
Qafqaz İslam Ordusunun və

AzərbaycanOrdusunun1918ciildə
burada həyata keçirdikləri əməliy
yatlarodövrdəAzərbaycanınərazi
bütövlüyünütəminedərəkbugünkü
müstəqilliyinintəməliniqoyub.

Azər  bay  can kə  dər  lə  nər  sə 
biz də kə  dər  lə  nə  rik,  
Azər  bay  can se  vi  nər  sə,  
biz də se  vi  nə  rik.
Azərbaycanın ən böyük problemi

olanDağlıq Qarabağməsələsi bizim
üçündəeynidərəcədəağrılıproblem
dir. Türkiyə olaraq problemin həlli
üçünAzərbaycanıngöstərdiyisəyləri
sonadəkdəstəkləməyədavamedəcə
yik.İllərdirvətənhəsrətiiləömürsü
rən bir milyondan çox qardaşımızın
intizarınaartıq sonqoymaqvaxtıdır.
QardaşAzərbaycanın ərazilərinin 20
faizini işğalaltındasaxlayanların,bir
milyondançoxqardaşımızınözvətə
ninəqayıtmasınamaneolanlarınbiz
dənsərhədlərimiziaçmağımızıgözlə
mələriəbəsdir.Türkiyəninbuməsələ
dəmövqeyiməlumdur,aydındır,də
qiqdir. Əvvəla, bu məsələdə addım

atmalıolantərəfişğalçılardır,birmil
yon qardaşımızın qəlbini doğma və
tənhəsrətiiləyandıranlardır.Əlbəttə,
bizbütünqonşularımızlayaxşıəlaqə
lərqurmağıvədavametdirməyiarzu
edirik.AmmaDağlıqQarabağproble
mininhəlliErmənistanlaəlaqələrimi
zinbərpasınınənvacibşərtidir.Bunu
hamı bilməlidir. Bundan 26 il əvvəl
Xocalıda, Dağlıq Qarabağda törədil
mişqətliamlaragörəməsuliyyətdaşı
yanların, qatilləri qəhrəman elan
edənlərinbizəverəbiləcəyiheçbirta
rixidərsyoxdur.Türkiyəəsgərləribu
gün buradaAzərbaycan əsgərləri ilə
çiyinçiyinəbundan100iləvvəlbirlik
dəqazanılanböyükqələbəninildönü
münüqeydedirlər.Bubayramgələ
cək nəsillərə ötürəcəyimiz ən böyük
ərməğandır.Birəsrəvvəlbu torpaq
larda minlərlə şəhidimizin qanı ilə
yazılan dastanın unudulmasına və

unutdurulmasına qətiyyən imkan
verməyəcəyik.
Hər iki ölkənin gənclərinin birgə

tariximizdən və bugünkü bayram
tədbirindənnəticəçıxaracağınainanı
ram.Bufikirlərləçıxışımayekunvu
raraq, bu böyük qələbəni bizlərə ər
məğan edənAzərbaycanXalqCüm
huriyyətininvəmüstəqilAzərbayca
nın Ordusunun bütün qurucularını,
QafqazİslamOrdusununAzərbayca
nagöndərilməsinitəminedənƏnvər
paşanı,buqalibordununkomandanı
Nuru paşanı rəhmətlə yad edirik.
Rəbbimbizişəhidlərimizinyolundan
ayırmasın.Sizlərədəehtiramımıbil
dirirəm.Buböyükildönümümünasi
bətiləhəmAzərbaycanRespublikası
nın, həm Türkiyə Respublikasının,
həmdə türkmillətininhərbir fərdi
nin bayramını təbrik edirəm. Allah
siziqorusun.
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QafQaz İslam Ordusu - 100

Tədbir iştirakçılarıAzərbaycanvə
Türkiyəninərazibütövlüyüuğrunda
döyüşən şəhidlərimizin ruhunu yad
ediblər. Azərbaycanlıların və digər
TürkdilliXalqlarınƏməkdaşlıqMər
kəzininsədriİlhamİsmayılovrəhbər
lik etdiyi təşkilatın ənənəvi olaraq
Bakınınişğaldanazadedilməsininil
dönümünüqeydetdiyinivurğulayıb
vəbutarixihərilbayramkimiqeyd
etməyinATXƏMin gündəliyinə da
xilolduğunusöyləyib.İlhamİsmayı
lov 1918ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətininənağırdönəmində
Azərbaycanaqardaşköməyinəgələn
Qafqaz İslam Ordusunun xilaskar
missiyasınıtarixifaktlarlatəhliledib.
AzərbaycanTürkiyə dostluqqardaş
lığına toxunan ATXƏM sədri qeyd
edib ki, iki ölkə arasındakı münasi
bətlərhərzamandünyayaörnəkolub.
İctimaiBirliksədribildiribki,XXIəsr
türkəsridirdeyənlərzamanındabu
nunkonturlarınımüəyyənediblərvə

bugünbizmərhələmərhələonadoğ
ruirəliləyirik.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının

sədriƏflatunAmaşovda15sentaybr
tarixinin əhəmiyyətindən danışıb və
bu günü bayram kimin xarakterizə
edib.O, daAzərbaycan və Türkiyə
nin çətin günlərdə birbirinə yardım
etdiyini deyib və qarşılıqlı münasi
bətlərin,əlaqələrinhərötəngündaha
dainkişafetdiyinisöyləyib.
Tədbirdə çıxış edən millət vəkili,

Beynəlxalq Avrasiya Araşdırmalar
İnstitutunun sədri Qənirə Paşayeva
bildiribki,NuriPaşahaqqındamüstə
qil Azərbaycanın vətəndaşı olaraq
bizlərindanışması,yazmasıonaolan
vəfa borcudur. ZamanındaAzərbay
canıqurtarmağıqardaşlıqborcubilən
qəhrəmanpaşayamənəviborcumuzu
verməkhəmdəbirvicdanborcudur.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfi

rinin birinci müavini Volkan Özki
perbildiribki, 1918ci ildəbaşver

Qaf  qaz İs  lam Or  du  su 
Ba  kı  nın qur  tu  lu  şuvə

Bey  nəl  xalq Mət  buat 
Mər  kə  zin  də Azər  bay -
can  lı  la  rın və di  gər 
Türk  dil  li Xalq  la  rın 
Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi 
(AT  XƏM) və İS  TAD-İs -
tan  bul Tür  ki  yə-Azər -
bay  can Dər  nə  yi  nin təş -
ki  lat  çı  lı  ğı, Azər  bay  can 
Mət  buat Şu  ra  sı və Mil -
li QHT Fo  ru  mu  nun, 
Av  ra  si  ya Bey  nəl  xalq 
Araş  dır  ma  lar İns  ti  tu  tu 
İB-nin dəs  tə  yi  lə 15 
sent  yabr Ba  kı  nın er  mə -
ni-bol  şe  vik bir  ləş  mə  lə -
rin  dən azad olun  ma  sı -
nın 100 il  li  yi  nə həsr 
olun  muş “Qaf  qaz İs -
lam Or  du  su və Ba  kı  nın 
qur  tu  lu  şu - 100” möv -
zu  sun  da konf  rans ke  çi -
ri  lib. Təd  bi  rə Tür  ki  yə -
dən öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan qo  naq  lar da bö -
yük he  yət  lə qa  tı  lıb  lar.



mişbuhadisəniqeydetməyimizbi
zimüçünçoxönəmlidir.1915ciildə
Çanaqqala döyüşündə türklərlə bə
rabərazərbaycanlıqardaşlarımızda
şəhidolub.Üçilsonra1918ciildə
azərbaycanlı qardaşlarımıza kömək
lazımolduqdaheçdüşünmədənbu
köməyi etdik. Tarixboyu azərbay
canlı qardaşlarımıza kömək lazım
olanda müraciət gözləməmişik.
Dostluğumuz, qardaşlığımız 100 il
lərkeçsədə,davamedəcəkvədaha
dagüclənəcək.Bizbumünasibətlə
ringüclənməsiüçünhərbirsahədə
əlimizdəngələnietməyəhazırıq.
Tarixçi alimlər Anar İsgəndərov

vəNəsimanYaqublutədbiriştirakçı
larına 1918ci ildə ermənibolşevik
dəstələrininAzərbaycandatörətdiyi
qırğınlardan,QafqazİslamOrdusu
nunxalqımızıbuçətinvəziyyətdən
xilasetməsindənsöhbətaçıblar.
Tədbirdəiştirakedən“AzəriTürk”

QadınlarBirliyininsədriTənziləRüs
təmxanlı çıxışa başlayaraq deyib ki,
hərzamangözümüzünönünəŞəhilər
Xiyabanında uyuyan Nuri Paşanın
1100əsgəri,Bakınınqurtuluşuvəson
dönəmlərüzə çıxan türk şəhidlikləri
gəlir:“Türkİslamordusuxilaskaror
duidi.OnlarAzərbaycanaTürkoldu
ğumuz üçün gəlmişdi. 1918ci il 31
martsoyqırımıhaqqındaerməni,bol

şevik zehniyyətinin törtöküntüləri
olanyazarlar“Türkİslamordusuiş
ğalçıolub”deyirlər.Necəki,Türkiyə
də BDPdən olan bir millət vəkili
“ƏnvərPaşasoyqırımçı,qatildir”de
yəyazır.Bu tipadamlarhələdə içi
mizdə var. Bu tədbirlərinmahiyyəti
ondanibarətdirki,ocürdüşünənin
sanların qarşısında Azərbaycan və
Türkiyəolaraqbirlikdədayanabilək.
Bizdeyirikki,NuriPaşayaAzərbay
canınəngörkəmliyerindəheykəlqo
yulsun. Çox təəssüf ki, bu olmadı.
Ümid edirdik ki, bu təklifimizBakı
nın qurtuluşunun 100 illiyində ola
caq, nədənsə baş tutmadı. Əminəm
ki, prezidentimiz İlhamƏliyev canı
könüldən bunu istəyər.Çünki o hər
zamanTürkiyəninyanındaolub.Nu
ri Paşaya heykəl qoyulmasına icazə
verməyənlər erməni, rus, bolşevik,
işğalçı zehniyyətinin törtöküntüləri
dir. Biz bu tip insanlardan yaxında
qurtulacağıq. Onda Azərbaycanla
Türkiyədahadayaxınolacaq”
İstanbulTürkiyəAzərbaycanDər

nəyinin sədri Səfər Karakoyunlu da
çıxışında iki ölkə arasında mövcud
olandostluq,qardaşlıqəlaqələrindən
danışıb. İSTAD sədri Qafqaz İslam
Ordusununkomandanı,eynizaman
da Türkiyə və Azərbaycanın milli
qəhrəmanı Nuru Paşanın Bakıda və

Gəncədəabidəsininucaldılmasınıda
arzuetdiklərinibildirib.İSTADsədri
həmçinin təklif edib ki, həm Bakı,
həmdəGəncədəuyğunolanmərkəzi
küçələrdən birinə Nuru Paşanın adı
verilsin: “Bununla yanaşı biz təklif
edirikki,TürkiyəvəAzərbaycanara
sındamövcudolanqardaşlıq,dostluq
əlaqələrinindahadaqüvvətliolması
üçünmüxtəlifsahələrdəqarşılıqlısə
fərlərtəşkiledilsin”.
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QafQaz İslam Ordusu - 100

MillliQHTForumununrəhbəriRauf
Zeyniistər15sentyabrtarixinin,istərsə
dəonaaparanyolunbiribrətsəhnəsinə
şahidliketdiyinidiləgətirib.Busəhnə
ninortaqtürkmənafelərinirəhbər tut
duğunuvurğulayanR.Zeynibeləönəm
lihadisələrinbütövlükdətürkdünyası
na çatdırılması istiqamətində işlərin
aparılmasınınzəririliyinivurğulayıb.
«Şərq»qəzetininbaşredaktoruAkif

AşırlıQafqazİslamOrdusununfəaliy
yətinin Azərbaycan və Türkiyənin
müştərək hərb tarixinin şanlı səhifəsi
kimidəyərləndirib.100illiktarixinbir
sıra maraqlı məqamlarına diqqət çə
kənbaşredaktorunQafqaz İslamOr
dusu barədə söylədikləri fikirlər ma
raqlaqarşılanıb.
TədbirdəNuruPaşanınqardaşıƏn

vər Paşanın nəticəsiArzu Erdoğan da
iştirak edib. Arzu xanım ailə adından
təşkilatçılaratəşəkküredib,bucürtəd
birlərin yeni nəslin yetişməsindəmüs
bətamilolduğunuqeydedib.
İSTAD ağsaqqallar şurasının sədri

BahaddinMiral,araşdırmaçıjurnalist
AzərHəsrət,millətvəkiliSonaƏliye
vavədigərziyalılarda15sentyabrta
rixinin əhəmiyyəti, TürkiyəAzərbay
can dostluq və qardaşlığından bəhs
ediblər. Qeyd edək ki, tədbir daha
sonra Rəşid Behbudov adına Mahnı
Teatrında “Qafqaz İslam Ordusu və
Bakınınqurtuluşu100”adlıədəbibə
diitədbirlədavamedib.

Bir  lik
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Yüz il ön  cə 
Ba  kı  da və  ziy  yət
1918ci ildə Azərbaycanın siyasi

mərkəziolanBakışəhəriözünüSo
vetRusiyasınınidarəetməorqanıki
miqələməverənBakıSovetininha
kimiyyətialtındaidi.BakıSovetinin
qarşısına qoyduğu əsas məqsəd öz
hakimiyyətiniölkəərazisindətama
miləmöhkəmlətməkdi.Bununyolu
isəyerli türkəhalinikütləvişəkildə
qırmaqdan keçirdi. 1918ci il Mart
soyqırımı nəticəsində bolşeviklər
Bakıdahakimiyyətiələkeçirərəkşə
hərdə möhkəmləndilər. Rusiyanın
Güney Qafqazda gerçəkləşdirdiyi
planla aprelin 25də Bakı Xalq Ko
missarları Soveti (BXKS) yaradıldı.
BXKS Azərbaycanın siyasi mərkə
zindəqurulmuş,Bakı valiliyiniRu
siyanıntərkibhissəsisayanşovinist
ermənilərdən və rus bolşeviklərin
dənibarətişğalçıbiridarəçiliksiste
mi idi. Burada Leninin şəxsi göstə

rişləriiləhərəkətedənerməniŞaum
yan eyni zamanda həm BXKSnin
sədri, həmdə xarici işlər komissarı
vəzifələrinidaşıyırdı.
BudövrdəBXKSMoskvanıngös

tərişi ilə Azərbaycanın sərvətlərini
talamaq üçün neft sənayesinimilli
ləşdirdi və Bakı neftini Rusiyaya
göndərdi. 1917ci ilin noyabrından
1918ci ilin martınadək Rusiyaya 4
milyon 313min pud neft daşındığı
halda,1918ciilaprelinbaşlanğıcın
daniyulunsonunadək80milyon25
minpudneftgöndərilmişdi. “Rusi
yayayardım”adıaltındabuölkəyə
BakıdanvəAzərbaycanınqəzaların
dan 700min pud pambıq, 100min
pudqurubalıq,xeylimiqdardadü
yü,duzvəs.yolasalınmışdı.
Bakı Soveti Fətəli xan Xoyskinin

başçılıq etdiyi Bakı Şəhər Dumasını
buraxdı, Zaqafqaziya xalqlarının or
taqparlamentiolanSeymiəksinqila
biqurumelanetdi,çünkiSeymLeni
ninŞaumyanaverdiyiQafqazkomis

sarımandatınıtanımamışdı.BXKSnı
hərbisiyasicəhətdəngücləndirməyə
çalışanRusiyaBakıya5mintüfəng,2
milyonpatron,35pulemyot,4zirehli

Yüz il ön  cə 
Ba  kı  nın qur  tu  lu  şu

“Mil  li Azər  bay  can qüv  və -
lə  ri on  la  rın kö  mə  yi  nə gə  lən 
qar  daş Tür  ki  yə qüv  və  lə  ri 

ilə bir  lik  də düş  mən is  ti  la  sı 
al  tın  da olan Ba  kı  nı əsir  lik -
dən xi  las et  miş və bu su  rət -
lə ye  ni Türk ta  ri  xin  də si  lin -
məz iz bu  ra  xan Azər  bay  can 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  rul  ma -

sı  nı fe  lən tə  min et  miş,  
fik  rən də əbə  di  ləş  dir  mə  yə 

və  si  lə ol  muş  dur!”
Mə  həm  mə  də  min 

Rə  sul  za  də
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avtomobil, 13 təyyarə göndərdi.
BXKSordusununerməniləşdirilməsi
prosesibaşaçatdırıldı.
1918ciilmayın1də“BakıSove

tininƏxbarı”qəzetinin81cisayında
“BakıXalqKomissarlarıSovetinin1
May bəyannaməsi” dərc edildi. Bə
yannamədə BXKSin Ümumrusiya
Xalq Komissarları Sovetinin bütün
dekret və sərəncamlarını yerli şə
raitə uyğun həyata keçirəcəyi və
BXKSninFəhlə,Əsgər,MatrosDe
putatlarıSovetiqarşısındacavabdeh
olacağı göstərilirdi. Ümumrusiya

mərkəzi hakimiyyəti ilə möhkəm
əlaqəyaratmağıözününəsasvəzifə
lərindən biri sayan BXKS hakimiy
yətin qarşısında duran vəzifələri
müəyyənləşdirirdi. Bu vəzifələrin
gerçəkləşdirilməsiüçüngüclüordu
yaratmaqlazımdı.AzərbaycanınŞa
maxı,Lənkəran,Qubavəb.yaşayış
məntəqələrindətürkmüsəlmanəha
liyə qarşı həyata keçirilmiş kütləvi
qırğınlarbəyənilir,“qalibiyyətləbaş
lanmış vətəndaş müharibəsini da
vametdirmək”nəzərdətutulurdu.
BXKSBakıfəhlələriniona“fəalvə

mütəşəkkilkömək”göstərməyəçağı
rır,bununlaməsuliyyətihəmdəfəh
ləsinfininüzərinəqoyur,“səhvlərin
vəuğursuzluqlarıntamamilətəbiivə
labüd”olduğunubəyanedərək,fəh
lələrin hakimiyyətlə birlikdə “ümu
mi məsuliyyət” daşıdığını vurğula
yırdı.Şaumyanyazdığıbubəyanna
məniözüvəbaşqakomissarlarimza
lamışdılar. Bəyannamə açıqaydın
göstərirdi ki, Bakı Sovetini birbaşa
RusiyaAzərbaycanınişğalıüçünya
radıb,bununüçünisəmartvəaprel
ayındayerlitürkxalqınınsoyqırımı
naməruzqalmasınıplanlaşdırıb.
BXKS Gəncəyə hücum edərək

Azərbaycan Cümhuriyyətini devir
məkistəyirdi.Ancaqiyunun27siilə
iyulun 1i arasındakı 4 günlükgər
ginvuruşmanəticəsindəQafqaz İs
lamOrdusuBXKSqoşunlarınıməğ
lubedərəkBakıistiqamətindəyürü
şəbaşladı. Bakının müdafiəsini təşkil edə

bilməyən BXKS 1918ci il iyulun
31də istefa verdi. Avqustun 1də
onu əvəz edən “Sentrokaspi Dikta
turası” Bakıda hakimiyyəti zorakı
yollazəbtetmişBakıSovetininrəh
bərlərini dövlət əmlakınımənimsə
diyi üçün həbs etdi. Qafqaz İslam
Ordusu sentyabrın 15də Bakını
azadedənzamanhəbsdəolanBakı
SovetirəhbərliyiBakınıtərketməyə
çalışdı.EserlərinhəbsetdiyiBakıSo
vetirəhbərliyiTürkmənistanaaparı
laraqsentyabrın20dəAğcaqumçö
lündəgüllələndi.

Os  man  lı ilə mü  qa  vi  lə
AzərbaycanCümhuriyyəti höku

mətiGəncəyəgəldikdənsonranöv
bətihədəfiölkəninişğalaltındakıbir
nömrəli strateji əhəmiyyətli şəhəri
Bakını azad etmək, paytaxtı oraya

Həbib bəy Səlimov

Nuru Paşa
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köçürməkdi.
4haziran1334cü(4iyun1918ci)

ildə Batumda “SəltənətiSəniyyeyi
Osmaniyyə ilə Azərbaycan Höku
mətiCümhuriyyəsi beynindəmün
’əqidmühadənətMüahidənamə¬si”
imzalandı. 11 maddəlik bu sənədi
Osmanlı tərəfdən ədliyyə naziri və
Dövlət Şurası rəisi Xəlil [Menteşe]
bəylə Qafqaz Cəbhəsi Osmanlı Or
duları komandanı fəriq (general)
MehmetVəhib[Kaçı]paşavəAzər
baycan tərəfdən Milli Məclis (Milli
Şura) rəisi Məhəmmədəmin Rəsul
zadə ilə xariciyyə naziri Məhəm
mədhəsən Hacınski imzaladılar.
Müahidənamənin 4cümaddəsində
yazılmışdı:

“Azər  bay  can Hö  ku  mə  ti-Cüm  hu -
riy  yə  si tə  rə  fin  dən tə  ləb vü  quun  da 

hö  ku  mə  ti-Os  ma  niy  yə in  ti  zam və 
asa  yi  şi-da  xi  li  nin tə  min və iadə  si 
üçün lə  də-l-icab si  lah qüv  və  tiy  lə 
müavi  nət  də bu  lu  na  caq  dır”. 
Bumaddəyə əsasən,Mürsəl [Ba

kı] paşanın komandanlığı altında
Beşinci Qafqaz diviziyası Azərbay
canagöndərildi.Həmindiviziya ilə
generalleytenant Əli ağa Şıxlinski
ninkomandanlığındakıAzərbaycan
hərbiqüvvələriQafqazİslamOrdu
suadıaltındabirləşdirildi,Osmanlı
hərbiyyənaziriƏnvərpaşaOrduya
rəhbərliyiözqardaşıNuru[Killigil]
paşayatapşırdı.
Ordubucürformalaşdıqdanson

rasonhədəfBakıolmaqla,bolşevik
lərinişğalıaltındakıərazilərəyürüş
başlandı. Ordu Qaraməryəm, Kür
dəmir,Şamaxı,Binəqədidöyüşlərin

dəqələbəqazanaraqbolşevikləribü
tüncəbhəboyugerioturtdu.
BudövrdəSentrokaspiDiktatura

sınındahəyatakeçirdiyisiyasətma
hiyyətcəBakıXalqKomissarlarıSo
vetininki kimi Azərbaycana qarşı
idi,çünkiBakıneftinəsahibçıxmaq,
Xəzərdəniziniələkeçirmək,Mərkə
ziAsiyayagedənyolanəzarətetmək
niyyəti güdən bu hökumət erməni
lərəvəbaşqaqüvvələrəarxalanırdı.
BakınıözəlindəsaxlamaqüçünDik
taturaİrandayerləşən,L.Denstervil
lin komandanlığı altındakı ingilis
qoşunlarını 1918ci ilin avqustunda
burayadəvətetdi.
QafqazİslamOrdusu(QİO)5av

qust 1918ci ildə Şərq cəbhəsi ko
mandanıMürsəl paşanın rəhbərliyi
altında Qurd qapısı istiqamətindən
Bakıyadoğruhücumakeçdi.Hücu
mun başlıca zərbə qüvvəsini QİO
hissələrininŞimalqruputəşkiledir
di. Azərbaycan hərbi qüvvələrinin
üstünlük təşkil etdiyiCənubqrupu
isə Puta – Ələt arasında yerləşdi.
PolkovnikHəbibbəySəlimovunko

Nuru paşa Gəncədə
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mandanlığındakıbuqrupaXəzərsa
hiliərazilərinvəBakıyaaparanyol
ların təhlükəsizliyini təmin etmək
tapşırılmışdı. Avqustun 5nə plan
laşdırılan döyüşdə QİO qüvvələri,
qarşısına qoyduğu vəzifələri yerinə
yetirə bilmədi, çünki generalDens
tervillin rəhbərliyi altında Bakıya
gəlmişingilishərbihissələriiləmöh
kəmləndirilmişSentrokaspiqoşunu,
habeləonunköməyinəyetişənBakı
Kommunasına sadiq qüvvələr QİO
hücumunun qarşısını ala bildi. Bu
uğursuzluğun nəticələrini incəliklə
təhliledərəkgərəklitədbirlərgörən
Qafqaz İslam Ordusu 14 sentyabr
səhər tezdən Şubanı dağlarından
enərək Yasamal yamaclarına çıxdı
və əl bombaları ilə düşməni məhv
edibşəhəringirişindədayandı.

Ba  kı xi  las edil  di
Sentyabrın15dəBakıyahəlledici

hücumbaşlandı.Həmingün ingilis
qoşunları Bakını tərk etməyə məc
buroldu.GeneralDenstervillinBakı
missiyası uğursuzluqla nəticələndi.

Yarıtmazlığına görə İngiltərə haki
miyyəti onu vəzifəsindən götürdü,
ordusunuisəburaxdı.BritaniyaMü
dafiə Nazirliyinin gizli göstərişinə
görəonunhərbihissələriBakınıtərk
edərkənneftkəmərinidağıtmalı və
neft anbarını partlatmalı idilər, an
caqonlartəciliqaçmağaməcburol
duqlarınagörəbuəmriyerinəyetir
məyəvaxttapabilməmişdilər.
36saatlıqqanlıvuruşdansonraağ

bayraqlı avtomobildə İran konsulu
iləbərabərdöyüşyerinəgələndüş
məninqərbcəbhəsiüzrəerməniko
mandirişəhəritəsliməhazırolduğu
nubildirdi.
Sentyabrın 15də Qafqaz İslam

Ordusu Bakı şəhərini işğalçılardan
tamamilə təmizləyərək şəhərədaxil
oldu.
Bakının azad edilməsi əməliyya

tında 17 erməni, 9 rus və 10 gürcü
zabiti ilə birlikdə 1.151 erməni, 383
rus,4ingilisvə113başqamillətlərə
mənsub əsgər əsir alındı. Bakı uğ
runda döyüşlərdə düşmənin 800
1000canlıqüvvəsiməhvedildi.

Denstervillxatirələrindəyazırki,
“türk top  çu  la  rı çox də  qiq  lik  lə atəş 
açır  dı  lar. On  la  rın atə  şi Ba  kı  da  kı 
me  mar  lıq abi  də  lə  ri  nin heç bi  ri  nə zi -
yan vur  ma  dı”.
Sentyabrın 16da qələbəmünasi

bətiləQafqazİslamOrdusuhissələ
rininBakıətrafındaparadıkeçirildi.
ParaddaNuru paşa, Xəlil paşa,Əli
ağa Şıxlinski, Həbib bəy Səlimov,
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Azərbaycan hökumətinin üzvləri,
buqələbənisevincləqarşılayanBakı
və ətraf kəndlərin sakinləri iştirak
edirdilər.Paraddansonradövlətqu
rumlarının təmsilçiləri və yerli sa
kinlərqoşunbölmələrininmüşayiəti
iləBakıyadaxiloldular.
Bakının azad edilərək müstəqil

Azərbaycandövlətininyenipaytax
tına çevrilməsi ilə bağlı hökumət
başçısıFətəlixanXoyskiözminnət
darlıq və təbrikiniNuru paşaya bu
sözlərləbildirdi:

“...Ko  man  da  nız al  tın  da bu  lu  nan 
cə  sur türk əs  gər  lə  ri  miz tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  ca  nın pay  tax  tı olan Ba  kı -
nın düş  mən  dən tə  miz  lən  mə  si mü  na -
si  bə  ti  lə mil  lə  tim za  ti-hə  miy  yə  ti-
pər  və  ra  nə  lə  ri  ni  zə və dün  ya  nın ən 
cə  sur və soy  lu əs  gə  ri olan türk oğul-
 la  rı  na min  nət  dar ol  du  ğu  nu ərz et -
mək  lə if  ti  xar edə  rim”.
Qələbə münasibətilə isə Ənvər

paşa o zaman İstanbulda olanMə
həmmədəmin Rəsulzadə’ni təbrik
etdi.Rəsulzadəbubarədəyazır:

“O za  man biz İs  tan  bul  da idik. 
Mər  kə  zi Av  ro  pa döv  lət  lə  ri  nin iş  ti  ra-
 kı ilə top  la  na  caq konf  rans  da iş  ti  rak 
üçün di  gər Qaf  qaz Cüm  hu  riy  yət  lə  ri 
ilə bə  ra  bər Azər  bay  can Cum  hu  riy -
yə  ti  ni təm  sil edən He  yə  ti-Mü  rəx  xə -
sə  nin rəisi idik. O döv  rün hər  biy  yə 
na  zi  ri və Baş  ko  man  dan və  ki  li olan 
Ən  vər pa  şa həz  rət  lə  ri te  le  fon et  di: 

“Əmin bəy, Ba  kı alın  dı!”. Bu qı  sa 
xə  bə  rin mən  də do  ğur  du  ğu tə  si  ri qa -
bil de  yil, təs  vir edə bil  mi  rəm. O tə  si-
 ri hə  lə unu  da bil  mi  rəm”.
1919cuildəAzərbaycanhökumə

tininqərarıilə15sentyabr–Bakının
qurtuluşu günü qeyriiş günü elan
olundu.

