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Bu il iyun ayı  nın 12-28-də Azər  bay  can qi  tə miq  yas  lı “Ba -
kı-Av  ro  pa Oyun  la  rı - 2015” ya  rış  ma  sı  na ev sa  hib  li  yi edə  cək. 
Ar  tıq öl  kə  miz  də bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın yük  sək sə  viy  yə-
 də ke  çi  ril  mə  si üçün mü  va  fiq ha  zır  lıq iş  lə  ri de  mək olar ki, 
tam ba  şa ça  tıb. Bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı ki  mi mö  tə  bər təd  bi-
 rin od  lar yur  du  nun pay  tax  tı olan Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si Av  ro  pa 
ailə  si  nin Azər  bay  ca  na bö  yük eti  ma  dı  nın ba  riz nü  mu  nə  si  dir. 

Qeyd edək ki, Ba  kı 2015 Av  ro  pa Oyun  la  rı — 2015-ci ilin 
iyu  nun  da, Azər  bay  ca  nın pay  tax  tı Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si plan -
laş  dı  rı  lan, bir çox in  no  va  tiv id  man nö  vü  nü özün  də cəm  ləş -
di  rən ilk Av  ro  pa oyun  la  rı  dır. Oyun  lar Av  ro  pa  nın 49 Mil  li 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  ni bir  ləş  di  rən Bey  nəl  xalq Olim  pi  ya Təş  ki-
 la  tı tə  rə  fin  dən ke  çi  ri  lir. 12-28 iyun ta  rix  lə  ri ara  sın  da ke  çi  ri  lə-
 cək Oyun  lar  da 49 öl  kə  dən 20 id  man nö  vü üz  rə 6000-dən çox 
id  man  çı  nın ya  rı  şa  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Ta  rix  də ilk Av  ro  pa Oyun  la-
 rı  nın ke  çi  ril  mə  si ba  rə  də qə  rar 8 de  kabr 2012-ci il ta  ri  xin  də, 
Ro  ma  da baş tut  muş Av  ro  pa Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin 41-ci Baş 
As  samb  le  ya  sın  da qə  bul edi  lib. Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın hər dörd 
il  də bir ke  çi  ril  mə  si plan  laş  dı  rı  lır, növ  bə  ti Oyun  lar 2019-cu 
il  də baş tu  ta  caq. Ba  kı  da ke  çi  ri  lə  cək bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la -
rın  dan mə  sul olan Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin Sə  rən  ca  mı ilə qu  rul  muş  dur. Ko  mi  tə  yə 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin üz  vü, YU  NES -
KO-nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban Əli  ye  va sədr  lik edir. 
Ba  kı 2015 Av  ro  pa Oyun  la  rı Əmə  liy  yat Ko  mi  tə  si (BAOƏK) 
Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri  nin qə  ra  rı ilə ya  ra  dıl  mış  dır. Av  ro -
pa Oyun  la  rı üçün 4 ob  yekt qru  pu üz  rə 18 ya  rış ob  yek  ti möv-
 cud  dur. Daimi id  man ob  yek  lə  ri  nin sa  yı 12-dir. On  lar  dan be -
şi- Mil  li Gim  nas  ti  ka Are  na  sı, BMX Ve  lo  par  kı, Ba  kı Su İd  ma  nı 
Mər  kə  zi, Ba  kı Atı  cı  lıq Mər  kə  zi və Mil  li Sta  dion ye  ni in  şa edil-
 miş  lər  dir. Həm  çi  nin Su Po  lo  su Are  na  sı, Çi  mər  lik Are  na  sı, 
Bas  ket  bol Are  na  sı, Dağ Ve  lo  si  pe  di Ve  lo  par  kı, ey  ni za  man  da 
Triat  lon və Ve  lo  si  ped ya  rış  la  rı üçün nə  zər  də tu  tul  muş al  tı 
mü  vəq  qə  ti id  man ob  yek  ti də ya  ra  dıl  mış  dır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev  ap -
re  lin 26-da Azər  bay  ca  nın və dün  ya  nın id  man ta  ri  xin  də əla -
mət  dar ha  di  sə olan bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın mə  şə  li  ni 
alov  lan  dır  dı. Bu gün həm də  ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın hə  yə -
ca  nı  nın baş  lan  ğıc gü  nü ki  mi ta  ri  xə düş  dü. Olim  pi  ya ənə  nə-
 si  nə uy  ğun ola  raq, es  ta  fet qə  dim od mə  bə  di olan Atəş  gah -
dan baş  lan  dı. Bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın mə  şə  li 47 gün ər -
zin  də Azər  bay  ca  nın hər bir gu  şə  si  ni gə  zib-do  la  şa  raq, 
Oyun  la  rın açı  lış mə  ra  si  min  də Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionu  na 
gə  ti  ri  lə  cək.
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Prezident İlham Əliyev:  