Türk  lə  rin ge  di  şi
1918ciilinpayızıIDünyamüha

ribəsindəmütəffiq olanOsmanlı və
Almaniyadövlətləriüçünməğlubiy
yətləyaddaqaldı.30oktyabrdaOs
manlıhakimiyyətiMudrosmüqavi
ləsinin ağır şərtlərini qəbul etməli
oldu.BumüqaviləAzərbaycanüçün
dəTürkiyəqədərağırvəmənhusidi,
çünki imzalanmış barışığın 11ci
maddəsinəəsasən,OsmanlıOrdusu
tezlikləQafqazı tərk etməli idi.An
tantaOsmanlıhərbiqüvvələrinəBa
kını bir həftədən gec olmamaqla,
Azərbaycandanisəbirayıötməmək
ləçıxmaqultimatumuvermişdi.15ci
maddəyə görə isə, həm Türkiyənin
nəzarətindəolanZaqafqaziyadəmir
yoluAntantanınnəzarətinəverilirdi,
həm də Türkiyə Antantanın Bakını
tutmasınaetirazetməməliidi.
Bu müqavilə ilə Azərbaycanın

ərazibütövlüyüvəəhalisinin taleyi
yenidən təhlükə qarşısında qalmış
dı, çünki Osmanlı ordusu çəkildiyi
zaman Azərbaycanın hələ əhalisini

və torpağını qoruya biləcək güclü
dövlətqurumlarıvəhərbiqüvvələri
mövcuddeyildi.
İstanbuldaolanAzərbaycanCüm

huriyyəti nin Böyükelçi si
Ə.b.TopçubaşovMudrosmüqavilə
sinin Azərbaycana aid hissəsi ilə
bağlı4noyabrdaOsmanlıdövlətinin
xariciişlərnazirininmüaviniR.Hik
mətbəyəetiraznotasıverdi.Notada
bu da göstərilirdi ki, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin dəmiryolları əsla
15cimaddəninsubyektiolabilməz:
“Müs  təs  na şə  kil  də Azər  bay  can Cüm-
 hu  riy  yə  ti  nə məx  sus olan də  mir  yol -
la  rı  nın xa  ri  ci döv  lə  tə gü  zəş  tə ge  dil -
mə  si bey  nəl  xalq hü  quq  la bir ara  ya 
sı  ğış  mır”.XariciişlərnaziriMustafa
Rəşadbəybunotayayazdığı cavab
məktubundaTürkiyəninbuməsələ
də heç bir beynəlxalq hüququpoz
madığınıaydınlaşdırdı.
Azərbaycan xalqı xilaskar Os

manlı əsgərlərini böyük ehtiramla
yolasaldı.Noyabrın10daAzərbay
canhökumətiNurupaşanınşərəfinə
təntənəli ziyafət verdi. Ziyafətdə
Azərbaycanın 400 nəfər ən seçkin
şəxsiiştirakedirdi...
QafqazİslamOrdusuBakıdaqısa

müddətdəolsada,Məhəmmədəmin
Rəsulzadənin də qeyd etdiyi kimi,
türklər28maydaistiqlaliyyətinielan
etmiş Azərbaycanın müstəqilliyini
feləndətəsdiqləmişoldu.
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– İl  ham müəl  lim, Qaf  qaz İs  lam 
Or  du  su  nun Ba  kı  nı iş  ğal  dan 
azad et  mə  si  nin 100 il  lik yu  bi  le-
 yi  nin tən  tə  nə  li qeyd edil  mə  si 
tək  li  fi  ni ən bi  rin  ci qal  dı  ran 
şəxs  lər  dən bi  ri siz  si  niz.Ba  kı  nın 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin 100 
il  lik yu  bi  le  yi ne  cə ke  çi  ril  di? 
–Bilirsiniz ki, bu il Azərbaycan

XalqCümhuriyyətinin(AXC)100ili
tamam oldu. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyev də AXCnin 100 illik
yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd
olunmasıbarədəmüvafiqsərəncam
imzalayıb.Bu Sərəncam qarşımızda
mühüm vəzifələr müəyyənləşdirdi.
Qeyd etmək istəyirəm ki,Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin yaran
ması bütövlükdə Şərq aləmi üçün
müstəsnahadisədir.Tanrıbizəoxöş
bəxtliyinəsibedibki,bizŞərqdəilk
demokratikrespublikanı,parlamen
tiquranlarınvarisləriyik.Bizbunun
lafəxredirik.Eləetməliyikki,buirsə
varisliyimizi əməli nümunələrdə
göstərək.
Düşünürəmki,həmcənabPrezi

dentinSərəncamı,eləcədəkeçirilən
və gələcəkdə keçiriləcək digər təd
birlərcəmiyyətimizdəXalqCümhu
riyyətinə, onun liderlərinə vahid
münasibətin formalaşmasına mü
hümtöhfəverəcəkdir.Bu,sondərəcə
vacibdir. Çünki indiyədək hələ də
Cümhuriyyət liderlərinin tariximiz
də oynadığı rola mübahisəli yana
şanlarvar.Əlbəttə,istənilənprosesə
münasibətdə elmi mübahisələr hər
zamanolabilər.Ancaqbeləmübahi
sələrsırfelmimahiyyətdaşımalıdır,
siyasi konyukturadan uzaq olmalı
dır.
Mən əminəm ki, dövlət rəhbərli

yinin Cümhuriyyətin tariximizdəki

rolunu fundamental qiymətləndir
məsihəmbuistiqamətdəkimənasız
ritorikanıaradanqaldıracaq,həmdə
Cümhuriyyət dövrü tarixinə vahid
münasibətinformalaşmasındahəlle
diciroloynayacaq.
Eyni zamanda 2018ci ildəAzər

baycanda “Cümhuriyyət ili” elan

edilib.BuilərzindəXalqCümhuriy
yətinin 100 illiyi ilə bağlı bir sıra
əhəmiyyətli tədbirlərkeçirilib.Bun
ların arasında möhtəşəm hərbi pa
radların keçirilməsini xüsusi qeyd
etmək lazımdır.Bu silsilədən olan
tədbirlərdənbiridəsentyabrın15də
“Azadlıq”meydanındaBakınınazad

100 il əv  vəl 
Nu  ru Pa  şa da 
bu  nu ar  zu edir  di

Azər  bay  can  lı  la  rın və  
di  gər Türk  dil  li Xalq  la -
rın Əmək  daş  lıq Mər  kə -
zi  nin (AT  XƏM) səd  ri, 
Azər  bay  can Mət  buat 
Şu  ra  sı  nın İda  rə He  yə  ti -
nin üz  vü İl  ham İs  ma  yı -
lo  vun “Öl  kə.Az” xə  bər 
por  ta  lı  na mü  sa  hi  bə  si:

Əgər Qa  faz İs  lam Or  du  su Azər  bay  ca  na kö  mə  yə gəl  mə -
səy  di və Ba  kı  nı azad et  məsy  di, bu gün nə müs  tə  qil  
Azər  bay  can döv  lə  ti, nə də bu xalq ol  ma  ya  caq  dı.
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edilməsinin100illiyimünasibəti ilə
təşkil olunan hərbi parad oldu.Bu
paradda Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləricənabİlhamƏliyevvə
RəcəbTayyipƏrdoğanında iştirakı
tarixihadisə idi.Düşünürəmki,bir
gə hərbi paradın keçirilməsi Nuru
Paşanın və onunla bərabər Bakını
işğaldanazadetməküçündöyüşən
döyüşçülərinruhunaənböyükhör
mətidi.Hərbirimizbunuarzuedir

dikvəşükürlərolsunki,bureallaş
dı.Artıq dünya da gördü ki,Azər
baycanvəTürkiyə100iləvvəlnecə
birolubsa,bugündəbubirlikuğur
ladavamedir.
Prezident İlhamƏliyevAzərbay

canhəqiqətlərinintəbliğolunmasın
da, diaspora təşkilatlarının inkişaf
etdirilməsindədəböyükişlərgörüb.
Odur ki, xaricdə yaşayan azərbay
canlılar da İlham Əliyevi özlərinin

nativsiz liderigörür,onunapardığı
siyasi kursu birmənalı olaraq dəs
təkləyirlər.
Çox təəssüf ki,Azərbaycan 70 il

Sovet İttifaqının tərkibində olduğu
dövrlərdəNuruPaşavəonunbaşçı
lıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusu ilə
bağlı insanlarımıza məlumat veril
məsi,butarixdənbəhsedilməsiya
saqlanmışdı.Ancaqbütünqadağala
rabaxmayaraq,Azərbaycanxalqıbu
tarixiunutmurdu.
Sovet İttifaqı dövründə Qafqaz

İslamOrdusuAzərbaycanəhalisinə
“istilaçı”kimitəqdimvətəbliğolu
nurdu.AncaqAzərbaycanxalqıQaf
qazİslamOrdusununxilaskarordu
olduğunugözəlbilirdi.Onagörədə
NuruPaşavəQafqazİslamOrdusu
azərbaycanlılarınqəlbindədaimya
şadı.Yəni, Sovet İttifaqı 70 ildə bu
tarixi azərbaycanlıların içindən silə
bilmədi.
Yaxşıyadımagəlir,mənNuruPa

şa,ƏnvərPaşa,TələtPaşahaqqında
fikirləri ilk dəfə babamdan eşitmiş
dim.Çünki babam Cəlil İsmayılov
onlarla birgə döyüşlərdə iştirak et
mişdi.Babam onların Azərbaycana
böyük yardımlar etdiyini və azər
baycanlıları qırğınlardan xilas etdi
yini deyirdi.Sonrakı dövrlərdəmən
dədərketdimki,doğrudandaQaf
qazİslamOrdusuolmasaydı,ermə
nilərazərbaycanlılaraqarşıdahaçox
kütləvi qırğınlar törədəcəkdi. Bax
mayaraqki,1918ciilin28maytari
xində Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti öz müstəqilliyini elan etmişdi.
Ancaqdövlətin gücü yox idi.Hətta,
XalqCümhuriyyətininpuluolsaydı
belə,hərbçiləryetişdirməyəvəMilli
Ordunuformalaşdırmağazamanla
zım idi. Bütün bunları nəzərə alan
Xalq Cümhuriyyəti Osmanlı höku
mətinəmüraciətetdi.Azərbaycanlı
ların dar gündə olduğunu görən
Osmanlı rəhbəri Nuru Paşanı kö
mək üçün Azərbaycana göndərdi.
ƏgərQafazİslamOrdusuAzərbay
cana köməyə gəlməsəydi və Bakını
azadetməsydi,bugünnəmüstəqil
Azərbaycan dövləti, nə də bu xalq
olmayacaqdı.Çünki həmin dövrdə
ermənibolşevikbirləşmələrimüsəl
manvətürkəhalisiolanazərbaycan
lıları kütləvi soyqırıma məruz qo
yurdu.Bizim ən çətin vaxtımızda
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qardaş Türkiyə köməyimizə gəldi
vəişğalçılarısüqutauğratdı.
1920cuildəbolşeviklərbiziişğal

edən zaman artıq Azərbaycan 15
respublikadanbirikimiSSRİtərkibi
nə daxil edilmişdi.1991ci ildə də
məhzbunagörəbizmüstəqilliyimi
zi əldə edə bildik.Əgər 1918ci ildə
NuruPaşaBakını işğaldanazadet
məsydi və Xalq Cümhuriyyəti ya
ranmasaydı, Bakını Rusiyaya bağlı
əyalətmərkəziedəcəkdilər.Bununla
daAzərbaycanın1991ciildəmüstə
qilliyiniqazanmasıçoxçətinolacaq
dı.BizbütünbunlaragörəNuruPa
şaya,Qafqaz İslamOrdusunaborc
luyuq.CənabPrezidentdəçoxdoğru
olaraqbugünkümüstəqilAzərbay
canRespublikasınıXalqCümhuriy
yətinin varisi adlandırır.Həqiqətən
dəQafqaz İslamOrdusugəlməsəy
di,XalqCümhuriyyətiolmayacaqdı,
eləkağızüzərindəadıqalacaq,dağı
lıbgedəcəkdi.Yəni,XalqCümhuriy
yətininNuruPaşanınyardımıolma
danfəaliyyətimümkündeyilidi.
Ötənəsrin90cıillərindəSovetİt

tifaqının dağılması prosesini orta
nəslin nümayəndələri yaxşı xatırla
yır.OxşarhadisələrÇarRusiyasıda
ğılanzamandabaşverirdi.SSRİda
ğılanzamanolduğukimi,ÇarRusi
yası dağılan zaman da ermənilər
vəziyyətdən suiistifadə edərək
Azərbaycan əhalisinə hücumlar və
planquraraqtorpaqlarıişğaletməyə
başladılar.Necə ki, ermənilər 1915
və1918ciillərdəAzərbaycanınayrı
ayrı bölgələrində soyqırımlar törə
dirdilər. 19881993cü illərdə də er
mənilərtəkrarXocalıdavədigərra
yonlarımızdasoyqırımlartörətdilər.
Yüziləvvəldahadəhşətliidi.Çünki
odövrdəindikikimiinformasiyaya
yılmasıimkanlarıyoxidivəxəbərlər
gecyayılırdı.

“100 il əv  vəl Azər  bay  ca  nın  
xoş  bəxt  li  yi  ni Ru  si  ya  da gör  mək  
is  tə  yən  lər məhz ilk rep  res  si  ya  ya 

mə  ruz qa  lan  lar olub” 

– Bə  zi mil  lət və  kil  lə  ri və zi  ya  lı  lar 
Qaf  qaz İs  lam Or  du  su  nun Azər-
 bay  ca  na heç də kö  mək et  mək 
üçün gəl  mə  mə  si  ni id  dia edir -
lər. Bu cür fi  kir  lə  rə mü  na  si  bə  ti-
 niz ne  cə  dir? 

–Doğrudur,bəziadamlarQafqaz
İslamOrdusununvəNuruPaşanın
Azərbaycanüçün rolunuzəiflətmə
yə çalışırlar. Onların Azərbaycana
etdiyiyardımlarıinkaretməkmüm
kündeyil.Butarixdir.
Təbiiki,bizAzərbaycanMilliOr

dusu ilə qürur duyuruq. Ancaq
1918ci ildəMilli Ordumuz ola bil
məzdi.ƏgərdoğrudandaMilliOr
dumuzvaridisə,bəsqırğınlarınqar
şısını niyə almırdı? Bakı və digər
şəhərlərimizdə insanları kütləvi şə
kildəöldürürdülər.Bakıküçələrində
qan su yerinə axırdı.Bəs harada idi
həminMilliOrdu?
Odövrdəpərakəndəmilliözünü

nümüdafiədəstələrivar idi.Həmin
dəstələr də nəyə gücləri çatırdısa,
onudaedirdilər.Ancaqonlarnizami
MilliOrdudeyildi.Bilirsiniz,bucür
fikirlərləbəzişəxslərcəmiyyətiçaş
dırır.Bununladaheçnəyi sübut et
məkmümkündeyil.Əgər onlar bu
nu kiməsə xoş görünmək üçün de
yirlərsə, bu da çıxış yolu deyil.Bu
günRusiyadanolanalimlərbeləgə
libbaxıb etiraf edirlərki, bəli,doğ
rudan da ermənibolşevik dəstələri
Bakıdaqantöküblər.Həminadamla
rınözləribeləkeçmişdətörədilənlə
rənifrətedirlər.BusəbəbdəndəNu
ruPaşavəQafqaz İslamOrdusunu
aşağılayan fikirlər səsləndirən şəxs
lər kimə yarınmaq istəyirsə, onlar
heçzamanistəklərinəçatabilməyə
cək.Onlarbilsinlərki,19181919cu
illərdəbolşevikləringəlməsinialqış
layanlarvəAzərbaycanınxoşbəxtli
yini Rusiyada görmək istəyənlər,
başdaNərimanNərimanov,Əlihey
dərQarayev,Çingizİldırım,Həmid
Sultanov, Əli Bayramov olmaqla,
sonradanilkrepressiyayaməruzqa
lanlar olublar. Çünki öz xalqının,
millətinin xoşbəxtliyini istəməyən
adam,başqasınıheçzamanistəməz.
Odövrdədəbelədüşüncəvardıki,
əgərbuadamlarözxalqını satırlar
sa,deməlibunuistənilənanedəcək
lər.OnagörədəSovet İttifaqıdöv
ründəbirincibuadamlarrepressiya
yaməruzqalıblar.
Baxın,bugünbuAzərbaycanvə

Türkiyə dövlət rəhbərləri arasında
bir ənənə halını alıb.Cənab Prezi
dent İlhamƏliyevseçiləndənsonra
ilk səfərini Türkiyəyə, Türkiyə pre

zidenti isəAzərbaycana edir. 100 il
əvvəlNuruPaşadabunuarzuedir
di.Onlarınruhubugünşaddır.Çün
ki Azərbaycan və Türkiyə münasi
bətləri ənyüksək səviyyədədir.Ona
görədəbizçoxsevinirikki,buəla
qələrin inkişafında və həqiqətlərin
üzə çıxmağında ATXƏMin də
müəyyənroluvar.Bizbununlaqü
rur hissi keçiririk.Çünki Azərbay
candaQafqazİslamOrdusuvəNu
ruPaşa iləbağlırəsmivəqeyrirəs
mitədbirlərəilkdəfəbiztəşkiletmi
şik, bu barədə mediada da geniş
məlumatlar vermişik.Hətta, Qafqaz
İslam Ordusu ilə bağlı mövzuları
müzakirə edəndə bizə sual verirdi
lər ki, 15 sentyabr nə günüdür?Biz
dəbirçoxdostlarıaparıbTürkmə
zarlığını göstərirdik və onlara bu
tarixdən bəhs edirdik.İndi həmin
təşkilatlarbizətəşəkküredirlər.

“Hər  bi pa  rad Nu  ru Pa  şa  ya  
Ba  kı  da hey  kə  lin qo  yu  la  ca  ğı  na 

əmin  li  yi  mi da  ha da ar  tır  dı” 

– Ba  kı  da Nu  ru Pa  şa  nın hey  kə  li -
nin ucal  dıl  ma  sı tək  li  fi  lə də çı -
xış et  mi  si  niz.Bu is  ti  qa  mət  də 
han  sı iş  lər gö  rü  lür? 
–Bəli,NuruPaşayaheykəlməsə

ləsiartıqqaldırılıb.Ancaqbuheykəl
qəlblərdə100iləvvəlqoyulub.Mən
bayaqdansöylədimki,Sovetİttifaqı
dövründəNuru Paşa bizə qadağan
edilmişdi.Ancaq qəlblərdə yaşadıl
dı.Sadəcə olaraq qəlblərdə olan bu
heykəl reallıqda da ucaldılmalıdır.
İnanıram ki, ən yaxın zamanda bu
daolacaq.Sentyabrın15dəkeçirilən
hərbi paraddan sonraNuru Paşaya
Bakıdaheykəlinqoyulacağınaəmin
liyim daha da artdı.Bu parad çox
yüksəksəviyyədətəşkilolunmuşdu.
Hərkəsbunagörə cənabPrezident
İlhamƏliyevətəşəkküretdi.Məndə
fürsətdən istifadəedib cənabPrezi
dentimizə öz təşəkkürümü bildiri
rəm.Çoxsağolsunki,hərkəsinarzu
etdiyibirməsələnireallaşdırdı.Eyni
zamanda qeyd edim ki, müharibə
aparan bir dövlət üçün hərbi para
dınkeçirilməsiçoxvacibməsələdir.
BuhərbiparaddahəmişğalçıErmə
nistana, həm də onu himayə edən
dövlətlərəbirmesajoldu.

Va  sif Hə  sən  li 



Q u r u lTaY

26   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   27

Ma   cars   tan   da hər iki il   dən bir ke   çi-
  ri   lən Hun-Türk Tu   ran Qu   rul   ta   yı bu 
il av   qust ayın   da ye   ni   dən Ma   ca   rıs   ta  -
nın Ki   çik Ku   ma   ni   ya böl   gə   si   nin Bu  -
gac şə   hə   ri ya   xın   lı   ğın   da   kı “Kiş   kun  -
şaq” mil   li par   kın   da ke   çi   ri   lib.
 Əsasən hun və türk xalqlarının

ortaq keçmişini, mədəniyyətini və
birliyini simgələyən bu Qurultaya
Azərbaycan, Türkiyə, Macarıstan,
Rusiya,Rumıniya,Bolqarıstan,Mol
dova,Qazaxıstan,Qırğızıstan,Özbə

kistan, Türkmənistan, Çin, Monqo
lustan,Ukrayna,CənubiKoreya və
digərdövlətlərdənolmaqla300əya
xınqonaqqatılmışdı.
SaycaaltıncısıkeçirilənbuQurul

tay türk xalqlarını birləşdirən çox
böyükbirplatformdur.Deməkolar
ki,Qurultaykeçirilənəraziyəüçgün
ərzində bütün dünyadan 250 min
dənçoxinsanqatılır.Qurultaytürk
dünyasınümayəndələrininbiraraya
gətirilməsivəonlarınmillimədəniy

yət nümunələrinin nümayiş etdiril
mələribaxımındandaolduqcaideal
birməkandır.Bu fürsətibütünQu
rultaylarda dəyərləndirənAzərbay
canheyətidəbuilkiQurultaydaçox
fəal iştirak edib, hətta Qurultayın
keçirildiyiüçgünboyuncaAzərbay
canıyaxındantanıdanstendqurub,
geniştəqdimatediblər.
Xatırladaqki,Qurultaydaölkəmi

ziAzərbaycanlıların və digər Türk
dilliXalqlarınƏməkdaşlıqMərkəzi

MA   cArS   TAN   dA  
VI Hun-Türk Qu   rul   ta   yı 
        Türk dün   ya   sı ye   ni   dən bir ara   ya gəl   di
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nin(ATXƏM)sədriİlhamİsmayılov,
MilliMəclisindeputatıQənirəPaşa
yeva,ATXƏMinicrakatibi,“Birlik”
jurnalının baş redaktoru İlqar İlkin,
RegionalHüquqivəİqtisadiMaarif
ləndirməİBninsədriArzuBağırova,
tibbelmləridoktoruMəlahətQəhrə
manova,işqadınıPərvanəMustafa
yeva,tanınmışsənətçilərimiz,əmək
dar artist Nuriyyə Hüseynova və
ŞəmistanƏlizamanlıtəmsilediblər.
QurultaydaiştirakedənAzərbay

can nümayəndə heyətinin üzvləri
səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər
dəkeçiriblər.Azərbaycannümayən
də heyətinin üzvləri səfər çərçivə
sində ilköncəMacarTuranFondu
nun başkanı Andras Biro ilə görü
şüblər.  Görüş zamanı ATXƏMlə
MacarTuranFonduarasındaəmək
daşlığıninkişafperspektivləri,Türk
dünyasının birlik və bərabərliyinin
dahadamöhkəmləndirilməsiistiqa
mətində atılmalı vacib olan addım
lar və s. barədə fikir mübadiləsi
aparılıb.

Sə   fir Vi   la   yət Qu   li   yev:
“Biz Ma   cars   tan   la əmək   daş   lı   ğı 
da   ha da ge   niş   lən   dir   mə   yi  
qar   şı   mı   za məq   səd qoy   mu   şuq”
Daha sonra Azərbaycan nüma

yəndəheyətiölkəmizinMacarıstan
dakı fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
Vilayət Quıliyevlə görüşüblər. Gö
rüşdə Qurultayın təşkili, bu plat
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formda Azərbaycanın necə təmsil
olunması kimi məsələlər müzakirə
olunub.Nümayəndə heyəti üç gün
davamedənbeləbirböyüktədbirdə
Azərbaycan çadırının qurulmasının
vacibliyinisəfirindiqqətinəçatdırıb
lar.SəfirVilayətQuliyevdəbildirib
ki,Azərbaycan səfiriolaraqbuQu
rultaya ilk dəstək verənlərdən biri
məhz Azərbaycan səfiri olmuşdur.
“Ona görə də gələcəkdə bu əmək
daşlığı daha da genişləndirmək, öz
ölkəmizibundandayaxşıtəmsilet
məyi hər zaman qarşımızaməqsəd
qoymuşuq”deyə,səfirqeydedib.

Ma   car Tu   ran Fon   du   nun  
səd   ri And   ros Bi   ro:
“Bi   zi bir ta   rix bir   ləş   di   rir, əs   la 
kim   sə bi   zim ta   ri   xi   mi   zi, keç   mi   şi  -
mi   zi əli   miz   dən ala bil   məz”
Qurultay ənənəvi olaraq Buda

peştdə Macarstan Parlamentində
türk xalqlarının nümayəndələri ilə
keçiriləngörüşlərəsmiolaraqaçılır.
BudəfədəMacarTuranFondunun
sədriAndrosBiroParlamentdəçıxış
edərək, bildirdi ki, qədimmacarlar
hunlarınbirbaşanəslindəndirvəbu,
Atillanın nəslindən olanArpad xa
nın IX əsrin sonunda məğlubedil
məzordusu iləbu torpaqlaragəlişi
ilə bağlıdır. Buna görə dəmacarlar
öz dövlətçiliklərinin vəArpad kral
sülaləsinin başlanğıcını 896cı ildən
hesablayırlar. Macar etnogenezin

mühüm mərhələrindən biri Şmali
Qafqazın ətəyində, indikiDağıstan,
Çeçenistan,KabardinBalkarvəQa
raçayÇərkəzərazilərinidəəhatəet
məkləbaşverib.Macartayfaittifaqı
nın bir hissəsi (savardmadyarlar)
CənubiQafqaztorpaqlarınaköçərək
indikiAzərbaycanvəCənubiAzər
baycan (İranın şimal bölgəsi) ərazi
lərindəyerləşib.AndrosBiroçıxışın
daTürkxalqlarıvəəqrabatopluluq
larıarasındaəlaqələrinəsaslıbirşə
kildəbərpaolunmasınınvacibliyinə
dədiqqətçəkib.Oqeydedibki,ma
carlar öz doğma qardaşları ilə bir
araya gəlmək, ortaq problemlərini
çözmək iqtidarındadır. “Bizi bir ta
rixbirləşdirir,əslakimsəbizimtari
ximizi, keçmişimizi əlimizdən ala
bilməz.Bizözəqrabalarımızlabirgə
yenidəneyniruhu,eynigələcəyiya
şamaqistəyirik”.

Ma   ca   rıs   tan Par   la   men   ti   nin  
vit   se-spi   ke   ri Şan   dor Le   jak:
 “Biz ma   car   lar Av   ro   pa   da  
özü   mü   zü yal   nız hiss edir   dik”
Macarstan Parlamentinin vitse

spikeri Şandor Lejak Qurultay işti
rakçılarıtərəfindənhərzamanalqış
laqarşılanıb.BuQurultaylarıntəşki
lindəəsassözsahiblərindənbiriolan
Lejak hər çıxışında türk xalqlarının
birlikvəbərabərliyinəxüsusiönəm
verir, Türk dünyasının qarşısında
duranproblemləriyüksəkkürsüdən

açıqcasəsləndirəbilir.Görüşzama
nıŞandorLejakmacarlarınuzunil
lərboyuözəqrabatopluluqlarından
uzaqdüşdüyünü,macarlarınözləri
ni Avropada yalnız hiss etdiklərini
dədiləgətirdi.“Bugünbizbirbiri
mizinortaqtarixi,ortaqdəyərlərivə
mədəniyyətlərimizlə tanış oluruq.
Bu bizi yaxınlaşdırır, bizi məmnun
edir.Əlaqələrimizbizigücləndirir”.
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Mil   lət və   ki   li Qə   ni   rə Pa   şa   ye   va: 
“Azər   bay   can   la Ma   ca   ris   tan  
ara   sın   da bü   tün sa   hə   lər   də 
əmək   daş   lıq da   ha da in   ki   şaf edir 
və Azər   bay   can rəh   bər   li   yi iki 
dost öl   kə ara   sın   da əla   qə   lə   rin 
in   ki   şa   fı   na xü   su   si önəm ve   rir”
Qurultayınikincigünündəmillət

vəkili Qənirə Paşayeva Buğacda
“Turan Forumu”nda Azərbaycanla
bağlıməruzə iləçıxışedib. İlköncə
Azərbaycanın qədim tarixi barədə
məlumatlar verən millət vəkili bü
tünmüsəlmanŞərqində100iləvvəl
ilkparlamentlidemokratikrespubli
kanın Azərbaycanda qurulduğunu,
müsəlman şərqində Azərbaycanın
qadınlara ilk dəfə seçmək və seçil
məkhaqqıverənölkəolduğunude
yib. AzərbaycanMacarıstan müna
sibətlərindən danışan millət vəkili
Qənirə Paşayeva Azərbaycanın və
Türkdünyasınınböyükşəxsiyyətlə
rindənƏlibəyHüzeynzadəninma
carlara ithafən XIX əsrin sonunda
yazdığı“Turan”şeiribarədədanışıb
və ikiqardaşxalqınortaqköklərini
xüsusi vurğulayıb. Azərbaycanın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
və Prezident İlhamƏliyevinMaca
rıstanlaəməkdaşlığıninkişafınaver
diyi önəmdən danışanmillət vəkili

bu istiqamətdəəldəolunanuğurlar
barədədədanışıb, əməkdaşlığımızı
daha da genişləndirmək üçün bö
yükpotensialolduğunuvurğulayıb.
O,bildiribkiAzərbaycanlaMacaris
tanarasındabütünsahələrdəəmək
daşlıqdahadainkişafedirvəAzər
baycan rəhbərliyi iki dost ölkə ara
sinda əlaqələrin inkişafına xüsusi
önəm verir. Qarabağ problemi, Er
mənistanınişğaletdiyitorpqlarımız
barədədəgenişçıxışedənmillətvə
kili tədbir iştirakçılarınıAzərbayca
nın ədalətli mövqeyini daha güclü
dəstəkləməyəçağırıb.

AT   XƏM səd   ri İl   ham İs   ma   yı   lov:
 “Öz ta   ri   xi   ni, mil   li kim   li   yi   ni 
dərk et   mək və onu ya   şat   ma   ğa 
ça   lış   maq o ta   ri   xin özü   nü  
ye   ni   dən yaz   ma   ğa bə   ra   bər   dir “
ATXƏM sədri İlham İsmayılov

bildiribki,buQurultayhəmdəbö
yük bir əməkdaşlıq platformasıdır
və Azərbaycan nümayəndə heyəti
dəçalışdıki,buimkandanyararlan
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sın.”Ortaqtarixi,ortaqmədəniyyəti
paylaşanatababalarımızınruh,gen
vəqanqardaşlığınıyenidəncanlan
dıranQurultaybiztürkvəhunəqra
ba topluluqlarının gələcəyini birgə
qurması anlamını daşımaqdadır.
Qlobalmədəniyyət aşınmasının sü
rətləbaşverdiyidünyadaöz tarixi
ni,millikimliyinidərketməkvəonu
yaşatmağaçalışmaqotarixinözünü
yenidənyazmağabərabərdir.Buba
xımdanMacarTuranFondubugün
qədimHunların,bütünTürkxalqla
rınıntarixini,yaşamtərziniyenidən
canlandırmaqla,həmdəgələcəknə
sillərinruhundaözkeçmişinərəğbət
vəsevgioyatmaqdadır.

 
“Bir   lik” jur   na   lı   nın  
baş re   dak   to   ru İl   qar İl   kin: 
“Bu həm də qə   dim türk inanc 
sis   te   mi   nin, türk ru   hu   nun 
ye   ni   dən can   lan   ma   sı   dır”
 Tədbir haqqında fikirlərini bölü

şən“Birlik” jurnalınınbaşredaktoru
İlqar İlkin bildirib ki, Avropada bu
Qurultaylara hər il daha çox maraq
artır.Bunusadəcəbirfestival,əyləncə
kimidüşünməkolmaz.Butədbirlər
dəhərbirtürkxalqıöztarixini,mədə
niyyətini təbliğedir.Bizortaqtarixi
mizi,keçmişimizibutədbirlərdədaha
yaxşı görürük. “Bu həm də qədim
türk inanc sisteminin, türk ruhunun
yenidəncanlanmasıdır.BuAvropada
yenidənbaşlayanbirhundalğası,bir
huntürkruhudur.Buradüşündüyü
müzdən də böyük bir plasdarmdır.
BizbutəbdirlərləhəmdəAzərbaycan
tarixini, mədəniyyətini və üzləşdiyi
miz problemləri göstərə bilirik. Yüz
minlərin qatıldığı bu böyük Qurul
taydaAzərbaycan həm tanınır, həm
sevilir, həm də öz ortaq keçmişi ilə
bağlı olduğu xalqlarla yenidən bir
aradaözdəstəkçilərinitapır”.
Qeydedəkki,Qurultaygünlərin

də türk dünyasının sənət adamları
açıqhavadaonlarlakonsertveriblər.
ƏməkdarartistNuriyyəHüseynova
və ŞəmistanƏlizamanlının çıxışları
böyük coşqu ilə qarşılanıb.Üç gün
ərzindədavamedənQurultaydaqo
naqlaraşamanlarınçıxışı,atçılıqid
manyarışı,kamandanoxatmayarı
şı, qılınc döyüşləri də təqdim olu
nub.

Bir   lik
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GürcüstanınAhıskaşəhəri,Abastuban,
Adıgön,Aspinza,Axılkelek,Ağzur,Xırtız
qəsəbələri və 200ə yaxın kənd Ahıska
türklərinin tarixən yaşadıqları dədəbaba
yurduolmuşdur.1944cüildəStalinrepre
siyasının qurbanı olan ahıskalılar kütləvi
şəkildəözdoğmayerlərindəndeportasiya
edilmişdir.Beləki,31iyul1944cüiltari
xində SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsinin
müvafiqqərarıilə90min538nəfərAhıska
türküməcburişəkildəGürcüstandanQa
zaxıstan,ÖzbəkistanvəQırğızıstançöllə
rinə köçürülmüşdür. Onu da qeyd edək
ki,yükvaqonlarınamindirilərəkgedəcək
ləriyerəçatanaqədəraşağıyadüşməmək
şərtiilə6həftədözülməzşəraitdəyolqət
edən ahıskalılardan 17 min nəfəri səfər
vaxtıdünyasınıdəyişmişdir.
XX əsrin sonlarında ahıskalıları tarix

sanki yenidən sınağa çəkdi. 1989cu ildə
ermənilərin təhriki ilə Özbəkistanda baş
vermişFərqanəhadisələrizamanı100min
ahıskalımin bir əzabəziyyətlə qurub ya
ratdıqlarıeveşiklərinitərkedərək,yenidən
qonşudövlətlərəköçməkməcburiyyətində
qalmışdır.OzamanAhıskatürklərininbir
qismi Azərbaycanı özlərinə doğma, arxa
bilib respublikamıza üz tutmuşdular. Er
mənistanın torpaqlarımıza başlayan mə
lum təcavüzü zamanı ahıskalı gənclər də
silahasarılaraqVətənimizinmüdafiəsiuğ
runda qəhrəmancasına vuruşmuş və şə
hidlikzirvəsinəyüksəlmişlər.
BeləqəhrəmanlardanbiridəDaxiliQo

şunların hərbi qulluqçusu, şəhid kiçik ça
vuşİlhamMuradoğluSaralidzedir.
Kiçikçavuşİ.Saralidze1971ciildekabr

ayının 24də Özbəkistan Respublikasının
QoşqaDəryavilayətininKitabrayonunda
dünyaya göz açmışdır. İlham böyüyüb
həddibuluğa çatan bir vaxtda, Saralidze
ailəsiÖzbəkistandabaşvermişməlumFər
qanəhadisələrizamanıonminlərləahıska
lıkimieveşiklərini tərkedərək,Azərbay
canapənahgətirmişdi.Azərbaycanagələn
türklərin bir qismiYevlağınAran qəsəbə
sindəözlərinəsığınacaqtapmışdı.Onların
arasındaİlhamınailəüzvləridəvardı.(Ailə 
üzv  lə  ri ha  zır  da Yev  lax ra  yo  nu  nun Ne  mə  ta  bad 
kən  din  də ya  şa  yır – A.Ə.) 
Gəncİlhamkolxozdamexanizatorişlə

məklə,maddisıxıntılar içərisindəyaşayan
ailəsinə dayaq olmağa çalışırdı. Belə bir

vaxtdaİlhamhərbixidmətəçağırılır.O,tə
rəddüdetmədəndoğmaVətənitəksevdiyi
Azərbaycanın ordusunda əsgər kimi xid
mətetməyəhazırolduğunubildirir.
Kiçikçavuşİ.Saralidzeninhəyatvədö

yüş yolu barədə 1996cı ildə Bakıda nəşr
olunmuş“Yevlağınşəhidoğulları”adlıki
tabdagörkəmlixanımjurnalistArzuİma
novanın müəllifi olduğu “Türk oğlu tür
kük”başlıqlıməqalədəmaraqlıməlumat
lar verilmişdir. Müəllif məqaləsində İlha
mın1992ciilinmartayındaordusıralarına
çağırıldığınıvəDaxiliQoşunlarıntərkibin
dəheçvaxtgörmədiyi,ancaqadınıeşitdiyi
Qarabağ torpağını qorumağayollandığını
qeydedir.Məqalədəhəmçininigiddöyüş
çününQazançı,Gülyataq,Canyataq,Almə
dəd,ƏlazalıvəAğdambölgələrindəgedən
döyüşlərdə yaxından iştirak etdiyi də öz
əksinitapıb.
Müəllifin İlhamın atasıMuraddayı ilə

görüşərək,oğluiləbağlıqələməaldığıxati
rələriisədahatəsiredicivəqürurvericidir.
“...Oğlumİlhamıyolasalarkənonaata

xeyirduasıveribdedim:OğulbizMustafa
KamalAtatürkünövladı,onundavamçısı
yıq. Bunu unutma. Bizə türk deyirlər.
Türklərisəheçvaxtməhvediləbilməz.Bu
yolda şəhid olmaqdan  qorxma. Döyüş
vaxtıqanqadadanqorxma,oğul.Heçvaxt
geriqaçma.Çünkiindigeriyəyolyoxdur.
Səntürkoğlutürkolduğunusübutetmə
lisən!...”.

16 iyun1993cü il.Ağdamrayonunun
Qalayçılarkəndiuğrundagedəndöyüşlər
İlhamınsondöyüşüoldu...
DaxiliQoşunların“N”saylıhərbihis

səsinin igidhərbiqulluqçusukiçik çavuş
İlhamSaralidzeermənidaşnakları iləge
dənqanlıdöyüşlərzamanıqəhrəmancası
na şəhid oldu. Yevlağın ŞəhidlərXiyaba
nında dəfn olunan İlham döyüş meyda
nındaəsl türkoğlu türkolduğunusübut
etdi...
 İlhamın döyüşçü dostları bu gün də

onunqəhrəmanlığındandanışır.
Onunla vaxtı ilə çiyinçiyinə döyüşən

vəodövrdəsürücüsanitartəlimatçıəs
gərkimixidmətedənmayorGülağaMey
biyev igid döyüşçü haqqında xatirələrini
bizimləbölüşərkən,bunlarıdedi:
“İlhamı yaxşı tanıyıram.Aradan xeyli

müddət  keçməsinə baxmayaraq, onunla
bağlı xatirələr yadıma düşəndə qəlbim
göynəyir.Mərd,qorxmazoğlanidi.
Hərdən bir oturub söhbət edəndə o,

mənəboyabaşaçatdığıÖzbəkistandake
çənuşaqlıqxatirələrindəndanışardı.“Kaş
o yerləri bir də görə bilərdim” deyirdi.
Mənisəhəmişəgörməkarzusundaoldu
ğumQarabağındilbərguşəsiolanŞuşanın
füsunkar təbiəti haqqında ona danışar
dım.MənonuŞuşaya,oisəməniÖzbəkis
tanaaparacağıbarədəbirbirimizəsözdə
vermişdik.Lakinmənfurdüşməningüllə
siİlhamıtezayırdıbizdən...
Şəhidolacağınısankihissetmişdi.Bə

zənyarı zarafat,yarıgerçək“Gülağa, şə
hidolsam,mənimcənazəmivalideynləri
məsəntəhvilverərsən”–deyərdi.
Mənisəona;“Nədanışırsan?Şəhidol

maqnədir,bizsəninləŞuşaya,Özbəkista
na gedəcəyik” deyərdim. Bundan sonra
İlhamın“qırışı”açılardıvəhərikimizgü
lərdik...”.
Məlumhəqiqətdirki,hazırdaAzərbay

canıntorpaqlarımızıişğaldanazadetməyə
qadir olan çox güclü ordusu var. Silahlı
Qüvvələrimizin,ocümlədəndəDaxiliQo
şunlarınsıralarındaİlhamkimicəsurhər
biqulluqçularımızbugündəmövcuddur.
Onlar şəhidlərimizin intiqamını qaniçən
erməni faşistlərindən almağa, torpaqları
mızıazadetməyəhəranhazırdırlar.

Anar Əh  mə  dov,
Da  xi  li Qo  şun  la  rın za  bi  ti 
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Rusiyada çar II Nikolay devril
dikdən sonraZaqafqaziyadakıyerli
qüvvələr Peterburqun hadisələrə
hərbi təsiretmək imkanlarınınzəif
lədiyini anlayaraq Tiflisdəki haki
miyyəti ələ keçirmişdilər. Keçmiş
ÇarRusiyasınınTifliscanişinliyində
Zaqafqaziyanınmüvəqqətihökumə
tiyaradılmışdı.Zaqafqaziyakomitə
si təsis edilmişdi. Bu komitə höku
mətin Zaqafqaziyadakı siyasətini
həyatakeçirirdi.Bukomitənintərki
binə 2 kadet, 1 menşevik, 1 gürcü
federalistivə1türkmüsavatçısıda
xilidi.KomitəyəXarlamovrəhbərlik
edirdi.
LakinRusiyadahakimiyyətəgəl

məkərəfəsindəolanbolşeviklərZa
qafqaziyadasiyasiqüvvələrinihərə
kətəgətirərək,1917ciilinoktyabrın
27dəTiflisdəQafqaz bolşevik təş
kilatlarının I qurultayını keçirdilər.
Bu qurultayda Qafqaz dairəsi for

malaşdı.BudairəkomitəsinəÇxaka
ya, Şaumyan, Caparidze, Maxarad
ze,Nazaretyan,Kasıyan,Mravıyan,
Karqanovvə sonradanMikoyanda
buraya daxil oldu. 1917ci ilin okt
yabrında Lenin başda olmaqla bol
şeviklər hakimiyyəti ələ keçirdilər.
ErtəsigünisəIISovetlərqurultayın
da Almaniya və onun müttəfiqləri
iləRusiya arasında “Sülhhaqqında
dekret”imzalandı.Bunuqəbuledən
Almaniyadanışıqlararazılığınıver
di. 1918ci il martın 1də BrestLi
tovskda konfrans öz işinə başladı.
Vətəndaş müharibəsində gücdən
düşənRusiya sülhxatirinəAlmani
yayaböyükbir ərazini –QərbiUk
raynanı,Pribaltikavədigər torpaq
larıgüzəştəgetdi.Eləhəminvaxtlar
daTiflisdəmenşevikE.Qeqeçkorinin
rəhbərliyi altında Zaqafqaziya ko
missarlığıyaradılmışdı,lakinbuha
kimiyyətdəuzunçəkmədi.

Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin

ilk kəş  fiy  yat ida  rə  si
“Ək  sin  qi  lab  la Mü  ba  ri  zə Təş  ki  la  tı”

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 2018-ci ili “Azər  bay  can Xalq cüm  hu  riy  yə-
 ti İli” elan et  mə  si haq  qın  da Sə  rən  ca  mı ilə bağ  lı Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi  nin 
üz  vü, araş  dır  ma  çı-ya  zar, Pre  zi  dent mü  ka  fat  çı  sı  Adı  gö  zəl Məm  mə  dov Azər  bay -
can Xalq cüm  hu  riy  yə  ti  nin “Ək  sin  qi  lab  la Mü  ba  ri  zə Təş  ki  la  tı” ba  rə  də ge  niş araş-
 dır  ma  la  rı var. Onun bu araş  dır  ma  la  rı  nı oxu  cu  la  rı  mı  za təq  dim edi  rik. 
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1918ci il bolşeviklər fevralın
10daMoskvadanaldıqlarıhərbisi
yasidəstəkiləregiondakısiyasiha
kimiyyətiəlindəcəmləşdirmişseçki
liZaqafqaziyaseymini formalaşdır
dılar. 1918ci ildə BrestLitovski sa
zişinəgörəTürkiyətərəfiZaqafqazi
yaseymindənQarsvəBatumdairə
lərini tələb edirdi. Almanlar isə öz
qoşunlarını Gürcüstandan Bakıya
aparmaq istəyirdilər. Almanların
Bakıya keçişinin qarşısını almağ
üçün1918ciilaprelin1dəTürkor
dusuBatumadaxilolur.Türktərəfi,
həmçininZaqafqaziyaseymininbu
raxılmasınıvəZaqafqaziyarespubli
kalarınınmüstəqilliyinin elanolun
masını tələb edirdilər. Azərbaycan
prezidentiİlhamƏliyevinqeydetdi
yikimiməhzogünlərdəqədimİrə
vantorpağlarımızhesabınaqondar
ma Ermənistan dövləti yarandı.
Təəssüf ki, o dövrdə qondarmaEr
mənistandövlətiniilktanıyanlardan
dabiridəOsmanlıimperiyasıoldu.
Qeyd etmək lazımdır ki, Osmanlı
imperiyasınınozamankıliderləribu
qəbildən olan strateji səhvlərə yol
verərəkİmperiyanınsürətliçöküşü
nüqaçılmazedirdilər.Osmanlıiqti
sadiyyatınınmodernləşdirilməsi,öl
kəyəmüasirAvropatexnologiyaları
nıncəlbedilməsi,təhsilinvəsənaye
nin inkişaf etdirilməsi əvəzinə sul

tanlar imperiyanı diplomatik ma
nevrlərlə qoruyub saxlamağa cəhd
göstərirdilər.
 Beləliklə, 1918ci il aprelin 9da

Seymözfəaliyyətinidayandırdığını
elan etdi. Türk ordusunun koman
danı Ənvər Paşa ərəb cəbhəsindən
ordusunun böyük hissəsini çıxara
raqCənubiQafqazaistiqamətləndir
di. Baxmayaraq ki, bu addım çox
riskliaddımidivəsonradanbunun
nəticəsində ərəb cəbhəsində Türk
ordusunun mövqeləri zəiflədiyin
dən bu vəziyyət 1918ci ildə İngilis
kəşfiyyatçısıT.LourensHicazınşeri
fiHüseyninoğluFeysəlinvəFransız
ordusugeneralıAllenbininbaşçılığı
altında olan Antanta qüvvələrinin
Dəməşqəqədərirəliləməyinəimkan
verdi. Bu ərazi itkilərinin bahasına
xilaskarTürkordusuQafqaza girə
rəkazərbaycanlılaraqarşıermənilər
tərəfindən törədilən soyqırımının
qarşısınıaldıvəAzərbaycanagəlmiş
buorduölkəmizinmillimüstəqilli
yininyaranmasınatəkanverdi.
1918ci il mayın 28də Gəncədə

AzərbaycanXalqCümhuriyyəti(De
mokratik Respublika) elan olundu.
Beləliklə, Azərbaycan xalqı Şərqdə
ilk respublika qurdu. Türk ordusu
ilə Azərbaycan milli ordusunun
Gəncədən Bakıya istiqamət götür
müş hücumunun qarşısını heç bir
mənfurqüvvəalabilmədi.Bakımil
li qüvvələrin əlinə keçdi. Tezliklə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
parlamenti və Fətəlixan Xoyskinin
başçılığıiləilkhökumətitəşkilolun
du. Azərbaycan Demokratik Res

publikası fəaliyyət göstərdiyi 23 ay
ərzindəMilliOrdununtəşkiliprose
sindəvəhəmçinindövlətintəhlükə
sizliyi baxımından general Səməd
bəy Mehmandarov, general Əliağa
Şıxlinski və general Məmməd bəy
Sulkeviçxüsusiroloynamışlar.Belə
ki,1919cuilmartayının28dəhərbi
nazir Səməd bəy Mehmandarovun
vəBaşQərargahrəisiMəmmədbəy
Sulkeviçin imzaladıqları 157 saylı
əmrləHərbiNazirliyinBaşQərarga
hınıngeneralkvartirmeystrşöbəsin
dəkəşfiyyatvəəkskəşfiyyatbölmə
siyaradıldı.
Buəmrdənsonrabölməninkomp

lektləşdirilməsi,əsasfəaliyyətistiqa
mətlərinin müəyyənləşdirilməsi sa
həsindəxeyliişgörüldü,lakinhərbi
idarə çərçivəsində olan bu struktur
fəaliyyətini yalnız təhlükəsizliyin
hərbi aspektlərinəyönəldirdi. 1919
cu il aprelin 2də Nazirlər Şurası
sədrinin adına göndərdiyi məktu
bunda Səməd bəy Mehmandarov
yazırdı(MəmmədCəfərli.”Azərbay
can Demokratik Respublikasının
milli təhlükəsizlik orqanları”, Bakı
2004):“Hərbiəkskəşfiyyatınbaşlıca
vəzifəsi dövlət daxilində hərbi ca
suslarla mübarizədir, bolşevizmlə
mübarizəümumdövlətişiolduğun
dan tək hərbi idarə onun öhdəsin
dəngələbilməz...”.
Beləliklə,1919cu ilaprelin13də

dövlət hakimiyyətinin bütün struk
turlarıAzərbaycanhökumətinin ix
tiyarınakeçdikdənsonramərkəzləş
dirilmiş kəşfiyyat və əkskəşfiyyat
haqqında məsələnin müzakirəsi
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mümkünləşdi. Nəhayət, 1919cu il
iyunun9daAzərbaycanXalqCüm
huriyyəti parlamentinin qərarı ilə
Vətəninmüdafiəsahəsindəfövqəla
də səlahiyyətlərəmalik olan xüsusi
orqanDövlətMüdafiəKomitəsiya
radıldı. Respublikanın daxilində və
sərhədlərindəvəziyyətdahadagər
ginləşdiyindənDövlətMüdafiəKo
mitəsi 1919cu il iyun ayının 11də
Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət
elan etdi və eləhəmingünlərdədə
müvafiqqərarlaAzərbaycanındöv
lətsistemindəilkdəfəidarətabeçili
yi olmayan xüsusi xidmət orqanı 
“ƏksinqilablaMübarizəTəşkilatı”nı
yaratdı.Qısamüddət ərzindəBakı
da təşkilatın yeddi rayon bölməsi
yaradıldı.Yeniyaradılanbustruktu
run rəhbəri Məmməd Bağır Şıxza
manov olur. Ancaq çox keçmir ki,
paritetəsaslarlaformalaşan“Əksin
qilabla Mübarizə Təşkilatı” fəaliy
yətsizhalagəlir.Parlament120nə



fərdənibarətidi.Ammadefakto
parlamentin  iclaslarında 120nəfə
rinhamısımüntəzəmolaraqişti
raketmirdi.Həttaparlamentyara
dılandansonra1919cuilinəvvəl
lərində   79  nəfər  iştirak  edirdi.
Parlamentdə “Müsavat” partiyası,
onlarla müttəfiq olan bitərəf de
mokratlar  qrupu, sağçı mövqedən
çıxışedən,dahaçoxklerikaləhval
ruhiyyəli insanların,qrupların ma
raqlarınıifadəetməyəçalışan“İtti
had” partiyası təmsil olunmuşdu.
Bunlardan əlavə, Sosialist  Bloku
çoxgüclübirqüvvəidi.Bubloka
SosialDemokratvə“Hümmət”par
tiyalarınınüzvləridaxil idi.1919cu
ildə“Əhrar”partiyasıölkəninparti
yasisteminəqoşuldu.Əhrarçılarso
sializminvəliberalizminideyaları
nı öz proqramında birləşdirməyə
çalışırdılar. Milli  azlıqlarSlavyan
Rusİttifaqı,Milliazlıqlar,Ermənivə
“Daşnaksütyun” fraksiyalarında

cəmləşmişdilər.
Çoxparadoksalbirməsələondan

ibarətdir ki, müstəqilliyimizi  tanı
mayan bu daşnaklar qüvvələrdə
parlamentdə   fəaliyyət  göstərirdi
lər. Bu baxımdan yeni yaradılan
“Əksinqilabla Mübarizə Təşkila
tı”nda təmsil olunmuş partiyaların
nümayəndələri səmərəli işləmək
əvəzinə, daha çox birbirilərini pu
survəpozuculuqlaməşğulolurdu
lar.Budakəşfiyyatvəəkskəşfiyyat
işiniiflichalasalmışdı.Onagörədə
bu paritet əsaslı struktur formalaş
masına etiraz edənMəmməd Bağır
Şıxzamanov istefa verir. Məhz bu
paritet sistemi əsasında gələcəkdə
marşalrütbəsinəqədərboyüyən,so
vetdövlətininStalindönəmininəsas
simalarından birinə çevriləcək Lav
rentiBeriyaAzərbaycanDemokratik
Respublikasının xüsusi xidmət or
qanlarına, sol yönümlü “Hümmət”
siyasi təşkilatının görkəmli nüma
yəndələrindənbiriolanMirzəBala
nıntəqdimatı ilə işəgötürülmüşdü.
Məmməd Bağır Şıxzamanovun bu
addımından sonra paritet əsaslı st
rukturformalaşmadanimtinaedilir.
Xüsusən də, Türkiyənin müharibə
də məğlubiyyəti ilə Azərbaycanda
marağı olan ölkələrin kəşfiyyat or
qanların;n tuğyan etdiyi bir yerə
çevrilmişdi. Yeni səviyyədə kəşfiy
yatişinintəşkilinəçoxehtiyacvardı.
İmperialistdairələrOsmanlıimperi
yasının itkiləri ilə kifayətlənməyib,
Parisdəkonfrans(19191920ci illər)
çağırmışdılar, onlar Türkiyəni par
çalamaq,türkxalqınıqulaçevirmək,
Azərbaycanıisəİtaliyayaverməkis
təyirdilər. Təsadüfi deyil ki, həmin
vaxtAzərbaycan nümayəndə heyə
tininrəhbəriƏlimərdanbəyTopçu
başovABŞprezidentiVilsonlagörü
şərək ondan Azərbaycanın müstə
qilliyinintanınmasınıxahişetmişdi.
OnunxahişinəVilsonbeləcavabve
rir: “Düşünürsünüzki, bizmühari
bənicırtdandövlətləryaransındeyə
aparmışıq?”
Lakinmüstəqilliyimizinsonayla

rında bolşevik işğalı təhlükəsindən
əndiləşən ABŞ, həm də İngiltərə
Azərbaycan Demokratik Respubli
kasının müstəqilliyini tanıyırlar.
Amma artıq bu gec atılmış addım
idi. Bu baxımdan milli maraqlara

qulluq edə biləcək, kəşfiyyatməlu
matlarının bu konteksdən toplaya
caqpeşakarkomandayaçoxehtiyac
duyulurdu. Ona görə də “Əksinqi
labla Mübarizə Təşkilatı”nın yeni
rəhbəri Nağı Şıxzamanov isə çox
ciddikadr islahatlarıhəyatakeçirə
rək, əsasən sədaqətli peşəkarlardan
ibarət komanda formalaşdırır. Bax
buzamanBeriyanınsədaqətinətam
inananNağıbəyonadahaməsulvə
zifənitapşırır.O,“ƏksinqilablaMü
barizə Təşkilatı”nın məktubların
yoxlanılması şöbəsinin rəisi təyin
edilir. Əslində, Beriyaya çox ciddi
strateji bir sahə tapşırılmışdı. Ona
görəki,odövrdəməktublarrabitə
ninənbirincinövüidi.Beriyanınbu
təyinatıgələcəkdəonuittihamatəşi
nə tutanların ən əsas arqumentinə
çevriləcəkdi. Məntiqlə “Hümmətin
“Əksinqilabla Mübarizə Təşkila
tı”ndakınümayəndəsiparitet”prin
siplərəsonqoyulandansonra istefa
verməli idi, lakin Beriya nəinki bu
strukturda öz vəzifəsini qorudu və
həttadahaməsulvəzifəyəirəliçəkil
di. Əlbəttdə, Beriya sonrakı tərcü
meyihalındabunlarıtamamənyaz
mırvəgizlədir.
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Sentyabrın 15i Bakının yadelli
qüvvələrdən azad edildiyi gündür.
Bugününböyüktarixisiyasivəmə
nəvipsixolojiəhəmiyyətivar.Onun
əhəmiyyətinibaşadüşməküçün100
iləvvəlkidövrdəbaşverənproseslə
rənəzəryetirməklazımdır.
Bolşevik Rusiyası Birinci dünya

müharibəsindən çıxdıqdan sonra
Qafqazda yeni bir şərait yarandı.
Geri çəkilən rusordusu iləbirlikdə
erməni silahlı dəstələri də Cənubi
Qafqazagəldilər.BuzamanCənubi
Qafqazda üç hakimiyyət –Müvəq
qəti hökumətin orqanları, sovetlər
vəmilli şuralar fəaliyyətgöstərirdi
lər.Regiondaanarxiyahökmsürür
dü.Rusiyaorduhissələrisilahlarını
ermənilərəverdi.Onlarbunaqədər
Anadoluda dinc türk, müsəlman
əhaliyə qarşı törətdikləri qırğınları
budəfəBorçalıda,İrəvanquberniya

sında,CənubiAzərbaycanvəindiki
AzərbaycanRespublikasıərazisində
törətdilər.Azərbaycanlılarınordusu
yoxidi.Budasəbəbsizdeyildi.Çün
kiçarizmtürkvəmüsəlmanolduq
larıüçünetibaretmədiyindənazər
baycanlılarıhərbixidmətəçağırmır
dı.Onlarbununlahəmhərbsənətini
öyrənmirdilər,həmdəəsgərliyəça
ğırılmadıqlarıüçünvergidəödəyir
dilər.Yalnız könüllərdən ibarət
“Vəhşidiviziya”varidi.
Belə bir şəraitdə Bakıda qurulan

sovethakimiyyətidinctürk,müsəl
man əhaliyə zülm edirdi. Bolşevik
lər və ermənidaşnak dəstələri bir
likdəqırğınları törədirdilər.Qırğın
ların zirvə nöqtəsi 1918ci ilinmar
tındaBakışəhərindəoldu.Qırğınlar
digər yerlərdə də davam etdirildi.
Azərbaycanlı, gürcü və erməni nü
mayəndələrindən ibarət olan, zid

diyyətlərin kəskinləşdiyi Transqaf
qaz Komissarlığı və Seymi bu qır
ğınlarınqarşısınıalabilmədi.1918ci
ilmayın28dəTiflisdəOrientoteldə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi

Mil  li is  tiq  la  lı  mı  zın 
ger  çək  ləş  di  yi ta  rix
1918ci il  də Azər  bay  can və türk si  lah qar  daş  lı  ğı  

sa  yə  sin  də Azər  bay  can tə  bii, ta  ri  xi pay  tax  tı  na, mil  li, 
mə  nə  vi, elm və mə  də  niy  yət mər  kə  zi  nə qo  vuş  du
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elan edildi.AzərbaycanCümhuriy
yətiquruldu.Azərbaycandövlətinin
qurulması üçün lazım olan ilkin
şərtlər–ərazi,əhalimövcudidi.Hö
kumət də quruldu. Azərbaycanın
müvəqqətipaytaxtıGəncəelanedil
di. Lakin ölkənin əsas şəhəri olan
Bakı düşmən əlində idi.Azərbayca
nınşəhəriazadetməküçünkifayətə
qədərqüvvəsiyox idi.Xariciyardı
maehtiyacduyulurdu.Budaqardaş
Osmanlının yardımı oldu. Osmanlı
dövlətiiyunun4dəBatumdaimza
ladığı müqavilə ilə Azərbaycana
yardımetməyiüzərinəgötürdü.
BeləbirşəraitdəOsmanlınınhərb

naziriƏnvərpaşaqardaşıNurupa
şanıordununkomandanıtəyinetdi.
Qafqaz hərəkatı başladı. Bakı azad
edildikdənsonraproblemlərçıxma
masıvəyerliəhalidənonuncərgələ
rini doldurmaq üçün ordu Qafqaz
İslamOrdusuadlandırıldı.
TürkordusununQafqazsəfərinin

hüquqisiyasitəməlləriniBatummü
qaviləsi təşkil edirdi. Müqavilənin
4cümaddəsinəgörə,əgərAzərbay
candaxiliqaydaqanunuvətəhlükə
sizliyi təmin etmək üçün müraciət
edərdisə,Osmanlıdövlətibuyardı
mıgöstərməliidi.Azərbaycantərəfi
belə bir yardım üçün müraciət et
mişdi.
Türk ordusunun yürüşününmə

nəviəsaslarıvaridi.Osmanlıdövləti
dünyatürklüyününvəİslamınmər
kəzi idi. Dünya türkləri və müsəl
manlarıOsmanlıdövlətinənicatgö
züolaraqbaxırdılar.Onunladil,din,
mədəniyyətvəmənəviyyatbaxımın
dan bir olan Cənubi Qafqazın türk

vəmüsəlmanəhalisiermənidaşnak
vəbolşevikdəstələrininsoyqırımına
uğramışdılar.Özünəqədərağırvə
ziyyətdə olsa da, onlara yardım et
mək Osmanlının borcu idi. Buna
qədər çoxlu azərbaycanlı gənc Ça
naqqalasavaşındatürkqardaşlarına
yardımetməküçünçarizmorqanla
rındanxəlvətiolaraqgetmişdi.
Buhərəkatınhərbistrateji,iqtisa

di səbəbləri də var idi.Azərbaycan
CənubiQafqazınaçarölkəsiidi.Ba
kıyasahibolanölkətəkcəAzərbay
canavəCənubiQafqazadeyil,Xəzə
rənəzarətqazanırdı.Xəzərüzərində
nəzarət isə Şimali Qafqaza nəzarət,
OrtaAsiyaya,oradandaHindistana
gedənyolaçıxmaq,OrtaAsiyayasa
hib olmaq isə dünyanın ürəyi olan
Avrasiyaya sahib olmaqdemək idi.
Azərbaycanqızılköprü idi.Dünya
nın ürəyinə gedən yol Bakıdan,
Azərbaycandankeçirdi.
Bakı zəngin neft mənbəyi idi.

Dünyamüharibəsinin sonmərhələ
sindəYaxınvəOrtaŞərqdə,Qafqaz
da iki neft mənbəyi uğrunda ağır
döyüşlər gedirdi. Bunlardan biri
Mosul,digəriisəBakıneftiidi.Neft
hansıölkəninəlindəolacaqdısa,qə
ləbədəondaolacaqdı.
Osmanlıdövlətininbustratejiyo

la və neft mənbəyinə yiyələnməsi
üçün sosial, etnik baxımdan prob
lemləri yox idi. Bu zaman Cənubi
Qafqazdayaşayantəqribən6milyon
nəfər əhalinin 3milyon nəfərindən
çoxu türk və müsəlman idi. Onlar
Osmanlınıngəlişinigözləyirdilər.
AzərbaycanhökumətidəBakının

azad edilməsi üçün diplomatik

fəaliyyətiniartırdı.Buzamanİstan
bulda olanMəhəmmədəminRəsul
zadətürkdövlətxadimləriiləgörü
şərək,Bakınınazadedilməsininəhə
miyyətini izah etdi. O, xarici işlər
naziriMəhəmmədhəsənHacınskiyə
yazdığı 1918ci il 7 avqust tarixli
məktubundavurğulayırdıki,Bakıya
doğru hərəkət Azərbaycan naminə
olmalıdır,onuAzərbaycanhökumə
ti almalıdır. Əks halda, çətinliklər
olabilər.
Hücumlarınqarşısındatabgətirə

bilməyənBakıdakısovethakimiyyə
tiböhranadüşərək iyulun31də is
tefayagetdi.Onunyerindəqurulan
Sentrokaspi diktaturası general
Denstervil başda olmaqla, ingilis
qüvvələriniBakıyadəvətetdi.Bolşe
vik Rusiyası damüəyyən addımlar
atdı.QafqazİslamOrdusununBakı
yayürüşününqarşısınıalmaqüçün
OsmanlınınmüttəfiqiAlmaniyabol
şevikRusiyasıiləavqustun27dəbir
müqavilə imzalayaraq, Bakı neftin
dən pay alacağı üçün Osmanlı qo
şunlarının Kür çayını keçməməsi
üçünöhdəlikgötürdü.

Ba  kı mə  sə  lə  sin  də 
Al  ma  ni  ya Os  man  lı  nın 
müt  tə  fi  qi de  yil  di

LakinbudaQafqaz İslamOrdu
sunu dayandıra bilmədi. Osmanlı
rəhbərliyiBakınınnecəolursaolsun
azadedilməsiəmriniverdi.Ağırdö

Mu  sa Qa  sıM  lı
AMEA Qaf  qaz  şü  nas  lıq  

İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, pro  fes  sor,
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı
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yüşlərnəticəsindəişğalaltındaolan
şəhər,qəsəbəvəkəndlərazadedildi.
Bakışəhərimühasirəyəalındı.Ətraf
yerlərdən gələn ərzaq təchizatı da
yandığından şəhərdə ağır vəziyyət
yarandı.Bakıyagələrkənermənilərə
arxalanangeneralDenstervilonların
qorxaqlıqlarını görüb şəhəri əldə
saxlamağınmümkünolmadığınıan
ladı.Türktopçularışəhərielədəqiq
liklə atəşə tuturdular ki, tarixime
marlıq binaları dağıdılmadı. Şəhər
zərərgörmədi.
İngilislər və Sentrokaspi diktatu

rasıtürkhücumlarıqarşısındaşəhə
ri qoyub qaçdılar. Bakı sentyabrın
15dəazadedildi.Azərbaycanhöku
mətisentyabrın17dəGəncədənBa
kıya köçdü. Sentyabrın 18dəNuru
paşabütünsoyuqvəodlusilahların
təhvilalınmasıhaqqındaəmrverdi.
Bakı şəhərinin komendantı Cəmil
Cahidisəbeşmaddədənibarətəmr
verərəkmilliyyətindənasılıolmaya
raq, bütün sakinlərin həyatının və
əmlakınıntürkkomandalığıtərəfin
dənqorunduğunubildirdi.Şəhərdə
qaydaqanun yaradıldı. Dükanba
zarişləməyəbaşladı.
Bakının azad edilməsinin böyük

tarixi əhəmiyyəti var idi. Azərbay
canvətürksilahqardaşlığınınsayə
sində Azərbaycan təbii, tarixi pay
taxtına,milli,mənəvi,elmvəmədə
niyyət mərkəzinə qovuşdu. Bu, bir
qardaşlıq yardımı idi. Şəhərin azad
edilməsi ilə “başla bədən birləşdi”.
Buhadisəazərbaycanlılarınmilliru
hunu yüksəltdi. Onlar çarizm tərə
findən işğal edildikdən sonrakı bü
tündövrdəilkdəfəolaraqBakıkü

çələrindəbaşlarınıdiktutaraq,özlə
rinəgüvənərəkgəzməyəbaşladılar.
Osmanlı dövlətinin oktyabrın

31dəMondrosbarışığını imzalayıb
müharibədənçıxmasıAzərbaycanın
davəziyyətinəağırtəsiretdi.Barışı
ğın şərtlərinə görə, Bakıya ingilis
qüvvələri gəlməli, buna qədər türk
ordusu şəhəri tərk etməli idi. No
yabrın10da,bazargünüaxşamBa
kıictimaiklubundaAzərbaycanhö
kumətiNurupaşanınvətürkzabit
lərinin şərəfinə ziyafət verdi. Ziya
fətdə 400 nəfər azərbaycanlı ziyalı
vəzabitiştirakedirdi.NazirlərŞura
sınınsədriFətəlixanXoyskinitqin
dəNurupaşanıhərarətləsalamlaya
raq bildirdi ki, indi Azərbaycan
türkləri qan qardaşlarının köməyi
iləhaqlarınıalmışlar.Cavabnitqin
dəAzərbaycanOrdusuüçünedilən
köməkdən, türkçülükdən və pan
türkçülükdən danışan Nuru paşa
hərarətlə alqışlandı. “Yaşasın Nuru
paşa!”, “Yaşasın Osmanlı və Azər
baycan orduları!” şüarları səsləndi.
Saat 8də ziyafətə gələnNuru paşa
saat12dəoranı tərketdi.Ordunun
keçdiyi yerlərdə xalq onu hərarətlə
yolasalırdı.GəncədədəNurupaşa
nınşərəfinəziyafətverildi.Ordunun
çıxarılmasına baxmayaraq, türk
hərbçilərinin bir qısmı Azərbaycan
Ordusunda xidmət etməyə başladı.
Osmanlı hökuməti onlara bir sıra
güzəştlərverdi.
Böyük Britaniya Hərb Nazirliyi

“təqsirli” türkləri tutub cəzalandır
maqüçün İstanbul,Qahirə vəBağ
daddakı ingilis ordu komandanlıq
larına 1919cu il yanvarın 15də

məxfiteleqramgöndərərək,doqquz
nəfər türkhərbçisinin yaxalanması
nıtələbetdi.OnlarınarasındaNuru
paşadavaridi.Qarasiyahıdadeyi
lirdi:“Nurupaşa:Qafqazdakeçmiş
İslamOrdusununkomandanı.Azər
baycana əsgər yeritməkdə, erməni
lərə qarşı zorakılıq etməkdə təqsir
kardır”. Nuru paşa həbs edilərək
Batumdahəbsxanayasalındı.
LakinNurupaşa idmanedərkən

avqustun8dəBatumdakıingiliscə
za evindən qaçırıldı. Qaçırılan gün
ingilisjurnalistiSkotlandLiddelNu
ru paşa ilə görüşdü. Onlar fransız
dilindəsöhbətetdilər. JurnalistNu
rupaşanıbeşayidiizləyirdi.Onun
gah Bakıda, gah Bakıdan 100 kilo
metraralıdabirkənddəolduğu,gah
daDağıstandaorduyakomandanlıq
etdiyideyilir,digərşayiələrgörəisə
NurupaşaAnadoluya,Moskvayavə
Əfqanıstana getmişdi. Lakin, əslin
də, o, heç bir zaman Qafqazı tərk
etməmişdi. Skotland Liddel yazırdı
ki,NurupaşaBatumdahəbsxananın
həyətində gəzərkən 20 nəfər onu
oğurladı. Aralarında azərbaycanlı
gənclərində olduğubuqrupNuru
paşanın qaçırılması üçün bir neçə
həftəidiəlverişliməqamgözləyirdi.
Britaniya əsgərləriNurupaşanı qa
çıranlaraatəşaçdı.Lakincavabatəşi
ilə ingilis əsgəri öldürüldü.Britani
ya hakim dairələri Nurunun tutul
ması üçün 1 milyon rubl mükafat
ayırdı.LakinQafqazgenişbirdiyar
olduğu üçün onu tutmaqmümkün
olmadı.Buradagizlənməkçoxasan
idi. Həm də heç kim təyin edilən
məbləğialmaqüçünmüraciətetmə
mişdi.
Nuru paşa Azərbaycana gəldi.

SkotlandLiddelyazırdıki,o,burada
özünüevindəkikimihissedir,tanı
nır və sevilirdi. Bütün azərbaycanlı
milliyyətçiləringözündəNurupaşa
qəhrəman idi.Azərbaycanda kimsə
onutəslimetməkbarədədüşünmür
dü.İngiltərəXariciİşlərNazirliyinin
əməkdaşıEdmondsoktyabrın31də
yazırdı: “Nuru paşa barışığın 11ci
maddəsinə uyğun olaraq,Azərbay
candançəkilməyəqarşıçıxdığıüçün
yaxalanmışdır. Əlimizin altında tu
tulmasına dəyər. Amma azərbay
canlıların onu təslim etmək şansı
yoxdur”. Hətta polkovnik Stoks
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Azərbaycanın Baş naziri Nəsibbəy
Usubbəyli ilə görüşdə bu məsələni
qaldırsada,nəticəsiolmamışdı.
SkotlandLiddelinyazdıqlarıNu

rupaşanın şəxsiyyəti haqqında çox
şeydeyir.Onunyazdığınagörə, ilk
görüşdə Nuru paşa özünü sadəcə
Nuru kimi təqdim etmişdi. Onlar
dostcasınabirbirininəllərinisıxmış
dılar. Sktoland Liddel yazır: “Mən
uzunmüddət belə bir fikirdə idim
ki, Nuru onun haqqında deyildiyi
kimi,qara,pisadamdeyildir.İlkgö
rüşdəbufikirtəsdiqolundu.Mənim
qarşımdakıheçşübhəsiz,cinayətkar
deyildi. Mənim qarşımda yaraşıqlı,
gənc bir adamdayanmışdı.O, orta
uca boylu, yaxşı və səliqəli geyin
mişdi. Tamamilə Avropa dəbində
kostyumda. Qara cizgili şalvarda,
dik boyunduruq, qara bağlanmış
qalstukda. Nuru yaşından böyük

görünürdü.Saçlarıalnındandüzge
ri daranmışdı.Artıq çallaşırdı. Hər
ikitərəfdənağsaçlarvaridi.Şayiələ
rəgörə, o, saqqal saxlamalı idi.La
kin o, üzünü çox təmiz qırxmışdı.
Kiçikbığı istisnaolmaqla.Onunsi
fətiçoxyorğungörünürdü.Alnıçox
qırışmışdı.Lakingözəlağızvəmöh
kəm çənə adama qüvvət verirdi.
Tutqun gözləri sıx qaşların altında
canlıodkimiparlayırdı”.
Skotland Liddel ilk olaraq Bakı

nın tutulması haqqında sual verir.
Nurupaşacavabındabildirirki,mən
Bakı haqqında danışmaq istəməz
dim,lakinsizbumövzuyatoxundu
nuz.Nurubildirir:“Yalnızonudeyə
bilərəmki,mənborcumuyerinəye
tirdim.Vicdanımqarşısındaözümü

günahkarhesabetmirəm.BizBakıya
hücum edən gün, sentyabrın 14də
türkordusununsayıçoxaz–5min
nəfərəqədər idi.Bakıda isədüşmə
nin30mindənçoxsilahlıqüvvəsi,9
zirehlimaşınıvar idi.Şəhəri sürətli
hücum ilə götürmək təhlükəli idi.
Əgər şəhərdəküçədöyüşləriolsay
dı,biztəkcəçoxlutürkəsgəriniitir
məzdik, eyni zamanda, həmin vaxt
tamamilə məğlub ola bilərdik. Tü
fəngələr lazımolmazdı.Zirehlima
şınlarişədüşərdi.AxıbizBakınıal
maq istəyirdik, əsirlər almaq istə
mirdik. Axşamüstü bizim ordular
təpələri tutdular. İngilislər axşam
şəhəri tərk etdilər. Onlar öz aerop
lanlarını yandırdılar.Mənim gözlə
diklərimin əksinə olaraq düşmən
təslim olmadı, ermənilər ya qəhrə
manlıqlarındanyadadigərmülahi
zələrdən Bakı ətrafında müdafiəyə

keçdilər.BunagörədəSalyankazar
ması ətrafında döyüş qızışdı. Mən
mövqeyəbaxdımvəonugözəl tap
dım.Düşmənburadaqələbəqazana
bilməzdi.Mənözqəragahımaqayıt
dım.Birikisaatərzindəatəşdayan
dı. Şəhər artıq təslim olmağa hazır
idi. Bizim orduların eskadronu şə
hərdəidi.Mənbirneçəsaatərzində
şəhərdə qaydaqanunyaratmaqba
rədədüşündüm”.
İngilislərin düşməni olan Nuru

paşasonralarbolşeviklərinAzərbay
canXalqCümhuriyyətinə qarşı yü
rüşünütəşviqedənlərdənbirioldu.
Lakinqısamüddətkeçmişyanıldığı
nıanlayaraq,bolşevikişğalınaqarşı
Azərbaycanistiqlalsavaşındaiştirak
etdi.

Nu  ru pa  şa ikin  ci Dün  ya 
mü  ha  ri  bə  si il  lə  rin  də də 
azər  bay  can  lı əsir  lə  rin 
fa  şizm zül  mün  dən 
xi  la  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  dı

Sonralar,1920ciilinsentyabrında
BakıdakeçirilənŞərqxalqlarınınqu
rultayındaçıxışınaicazəverilməyən
və bolşevik Ostrovskinin oxuduğu
Ənvər paşanın nitqində deyilirdi:
“Azərbaycanadairbaşqabirməqsə
dimiz yox idi və bu prinsipə sadiq
idik: Azərbaycan azərbaycanlılar
üçündür. Əgər səhv etmişiksə, bu,
faciəmizinnəticəsiidi”.
Sovetdövründəağırşərtləraltın

da yaşamasına, SSRİdə türk düş
mənçiliyinin, 30cu illərin sonların
dan50ciillərinortalarınadəksovet
türk münasibətlərində gərginliyin
olmasına baxmayaraq, Azərbaycan
xalqı türk əsgərlərinin məzarlarını
qoruyubsaxladı,dağılmağaqoyma
dı,ətraflarınaçiçəklər,ağaclarəkdi,
onlarıziyarətgahaçevirdi.
Azərbaycanındövlətmüstəqilliyi

bərpa edildikdən sonra isə Qafqaz
İslam Ordusu haqqında çoxlu əsər
yazıldıvədisseratsiyaişlərimüdafiə
edildi. Nəhayət, ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyəti illərində bu
qardaşlıq abidəyə çevrildi. 1918ci
ilin martında soyqırımı qurbanları
nın,1990ciil20Yanvar,Ermənista
nıntəcavüzünəqarşıölkəmizinəra
zibütövlüyüuğrundaaparılanmü
haribədəhəlakolanşəhidlərindəfn
olunduğu və hər bir azərbaycanlı
üçünmüqəddəsolanŞəhidlərxiya
banında Qafqaz İslam Ordusuna
möhtəşəm bir abidə ucaldıldı. Bu,
adamlarıntəkcəziyarətedərəkəklil
qoyduqlarıbirabidədeyil,qanıbir
birinəqarışmışAzərbaycanvəTür
kiyə xalqlarının qardaşlığının və
əbədibirliyininrəmzidir.
ArtıqCümhuriyyətimizin100illi

yini yaşadığımız ildə həm rəsmi
paytaxtımız, bütün dünya azərbay
canlılarının özünə mərkəz seçdiyi
BakışəhərininTürkOrdusutərəfin
dənazadedilməsinin100cüildönü
müdür. Bu möhtəşəm tarixi gündə
yaşadığımızüçünçoxxoşbəxtik.
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Okt  yabr in  qi  la  bın  dan son  ra Çar 
ru  si  ya  sı  nın rus  laş  dır  ma və xris -
tian  laş  dır  ma si  ya  sə  tin  də əsas va  si  tə 
olan ki  ril əlif  ba  sı  nın la  tın qra  fi  ka  sı 
ilə əvəz  lən  mə  si mə  sə  lə  si da  ha kəs -
kin qalx  mış  dı. Əs  lin  də bu, ye  ni 
mə  sə  lə de  yil  di...
IPyotröztəbəələriüçünyenivə

təndaşəlifbasıirəlisürdükdənsonra
Rusiyaİmperiyasındadaim“rusya
zısı hansı əlifbaya əsaslanmalıdır?”
sualı ətrafında mübahisələr olmuş
dur.Qərbyönümlüalimlərinbirço
xuPyotrunislahatlarınaəsaslanaraq
hesabedirdilərki,əlifbadalatınqra
fikasıəsasındahazırlanmalıidi.On
lar I Pyotrun “düşündüyü”, lakin
həyata keçirə bilmədiyi bu işi başa
çatdırmağa çalışırdılar. Slavyanofil
lərisəbeləhesabedirdilərki,IPyot

run əməllərini layiqli davam etdir
məyinyeganəyolubütünÇarRusi
yası xalqlarının kiril əlifbasına keç
məsini təmin etmək olardı və bu
yöndədoğrudandaxeyliişgörmüş
dülər...
Hətta XIX əsrdə polyakların, li

tovlarınvəReçPospolitayaparçala
narkənRusiyanınpayınadüşənəra
zilərdəkidigərəhalinindəkiriləlif
basına keçməsi üçün layihə hazır
lanmışdı. Bundan sonra Polşanın
ruslaşdırılması siyasəti başladı. Bu
nunüçünLitvavəBelarusdarusdi
lindəibtidaiməktəbləraçıldı,əhali
ninpravoslavruhundamaarifləndi
rilməsinəbaşlandı.Katoliklərədöv
lətvəzifələrindəçalışmağaicazəve
rilmədi. Ona görə də sürgündən
sonrabəzipolyak,litvavəukrayna

lılar geri dönmədilər, Rusiyanın iç
əyalətlərindəməskunlaşdılar.
Qeyd edək ki, məşhur bəstəkar

Dmitri Şostakoviç və yazıçı Alek
sandrQrinməhzbeləsürgünüsyan
çıların övladlarıdırlar... Üstəlik də
sürgün olunanların ailələrindən tə
ləbedirdilərki,ikiilərzindətorpaq
larınısatsınlar.Satılantorpaqlarıisə
yalnız pravoslav ruslar ala bilərdi
lər. Kişi əhaliyə yaşayış yerindən
yerlihakimiyyətorqanlarınınicazə
siolmadan30verstaralanmaqqada
ğanidi.Əhaliyəailəbayramları,yas
mərasimlərikeçiməkdəyasaqolun
muşdur.Çünkibirneçəadamınbir
yerə toplanmasına izin verilmirdi.
İctimaiyerlərdə,rəsmiyazışmalarda
polyak, litva və Ukrayna dilindən
istifadəyə,yassaxlamağagörədəcə

Çar Ru  si  ya  sı  nın əlif  ba si  ya  sə  ti: 
 ki  ril  lə la  tı  nın mü  ba  ri  zə  si
Xalq  la  rın as  si  mil  ya  si  ya si  ya  sə  tin  də əlif  ba  nın ro  lu
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rimə təyin olunmuşdur. 1864cü il
dənlatınqrafikalıəlifbadanistifadə
etməklə litva dilində mətn çap et
mək də yasaq idi. Həmin dövrdə
Şərqislavyanxalqlarıözyazılarında
polyakorfoqrafiyasınınqanunların
danistifadəedirdilər.Əvəzindəəha
li İ.Kornilov tərəfindən tərtib olun
muş kiril əlifbasından istifadəyə
məcburedilirdi.Yəniruslartərəfin
dənəslzorakıassimilyasiyasiyasəti
aparılırdı və bu prosesdə əsas alət
lərdənbiridəkiriləlifbasıidi.
BuzorakılıqsiyasətiLitvaəhali

sindəndəyankeçmədi.LakinKiçik
LitvaadlandırılanŞərqiPrussiyadan
gizlin yollarla latın qrafikalı əlifba
ilə litov dilində kitablar daşınırdı.
BukitablarŞərqiPrussiyadavəABŞ
da çap olunurdular. Bu cür kitab
çapının və daşınmasının təşəbbüs
karı 1867ci ildə yepiskopMoteyus
Valançyusidi.
NəticədəRusiyadayaymaqüçün

18651904cüillərdəPrussiyadalitva
dilində1830,18741904cüillərarası
isəABŞda 701 adda çapməmulatı
işıqüzügördü.Ümuminüsxəsayı6
mlnolanbunəşrlərdəntəkcəəlifba
kitabınınnüsxəsayı10mindənçox,
təqvim8min,duakitabı 7.500,kü
bardairələrdəoxunankitablarınor
tanüsxəsayıisə2.500idi.Gizlimək
təbləryaradılırdı.Özanadilindəki
tab oxuduğuna görə çoxları Sibirə
sürgünolunur,həbs edilirdilər.Tə
bii ki, kitabları Rusiya hüdudlarına
gətirənlər tutulanda, ciddi cəzalan
dırılırdılar. 3047nəfərkitabdaşıya
nın ələ keçdiyi haqqında sənədlər
var.OnlardanbiridəYurqisBelinis
idi.
BugünhərilYurqisBelinisin

doğum günü olan 16mart Litvada
kitab daşıma günü kimi qeyd olu
nur. 19281939cu illərdə heykəlta
raş Yuozas Zikaris məşhur “Kitab
daşıyan” heykəlini düzəldir, yəni
yaddaş daim diri tutulurdu. Qada
ğalarınsayəsindəxalqbirləşdi,mə
dəni və siyasi savadı artdı, milli
özünüdərk, dil, yazı, əlifba, yaddaş
qorunub saxlanıldı. Ona görə də
həttasovetdövründədəLitva,eləcə
də digər Baltikyanı respublikalar
“KiçikAvropa”hesabolunurdular...
Xalqı daha da birləşdirən, qada

ğaları tətbiq edən işğalçılara qarşı

nifrətidahadaartıranyasaq1904cü
ildəaradanqaldırılsada,kinaradan
qalxmadı... BugünBaltikyanı ölkə
lərdərusdilininməhdudlaşdırılma
sına,kiriləlifbasınavəruslaramənfi
münasibətə  təəccüblənənlər tarixə
nəzər salsınlar...Heçbir şey səbəb
sizdeyil!
PolşaKrallığındadavəziyyətey

niidi.PolşaKrallığı1815ciilVyana
KonqresindənsonraRusiya İmperi
yasının hakimiyyəti altında muxta
riyyət aldı. Lakin tezliklə verilən
azadlıqlarməhdudlaşdırılmağabaş
landı.Pulvahidi,ölçüvəçəkivahid
ləri dəyişdirildi. Senzura gücləndi
rildi, Adam Mitskeviç, Yuliuş Slo
vatskikimiyazıçıvəşairlərinəsərlə
riqadağanolundu...Polyaklarüçün
dəkirilqrafikasıəsasındaəlifbatər
tibedildi, lakinxalqınetirazıbula
yihənin həyata keçməsini yarıda
qoydu.
Rusiya İmperiyasının dərinliklə

rində,əyalətlərdəməsələyəmünasi
bətfərqliidi.1840cıildəKazanqu
berniyasındakerəşentatarların,yəni
vatizolunmuş,xaçsuyunasalınmış
tatarlarınbirçoxuİslamdininiqəbul
edir. Peterburqda bunun səbəbini
onunlaizahedirlərki,pravoslavta
tarlarrusdilinibilmirlər,kilsəkitab
larını və ayinlərini anlamırlar. Bu
nunüçünisətatarlarınkiriləlifbası
na keçmələri lazımdır. 1847ci ildə
dinikitablarıntatardilinətərcüməsi
üçün xüsusi göstəriş verildi. Bu işə
qatırusmilliyyətçisiNikolayİlmins
kinəzarətedirdi.
XIX  XX əsrin ilk yarısında pol

yaklatınındanbelarusdilindəkiya
zıda da istifadə olunurdu. Belarus
dili yazı dilinin fonetik sisteminə
keçmişdi.1900cüildəcz,szvəzč,
švəžiləəvəzolundu.Yenihərflər
dən“NašaNiwa”qəzeti istifadəet
diyinəgörə,aradahəminəlifba“na
şenskiy” adlandırılırdı. Əvvəlkinə
isə“velikolitovskiy”deyirdilər.
XIX – XX əsrlərdə Ukrayna dili

üçünlatınqrafikalıəlifbanın ikiva
riantı vardı: İosif Lizinskinin 1834
cü ildə tərtib etdiyi “polyaklaşdırıl
mış” və çüx slavisti Yozef İreçekin
1859cu ildə tərtib etdiyi “çexləşdi
rilmiş”əlifbaları.
1833cü ildəMoskvadanaməlum

müəllifin “Новыя усовершенство

ванныя литеры русского алфави
та” və ya “Opыt wedeniya novыh
russkihliter”yazısıçapolundu.Bu
rada müəllif rus dili üçün belə bir
əlifba təklif edirdi:Aa,Bb,Cc (цэ),
Dd,Ee,Ff,Gg,Hh,Iiı,Jj(жэ),Kk,Ll,
Mm,Nn,Oo,Pp,Rr,Ss,Tt,Uu,Vv,
Zz,Чч,Шш,Ыы,Юю,Яя.
1842ciildəK.M.Kodinski“Упро

щенiерусскойграмматики”(“Up
roscenie ruscoi grammatichi. —
СПб.,1842”)(“Rusqrammatikasının
sadələşdirilməsi”)kitabındarusdili
üçün latın əlifbası təklif edir. O,
1857ciildə“Преобразованиеиуп
рощениерусскогоправописания”
(“Rusyazısınındəyişdirilməsivəsa
dələşdirilməsi”)adlıkitabındayenə
də latın qrafikasının tətbiqini təklif
edir.Kodinskinintəklifetdiyiəlifba
rumın,macarvəfransızəlifbalarının
qarışığı idi:Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff,
Gg,Hh, İi, Jj, Ll,Mm,Nn,Oo, Pp,
Qq, Rr, Ss, Tt,Uu,Üü,Vv, Xx, Yy,
Zz. Qəliz diqrafları olan (cz (ц), sz
(ш),sc(щ),hi(ы))olanəlifbailəsöz
lərinoxunuşundavəyazılışındaçə
tinlikləryaranırdı.Məsələn,“рыбы”
(“balıqlar”)sözübuəlifbadabeləya
zılırdı:rhibhi.Soyadlarınsonundakı
–oв, ев isə“of”,“ef”kimiyazılır
dı...Bir sözlə,buəlifbayazınıdaha
daqəlizləşdirirdi.
1845ciildəV.Belinskidifraqram

ları çıxardaraq rus latınını irəli sür
dü.1862ciildəYulianKotkovskiöz
broşüründə bütün slavyanlara pol
yakəlifbasındanistifadəetməyitək
lifetdi.1871ciildəZasyadkodaöz
təklifini verdi. Beləliklə, latın qrafi
kalı rus əlifbasının tərəfdarlarının

 GÜL   LÜ YO   LOĞ   LU
tür  ko  loq 
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hərəsi bir əlifba təklif edirdi.  Yəni
Böyük Oktyabr Sosialist inqilabına
qədərÇarRusiyasındalatınqrafika
lı əlifbaya keçməküçün kifayət qə
dər ciddi cəhdlər olmuşdur. Lakin
xristianlığın və kiril əlifbasını mis
sionerlərin dini əlifbası kimi qoru
yankeşişlər,eləcədədindarlarladi
gər kilsə xadimlərinin çoxluğu, cə
miyyətdə kifayət qədər sözə sahib
olmalarılatınqrafikalıəlifbayakeçi
dimümkünsüzedirdi.V.Leninbur
juavədini əlifba kimi baxdığı kiril
əlifbasının latınla əvəz edilməsini
istəsə də, Böyük Oktyabr Sosialist
inqilabındanhəmənsonrabuməsə
ləniqabartmağacürətetmədi.Mosk
vabunudigərxalqlardanbaşlamağa
qərarverdi.SaxatürklərindəS.Nov
qorodovun yaratdığı latın qrafikalı
əlifbadabuüzdəncidditəzyiqgör
mədi...

*  *  * 
1917ci il Oktyabr inqilabından

dərhalsonrabolşeviklərdigərsahə
lərdəolduğukimi,elmvətəhsilsa
həsindədəislahatlarabaşladılar.Əl
bəttəki,hərşeyÇarRusiyasındakın
danfərqlənməliidi.1917ciilinsonu
1918cuilinəvvəlindəkilsənindöv
lətdən,məktəbinkilsədənayrılması
haqqında dekretlər qəbul olundu.
Bu təkxristianlaraaiddeyildi.Mü
səlmanlardamollaxanalardanəlçə
kib sivil məktəblərdə təhsil almalı
idilər.BütünişlərDövlətXalqTəhsi
li Komissarlığına tapşırıldı.Ən bö
yük uğur məktəblərin yaradılması
vəhamınıntəhsiləcəlbedilməsiidi.
1923cü ildə “Rədd olsun savadsız
lıq!” şüarı ilə könüllülərdən “lik
bez”lər (savadsızlığın ləğvi) cəmiy
yəti yaradıldı. Artıq 1926cı ildə
RSFSRda savadlı əhalinin sayı iki
dəfəartaraq51%olmuşdur.
Piscəhətoidiki,bolşevikləroqə

dərhəddlərini aşmışdılarki,nəinki
dindərslərini,həttatarixvəfəlsəfəni
dəköhnəliyinqalığıkimiləğvetmiş
dilər.Əllərinəhakimiyyətkeçdiyin
dənruhlanankəndlilərbirsırazadə
gan malikanələrini zəngin kitabxa
naları, dəyərli maddi mədəniyyət
nümunələriiləbirgəyandırmışdılar.
Bununqarşısınıalmaqməqsədiləki
tabxanaların, muzeylərin, saray və
malikanələrin qorunması haqqında
dekretqəbuledilmişdir.

Əlifba islahatı da geniş vüsət al
mışdı. Kiril əlifbası da köhnəliyin
qalığı kimi aradan qaldırılmalı idi.
1918ciildəəlifbadaislahatapararaq
i,Θ,ѣ,עkimihərfləri,eynizamanda
samitlə bitən sözlərin sonundakı
«Ъ»  işarəsini çıxartdılar. Lakin bu
ilkinmərhələidi...
Məktəbinkilsədənayrılmasıüçün

ÇarRusiyasınınxristianlaşdırmavə
ruslaşdırma siyasətinin əsas aləti
olan əlifbadan – inqilabdan əvvəlki
kiril əlifbasından imtina etməkmə
sələsiqaldırılmışdı.Birsözlə,inqila
ba qədərki kiril və ərəb əlifbaları
xristianvəmüsəlmanxalqalarıdinin
cəhalət çərçivəsində saxlayan,mür
təce, ruslaşdırma və xristianlaşdır
maya, ərəbləşdirməyə xidmət edən
vasitə kimi latın qrafikası ilə əvəz
olunmalıidi...
RSFSRninXalqMaarifiKomissarı

(19171929) A.V.Lunaçarski (1875
1933)ruslarınvəeləcədəbütündün
yaxalqlarının latınqrafikalıəlifbaya
keçməsinin tərəfdarı idi.

A.V.Lunaçarskiyəgörə,dünyainqila
bı azadbəşəriyyətədünya əlifbası –
latın qrafikalı əlifba gətirməli idi...
Onunşahidliyinəgörə,V.İ.Lenində
buəlifbanıntərəfdarıidi.LakinV.Le
ninbirdənbirəlatınqrafikalıəlifbaya
keçməyihaqlıolaraqtəhlükəlihesab
edirdi:“Əgərbiztələsikyeniəlifbanı
həyata keçirməyə başlasaq, ya da
mütləqbizimkinəuyğunlaşdırılması
lazımgələnlatınəlifbasınıtələsikda
xiletsək, səhvedəbilərikvəvanda
lizmdəgünahlandırılaraq tənqidhə
dəfinəçevrilərik”.
Deməli, dünya xalqlarının vahid

latınqrafikalıəlifbayakeçməsiSSRİ
ningenişmiqyaslıplanlarındanbiri
idi. 1919cu ildə Lunaçarskinin də
bilavasitə əli olmaqla Xalq Maarifi
KomissarlığınınElmişöbəsirespub
likanınbütünxalqalarınınlatınqra
fikalı əlifbaya keçməsini təklif etdi.
Artıq yeni hakimiyyət bir sıra yeni
addımlaratmış,yeni təqvimstilinə,
ölçüvəçəkisisteminəkeçmişdi.
Latın qrafikasına keçməyə əsasən
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ərəbqrafikasındanistifadəedənxalq
lardan başladılar desək yanılarıq.
Çünkiİnqilabdansonralatınqrafika
lıəlifbayailkkeçənlərrəsmixristian,
qeyrirəsmi şamanist olan saxa (ya
kut)türklərioldu...Buhərəkat1921
ciildənAzərbaycandavəŞimaliQaf
qazda(İnquşetiya,ŞimaliOsetiyavə
Kabarda) da başladı. 1926cı ildəki
Bakı Qurultayında Moskva və Le
ninqraddan olan alimlər də iştirak
edərəkAzərbaycanıntəcrübəsiniSS
Rİnin digər respublika və muxtar
vilayətlərində də yaymaq qərarına
gəldilər. Bu işə rəhbərlik məqsədilə
YeniTürkəlifbasının1927ciildəBa
kıdakeçirilənIPlenumunda34hərf
dənibarətvahidyenitürkəlifbasının
layihəsi qəbul olundu. Nəzərdə tu
tuldu ki, ehtiyac olarsa, bura əlavə
işarələr də salınacaq. 1929cu il av
qustun 7də SSRİ MİKnin və Xalq
Komissarları İttifaqının “SSRİnin
ərəbyazılıxalqlarınınyenilatınqrafi
kalı əlifbası”başlıqlı qərarı ilə  latın
qrafikasınakeçidərəsmistatusveril

di.Qəzetvədərgilərin,kitabçapının
yeni əlifba ilə yayılması geniş xalq
kütləsinindəbuəlfba iləyazıboxu
masına təkanverirdi.  1930cu ildən
digərxalqlarındabuəlifbayakeçmə
sigenişvüsətaldı.19291939cuillər
arası SSRİninyazısı olan 72 xalqın
dan50si latınqrafikalıəlifbayakeç
mişdi. Buradamari,mordva və ud
murtların keçmədiyi bildirilir. Bəzi
mənbələrdə 66 xalqın bu əlifbaya
keçdiyi göstərilir və aşağıdakı dillə
rinadlarıçəkilir:
1.Abazadili;2.Abxazdili;3.Avar

dili;4.Adıgeydili;5.Azərbaycandi
li (türk dili); 6.Altay dili; 7.Assuri
dili;8.Başkurtdili;9.Belucdili;10.
Buryat dili; 11. Bep dili; 12. Dargin
dili;13.Yəhuditacikdili;14.İjordili;
15.İnquşdili;16.İtelmendili;17.Ka
bardaçərkəzdili;18.Qazaxdili;19.
Kalmıkdili; 20.Qarakalpakdili; 21.
Qaraçaymalkar dili; 22. Karel dili;
23. Ket dili; 24. Qırğız dili; 25. Çin
dili;26.Komidili;27.Koryakdili;28.
Krımtatar dili; 29. Krımçak dili; 30.
Kumandı dili; 31. Qumuk dili; 32.
Kürddili;33.Lazdili;34.Lakdili;35.
Ləzgidili;36.Mansidili;37.Moldav
dili;38.Nanaydili;39.Nendili;40.
Nivxdili; 41.Noqaydili; 42.Osetin
dili; 43. Fars dili; 44. Saam dili; 45.
Selkupdili;46.Tabasarandili;47.Ta
cikdili;48.Talışdili;49.Tatardili;50.
Tatdili;51.Türkməndili;52.Udegey
dili;53.Udindili;54.Uyqurdili;55.
Özbək dili; 56. Xakas dili; 57. Xantı
dili;58.Saxurdili;59.Çeçendili;60.
Çukot dili; 61. Şor dili; 62. Şuqnan
dili;63.Evenkdili;64.Evendili;65.
Eskimos dili; 66.  Dunqan dili. (Bu
dillərinəksəriyyətininbugünözdil
lərində yazısı yoxdur). Aleut, ərəb,
koreyvəudmurtdilləriüçündəlatın
qrafikalıəlifbalayihələritərtibolun
muşvətəsdiqlənmişdir.Lakinonlar
həyatakeçirilmədi...
SSRİ xalqlarının latın qrafikalı

əlifbaya keçid kompaniyası 1920ci
ildən 1930cu illəri əhatə edirdi.
1929cuildəRSFSRnınXalqMaarifi
Komissarlığı rus əlifbasının latın
qrafikası əsasında tərtibi ilə bağlı
məsələlərinişlənmədiüçünkomissi
ya yaratdı.Komissiyanın 14 yanvar
1930cu il iclasının protokolundan:
“Rusların yaxın vaxtda latın əsaslı
vahid beynəlmiləl əlifbaya keçməsi

qaçılmazdır”.
Erməni,gürcüvəidişdillərilatın

qrafikasınakeçmədilər.Əslindəon
laralmanlarlabirgəheç1936cıildə
başlayıb1940cıildəbaşaçatankiril
ləşdirməyə də qoşulmadılar.1920
30cuillərdəqeyrirusxalqlarkütlə
vi surətdə latın qrafikalı əlifbaya
keçirdi. Artıq Sibirin şimalında və
şərqində (Komi, Yakutiya), ölkənin
cənubu(MərkəziAsiya),Volqaboyu
(TatarıstanMSSR)vəqeydetdiyimiz
kimi, ermənilərlə, gürcüləri çıxmaq
şərtilə Qafqazdalatınqrafikalıəlif
bayakeçmişdilər.
1920ci illərinsonunlarındaəksər

sovetxalqlarılatınqrafikalıəlifbaya
keçdikdən sonra dilçi alim
N.F.Yakovlevyazırdi:“Rusəlifbası
nınərazisiOktyabrİnqilabınınlatın
əlifbasının(yenitürkəlifbası)qəbul
edildiyidivarlarvəeyniəsaslımilli
burjua əlifbaları olanQərbiAvropa
ölkələriarasındasıxılıbqalmışpaza
bənzəyir. Beləliklə, sosializm quru
culuğu mərhələsində SSRİdə kiril
əlifbasının olması sözsüz İttifaq
xalqlarının böyük hissəsini inqilabi
Şərqdən,eləcədəQərbinzəhmətkeş
kütlələrindənvəfəhləsinfindənayı
ranmaneəninqrafiknövüolananax
ronizmdir”.
1929cu ildə RSFSR XalqMaarifi

Komis sar l ı ğ ı  profes sor
N.F.Yakovlevin başçılığı və dilçilə
rin,kitabçıların,poliqrafiyamühən
dislərinin iştirakı ilə 13 nəfərdən
ibarətKomissiyayaratmışdı.Komis
siya 1930cu ilin yanvarında işini
başa çatdırdı. Türkcə “yeni əlifba”,
rus dilində “yanalif” kimi tələffüz
olunanbuəlifbabeləidi:Aa, Bb, Cc, 
Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg,Ğğ, Hh, Ii, Jj, 
Kk, Ll, Mm, Nn, Üü, Oo, Öö, Pp, Qq, 
Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz, Ъъ, 
Ьь; apostrofdavardı.Latındilində
olmayansəslərəlavəişarələrşəklin
dəverilirdi.Məsələn,[ы]ьkimi,[ч]
с kimi), yadadiakritik işarəli hərf
lərlə:[ш]və[дж]şvəçkimi.
Yekun sənəddə rus latını üçün

birbirindən yalnız «ы», “ё”, “ю”»,
“я”və“ь”daxiledilməsi ilə fərqlə
nənüç variant təklif edilirdi. Lakin
25 yanvar 1930cu ildə İ.Stalin rus
əlifbasının latınlaşdırılması məsələ
sinin dayandırılması haqqında gös
tərişverdi...
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XIXXXəsrlərdəyaşamışAzərbay
can türk mütəfəkkirlərinin yaradıcı
lıqlarında fəlsəfəninhansışəkildəöz
əksinitapmasıdaimamübahisəyada
müzakirəobyektiolmuşdur.Beləki,
birçoxtədqiqatçılaragörəbudövrdə
Azərbaycandasırffəlsəfəyəaidəsər
lərçoxazolmuş,dolayısıyladaAzər
baycanda fəlsəfədənvə filosoflardan
çoxazbəhsetməkolar.Budüşüncə
lərdəilkbaxışdamüəyyənhəqiqətləri
ifadə etməklə yanaşı, onu da bildir
məliyikki,bi  rin  ci  si,Azərbaycanxal
qı ancaq bugünkü Azərbaycan Res
publikasındanibarətdeyil.Buanlam
da Bakıxanov, Axundzadə, Zərdabi,
Rəsulzadə,Hüseynzadə,Ağaoğluqə
dər Nəbati, Talıbzadə, Xiyabani, Şə
büstəri,Əfqani,Pişəvəri,CavatHeyət
də Azərbaycan türk mütəfəkkirləri
dir.İkin  ci  si,yenidövrdəbütündün
yadamütəfəkkirlərin əsas fəlsəfi ya
radıcılıqlarıontolojivəqnoseolojidən
çoxsosialfəlsəfə,tarixinfəlsəfəsi,so
sialpsixologiya,sosiologiya,politolo
giya, antropologiya, demokratiya, li
beralizm və buna uyğun məsələlər
olmuşdur. Bu anlamda Bakıxanov,
Zərdabi,Əfqani,Hüseynzadə,Rəsul
zadə,Şəbüstəri,HeyətvəbaşqaAzər
baycan türk mütəfəkkirləri Şopen
haur, Nitsşe, Marks, Engels, Freyd,
Ceyms, Toynbi, Haydeger və başqa
Qərbmütəfəkkirləriqədərfilosofadı
na layiqdirlər. Demək istədiyimiz
odurki,Azərbaycantürkmütəfəkkir
lərini düşüncələrində ümumiləşdir
mələraparıb,sonradabufəlsəfəde
yil, fəlsəfə yalnız ontoloji və qno
seoloji məsələlərə həsr edilmiş əsər

lərləbağlıdır,deyibmənasıziddialar
irəli sürmək kökündən yanlışdır.
Çünki fəlsəfədediyimiz,ənazıhərfi
mənada müdriklik, hikmətlik ya da
müdrikliyə sevgidirsə, hikmətsevər
likdirsə, o zaman insan, cəmiyyət,
millət,dövlət,siyasiəqidələr,mənəvi
dəyərlər, sosial münasibətlər və s.
ümumilikdəonuntərkibhissəsidir.
Bizimdüşüncəmizəgörədə,XIX

XXəsrlərdəyaşamışAzərbaycantürk
mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında da
ontolojivəqnoseolojiməsələlərnəqə
dərazolsada,ancaqinsan,cəmiyyət,
dövlət,millət,diniinanclar,siyasiəqi
dələr,mənəvidəyərlər,sosialmüna
sibətlərvəbukimifəlsəfiproblemlər
kifayət qədərdir. Bu isə o deməkdir
ki,Azərbaycan türkmütəfəkkirlərini
Azərbaycanın şimalında yaşayan
xalqlaməhdudlaşdırmaqqədər,onla
rınontolojivəqnoseolojiməsələlərlə
məşğulolmadığınıiddiaedibfəlsəfə
dənuzaqtutmaqdaanlamsızdır.Bu
baxımdan QərbAvropa mütəfəkkir
lərinimənalıyadamənasızdüşüncə
lərinəgörə,göylərəqaldırıbağızdolu
su“filosof”adlandırdığımızhalda,öz
mütəfəkkirlərimizəhəddənartıqyu
xarıdan aşağı baxmaq prinsipindən
dəəlçəkməliyik.Sadəcə,onlarınhər
birinidəhaqqetdiyiyerəgörəobyek
tivqiymətiniverməliyik.
Əsas məqsədimiz ilk növbədə,

XIXXX əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsi
ninəsas inkişafyollarınıortayaqoy
maq,eynizamandafəlsəfivəictimai
fikir tariximizin əsas təmsilçilərinin
dünyagörüşlərinitəhliletməkolmalı
dır.BuanlamdaAzərbaycanfəlsəfəsi

ninəsasinkişafyollarıüçistiqamətdə
təhlilolunmalıdır:

1) Şərq-İs  lam mə  də  niy  yə  ti ya da 
Şərq-İs  lam fəl  sə  fə  si  nin da  va  mı: 
sxo  las  ti  ka  dan fəl  sə  fə  yə, di  ni tə -
fək  kür  dən dün  yə  vi tə  fək  kü  rə dö -
nüş, 

2) Azər  bay  can  da Qərb-Av  ro  pa 
mə  də  niy  yə  ti və fəl  sə  fə  si  nin tə -
şək  kü  lü: av  ro  pa  çı  lıq tə  si  rin  dən 
ra  di  kal-in  qi  lab  çı fəl  sə  fə  yə doğ -
ru, 

3) Şərq-İs  lam-Türk mə  də  niy  yə  ti 
ilə Qərb-Av  ro  pa mə  də  niy  yə  ti -
nin sin  te  zi prob  le  mi və həll yol -
la  rı.

Eyni zamanda hər bir istiqamətin
öz daxilində olan fərqliliklər, yəni
ümumi oxşarlıqlarla yanaşı, ziddiy
yətliməqamlardagöstərilmişdir.Mə
sələn, Şərqİslam mədəniyyətini da
vam etdirmək yönündə bəzi mütə
fəkkirlər (M.M.Nəvvab,Ə.Axundoğ
lu,Ə.Axundzadə və b.) sırfQurani
KərimvəSünnətəəsaslanmaqlasxo
lastikehkamçı mövqeyin tərəfdarı
olduğu halda, digər mütəfəkkirlər
(A.A.Bakıxanov,Nəbativəb.)proble
mədaha açıqgözlüyenlikçimövqe
dənyanaşırdılar.
Bunlarıyazmaqdaəsasməqsədlə

rimizinzdən biri də yuxarıda qeyd
etdiyimiz istiqamətlər, xüsusilə so
nuncu və əsas istiqamət Şərqİslam
mədəniyyətiiləQərbAvropamədə
niyyətininsintezifonundameydana
çıxanAzərbaycanCümhuriyyətinin
milli fəlsəfi dərkini ortaya qoymaq
olmuşdur.Başqa sözlə,Azərbaycan
Cümhuriyyətininvarlığınınhəmqə

Faiq Ələk  bər  li (Qə  zən  fə  roğ  lu)
AMEA Fəl  sə  fə İns  ti  tu  tu  nun apa  rı  cı  

el  mi iş  çi  si, do  sent, fəl  sə  fə üz  rə  
fəl  sə  fə dok  to  ru 

2. Ya  zı

Çağ  daş Azər  bay  can 
Türk fəl  sə  fə  si  nin 

baş  lı  ca prob  lem  lə  ri
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dimvəortaəsrTürkdövlətçilikənə
nələriüzərindəqurulmasınınfəlsəfə
tarixi anlamda izahları, həm də bu
yoldaböyükəmək sərf etmişAzər
baycantürkmaarifçilərininvəonla
rındavamçılarınınfəlsəfi,ictimaisi
yasi dünyagörüşlərinin ifadəsi çox
vacibdir.Deməkistədiyimizodurki,
Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas
mahiyyətini təşkil edən “Azərbay
canruhu”nun,“Azərbaycanməsələ
si”ninyalnıztarixideyil,fəlsəfima
hiyyətinə(tarixinfəlsəfəsi)dəvarıl

malıdır.Məhz“Azərbaycanməsələ
si”nidoğru idrakedərsək,ozaman
istərSovetlərBirliyidövründə,istər
sə dəmüstəqilliyimizi bərpa etdik
dənsonraortayaçıxanbirçoxtarixi,
mədəni,fəlsəfi,siyasisuallaradaca
vabtapmışolarıq.
Əslindəbuyazımızdageniş şəkil

dəizaholunanəsasməsələlərdənbiri
də“Azərbaycanməsələsi”vəonunla
bağlımeydana çıxmışmüsbət yada
mənfi anlamda, “Azərbaycan tarixi”,
“Azərbaycan fəlsəfəsi”, “Azərbaycan
dili”, “Azərbaycan mədəniyyəti”,
“Azərbaycan ədəbiyyatı” və buna
bənzər digər anlayışlarınmahiyyəti

nə, mənasına obyektiv şəkildə işıq
tutmaqdır.Xüsusilədəbiziburadaən
çoxmaraqlandıranbirməsələ“Azər
baycan fəlsəfəsi” yada “Azərbaycan
fəlsəfətarixi”anlayışlarıdırki,1918ci
ildə yeni bir Türk dövlətinə verilən
adın, yəni “Azərbaycan” məfhumu
nunçoxkeçmədənbilərəkdənyada
bilməyərəkdənhəmindövlətinquru
cusuolanmillətinadıylaeyniləşdiril
məsinindəelmifəlsəfiizahlarıolma
lıdır.Hərhaldabugünmillətimizin
adından (azərbaycanlı), dilindən

(Azərbaycandili)tutmuşonunfəlsə
fəsi(Azərbaycan),tarixi(Azərbaycan
tarixi), ədəbiyyatı (Azərbaycan ədə
biyyatı), mədəniyyəti (Azərbaycan
mədəniyyəti) artıq Türkmilli kimli
yindənçoxAzərbaycandövlətikimli
yi üzərində oturuşmuşdursa, o za
man bu “Azərbaycan məsələsi”nin
hərfimənadanyadatarixiaspektdən
daha çox, elmifəlsəfi, tarixifəlsəfi
şərhinə ethiyac vardır. Əks təqdirdə
1918ciilin28mayındayenibirTürk
dövlətinəAzərbaycan Cümhuriyyəti
adı verilməsindən sonra meydana
çıxmış“Azərbaycanmilləti”ninyada
“azərbaycanlı” millətinin tarixindən,

fəlsəfəsindən, mədəniyyətindən, di
lindən, ədəbiyyatından bəhs etmək
dəməntiqsizgörünəbilər.
Deməli, burada ən incə məsələ

yeni bir Türk dövlətinə verilmiş
Azərbaycan Cümhuriyyəti adıyla
(“Azərbaycan məsələsi” ilə), onun
qurucusu olduğu Azərbaycan türk
xalqınınmüstəsna rolunu obyektiv
şəkildədəyərləndirməkdir.Onagö
rə də, bu gün “Azərbaycan fəlsəfə
si”, “Azərbaycan tarixi”, “Azərbay
can dili”, “Azərbaycan ədəbiyyatı”
dedikdə,birmənalışəkildəonuTürk
kimliyindən uzaq tutub, mələzləş
dirilmiş bir “xalq”a aid etmək kö
kündənyanlışdır.“Azərbaycan”an
layışı Dərbənddən Kəngər körfəzi
nə,BakıdanKərkükəqədəruzanan
bircoğrafiyaolduğuqədər,eyniza
manda bu coğrafiyada yaşayan on
milyonlarla Azərbaycan türkünün
qədim dövrlərdən günümüzədək
ortaya qoyduqları tarixin, fəlsəfə
nin, ədəbiyyatın, mədəniyyətin bir
sözlə,onaməxsusolanhərbirşeyin
ifadəsidir. Belə olduğu təqdirdə,
bizlər tariximizi, fəlsəfəmizi, ədə
biyyatımızı, mədəniyyətimizi qələ
məalarkənrusun,inglisin,amerika
nın, fransızın, farsın, ərəbin bizi
görməkistədikləriyadmetodologi
yalarla deyil, özümüzüm özümüzə
biçdiyimiz milli bir üsulla hərəkət
etməliyik.
Çoxyazıqlarolsunki,tarixicoğrafi

Azərbaycanımızınçoxazbirhissəsin
də müstəqilliyimizi bərpa etdikdən
(1991)sonradamillimetodologiyaya
əsaslananmillitarix,millifəlsəfə,mil
li ədəbiyyat, milli mədəniyyət yaz
maqdançoxmələz,kosmopolit“Azər
baycan”kimliyiçərçivəsindəkitablar,
dissertasiyalaryazmaqdadavamedi
rik.Ənacınacaqlısıdaodurki,bunu
edənlərinxeylibirqismidə“Azərbay
can məsəsləsi”nin əsil mahiyyətinə
varmadan, “Azərbaycan” anlayışını
antitürk, antiazərbaycan ideolqları
nınplanlı şəkildəortayaatdıqları si
yasətlərə uyğun olaraq türklüyə,
Azərbaycan türklüyünə zidd olaraq
təbliğ edirlər. Bunun da nəticəsində
AzərbaycanTürkxalqının tarixi, fəl
səfəsi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı bir
çox hallarda naməlum, “mələz” bir
xalqınməhsulukimiortayaçıxmaqda
davametməkdədir.
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AkademikBəxtiyarNəzərov(Bax
tiyarNazarov)XXəsrözbəkədəbiy
yatıtarixininfundamental,akademik
səviyyədə tədqiqvə təqdimedən ta
nınmış ədəbiyyatşünas alimi kimi
ədəbi əlaqələr sahəsi alimlərinin, o
cümlədənAzərbaycan tədqiqatçıları
nın teztezmüraciət etdiyi böyük si
malarındanbiridir.
Məlumdurki,AbdullaQədiri irsi,

xüsusənonun“Ötəngünlər”romanı
dünya nəsrində xüsusi yeri, çəkisi
olan əsərdir. Hətta Bertels bu əsəri
dünyanəsrinin“altıncıözüldaşı”ki
miqiymətləndirib.“Ötəngünlər”əsə
riAzərbaycandadaçoxsevilib,sevi
lir.Həttaikidəfəayrıayrımüəlliftə
rəfindən tərcümə olunaraq Bakıda
nəşrolunmuşdur.AkademikB.Nəzə
rov“Qədirininqüdrəti”tədqiqatında
bu əsərin elminəzəri mahiyyətini
yüksəksəviyyədəönəçəkmişvəəsə
rinədəbiəlaqələrkontekstindəilksı
radadayanmasıfaktınaönəmvermiş
dir.BusıradaAzərbaycanədəbiyyatı
vəədəbiyyatşünaslığındaöyrənilməsi
məsələlərinədədiqqətyetirməsionun
həmdəAzərbaycanədəbiyyatşünas
lığınınhər səhifəsinəbələdliyinə işa
rədir:“NəsrimizdəAbdullaQədirinin
bədiisənətdilinəbərabərgözəlbirdil
yoxdur!Bədiidilçoxzamanədəbidil
ləqarışdırılır.Bədiidilhərbirsənətçi
ninfərdidilidir.Qədiriözbədiidilini
yaradabilənsənətkarolmuşdur”.Bu,
ifadələr akademik B.Nəzərov qələ
mində,elmitəfəkküründəQədiriya
radıcılığındakıbədiisöylənişə,xarak
terəəngözəlbiçimdir.
AkademikBəxtiyarNəzərov“Rauf

Pərfiportretinəçizgilər”elmitədqiqa
tındaRaufParfiyaradıcılığınınvacib
xüsusiyyətlərini,fəlsəfiestetikdəyər
ləriniaçıqlayaraqyazırki,“şairinya
radıcılığı əsasən üç duyğu üzərində

köklənmişdir:Vətən,Azadlıq,məhəb
bət.Dünyadakı bütün şairlərinyara
dıcılığındabuştrixlərigöstərəbilərik
vəbunaheçşübhəyoxdur.Ancaqöz
bəküçünVətəndərdi,Azadlıqdərdi
dünyanın bütün digər xalqlarından
fərqlənir  özünəməxsusdur,məhəb
bətisəHadiToktaşdemişkən,hərbir
ürəkməhəbbətləyenilənir”.
BuüçböyükduyğuhissininRauf

Pərfiyaradıcılığındaözünəxasvətək
rarolunmaz  poetik izahı vardır. Əl
bəttə, Rauf Pərfi yaradıcılığı haqqın
dakı poetik düşüncələr kontekstində
açıqladığıdüşüncələrötənəsrinməş
hur60cılarnəslininanaxətti,qırmızı
sərhəddidir. Akademik B.Nəzərov
özbəkədəbiyyatınınbuşöhrətlişairi
ninyaradıcılıqkeyfiyyətlərinieləus
talıqla,eləelminəzəri strukturçərçi
vəsində, hətta bir az da xalq dilinə
yaxın – sadə dillə  təqdim edərkən

sankidünyaədəbiyyatınınRaufPərfi
silahdaşlarının yaradıcılığını birbir
incələmiş və bu nəslin deyə biləcəyi
sözlərininbədiiportretiniçizmişdır.
Hazırda həm dünya ədəbiyyatşü

naslığında,həmdəayrıayrıxalqların
elmiədəbi fikrində 60cılar nəsli də
rindənöyrənilir: həyatimüşahidələr,
37də doğranmışlar, asılmışlar, gül
lənmişlərüzərindəgöyərənnəslinfəl
səfikonseptual düşüncələri, mənəvi
ağrı və poetik yükləri kontekstində
çoxsəhifələrvərəqlənir.
Azərbaycanədəbiyyatşünaslığında

ədəbi əlaqələr çərçivəsində bu kimi
elmiproblemlərənəzərsalındıqca,el
miaraşdırmamövzusuolaraqtədqiq
edildikcə,təbiiolaraqakademikBəx
tiyar Nəzərovun əsərlərinə də isnad
olunur,öyrənilir.
BəxtiyarNəzərovunelmiyaradıcı

lıqyolunda,qeydetdiyimizkimi,əsa

Azər   bay   can el   mi 
ic   ti   maiy   yə   ti   nin ya   xın dos   tu

aka   de   mik Bəx   ti   yar Nə   zə   rov haq   qın   da bir yar   paq söz

Aka   de   mik Bax   ti   yar Na   za   rov, aka   de   mik Möh   sün Na   ğı   soy, Əf   qa   nıs   tan ali   mi Faizi   ya Ar   ral, 
nə   vaişü   nas pro   fes   sor Al   maz Ül   vi, Nə   vai şə   hər me   ri Ko   bul  Tur   su   nov, Öz   bə   kis   tan, 2018
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sənXXəsrözbəkədəbiyyatınıninki
şaftarixi,tənqidçilikvəədəbiyyatşü
naslıqmetodologiyasınınproblemlə
ri, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbi
əlaqəməsələləriilksəhifədədir.Ə.Fit
rət, Aybəy, Q.Qulam, A.Qəhhar, A.
Aripovkimiklassiksənətkarlarınya
radıclıqlarını özbək ədəbiyyatı tarixi,
eləcədədünyaədəbiyyatıiləmüqayi
səli təhlil kontekstində araşdırması,
həmdəbirbaşaədəbiəlaqələrsəhifə
sininyeni salnaməsinədəyərli töhfə
ləridir.
AkademikBəxtiyarNəzərovunbu

misallı tədqiqatları öz elmi çəkisi ilə
ölçüyəgəlməzdir.
Bunlarlayanaşı,akademikB.Nəzə

rovqədimvəortaəsrözbəkədəbiyya
tı,dahişəxsiyyətlərihaqqındakıfikir
lərihəmtəhlil,həmdədövrünnəbzi
nöqteyinəzərdən(ictimaisiyasibaxış
miqyasında) mükəmməldir, orta əsr
ədəbielmi görüntüsünü fəlsəfieste
tik baxışı, düşüncəsi ilə sözə düzə
bilmişdir.ÖtənilÖzbəkistanınNəvai
şəhərində  Əlişir Nəvai haqqındakı
məruzəsini dinləyərkən, onun orta
əsr özbək elmifikrinin əsas qayəsini
çox gözəl təqdim etdiyinə şahid ol
dum.O zaman onu dinləmək ustad
dərsindənfaydalanmaqqədərxoştə
sadüfoldu.
Səmərqənddə yaşamış Azərbay

canoğlu,görkəmlipedaqoq,ədəbiy
yatşünas, ictimai xadim, jurnalist,
tərcüməçiSeyidRzaƏlizadəhaqqın
da özbək dilində yazılmış  “Seyid
Rzaəbədiyyəti”adlıkitabınÖzbəkis
tanda keçirilən təqdimatı zamanı
akademikB.Nəzərovunçıxışınınbö
yükönəmdaşımasınıxüsusivurğu

lamaqistərdim.Onunçıxışındanbəzi
qeydləri diqqətə yetirmək istərdim:
“SeyidRzaƏlizadəTürküstandaye
ni tipli məktəb açan ilkmaarifçilər
dəndir.Onuntəşkilatçılığıilə1907ci
ildəSəmərqənddə“Həyat”,birilson
ra isə “Yeni həyat” adlı məktəblər
fəaliyyətəbaşlayıb.SeyidRzaƏliza
dəözbək,tacikvəOrtaAsiyadayaşa
yanfarslarınilk“Əlifba”kitabını,ta
cikdilinin ilkqrammatikasınıyazıb,
ilk ikicildlik ruscatacikcə lüğəti tər
tib edib. Həmçinin ibtidai sinif şa
girdləri üçün “Coğrafiya”, “Tarix”,
“Riyaziyyat”, “Həndəsə”, “Astrono
miya”və“Ərəbdilininqrammatika
sı” kitablarını hazırlayıb. Bu böyük
şəxsiyyətin XX əsrin əvvəllərində
Türküstanda xalq maarifinin yaran
masındavə inkişafında əvəzsiz rolu
olub”. Qeyd edim ki, S.R.Əlizadə
1937ciildədigərgünahsızziyalıları
mızkimisürgünolunub,1945ciildə
Vladimir həbsxanasında vəfat edib.
1958ci il yanvarın 16da ona bəraət
verilib.NəvəsiFərhadƏlizadə1987
ciildəçoxçətinlikləbabasınınnəşini
Vladimir şəhərinin məhbuslar üçün
nəzərdə tutulmuşqəbiristanlığından
Səmərqəndəgətiribvə“Pəncab”qə
biristanlığındadəfnedib.
Bu çıxışı xatırlamaqla nəzərə çat

dırmaqistəyirəmki,akademikB.Nə
zərov elmi yaradıcılığında Azərbay
can ünvanlı kifayət qədər səhifələr
vardır.Busəhifələrinarasındadoğma
Azərbaycan xalqına, iki qardaş xalq
arasındakıqədimdostluqvəqardaşlı
ğaməhəbbətin, inamhissslərinində
rinkökləri,qırılmazbağlarıgörünür.
O, həm də ali təhsil müəssisələ

rindəgəncnəsləmühazirələrdeyən
hörmətli professormüəllim, Özbə
kistanElmlərAkademiyasındayeni
elmi kadrların yetişməsində rolu
olan ədəbiyyatşünas alim kimi nü
fuzsahibidir.
AkademikBəxtiyarNəzərov1945

ci ildəÖzbəkistaanınDaşkənd şəhə
rindədoğulmuşdur.O,hazırdaözbək
elminin nüfuzlu alimlərindəndir. O,
2000ciildənÖzbəkistanEAnınhəqi
qi üzvü, filologiya elmləri doktoru
(1984), professor (1994), Özbəkistan
EADilvəƏdəbiyyatinstitutununel
mikatibi(196972;197983),direktoru
(198690),şöbəmüdiri(1996cıildən),
ÖzbəkistanEAvitseprezidenti(1999
2000),ÖzbəkistanRespublikasıPrezi
dentinin dövlət müşaviri (199092),
eynivaxtda“Özbəkdilivəədəbiyya
tı” elmi jurnalının baş redaktoru
(198694)vəs.bukimizənginməlu
matlıtərcümeyihalıvardır.
Ədəbiyyatşünasalimmilliistiqlal

qayəli yeni elmi tədqiqatları, yeni
tiplidərsliklərin(ortaməktəblərin9,
11siniflərüçün“Özbəkədəbiyyatı”,
ali məktəblər üçün “XX əsr özbək
ədəbiyyatı tarixi”) müəlliflərindən
biridir.
Özbəkxalqıkimi,Azərbaycanelmi

ictimaiyyətidəbuböyükşəxsiyyətin
yubileygünlərinəqatılır,onasağlıqlı
uzunömür, yeni yaradıcılıqüfüqləri
arzulayır.

Al  maz  ÜL  Vİ (Bin  nə  to  va)
Fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru,

Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı, 
Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tu  nun 
“Azər  bay  canTürk  mə  nis  tanÖz  bə  kis  tan ədə  bi 

əla  qə  lər” şö  bə  si  nin mü  di  ri

Nəvai şəhərində Nəvai577 elmi konfransında. Akademik B.Nazarov, professor,  
Babur fondunun sədri Zakirjon Maşrapov, akademik M.Nağısoy, prof. Almaz Ülvi
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Dünyanın harasında olurolsun
“Məntürkəm”hayqıranbirsəsuca
lırsa demək ki, həyat yaşamağa də
yər. Zəngin və şərəfli tarixi olan,
ürəyində Vətən, millət sevgisi daşı
yan,dilinə,dininəbaglıəzmli,çalış
qantürkünvətənihüdudsuzdur.Ad
riatikdənbaşlayıbAltaylarauzanan,
Uraldan Doğu Türküstana və daha
böyükərazilərçevrələyənbirgücdür
Türk!Əraziolaraq,kəmiyyətolaraq
özündəmənəvizənginlikdaşıyanbir
güc!Bugündünyada300milyondan
artıq türk yaşayırsa və qədim etnos
olaraqağsaçlıtarixinziddiyyətlimə
qamlarından şərəflə, mübarizcəsinə
çıxmağıbacarıbsa,deməkki,türkbə
şəriyyətinəzəliəbədiövladıdır.
BilgəXaqan,Mete,Çingizxankimi

əcdadları, sərkərdələri olan soykökü
nəhərzamanbağlı,yaxşıyamanıtanı
yan, onu yaradanı tanıyandır türk!
Türklərinatası–dahiAtatürkəbəsye
rə demirdi ki, “Türk övladı əcdadını
tanıdıqcadahaböyükişləretməküçün
özündəqüvvəttapacaq”.ƏlibəyHü
seynzadəisə“Türkləryaölər,yahicrət
edərlər, fəqət, qul olmazlar”, – deyib
türkünbasılmazlığınıvurğulayırdı.
Əsrlərboyu,tarixinhərdönəmində

əzmi,mübarizliyi ilə fəxarətli bir yer
tutmuşsərkərdələrtürkçülüyün–türk
təfəkkürününtəməlləriüzərindəyeti
şib,onaxidmətetmişlər.ZiyaGökalp
deyirdi ki, “Türkçülük türk millətini
yüksəltməkdeməkdir”.
Ötən əsrin ikinci yarısında, Türk

dünyasının gücünün yetərincə olma
dığı,Türkiyəüzərindətəzyiqlərinol
duğubirdövrdəqardaşölkəninpar
laq və öndə gedən simalarından biri
olanAlparslanTürkeşdəsilahdaşları
iləbirgəTürkbirliyi,türkçülükamalı
uğrundamübarizəyəatılmasıiləsiya
si həyata damğasını vurmuşdur.
“Türklükbədənimiz,islamiyyətruhu
muzdur”deyənTürkeşözündənəv

vəlkiAtatürk,MəhəmmədəminRəsul
zadə,ƏlibəyHüseyzadə,ƏnvərPaşa,
ZiyaGökalp, YusufAkçura kimi bö
yüktürkçülərinTurançılıqməfkurəsi
nəsadiqqalmışdır.Buməfkurətərəf
darları islamıyaşatmaq,yenilməzru
hu, vətən əxlaqı ilə dövləti sevmək,
onu qoruyub, yüksəltmək amalı uğ
runda daim mübarizə aparır, milliy
yətçilik şüuruna ruhən bağlanmışdı
lar. Turan sevdalıları “Hər şey Türk
millətiüçün”deviziniəsastutaraqtək
ölkədaxilindəkitürklərideyil,dünya
nınənucqarnöqtələrindəbeləözünə
türkdeyən,eynidili,eynidinipayla
şanları diqqətə almağı önəmli hesab
edirdilər.“VətənnəTürkiyədirTürk
lərə, nə Türküstan, Vətən böyük və
məhəbbət bir ölkədir; Turan...”  de
yənZiyaGökalpkimilərböyükTuran
ümidiyləçarpışır,ayrılığındeyil,birli
yin davasını edirdilər. Bir sözlə, türk
millətinin və onun sahib olduğu də
yərlərinxidmətinəyönəlmişbuideolo
giyadaşıyıcılarıislamimanı,türkqanı
iləinsanlığınxidmətindəidilər.Zinda
nı,ölümübeləgözaltınaalmayan,bu
vətənsevdalıları,bozqurdlar:

Şim  şek gi  bi ça  kın, yel gi  bi esin
Sa  vaş tür  kü  nü  zü Kür  şad din  le  sin
Ayak sesinizden yergök inlesin –

deyibTuranavarmaqüçünərmeyda
nını özlərinə məkan seçib, canlarını
yurdafədaetməyişərəfbilirdilər.On
lar islam əxlaqına bağlanıb, türklük
atəşiiləyanıb“Kızılköpeklerezaman
vermeyin”deyibhayqırırdılar.“Bastı
ğın yerləri, atalarının yatdığı yerləri
tanı,sənəəmanətqalanbuVətəninbir
qarışı belə susuz qalarsa, qanınla su
la!”–deyirdilər.BilgəXaqandan,Me
tedənbaşlanan türkün savaşı bugün
dəeyniruhyüksəkliyiilədavamedir.
Qayəsi, amalı milləti, Vətəni dü

şünmək,sevdiyiniAllahüçünsevən,
Peyğəmbərin izinden gedəndir boz
qurd! Haqsızlıq görüncə susmayan,

təhlükə görüncə qorxmayan, türkün
başı dərdə girdyində onu qurtaran
dırbozqurd!“Allaha,Kurana,Vata
na,Bayrağayeminolsun!”,  “Müca
delemiz son nefer, son nefes, son
damla kana kadardır”, “Mücadele
miz milliyetçi Türkiyeye kadardır”
deyibandiçirTürkoğluTürk!
 Bu gün Türkiyə sərhədlərindən

uzaqda belə bir bozqurdun səsi uca
lırsa,  deməkki, buTürkİslamməf
kurə yaradıcılarının hələ ötən əsrdə
başladığısavaşınnəticəsidir.Buhəm
dəonunruhunahopmuştürkheysiy
yətindən, türk qanından, soyundan
kökündəngəlir.Bugüntürkgəncliyi
ona Bilgə Xaqanın xitab etdiyi “Ey
türk oğuz bəyləri! Türk xalqı eşidin!
Üstdən göy çökmədikcə, altdan yer
dəlinməyincə,bilki, türkulusu, türk
yurdu,türkdövləti,türktörəsipozul
maz.Sukimiaxıtdığınqanına,dağlar
kimiyığdığınsümüyünə layiqol!Ey
ölməztürkulusu,özünədön!”kəlmə
lərinidönədönəxatırlayır.Özünüsö
zünü toplayıb,  sahibi olduğu əsir
torpaqları uğrunda savaşa çıxır türk.
Sağınısolunu toplamağa özündə tə
pər istəyir. Ergenekondan çıxan gü
nəş kimi bütövləşmək, parlamaq və
Turana doğru getmək istəyir. Tanrı
Türküqorusunvəucaltsın!

Sön  məz Ab  bas  lı 
Fi  lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru, do  sent 
Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  

Folk  lor İns  ti  tu  tu

TU  RA  NA 
GEDЯNYOL
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Bundan 50 il əvvəl (1960cı illərdə)
2530yaşlarındabirgəncGenetikModi
fikasiyaolunmuşOrqanizmlərhaqqında
danışsavəonlarınzərərliolduğunu,gə
ləcəkdəbütündünyaüçünfəlakətəçev
riləcəyinibildirsəyəqinki,birçoxinsan
onuciddiqəbuletməzvəbəlkədəgülər
di.Bugündəbilgivərabitə(informasi
yakommunikasiya) texnologiyalarında
mövcudinkişafa,internetvəictimaimət
buatın (sosial media) imkanlarına bax
mayaraqbirçoxinsanGMOməhsulların
zərərlərindənbixəbərdir.GMOməhsul
ların tarixi, insanvücuduna təsirləri, is
tehsalçıları və s. haqqında məlumatsız
olduğumuzkimi,buməsələlərhaqqında
illərdirelmivəkütləviədəbiyyat
lardaməlumatverən,4əsaselm
sahəsi üzrə bütün dünyada
qəbul edilmiş əsərlərin
müəllifiolanTürk oğ    lu   -
nu da kifayət qədər
(bəzən ümumiyyətlə)
tanımırıq.

Pro    fes    sor dok    tor 
Oq    tay Si    na    noğ    lu 
dünyadasonüçyüz
il ərzində ən gənc
yaşda (28 yaşında)
professor olmuş şəxs
dir. İkidəfəNobelmü
kafatına namizəd göstə
rilmişdir. Aldığı saysızhe
sabsızmükafatları,işlərivəel
məverdiyitöhfələrioqədərçoxdur
ki, bunlar haqqında kitablar yazmaq

mümkündür. Fizika, Kimya, Biologiya
vəRiyaziyyatsahələrindəelmitədqiqat
lar aparmış və bütün dünyada qəbul
edilmişdir.
Prof. Oqtay Sinanoğlu insanı iki qa

nadlıSimurqquşunabənzərədəkbirqa
nadınelm bir qanadın isəqəlb olduğu
fikrinimüdafiəetmişdir.O,qeydetmiş
dirki,ağılbizəbiryerdəndigərinənecə
gedəbiləcəyimizhaqqındaməlumatve
rir, ancaq, hara getməli olduğumuzu
söyləməyəacizolduğumuzzamanqəl
bəehtiyacımızolur.
Alim öz əsərlərində və çıxışlarında

qərbdünyasında“qəlb”olmadığıvəsa
dəcəŞərqdənöyrəndikləribilikləritətbiq
edərək son 4 yüz il ərzində müəyyən
nailiyyətlərəldəedənQərbinartıqtənəz
zül çağında olduğunu söyləmişdir.
“Ölüm toxumları” adlandırdığı GMO
məhsullarbarəsindəbirçıxışındabucür
zərərlişeylərinqəlbiolmayanvəsadəcə

ağlıiləqərarverənQərbdünyasındaya
ranabiləcəyinixüsusiiləvurğulamışdır.
Onunsözləriilədesək:“in    san    lıq an    la    yı-

   şı    na əsa    lan    ma    yan, in    san    la    ra zülm və 
qət    liam üzə    rin    də in    şa edi    lən döv   -

lət    lər və im    pe    ri    ya    lar çox qı    sa 
müd    dət ər    zin    də bat    mış    dır. 

Qərb dün    ya    sı 1500-cü il    lər   -
dən eti    ba    rən get    di    yi hər yer   -
də əv    vəl    cə mə    də    ni (kül    tü    rəl) 
qət    liam hə    ya    ta ke    çi    rə    rək 
dil    lə    ri    ni, din    lə    ri    ni yox et   -
miş, son    ra isə fi    zi    ki ola    raq 
in    san    la    rı yox et    miş    lər. Qər   -

bin hər öl    kə    si bu    nu et    miş   -
dir...” 
1960cıillərdənyaranmışmo -

  le    kul    yar-biolo    gi    ya elminin quru
cularındanvə bu sahədə ilk profes

sorlardanbiriolanOqtaySinanoğlugen
elmi ilə əlaqədarmövcud nəzəriyyənin

Dünyanınəngəncprofessorudünyanı
ənböyüktəhlükəsihaqqındanələrdedi?



doğru olmadığı fikrini 1970ci illərdə
söyləmişdir.Lakin,“hər ge    nin yal    nız bir 
və    zi    fə    si ol    du    ğu” fikriniqəbuledənqərb
alimlərionunnəzəriyyəsiniqəbuletmə
mişvəinandıqlarıfikrəəsaslanaraqgeni
dəyişdirilmiş inəklərin patentini almış
lar.Buinəklərnormal inəklərənisbətən
çoxsüdversədəqısamüddətdəölür,
yenidoğulanbalalarıisəşikəstolurdu.
Sinanoğluyalnızvəyalnızbirvəzifəsi
olduğuhesab ediləngenlərin əslində
birbiri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir
mürəkkəbsisteməmələgətirdiyifikri
niirəlisürmüşdür.
FrederikVilliamEnqdalda“Ölüm

toxumları”adlıkitabdaGMOluməh
sullarbarəsindənətraflıməlumatver
mişdir.MüəllimiO.Sinanoğlunaithaf
etdiyi kitabda GMOnun vətəni olan
ABŞınbirneçəböyükfondunnəzarə
tindəolduğunuvəbutoxumuistehsal
edənlərineynizamandakimyəvidər
manlardaistehsaletdiyinivəhəşərat
ların o toxumlara zərər verməməsi
üçün məhz o dərmanlardan istifadə
edilməliolduğunuyazmışdır.Beləlik
lə bir tərəfdən geni dəyişdirilmiş to
xumlarvasitəsiilə,digərtərəfdənbuto
xumları qorumaq üçün istifadə edilən
tərkibində çox zəhərli maddələr olan
dərmanlarvasitəsiilədünyaəhalisiqəs
dənzəhərlənir.
O.SinanoğluGMOməhsullarınisteh

salçıları iləbağlıbirçıxışında:“Ro    ke    fel   -
le    rin və Mic    ro    sof    tun qu    ru    cu    su Bill    Qa    te   -
sin vəq    fi    nin dəs    tək    lə    di    yi üç şir    kət bü    tün 
to    xum    la    rın pa    tent    ləş    di    ril    miş sa    hi    bi    dir. 
Ənə    nə    vi to    xum    la    rı da top    la    yıb öz ad    la   -
rı    na qeyd et    di    rir, pa    ten    ti    ni alır. İn    hi    sar 

ya    ra    dır    lar. Bun    la    rın tə    şəb    bü    sü ilə to    xum 
qa    nun    la    rı çı    xar    dı    lır. Hət    ta ənə    nə    vi to   -
xum is    teh    sa    lı be    lə ya    saq    la    nır. Ki    çik fer   -
mer    lə    ri if    las et    dir    mək üçün pa    tent qa    nu   -
nu    nun po    zul    ma    sıid    dia edi    lə    rək məh    kə   -
mə    yə ve    ri    lib tar    la    la    rı    nı əl    lə    rin    dən alır   -
lar. Ey    ni məq    səd    lə son bir ne    çə il    də Tür   -
ki    yə    də bən    zər to    xum qa    nun    la    rı çı    xart    dı   -
lar”fikirlərinidiləgətirdi.
Sevindirici haldır ki, Ölkəmizdə son

illərdəmüəyyənqanunlaraəlavəvədə
yişikliklər edilməklə GMO məhsullar
haqqında qanunvericilik formalaşmış
dır:
“Yeyinti məhsulları haqqında Azər

baycan Respublikasının Qanunu”nun
9cumaddəsinəəsasən:“Ye    yin    ti məh    sul   
la    rı    nın is    teh    sa    lın    da tər    ki    bin    də nar    ko    tik va    si   
tə    lər və psi    xot    rop mad    də    lər olan kim    yə    vi, 
biolo    ji və di    gər pre    pa    rat    la    rın, ha    be    lə ge    ne    tik 
mo    di    fi    ka    si    ya olun    muş bit    ki    lə    rin ge    ne    tik 
ma    te    rial    la    rı    nın is    ti    fa    də    si qa    da    ğan    dır”.
2011ci ilin dekabrında qəbul edilən

“Mədənibitkiləringenetikmühafizəsivə
səmərəli istifadəsi haqqında” qanuna
əsasəngenetikehtiyatların,yənigenidə

yişdirilmiş bitkilərin ölkəyə gətirilməsi
qadağan edilir. Eləcə dəAzərbaycanda
genidəyişdirilmişbitkilərinidxalı,ticarə
ti,istifadəedilərəkyeyintiməhsullarının
dövriyyəsinə qoşulması qəti qadağan
olunaraqbununlabağlıcinayətməsuliy
yətimüəyyənləşdirilir.
ÖlkəmizdəGMOməhsullarhaqqında

maarifləndirməistiqamətindəsonillərdə
bəziaddımlaratılmışdır.Beləaddımlara 
“Qi    da təh    lü    kə    siz    li    yi və in    sa    nı məh    və 
apa    ran ge    ne    tik si    lah – GdO”adlıkitabı

nınçapıvəsosialmediada“QidaTəhlü
kəsizliyiHərəkatı”adlısəhifəninyaradıl
masınımisalgöstərməkolar.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin2017ci il 13 noyabr tarixli
FərmanıiləyaradılmışAzərbaycanRes
publikasınınQidaTəhlükəsizliyiAgent
liyininəsasnaməsindədəGMOməhsul
ların idxalına və istehsalına nəzarətə
dairbəndlərdəvar:
3.0.29. genetik modifikasiya olun

muş bitkilərin genetik materialları
olan qidaməhsullarına nəzarət siste
minintəkmilləşdirilməsi iləbağlıtək
liflərhazırlamaq,habeləaidiyyətidöv
lətorqanlarıiləbirlikdəbeləqidaməh
sullarınınqanunsuzdövriyyəsinəqar
şıqanundanəzərdətutulmuştədbirlər
görmək;
3.0.30.ölkədaxilindəgenetikmodi

fikasiya olunmuş, yaxud müasir
biotexnolojivəgenmühəndisliyime
todlarıiləyaradılmışqidaməhsulları
nınaşkarlanmasıvəbuməhsullardan
yarana biləcək təhlükənin təyin edil
məsiiləbağlıaidiyyətidövlətorqanla
rıiləbirlikdətədbirlərgörmək;
3.0.31. ölkəyə idxal olunan qida

mənşəli genetik məhsulların ölkənin
gömrük sərhədindən keçirilərkən gene
tikmodifikasiyayaməruzqalıbqalmadı
ğınıyoxlamaq;
Bütünbunlarbirdahasübutedirki,

sonillərdəqeyrineftsektorunun,ocüm
lədənaqrarsahənininkişafınadövlətsə
viyyəsindəxüsusidiqqətgöstərilməsinin
məntiqidavamıolaraqyerlibitkisortları
nınvəheyvancinslərininmühafizəsiisti
qamətindədəlazimitədbirlərhəyatake
çiriləcək.

s O s

50   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

Fər    rux rə    hi    mov
Azər    bay    can Döv    lət Aq    rar Uni    ver    si    te    ti 



Bəzi məlumatlara görə Çinqiz xanın
məzarını qoruyan Uryanxaylar bu günə
qədərdəyaşayırlar.Çoxazolsalarda,Sa
yandağlarındaTuvailəsərhəddətəxminən
50 nəfər qalmışdır.  Yay aylarında dağlıq
otlaqlarda onlara rast gəlmək olur. Onlar
başqaheçbiryerdəgörünmürlərvəonla
rınhaqqındaheçkimheçnəbilmir.Onlar
həmmonqol,həmdə tuvadilindədanışa
bilirlər.Özləridanışırlarki,lapqədimvaxt
lardan onları burda məhz Çinqiz Xanın
məzarınıqorumaqüçünsaxlamışlar.On
larda böyük monqol sərkərdəsi Subedey
Bahaduraməxsusdağkeçisininbuynuzla
rındandüzəldilmişyayvar.Bunlaratuvalı
tojintsydeyirlər,uranxaylardır,çünkion
lardanfərqliolaraqmonqoldilindədanışa
bilirlər. Həqiqətən də onlar Çinqiz Xanın
məzarınınsonuncumühafizəçiləridirlər.
Asiyada  7501225 il yaşı olan ikinci

qrupR1b1b1inortayaçıxmasınasəbəbol
muşhadisələrin ardıcıllığlnanəzər salaq.
Buqrupatuvalılar,uyğurlar,qıpçaqnəslin
dən olan qazaxlar daxildir.  R1b1b1
qaploqrupuRusiya tuvalılarıarasında
7,4%, Çın tuvalıları arasında isə 6,6%
təşkiledir.Buradanbeləbirfikirirəlisür
məkolarki,həminqaploqruptuvalıların
arasında qıpçaqsenyatolardan əmələ
gəlmişdir.XIXəsrinortalarındaon
ları Qərbi Monqolustanın tatarları
adlandırırdılar, buna baxmayaraq
monqollar özləri onları Uranxay
lar adlandırırlar. Altaylılar və
Abakantatarlarıisəonlarısoyon
adlandırırlar.Lakinözadlarıəs
lində Tubadır. Kobdo çayının
mənbəyindən Kosoğöl gölünə

qədər,oradanSelenqaçayınınşərqinəqə
dər, şimalı TannuOla dağlarına qədər,
XanXoheydağınıncənubyamacındaNa
rınSımın çayının vadisində məskunlaş
mışlar.
Uryanxaylarınəcdadlarıhaqqındaməlu

matailkdəfəmonqolşiveylərinintərkibin
dərastgəlinir.ŞiveyMonqolustanınşərqin
də, Monqolustanın mərkəzi hissəsində və
şimalşərqiÇindəyaşamışmonqolqəbilələ
ridir. Şiveylərin tərkibinə tayçuitlərin əc
dadları  şiveylər, xamaqmonqolların əc
dadları  menqu şiveylər, olxonutların əc
dadları  ulouxoular vəuryanxayların  əc
dadlarıvuluxunlarvəyaulyanxaylardaxil
olmuşlar.Dahasonralaruryanxaylardarle
kinmonqollarqrupunadaxilolmuşlar.
Bu etnonim “uria” və “xan” monqol

sözlərindən yaranmışdır.  Tədqiqatçıların
fikrinəgörə,uryanxaylarqədimkumosivə

ya tatarların nəslidirlər. Kumosilər ilə ki
danlarınəcdadalaıeynidirvəqədimmon
qolqəbilələriolan“syanbi”lərintərkibində
sərbəstbirqəbiləolmuşlar.IVəsrdənbaş
layaraqIXəsrəqədəruryanxaylarsyanbilə
rin əvvəl yaşadlqları torpaqları tutmuşlar
və Dalaynor gölündən şərqə qədər olan
ərazilərdəməskunlaşmışlar.Xəsrdəbəzi
ləriqərbəköçmüşvəMonqolustanınərazi
sində olan Xentey dağlarında və Baykal
gölündən cənubşərqə doğru ərazilərdə
məskənsalmışlar.
Çingiz xanın əcdadı olan DobunMer

qenin dövründə uryanxaylar BurxanXal
dundağınınətrafındayaşamışlar.XIIəsrdə
uryanxaylarXenteydağlarındanBarqucin
Tokuma qədər uzanan tayqada səpələn
mişlər və yerli monqol qəbilələrinə daxil
olmuşlar.  Çingiz xanın dövründə uryan
xay sərkərdələriCelmevə SubedeyMon
qoldövlətininformalaşmasındaböyükrol
oynamışlar.
XIII əsrin əvvəllərində,Çingiz xanBö

yükMonqol dövlətini yaratdığı zaman, o
minliklər sistemini qurdu və uryanxaylar
altıminəbölündülər.Onlardandördmini
şərqiTumendə,ikisiMonqolustanınmər
kəzivəqərbitumenlərindəməskənsalmış
dılar.Uryanxaylarbirneçəhissəyəbolün
müşdülərvəbununnəticəsindəonlarınbir
hissəsi cənuba, Xinqan dağlarına köçüb,
BöyükÇinSəddininarxaərazilərindəməs
kunlaşmışdılar, digərləri müqəddəs dağ
olanBurxanXaldunda,qalanlarıisəsonra
larAltaydağlarınayerləşmiş,oradaoy

ratlarıntərkibinədaxilolmuşdular.
XVIəsrinsonun
da Xinqanda və
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ÇinSəddindəyaşayanuryanxaylar,qərbə
çıxıbgetmişlər,ordaxarçinvətumetqəbi
lələri ilə birləşmişlər,Monqolustanın şərq
hissəsində məskunlaşmışlar. 6 uryanxay
meunqanından biri otoç adını daşıyırdı.
XIIIXIVəsrlərdəmeunqanotoçlarXentey
dağlarının ətəklərində yerləşmişdilər və
dağlıq,meşəlikbiryerolan,deyilənlərəgö
rə Çingiz xanın məzarının yerləşdiyi və
yalnızonunövladlarınındəfninəicazəve
rildiyiyerolmuş“İxxorix”müqəddəsyeri
qoruyurdular.
Getdikcəbumeunqanuryanxan tume

ninəsasıolduvəYuandövlətininparçalan
masından sonra ŞərqiMonqolustanın altı
tumenindən birini təşkil etdi. Müqəddəs
dağolan“BurxanXaldun”uryanxayların
danminnəfəri“İxxoriq”iqoruyurdularvə
XVəsrdənbaşlayaraqonlaraltışərqimon
qoltumenlərindənbirioldular. Iakinyüz
illər sonra uryanxan tumeni böyük Batu
munxuDayanxanavəonuntərəfdarlarına
qarşı dəfələrlə baş verən usyanlar nəticə
sində darmadağn edildi. Sağ qalanlar isə
XVI əsrin sonunda qərbə getdilər vəmü
vəqqətiolaraqXanqaydağlarındayerləşdi
lər, sonralar isə yenidənAltaya köçdülər.
XVIIəsrdəÇingizxanınoğluQersenzenin
nəvələrinin titulunu daşıyan  Dzasaqtu
xanlaraymakının(ittifaqının)tərkibinəda
xiloldular.
Oyratların tərkibində olan uryanxan

monqollarmançjurilərtərəfindənfəthedil
dikdənsonraXVIIIəsrinortalarındadörd
hoşuna bölündülər və Kobdo şəhərindən
qərbədoğruköçdülər.Budördhoşunur
yanxanların nəsilləri halhazırda Xovdda
(keçmişKobdoaymakı)yaşayırlar.Uryan
xanlarçoxsaylı,böyükbirqəbiləolmuşlar,

XIII əsrdə bir neçə hissəyə bölünmüşlər.
XVIəsrdədarmadağınedilmişlərvənəti
cədəmüxtəlifərazilərəsəpələnmişlər.

*  *  *
Tuvaetnomininyaranmasınıtədqiqatçı

larÇinsalnamələrindəteztezrastgəlinən
dubo,tubovəyatupoqəbilələriiləəlaqə
ləndirirlər.Dubolareramizinbirinciminil
liyindəTuvanınşərqhissəsində,Yeniseyin
yuxarıaxarındakıərazilərdəvəHubsügül
gölünün ətrafında yaşamışlar. Lakin bəzi
tədqiqatçılardubolarıntannuuranxayların
etnikəcdadlarıolmalarınaşübhəiləyana
şırlar.
Əslindətuva,tubo,tufa,tuma,tuxade

məkolarki, tıvanınvariantlarıdır.Buad
larlamüasiraltaylarıntərkibindəolan“tu
baları”etnikqrupun,ŞərqiSibirinmüasir
etnosu olan “tofalar”ın, Tuvada geniş ya
yılmış ailə adı “tumat” olan etnonimlərin
əlaqəsiolmağıçoxaydıngörünür.Çoxqə
dimdənbeləbir fikiryürütmüşlərki,“tu
ba” və “yış” keçmişdə sinonim adlar ol
muşlar,dahadoğrusu, tayqa,meşə iləör
tülmüş dağlar mənasını daşımışlar. Tuva
dilində“tıvakiji”,yakutdilindəisə“tııki
site”“dağadamı”anlamınagətiribçıxa
rır.
Digəretnonimlərəgəlincə isəuranxay

lar,uryayxatlar,uryanxaylar,soyanlar,so
yonlar, soyotlar və s. kimi adları onlara
qonşuxalqlarvermişlər.Tuvalılarınozləri
üçün isə bu etnonimlər xarakterik deyil.
Tuvalıların özlərinə verdikləri “tıva” adı
heçdəqonşuxalqlartərəfindəndərhalqə
bul edilməmişdi. Belə ki, hətta XX əsrin
əvvəllərinəqədərmonqolvərusrəsmivə
tarixisənədlərindəya“uryanxaylar”,yada
“soyotlar”göstərilir.Xakaslarvəaltaylılar

tuvalıları soyanlar adlandırırdılar. Uryan
xay etnominin yaranması çox ehtimal ki,
“ulyanxa,ulyanxa”Çinadlarındangəlmə
dir. Monqolustanın cənubşərqində yaşa
mış,qədim“dunhu”və“hi”qəbilələrinin
nəsillərini məhz bu cür adlandırırdılar.
Məhz bu etnonim qədim Tuvaya Tannu
Uryanxay,Uryanxayvilayətiadınıvermiş
dir.
 Lakin yenə də Tuvada ən genişməs

kunlaşmışqəbilələrmonquş,tülüş,qırğız
vətsaatanlardır.TsaatanlarMonqolustan
dayaşayantürkdillixalqlardır,onlarözlə
rini“tuxa”vəya“tuva”,“tuxakiji”,“tuva
kiji” adlandırırlar, buna baxmayaraq bu
Xubsugülətrafı tuvalıların soyan,urat,ba
lıkşı,demçi,höyük,tarqakiminəsilləridə
movcuddur.

Bə  zi mən  bə  lə  rə gö  rə Mon  qol İm  pe  ri  ya  sı -
nın ba  ni  si Çin  giz xa  nın mə  za  rı Tu  va  da 

ol  ma  lı  dır
ÇünkiÇingizxanınvətəniməhzuryan

xayların,yadatuvalılarınyaşadıqlarıərazi
dir.TarixçilərinəksəriyyətionunAltaySa
yandan  olduğunu söyləyirlər, bu da ya
müasirTuvaya,yadaşimalqərbiMonqo
lustan ərazisinə aid edilir. Bu ərazilərdə
etniktuvalılaryaşayıblar.
Çingiz xanın dövründə Cənubi Sibirin

birçoxxalqlarında“uryanxay”etnoniminə
rastgəlinir.YakutlarvəBaykalətrafıtürk
tayfaları özlərini belə adlandırırdılar. Qə
dimtarixisənədlərdəTuvalıları“oyin”ad
landırırdılar.“Uryanxay”isəməhzBaykal
türkləri adlandırılıb.  Tuva ərazisində im
periyaya qarşı birləşmiş tayfalar uzun
müddət işğalçılara qarşı müqavimət gös
tərmişlər. Xüsusən tumatlar monqollara
qarşı üsyan etmişlər. Tumatların ardınca
başqatayfalardaayağaqalxmışdılar.1220
ci ildə müqavimət dəf edisə də, Tuvanın
dağlıqərazilərindəpartizandəstələrimon
qollara qarşımübarizəni davam etdirirdi.
Lakin bütünbunlara baxmayaraq, 1225ci
ildəmüqavimət tamamilə dayandırılır və
Çingizxanbuərazilniözərazisielanedir.
İkiilsonraisəböyükhökmdarvəfatedir.
Təbiiki,bucürfaktlaraəsaslanaraqbelə

bir nəticə çıxarmaq olar ki, Çingiz xanın
mühafizədəstəsindəvəordusundaqeyri
leqal ərazilərdə yaşayan tuvalılardan heç
kəsolabilməzdi.Hökmdarınneçəiləhali
sini darmadağın etdiyi bir yerdə basdırıl
masıehtimalıdabirazçətindir.Deyilənlərə
görə,Çingizxanınməzarınınonunişğalla
rınaleqalyanaşmışərazilərdəolmasıdaha
ağlabatandır.
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HələXVIIəsrdəqeydolunurduki,Ye
niseyçöllərində,Abakan,Yus,Upsuçayla
rınınətrafında,dahadoğrusu,indikimüa
sirXakasiyanınərazisindəvəKrasnoyarsk
vilayətinin cənubqərbində o zamanlar
Tubalılar17ulustəşkiledirdilərki,buda
təxminən 30004000nəfərdeməkdir.Qır
ğızlardanbəziqadağalaragörəasılıidilər.
OnlarınşimalşərqtərəfdənqonşularıKa
çintatarları,KantatarlarıvəArintatarları
idi.TomskvəKuznetskvilayətləriiləsər
həd olan Saxa çöllərindən Krasnoyarska
qədər ŞimalQərb qonşuları isə Saqaylar
idi .AbakançayınınətrafındaTubalıların
qonşularıKarnaslar,Obdutlaridilər.Qərb
qonşularıKondom,Mras,Meles,Basaqar,
Kuçuqut,Kamlar,Çuytatarlarıidilər.
Yeniseydəməskunlaşmış orta əsr türk

qəbilələriəslindəaşağıdakıqruplarabölü
nürlər:

1. Tu  ba qru  pu - Uy  ğur qru  pu. On  lar 
ov  çu  lar idi  lər.

2. Xa  kas qru  pu - hə  qi  qi türk  lər ola -
raq, ya  rı ov  çu, ya  rı kö  çə  ri hə  yat tər  zi sü -
rür  dü  lər.

3. Qır  ğız qru  pu - çöl in  san  la  rı olub  lar, 
hey  van  dar  lıq  la məş  ğul olur  du  lar. 
Uranxaylar  Cənubi Altayda şimal

qərbdəAlpKanasdanvəTabınBoqdodan
başlayaraq cənubşərqdə Bulğun çayına
qədərolandağlıqərazinituturlar.Malqa
ra ilə çox zəngin olmasalar da, ovçuluğa
çox böyük maraq göstərirlər, xüsusilə,
marmotları ovlayırlar. Əkinçiliklə uran
xaylarməşğulolmurlar.Onlarzaysanqlar
laidarəolunan6mahalabölünürlər.Lakin
bütünmahalların idarəolunmasıKobdin
ambanı tərəfindən təsdiqlənmiş uranxay
şahzadəsininəlindəcəmlənmişdir.
Digər bir varianta görə protomonqol

qəbilələrininməskənsaldıqlarıUxuanda
ğınınadından“SımaTsyan”danyaranma
sıdır.Dahabaşqa fikirlərdəmövcuddur.
Li Daluna görə “UryanXay”  adı Tsin
dövrünə təsadüf edir.Məlumdurki, orta
əsrlərdə təxminənmin atlıdan ibarət bö
yükbirorduolanuranxatlarMonqolustan
və Baykalyanı ərazilərin şimalşərqində
yaşayaraq, Çinqiz Xanın məzarını qoru
muşlar.
Bütün Monqolustanın Böyük xanı ol

muşÇinqizXanınölümündənsonraonun
taxtı uğrunda Şərqi Uranxaylar arasında
mübarizəbaşlayır.RəqiblərolanAriqbu
xailəHubilayarasındamübarizədə,Ariq
buxa aralarında uranxay nəsillərindən
olan oyratlara güvənirdi. Hubilay Xanı
dövründəbəziməlumatlaragörətəqribən

30000 nəfər təşkil edən uranxayların bir
hissəsiBöyükÇinSəddiboyuncavəmüa
sirÇin əyaləti olan Lyaoduna köçürülür.
1387ci ildə Yuan sülaləsini əvəz etmiş
Minsk sülaləsinin hökmdarları, onlara
qarşı böyükbirhərbiyürüştəşkiletdilər
ki, bunun da nəticəsində onları fəth edə
bildilər. Tariximənbələrdənbuuranxay
lar“üçgözətçiuranxayları”“qurvanxa
ruulın uryanxayçuud” kimi tanınmışlar.
Bu uranxaylar tumenlərdən biri olan Şi
malıYuanıyaratmışdılar.
XVIIəsrinsonundanuryanxaylarınbö

yükbir hissəsi  sonralarCunqarXanlığı
nın (16351758ci illər) əsası  olan “dörd
oyratittifaqının”aktiviştirakçilarıoldular.
Bu barədə mənbələrdə yazılır ki, bu ur
yanxaylartsoros,torquud,hoşiudvəhoyd
kimiqəbilələrləbirlikdədördböyükoyrat
təşkiledirdilərvə“Dördoyratittifaqının
tarixi”  bu oyratlardan biri idi.  Monqol
mənbələrindəməlumatverilirki,ovaxtlar
birneçəmüxtəlifuryanxaylarmövcudidi.
Onlarınbirhissəsioyratlara,digərhissəsi
Xalxaya tabe idi. Rəşid Əd Dinə görə,
monqollarda “meşə uryanxayları” adı,
meşələrdə məskən salmış bütün xalqlar
üçün ümumi bir ad idi. Bu səbəbdən, o
hesabedirdiki,soyotlarınvəyatuvalıların
əcdadları olan “meşə uryanxayları” əsil
uryanxaylardeyildilər.
Meşə uryanxayları qəbilələri digər ur

yanxaylaraaiddeyildir,onlarbuadıona
görəalmışlarki,onlarınyurtlarımeşələr

dəyerləşirdi.Onlarınheçzamançadırvə
ya şatrları olmamışdır. Və geyimləri də
heyvandərilərindənidi.
Məlumdur ki, Monqolustanda uryan

xaylarvətumatlareynibiradıdaşıyırlar.
Altay uryanxayları özlərni oyratlara aid
edirlər,xalxauryanxaylarıisəözlərinixəl
xanlarhesabedirlərvətumatlarisəözlə
rinicənubimonqollaraaidedirlər.
Tuvalılar və yakutlar uryanxay irsinə

ona görə iddia edirlər ki, uryanxayların
tarixi çoxzəngunvəmaraqlıdır.Tuva ta
rixçiləri özləri qəbul edirlər ki, uryanxay
tuvalılarınözadlarıolmayıb.
Halhazırda “uryanxaylar” adı aşağı

dakıetnikqruplaraaidedilir:
Mon  qol  dil  li  lər:
Al  tay Ur  yan  xay  la  rı  oyratdillidirlər,

BayanUlqiy və  Kobdo aymaklarında
məskunlaşmışlar (2000ci ilə qədər 6274
nəfər olmuşlar). Oyrat dilinin uryanxay
dialektindədanışırlar.XVvəyaXVI əsr
lərdəbəziuryanxaylaronlardanayrılmış
larvəXanqaydağlarınaqalxmışlar.

Xub  su  gül ur  yan  xay  la  rı  xalxadillidir
lər. Xubsugül aymakında Xubsugül gö
lündən şərqə və qərbə doğru ərazilərdə
məskunlaşmışlarvəxalxasdilininuryan
xaydialektindədanışırlar.OnlarXVIIəsr
dəvəyadahaerkəndövrdəBurxanHal
dundançıxmışHuvsqeləgəlmişlər.

Türk  dil  li  lər:
Uy  ğur-ur  yan  xay  la  rı(tsaatanlar,tsatan

lar, monqol dilindən tərcümədə “maral
ovçuları” deməkdir) Xubsugül gölünün
şimalqərbində Darxat bölgəsinin dağla
rındayaşayırlar.Soyotlarınyaxınqohum
larıdırlar,onlardan350400 il əvvəlayrıl
mışlar. Şərqisayan dilinin tsaatansoyot
dialektindədanışırlar,lakinbudilmonqol
dili tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılır. Cəmi
282nəfərtəşkiledirlər.

Mon  çakuryanxayları Kobdo aymakı
nınBuyantsomonundayaşayantuvalılar
dır.Çində yaşayan, özlərini sadəcəmon
çak,gökmonçak,kokmonçakadlandıran
tuvalılardan gəlmədirlər.Monqolustanda
təxminən400700nəfərtəşkiledirlər.Tuva
diliningökmonçakdialektindədanışırlar.
“Uryanxi”adınıonlaramonqollarvermiş
lər,lakinonlarözlərini“tuba”,“tuva”ad
landırırlar.Tuvadilinəyaxınolantsenqel
dialektindədanışırlar.
Uryanxan,uryanxayvəuryanxadnəsil

lərininnümayəndələrimüasirMonqolus
tanındeməkolarki,bütünaymaklarında
yaşayırlar...

Ha  zır  la  dı: Səadət ra  ma  zan  lı



28 Dekabr 1895ci ildə  Paris
Grand Cafedə Lumiere qardaşları
nın çəkdiyi film göstərisi kinonun
yaranmasıkimiqəbuledilmişdir.İlk
illərdə panayırlarda əyləncə kimi
göstərilən, sonralar ticarətləşdirilən
filmzamanlabirəyləncəsektoruol
masıiləyanaşı,ənməşhurvəənsü
rətliinkişafedənvizualsənətkütlə
lərindənbirinəçevrildi.
Kinonun yaranması hesab edilən

1895ci ildən iki il yarımdan sonra,
birçoxölkələrhəttabusahədəbirad
dımatmadıqlarıhaldaAzərbaycanda
kinoyarandı.21iyun1898ciildəBa
kıdaüçqısafilmyarandı.“Şəhərba
ğında xalq gəzintisi”, “Qatarın də
miryolu stansiyasına daxil olması”
və “Bakı prospektləri” filmləri ilə
AzərbaycanBakıkinotarixinintəməl
daşlarıqoyuldu.Azərbaycankinosu,
deməkolarki,dünyakinosuiləeyni
vaxtayaranmağabaşlayıb.

1898ci ildə yarananAzərbaycan
kinosununyaranmasının100illiyini
qeydedərkənümummililiderHey
dər Əliyevin Azərbaycan konosu
haqqında dediyi bir cümləsində
Azərbaycanxalqınınkinoyaverdiyi
əhəmiyyətözəksinitapıb.
HeydərƏliyev,“Ölkələrinmədə

niyyət, sənətvəelmsahəsindəəldə
etdikləri müvəffəqiyyətlər, o ölkə
nindünyaölkələriarasındakıgücü
nü, nüfuz və hörmətini göstərir” 
deyərkən Azərbaycan dövlətinin
mədəniyyətə,sənətəvəelməverdiyi
dəyərigöstərmişdir.
Uzun illər kino sektorunun öndə

gedənölkələrindənolanABŞ,Fransa,
İngiltərə,Almanyavəs.kimiölkələr
dəkinonunyaranmatarixiiləAzər
baycankinosununyaranmatarixinin
üstüstədüşməsi Azərbaycanxalqı
nınbusahəyənəqədərönəmverdi
yini göstərir. Yenə 2 avqust 1898ci

ildə “Bibiheybətdə neft fontanı yan
ğını”, Əlahəzrət Buxara Əmirinin
“Yolasalma mərasimi”, “Balaxanıda
neft fontanı”, “Şəhər bağında xalq
gəzintisi”, “Qafqaz rəqsi” (sənədli)

a r a Ş d I r m a
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Şe  ner DAN  YIL  DIZ
Tür  ki  yə

və“İlişdin”adlıqısametrajlıfilmlər
göstərilmişvəbufilmlər,1900cüildə
ParisdədüzənlənənDünya sərgisin
dəgöstərilmişdir.
Tarixənəzərəsalsaq,ortayaçıxan

həqiqətifərqetməməkmümkünde
yil.Əgərdünyakinosununyarandı
ğıil1895ciildirsə,1900cüildədün
yakinobazarındaartıqAzərbaycan
filmləri də vardı. Bu rəsmi qeydlər
Azərbaycankinolarınındünyakino
suna paralel olaraq yarandığını və
paralelolaraqinkişafetdiyinibirda
hasübutedir.
2Avqust1898ciiltarixiAzərbay

cankinosuüçünbirbaşlanğıctarixi
olaraq qəbul edilmişdir ki, o tarix
dən, daha doğ

rusu bir əsr sonra ümummilli lider
HeydərƏliyevin8dekabr2000ciil
tarixlifərmanilə2avqustkinoişçi
lərinin peşəkar film vəAzərbaycan
kinosunun yaranması günü kimi
qeydolunur.
Azərbaycan kinosunun keçdiyi

mərhələlərə1898ciildəngünümüzə
qədərkeçənzamaniçindənəzərsal
saq,qarşılaşdığımızməlumatlar,ye
nədünyakinosu iləbərabərbirdə
yərgörünüşsərgiləyir.
Xüsusilə,1918ciilinmayayında,

Azərbaycan Demokratik Respubli
kası elanedildikdən sonrayenihö
kumətbirçoxmədənisiyasiislahat
larhəyatakeçirmişdir.Bu islahatla
rınənvacibixariciölkələrlə,eləcədə
iqtisadisahədəəlaqələrininkişafıol
muşdur.
Xarici ölkələrlə qarşılıqlı mədəni

mübadilələr sayəsində Azərbaycan
xalqıdünyakinoilətanışmaqşansı
namalikdir.
1920ciildəAzərbaycanınbolşevik

Ordusutərəfindənişğaledilməsinə
ticəsində hökumətin çökməsi belə
kinohəvəskarlarınınhəvəsiniqırma
mış, film çəkilişləri davametmişdir.
“Şərqxalqlarınınqurultayı”və

“26 Bakı komissarlarının dəf
ni” 1920ci ilin istehsalı filmləri ola
raqAzərbaycanfilmarxivindəkiyer
lərinialmışlar.Butarixdənüçilson
ra,  yəni 1923ci ildəAzərbaycanda
ilk professional film studiyasını qu
rulmasıvə1925ci ildə, filmatoqrafi
yanınyaranmasıilə,siyasitəlatümlə
rə, işğallara və iqtisadi çətinliklərə
baxmayaraq, Azərbaycan xalqının
mədəniyyətəvəeynizamandakino
yaverdiyiəhəmiyyətinbirdəlilidir.
1950ci illərə gəldikdə, görürük

ki,Azərbaycandahindfilmlərinətə

ləb artır. Çünki xalq müsiqili hind
filmlərini özlərinə daha yaxın bilir
lər.BuvəziyyətAərbaycanrejissor
larınındadiqqətindənkənarqalmır.
Hind filmlərihəftəsikeçirilir.Rejis
sorlarHindfilmlərihəftəsindənson
raçəkdiklərifilmlərəhindfilmlərin
dəndəçalarlar əlavəetməyəbaşla
yırlar.Bununnəticəsində,Azərbay
cankinotarixindəhindfilmlərindən
ilhamlanan musiqili komediyalar
yaranmışdı.
Ancaq uzun müddət eyni axın

üzərindədurulmuşolmasındanötə
riolsagərək60cıillərəgəlindiyində
Azərbaycan kinosunda açıqaydın

birdurğunluq
görülməkdədir.Budurğunluq70ci
illərin əvvəllərinə qədər davam et
miş, rejissor və ssenaristHəsən Se
yidbəylinin Azərbaycan kinosuna,
düşünən, istehsal edən çox yönlü
qəhrəmanlar gətirməsiylə film sek
torunda bir hərəkətlənmə, inkişaf
başlamışdır.
Birçoxrejissorvəssenaristbufil

mi həmin simvolla Azərbaycanda
hazırlamışdır.Təbiibuxarakterlərin
tutulmasınınənəhəmiyyətlisəbəbi,
o dövrün həyatını əks etdirən sim
vollar olması da diqqət çəkici bir

Azər  bay  can ki  no  su 
və se  rial sek  to  ru



28 Dekabr 1895ci ildə  Paris
Grand Cafedə Lumiere qardaşları
nın çəkdiyi film göstərisi kinonun
yaranmasıkimiqəbuledilmişdir.İlk
illərdə panayırlarda əyləncə kimi
göstərilən, sonralar ticarətləşdirilən
filmzamanlabirəyləncəsektoruol
masıiləyanaşı,ənməşhurvəənsü
rətliinkişafedənvizualsənətkütlə
lərindənbirinəçevrildi.
Kinonun yaranması hesab edilən

1895ci ildən iki il yarımdan sonra,
birçoxölkələrhəttabusahədəbirad
dımatmadıqlarıhaldaAzərbaycanda
kinoyarandı.21iyun1898ciildəBa
kıdaüçqısafilmyarandı.“Şəhərba
ğında xalq gəzintisi”, “Qatarın də
miryolu stansiyasına daxil olması”
və “Bakı prospektləri” filmləri ilə
AzərbaycanBakıkinotarixinintəməl
daşlarıqoyuldu.Azərbaycankinosu,
deməkolarki,dünyakinosuiləeyni
vaxtayaranmağabaşlayıb.

1898ci ildə yarananAzərbaycan
kinosununyaranmasının100illiyini
qeydedərkənümummililiderHey
dər Əliyevin Azərbaycan konosu
haqqında dediyi bir cümləsində
Azərbaycanxalqınınkinoyaverdiyi
əhəmiyyətözəksinitapıb.
HeydərƏliyev,“Ölkələrinmədə

niyyət, sənətvəelmsahəsindəəldə
etdikləri müvəffəqiyyətlər, o ölkə
nindünyaölkələriarasındakıgücü
nü, nüfuz və hörmətini göstərir” 
deyərkən Azərbaycan dövlətinin
mədəniyyətə,sənətəvəelməverdiyi
dəyərigöstərmişdir.
Uzun illər kino sektorunun öndə

gedənölkələrindənolanABŞ,Fransa,
İngiltərə,Almanyavəs.kimiölkələr
dəkinonunyaranmatarixiiləAzər
baycankinosununyaranmatarixinin
üstüstədüşməsi Azərbaycanxalqı
nınbusahəyənəqədərönəmverdi
yini göstərir. Yenə 2 avqust 1898ci

ildə “Bibiheybətdə neft fontanı yan
ğını”, Əlahəzrət Buxara Əmirinin
“Yolasalma mərasimi”, “Balaxanıda
neft fontanı”, “Şəhər bağında xalq
gəzintisi”, “Qafqaz rəqsi” (sənədli)
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Şe  ner DAN  YIL  DIZ
Tür  ki  yə

və“İlişdin”adlıqısametrajlıfilmlər
göstərilmişvəbufilmlər,1900cüildə
ParisdədüzənlənənDünya sərgisin
dəgöstərilmişdir.
Tarixənəzərəsalsaq,ortayaçıxan

həqiqətifərqetməməkmümkünde
yil.Əgərdünyakinosununyarandı
ğıil1895ciildirsə,1900cüildədün
yakinobazarındaartıqAzərbaycan
filmləri də vardı. Bu rəsmi qeydlər
Azərbaycankinolarınındünyakino
suna paralel olaraq yarandığını və
paralelolaraqinkişafetdiyinibirda
hasübutedir.
2Avqust1898ciiltarixiAzərbay

cankinosuüçünbirbaşlanğıctarixi
olaraq qəbul edilmişdir ki, o tarix
dən, daha doğ

rusu bir əsr sonra ümummilli lider
HeydərƏliyevin8dekabr2000ciil
tarixlifərmanilə2avqustkinoişçi
lərinin peşəkar film vəAzərbaycan
kinosunun yaranması günü kimi
qeydolunur.
Azərbaycan kinosunun keçdiyi

mərhələlərə1898ciildəngünümüzə
qədərkeçənzamaniçindənəzərsal
saq,qarşılaşdığımızməlumatlar,ye
nədünyakinosu iləbərabərbirdə
yərgörünüşsərgiləyir.
Xüsusilə,1918ciilinmayayında,

Azərbaycan Demokratik Respubli
kası elanedildikdən sonrayenihö
kumətbirçoxmədənisiyasiislahat
larhəyatakeçirmişdir.Bu islahatla
rınənvacibixariciölkələrlə,eləcədə
iqtisadisahədəəlaqələrininkişafıol
muşdur.
Xarici ölkələrlə qarşılıqlı mədəni

mübadilələr sayəsində Azərbaycan
xalqıdünyakinoilətanışmaqşansı
namalikdir.
1920ciildəAzərbaycanınbolşevik

Ordusutərəfindənişğaledilməsinə
ticəsində hökumətin çökməsi belə
kinohəvəskarlarınınhəvəsiniqırma
mış, film çəkilişləri davametmişdir.
“Şərqxalqlarınınqurultayı”və

“26 Bakı komissarlarının dəf
ni” 1920ci ilin istehsalı filmləri ola
raqAzərbaycanfilmarxivindəkiyer
lərinialmışlar.Butarixdənüçilson
ra,  yəni 1923ci ildəAzərbaycanda
ilk professional film studiyasını qu
rulmasıvə1925ci ildə, filmatoqrafi
yanınyaranmasıilə,siyasitəlatümlə
rə, işğallara və iqtisadi çətinliklərə
baxmayaraq, Azərbaycan xalqının
mədəniyyətəvəeynizamandakino
yaverdiyiəhəmiyyətinbirdəlilidir.
1950ci illərə gəldikdə, görürük

ki,Azərbaycandahindfilmlərinətə

ləb artır. Çünki xalq müsiqili hind
filmlərini özlərinə daha yaxın bilir
lər.BuvəziyyətAərbaycanrejissor
larınındadiqqətindənkənarqalmır.
Hind filmlərihəftəsikeçirilir.Rejis
sorlarHindfilmlərihəftəsindənson
raçəkdiklərifilmlərəhindfilmlərin
dəndəçalarlar əlavəetməyəbaşla
yırlar.Bununnəticəsində,Azərbay
cankinotarixindəhindfilmlərindən
ilhamlanan musiqili komediyalar
yaranmışdı.
Ancaq uzun müddət eyni axın

üzərindədurulmuşolmasındanötə
riolsagərək60cıillərəgəlindiyində
Azərbaycan kinosunda açıqaydın

birdurğunluq
görülməkdədir.Budurğunluq70ci
illərin əvvəllərinə qədər davam et
miş, rejissor və ssenaristHəsən Se
yidbəylinin Azərbaycan kinosuna,
düşünən, istehsal edən çox yönlü
qəhrəmanlar gətirməsiylə film sek
torunda bir hərəkətlənmə, inkişaf
başlamışdır.
Birçoxrejissorvəssenaristbufil

mi həmin simvolla Azərbaycanda
hazırlamışdır.Təbiibuxarakterlərin
tutulmasınınənəhəmiyyətlisəbəbi,
o dövrün həyatını əks etdirən sim
vollar olması da diqqət çəkici bir

Azər  bay  can ki  no  su 
və se  rial sek  to  ru
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Qısacası,1898ci ildəaddımatdı
ğı kino dünyasına Azərbaycan sö
zün yaxşı mənasında  çox şeylər
vermişdir.ÖzündəAzərbaycanmə
dəniyyətiniyansıdanfilmlərbugünə
qədərolduğukimi,bundansonrada
DünyaKinoPlatformundaqazandı
ğıyeriqoruyacaqkimigörünməkdə
dir.
Azərbaycanfilmsektorundason

illərdəsürətlibirdəyişimvəinkişaf
görülməkdədir.Gərəkkino,gərək
sə də teleserialların çəkilişində qa
zanılan uğurlar göstərir ki, kino
sektoru
Azərbaycanın iqtisadi dinamiz

minəvə inkişafdönəmində sratejik
bir yardım edəcək dönəmə gəlmiş
dir.Buüzdənkinosektoru,stratejik
birsektorolaraqyenidenələalınma
lı və Azərbaycanın xarici siyasət,
mədəniyyətvəturizmpotensialıba
xımdandəyərləndirilməlidir.Ermə
nilərinQarabağda etdikləri soyqırı
mıdünyayadoğrubirşəkildəanla
tılmasıüçündəkinosektorununin
kişafetməsicoxəhəmiyyətlidir.
Türkiyəkinovəteleserialsektoru

sahələrindəson5ildəböyükuğur
larəldəetmişdi.Yeniçəkilənfilmlər,
xüsusən də, teleseriallar başda ol
maqla Orta Doğu ölkələri olmaq
üzərə Balkanlardakı müsəlman öl
kələr arasında özünə bir xeyli alıcı
tapmışdı. Həmçinin müsəlman ol
mayan ölkələr də bu teleserialları
sevdi. Türk teleserialları bu gün
50dənçoxölkəyəsatılır.
Türk teleseriallarının ən önəmli

xüsusiyyəti xalqın xoşuna gedəcək
yeniüzlər tapmasıdır.Eyni zaman
da,genişkütlələrəxitabedən,onla
rınhisslərinətərcümanolanmövzu
ları ələ almasıdır. Maddi sıxıntılar
yaşayan kəsimlərin; eşqləri, gündə
lik problemləri, həyata baxışları bu
teleseriallarda geniş şəkildə işlən
mişdir.Diqqət etsək, görərik ki, bu
mövzular yalnız Türk xalqını dü
şündürənmövzulardeyildir.İnsan
lığınortaqdərdləri, gündəlikqayğı
vəmacəralarıvəeşqləri təbiiki,bu
teleseriallarınbuluşduğuortaqmöv
zulardır ki, bu mövzularda millət,
dinvəs.kimiinsanlığınortaqdəyər
ləri önə çıxmışdır. Bu  teleseriallar
dakı xarakterlər əlbəttə ki, özmilli
dəyərlərinivəmədəniyyətlərini əks

etdirir, ancaq bu dəyərlər eyni za
manda,ümumi dəyərlərdir. Belə ki,
insanaaidolanhərşey işlənmışdir.
Məsələn, Türk və Yunan arasında
sevgivəyamədəniyyətmübarizəsi
vəyaxalq,hökmdararasındatarixi
birsoyuqluq,münaqişələr,ortaqdə
yərlərbuteleseriallardaeztezxatır
lanır.
Deməkolarki,hərbirölkədəorta

auditoriyabusiqmentlərdən ibarət
dir;budaböyükbirbazartapır.Ən
azı5iləqədərdəbunudavametdi
rəcəyi görülür. Həmənhəmən hər

ölkədəteleserialseyriçisiortahesab
labukəsimlərdədir.
Türk teleseriallarına bir yandan

da zənginlərin həyatı gətirilərək,
zəngin,lüksiçindəyaşayanlarınacı
ları, bəzənməğlubiyyətəuğramala
rı, ədalətinzəfər çalmasıgenişxalq
kütlələrinin xoşuna getmiş, böyük
rəğbətgörmüşdü.Televizyonvəki
no tənqidçilərinin təxminləri bu
yöndədir ki, televizyon dünyası bu
zamanınsonundadayarışmavəailə
programlarınayönələcəkdir.
Azərbaycankinosuxüsusən tele

serial sektoru, xüsusilə müsəlman
ölkələrindəbiryertapmaqməqsədi
ilə, Türk teleserialının təcrübələrini
nəzərə almalıdır. Azərbaycan film
sənayesi, milli film sənayesini güc
ləndirmişnümunəviölkələrdəoldu
ğukimi,Azərbaycan film sənayesi
nin maraqlı tərəfləri ilə yanaşı
ideolojihüquqlar, iş şəraiti, iqtisadi
vəmaliyyəqaydalarıkimisahələrdə
dahakonkretvəplanlaşdırılmışad
dımlaratmalıdır.Bu,həmdaxiliba

zarın dinamikasına fayda verəcək,
həm də Azərbaycanın beynəlxalq
arenadayerivərolugüclənəcəkdir.
Kino sənayesi günümüzdəAme

rikakinosununhökmranlığıaltında
dır.Lakin,bir çoxbaşqaölkələrki
mi,Azərbaycankinorejissorları tex
niki və estetik cəhətdən uğurlu is
tehsallarda böyük başarılar qazan
mışlar.  Bununla birlikdə, dünyada
kinosənayesininkommersiyaquru
luşuvəinhisarlığısəbəbiylə,birçox
ölkəninmüvəffəqiyyətli filmləri ta
maşaçıya çatmaqda çətinlik çəkir.

EynişeyAzərbaycanüçündəkeçər
lidir. Türk film sənayesində son il
lərdəyaşanan inkişaflarvəyenidən
qurulanbazarlar,TürkiyəAzərbay
canortaqfilmistehsallarınınşansını
daha da artıracaq. İki qardaş ölkə
kino sənayesində, eləcə də hər bir
sahədə birlik, bərabərlik nümayiş
etdirəcəklər.
Azərbaycan son on beş ildə hər

birsahədəinkişafedir.Eynizaman
da kino sahəsində uğur qazanmaq
üçün güclü imkanları vardır.Azər
baycan“Avroviziyamahnımüsabi
qəsi”ndəbirincilikqazandığızaman
bir çox ölkələr bu müvəffəqiyyəti
qısqanclıqla qarşılayarkən həmişə
olduğukimiTürkiyənin qardaşlığı
naşahidoldu.Azərbaycanxalqının
eynimüvəffəqiyyətikinosahəsində
gözləməkhüququvar.
MənAzərbaycankinosununinki

şafını görür və “iki dövlət, birmil
lət“kimitanınanTürkiyəRespubli
kasının vətəndaşı kimi alqışlamaq
danqürurduyuram.

xüsusiyyətdir. Azərbaycan kinosu
nunoperailəgörüşü70ciillərdədir.
Aydındırki,ölkələrinyaşadığımü
haribələr və iqtisadi çətinliklər əv
vəlcə sənətçilərin əsərlərində əks
olunur.Çünkiölkələrinsənətkarları
beləhallardadövlətməmurlarından
çoxəvvəlözincəsənətlərinidaxilet
məyə başlayırlar. Bu həqiqətAzər
baycandadadəyişmir.Beləki,Sovet
coğrafiyasının80ciillərdəAzərbay
canamüdaxiləsi;ölkərəsmiləri,rəs
samlar tərəfindən kətan, kino ejis
sorlar tərəfindən kino çərçivələri...
Buillərdəçəkilmişfilmlərinməsələ
ləri adətən bu müdaxiləni təsvir
edir.
1991ciildəAzərbaycanmüstəqil

liyini elan edənə qədər keçən bir
müddətdəçəkilənfilmlər,bütövlük
də Azərbaycan xalqının üsyanını,
hüznünü ve xəyallarını anladan
filmlərdir.Azərbaycanın1991ciildə
müstəqilliyinielanetməsindənson
ra çəkilən filmlər isə, daha yüksək

coşqunluqla çəkilmiş və müstəqili
yintəsirihissedilməkdədir.
Bundan əlavə, o illərin filmlərin

dəolanmövzularDünyakinosunun
mövzusuilədeməkolarki,üstüstə
düşür. Cəmiyyətin toplumları ara
sındakı sinif fərqləri, dövlət, millət
arasında yaşananlar və fərdi həyat
hekayələri, bu mövzulara nümunə
olaraqgöstəriləbilər.
XX əsrdə isə, Azərbaycan kino

sunda tamamilə fərqli bir dövrün
başlandığıgörünür.Ancaqbuvəziy
yət Azərbaycan kinosunda mənfi
vəziyyət yaradıb; əksinə hökumət
tərəfindən dəstəklənən gənc rejis
sorlarvəssenaristlərmüvəffəqiyyət

li filmlər etdi. Buna baxmayaraq,
fərdi sektorun kinoya əhəmiyyətli
qatqılartəminedəcəyiaydındır.
Dünya kinosunu yaxından təqib

edən bu yeni nəsil, həm drama və
həm də vizual olaraq, şöhrəti ölkə
sərhədlərinin xaricinə çıxan filmlər
çəkmiş,bununladahərmərhələsin
də olduğu kimi, dünya kinosu ilə
Azərbaycan kinosunun yanyana
getdiyini sübut etmişlər. Buna nü
munəolaraqAsifRüstəmovun“Ev”,
ƏliİsaCabbarovun“Düyüm”,Elçin
Musaoğlunun“40Qapı”,ŞamilNə
cəfzadənin”Qala”, Çingiz Rəsulza
dənin “Gəlinciklər”  filmlərini gös
tərmək olar. Bu filmlər beynəlxalq
kinofestivallarda nümayiş etdirilib
vəböyükuğurlaraimzaatıb.
Azərbaycan kinosunun bugünkü

vəziyyətiuğurluvəçoxbaşarılısayı
labilir.Əlbətdə,buuğurunqazanıl
masının səbəbləri vardır. Bunlardan
birincisi və ən önəmlisiAzərbaycan
xalqınınmədəniyyətə,sənətəverdiyi

önəmdirsə, ikincisi isə son illərdə
dövlətinsənətəvəsənətkaraverdiyi
maddivəmənəvidəstəyidir.
MərhumprezidentHeydərƏliye

vinzamanındabaşladılanbudəstək,
indi Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevintərəfindəndavametdirilir.
Azərbaycan Mədəniyyət nazirli

yindən verilən məlumatlara nəzər
saldıqda Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan kinosuna verdiyimali
yə dəstəyi 2004cü ildə 850 min,
2005ciildə1milyon400min,2006
cı ildə 2 milyon, 2007ci ildə isə 3
milyon300minmanatolduğunuvə
illər arasındakı artıma baxıldığında
veriləndəstəyinharadaisə100%ar
taraqdavametdiyinigörürük.
20fevral2007tarixindePrezident

İlhamƏliyevin“Azərbaycandakino
sənətinininkişafınadair”imzaladığı
qərar da, Azərbaycan hökümətinin
kinoyaverdiğiönəmvədəyərinöl
çüsüdür.
Azərbaycan hökümətinin kinoya

verdiyibirbaşqadəstəkisə,gənçki
nosənətkarıyetişdirəcəkolantəşki
latlarınsayınınçoxaldılmasıdır.Bu
radatəhsilalantələbələrinkino,
drama, vizual və texnikiməsələ

lərdəDünya səviyyəsində təhsil al
maqda və çəkdikləri filmlərlə bey
nəlxalqfilmarenasındaboygöstər
məkdədirlər.
Azərbaycan hökümətinin gərək

özölkəsində,gərəksədədigərölkə
lərindüzənlədikləri“Filmhəftələri”
və “Film festivalları” içərisində yer
alması da Azərbaycan xalqının və
dövlətinin Azərbaycan kinosuna
verdiyidəstəyinsübutudur.



56   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   57

a r a Ş d I r m aa r a Ş d I r m a

Qısacası,1898ci ildəaddımatdı
ğı kino dünyasına Azərbaycan sö
zün yaxşı mənasında  çox şeylər
vermişdir.ÖzündəAzərbaycanmə
dəniyyətiniyansıdanfilmlərbugünə
qədərolduğukimi,bundansonrada
DünyaKinoPlatformundaqazandı
ğıyeriqoruyacaqkimigörünməkdə
dir.
Azərbaycanfilmsektorundason

illərdəsürətlibirdəyişimvəinkişaf
görülməkdədir.Gərəkkino,gərək
sə də teleserialların çəkilişində qa
zanılan uğurlar göstərir ki, kino
sektoru
Azərbaycanın iqtisadi dinamiz

minəvə inkişafdönəmində sratejik
bir yardım edəcək dönəmə gəlmiş
dir.Buüzdənkinosektoru,stratejik
birsektorolaraqyenidenələalınma
lı və Azərbaycanın xarici siyasət,
mədəniyyətvəturizmpotensialıba
xımdandəyərləndirilməlidir.Ermə
nilərinQarabağda etdikləri soyqırı
mıdünyayadoğrubirşəkildəanla
tılmasıüçündəkinosektorununin
kişafetməsicoxəhəmiyyətlidir.
Türkiyəkinovəteleserialsektoru

sahələrindəson5ildəböyükuğur
larəldəetmişdi.Yeniçəkilənfilmlər,
xüsusən də, teleseriallar başda ol
maqla Orta Doğu ölkələri olmaq
üzərə Balkanlardakı müsəlman öl
kələr arasında özünə bir xeyli alıcı
tapmışdı. Həmçinin müsəlman ol
mayan ölkələr də bu teleserialları
sevdi. Türk teleserialları bu gün
50dənçoxölkəyəsatılır.
Türk teleseriallarının ən önəmli

xüsusiyyəti xalqın xoşuna gedəcək
yeniüzlər tapmasıdır.Eyni zaman
da,genişkütlələrəxitabedən,onla
rınhisslərinətərcümanolanmövzu
ları ələ almasıdır. Maddi sıxıntılar
yaşayan kəsimlərin; eşqləri, gündə
lik problemləri, həyata baxışları bu
teleseriallarda geniş şəkildə işlən
mişdir.Diqqət etsək, görərik ki, bu
mövzular yalnız Türk xalqını dü
şündürənmövzulardeyildir.İnsan
lığınortaqdərdləri, gündəlikqayğı
vəmacəralarıvəeşqləri təbiiki,bu
teleseriallarınbuluşduğuortaqmöv
zulardır ki, bu mövzularda millət,
dinvəs.kimiinsanlığınortaqdəyər
ləri önə çıxmışdır. Bu  teleseriallar
dakı xarakterlər əlbəttə ki, özmilli
dəyərlərinivəmədəniyyətlərini əks

etdirir, ancaq bu dəyərlər eyni za
manda,ümumi dəyərlərdir. Belə ki,
insanaaidolanhərşey işlənmışdir.
Məsələn, Türk və Yunan arasında
sevgivəyamədəniyyətmübarizəsi
vəyaxalq,hökmdararasındatarixi
birsoyuqluq,münaqişələr,ortaqdə
yərlərbuteleseriallardaeztezxatır
lanır.
Deməkolarki,hərbirölkədəorta

auditoriyabusiqmentlərdən ibarət
dir;budaböyükbirbazartapır.Ən
azı5iləqədərdəbunudavametdi
rəcəyi görülür. Həmənhəmən hər

ölkədəteleserialseyriçisiortahesab
labukəsimlərdədir.
Türk teleseriallarına bir yandan

da zənginlərin həyatı gətirilərək,
zəngin,lüksiçindəyaşayanlarınacı
ları, bəzənməğlubiyyətəuğramala
rı, ədalətinzəfər çalmasıgenişxalq
kütlələrinin xoşuna getmiş, böyük
rəğbətgörmüşdü.Televizyonvəki
no tənqidçilərinin təxminləri bu
yöndədir ki, televizyon dünyası bu
zamanınsonundadayarışmavəailə
programlarınayönələcəkdir.
Azərbaycankinosuxüsusən tele

serial sektoru, xüsusilə müsəlman
ölkələrindəbiryertapmaqməqsədi
ilə, Türk teleserialının təcrübələrini
nəzərə almalıdır. Azərbaycan film
sənayesi, milli film sənayesini güc
ləndirmişnümunəviölkələrdəoldu
ğukimi,Azərbaycan film sənayesi
nin maraqlı tərəfləri ilə yanaşı
ideolojihüquqlar, iş şəraiti, iqtisadi
vəmaliyyəqaydalarıkimisahələrdə
dahakonkretvəplanlaşdırılmışad
dımlaratmalıdır.Bu,həmdaxiliba

zarın dinamikasına fayda verəcək,
həm də Azərbaycanın beynəlxalq
arenadayerivərolugüclənəcəkdir.
Kino sənayesi günümüzdəAme

rikakinosununhökmranlığıaltında
dır.Lakin,bir çoxbaşqaölkələrki
mi,Azərbaycankinorejissorları tex
niki və estetik cəhətdən uğurlu is
tehsallarda böyük başarılar qazan
mışlar.  Bununla birlikdə, dünyada
kinosənayesininkommersiyaquru
luşuvəinhisarlığısəbəbiylə,birçox
ölkəninmüvəffəqiyyətli filmləri ta
maşaçıya çatmaqda çətinlik çəkir.

EynişeyAzərbaycanüçündəkeçər
lidir. Türk film sənayesində son il
lərdəyaşanan inkişaflarvəyenidən
qurulanbazarlar,TürkiyəAzərbay
canortaqfilmistehsallarınınşansını
daha da artıracaq. İki qardaş ölkə
kino sənayesində, eləcə də hər bir
sahədə birlik, bərabərlik nümayiş
etdirəcəklər.
Azərbaycan son on beş ildə hər

birsahədəinkişafedir.Eynizaman
da kino sahəsində uğur qazanmaq
üçün güclü imkanları vardır.Azər
baycan“Avroviziyamahnımüsabi
qəsi”ndəbirincilikqazandığızaman
bir çox ölkələr bu müvəffəqiyyəti
qısqanclıqla qarşılayarkən həmişə
olduğukimiTürkiyənin qardaşlığı
naşahidoldu.Azərbaycanxalqının
eynimüvəffəqiyyətikinosahəsində
gözləməkhüququvar.
MənAzərbaycankinosununinki

şafını görür və “iki dövlət, birmil
lət“kimitanınanTürkiyəRespubli
kasının vətəndaşı kimi alqışlamaq
danqürurduyuram.

xüsusiyyətdir. Azərbaycan kinosu
nunoperailəgörüşü70ciillərdədir.
Aydındırki,ölkələrinyaşadığımü
haribələr və iqtisadi çətinliklər əv
vəlcə sənətçilərin əsərlərində əks
olunur.Çünkiölkələrinsənətkarları
beləhallardadövlətməmurlarından
çoxəvvəlözincəsənətlərinidaxilet
məyə başlayırlar. Bu həqiqətAzər
baycandadadəyişmir.Beləki,Sovet
coğrafiyasının80ciillərdəAzərbay
canamüdaxiləsi;ölkərəsmiləri,rəs
samlar tərəfindən kətan, kino ejis
sorlar tərəfindən kino çərçivələri...
Buillərdəçəkilmişfilmlərinməsələ
ləri adətən bu müdaxiləni təsvir
edir.
1991ciildəAzərbaycanmüstəqil

liyini elan edənə qədər keçən bir
müddətdəçəkilənfilmlər,bütövlük
də Azərbaycan xalqının üsyanını,
hüznünü ve xəyallarını anladan
filmlərdir.Azərbaycanın1991ciildə
müstəqilliyinielanetməsindənson
ra çəkilən filmlər isə, daha yüksək

coşqunluqla çəkilmiş və müstəqili
yintəsirihissedilməkdədir.
Bundan əlavə, o illərin filmlərin

dəolanmövzularDünyakinosunun
mövzusuilədeməkolarki,üstüstə
düşür. Cəmiyyətin toplumları ara
sındakı sinif fərqləri, dövlət, millət
arasında yaşananlar və fərdi həyat
hekayələri, bu mövzulara nümunə
olaraqgöstəriləbilər.
XX əsrdə isə, Azərbaycan kino

sunda tamamilə fərqli bir dövrün
başlandığıgörünür.Ancaqbuvəziy
yət Azərbaycan kinosunda mənfi
vəziyyət yaradıb; əksinə hökumət
tərəfindən dəstəklənən gənc rejis
sorlarvəssenaristlərmüvəffəqiyyət

li filmlər etdi. Buna baxmayaraq,
fərdi sektorun kinoya əhəmiyyətli
qatqılartəminedəcəyiaydındır.
Dünya kinosunu yaxından təqib

edən bu yeni nəsil, həm drama və
həm də vizual olaraq, şöhrəti ölkə
sərhədlərinin xaricinə çıxan filmlər
çəkmiş,bununladahərmərhələsin
də olduğu kimi, dünya kinosu ilə
Azərbaycan kinosunun yanyana
getdiyini sübut etmişlər. Buna nü
munəolaraqAsifRüstəmovun“Ev”,
ƏliİsaCabbarovun“Düyüm”,Elçin
Musaoğlunun“40Qapı”,ŞamilNə
cəfzadənin”Qala”, Çingiz Rəsulza
dənin “Gəlinciklər”  filmlərini gös
tərmək olar. Bu filmlər beynəlxalq
kinofestivallarda nümayiş etdirilib
vəböyükuğurlaraimzaatıb.
Azərbaycan kinosunun bugünkü

vəziyyətiuğurluvəçoxbaşarılısayı
labilir.Əlbətdə,buuğurunqazanıl
masının səbəbləri vardır. Bunlardan
birincisi və ən önəmlisiAzərbaycan
xalqınınmədəniyyətə,sənətəverdiyi

önəmdirsə, ikincisi isə son illərdə
dövlətinsənətəvəsənətkaraverdiyi
maddivəmənəvidəstəyidir.
MərhumprezidentHeydərƏliye

vinzamanındabaşladılanbudəstək,
indi Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevintərəfindəndavametdirilir.
Azərbaycan Mədəniyyət nazirli

yindən verilən məlumatlara nəzər
saldıqda Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan kinosuna verdiyimali
yə dəstəyi 2004cü ildə 850 min,
2005ciildə1milyon400min,2006
cı ildə 2 milyon, 2007ci ildə isə 3
milyon300minmanatolduğunuvə
illər arasındakı artıma baxıldığında
veriləndəstəyinharadaisə100%ar
taraqdavametdiyinigörürük.
20fevral2007tarixindePrezident

İlhamƏliyevin“Azərbaycandakino
sənətinininkişafınadair”imzaladığı
qərar da, Azərbaycan hökümətinin
kinoyaverdiğiönəmvədəyərinöl
çüsüdür.
Azərbaycan hökümətinin kinoya

verdiyibirbaşqadəstəkisə,gənçki
nosənətkarıyetişdirəcəkolantəşki
latlarınsayınınçoxaldılmasıdır.Bu
radatəhsilalantələbələrinkino,
drama, vizual və texnikiməsələ

lərdəDünya səviyyəsində təhsil al
maqda və çəkdikləri filmlərlə bey
nəlxalqfilmarenasındaboygöstər
məkdədirlər.
Azərbaycan hökümətinin gərək

özölkəsində,gərəksədədigərölkə
lərindüzənlədikləri“Filmhəftələri”
və “Film festivalları” içərisində yer
alması da Azərbaycan xalqının və
dövlətinin Azərbaycan kinosuna
verdiyidəstəyinsübutudur.



Oxucuların nəzərinə!

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

Tarixinə və gələcəyinə biganə qalma!
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АТХЯМ Иътимаи Бирлийи
Сядр: Илщам Surxay oьлу Исмайылов

ТЯСИСЧИ:

Gəncədə çalındı azadlıq suru,
Qovdu ürəklərdən zülməti, qoru,
Dağıt düşmən quran məkrli toru,
İrəli, irəli ər Paşam Nuru!

Çanaqqala  nurlu şəhidlik yolu,
Türk aslanlarının bükülməz qolu,
Allahım, sən özün onları qoru,
İrəli, irəli ər Paşam Nuru!

İstanbuldan gəldin Gəncəyə doğru,
Haydı, gavurlara anlat bu zoru,
Gəncədən Bakıya zəfərdir yolu,
İrəli, irəli ər Paşam Nuru!

Ər Paşam Nuru, Ər Paşam Nuru,
Turanın Aslanı, Nər Paşam Nuru!

AZƏrBAYcANIN ILK  
OrdU MArŞI