“Bakı 2015 Avropa Oyunları 
Azərbaycanın dünyada oynadığı 
nadir rolu əyani şəkildə ifadə edir”



 Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev mə  ra  sim  də çı  xış 
edə  rək  bil  dir  di ki, 2012-ci ilin so  nun  da Av  ro  pa Olim  pi  ya 
Ko  mi  tə  si bi  rin  ci Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın Azər  bay  can  da ke  çi -
ril  mə  si haq  qın  da qə  rar qə  bul et  miş  dir. “Bu, ta  ri  xi bir qə  rar 
idi. Çün  ki baş  qa qi  tə oyun  la  rın  dan fərq  li ola  raq, Av  ro  pa  da 
Oyun  la  rı heç vaxt ke  çi  ril  mə  miş  dir. Bu, Azər  bay  ca  na Av  ro-
 pa Olim  pi  ya ailə  si tə  rə  fin  dən gös  tə  ril  miş bö  yük eti  mad 
idi”. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bu Oyun  la  rın Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si 
haq  qın  da qə  bul edil  miş qə  ra  rın bir ne  çə amil  lə bağ  lı ol  du-
 ğu  nu bil  di  rib: “ İlk növ  bə  də, bu  nu id  man  çı  la  rı  mı  zın uğur  lu 
çı  xı  şı müm  kün et  miş  dir. Son Yay Olim  pi  ya Oyun  la  rın  da 
Azər  bay  can ko  man  da  sı 30-cu ye  rə la  yiq gö  rül  müş  dür. Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri ara  sın  da isə biz 15-ci ye  rə yük  səl  mi  şik. Ey  ni 
za  man  da, Azər  bay  can  da gö  zəl gənc nə  sil ye  ti  şir. Gənc id -
man  çı  la  rı  mız da bi  zi se  vin  di  rir. Ke  çən il ye  ni  yet  mə  lə  rin 
Olim  pi  ya Oyun  la  rın  da Azər  bay  can ko  man  da  sı 10-cu ye  rə 
yük  sə  lə bil  miş  dir. Bu, ta  ri  xi nailiy  yət  dir.  Bu  nun  la bə  ra  bər, 
son il  lər ər  zin  də Azər  bay  can  da müasir id  man inf  rast  ruk -
tu  ru ya  ra  dıl  mış  dır. Azər  bay  ca  nın böl  gə  lə  rin  də 40-dan çox 
Olim  pi  ya İd  man Mər  kə  zi ya  ra  dıl  mış  dır. Ba  kı şə  hə  rin  də ya -
ra  dı  lan və əsas  lı şə  kil  də tə  mir edi  lən bü  tün id  man ob  yekt-
 lə  ri  miz ən yük  sək stan  dart  la  ra ca  vab ve  rir. Şəx  sən mən 
he  sab edi  rəm ki, bun  dan yük  sək stan  dart müm  kün de -
yil”.

İl  ham Əli  yev Bey  nəl  xalq ya  rış  la  rın ke  çi  ril  mə  si üçün öl -
kə  miz  də ki  fa  yət qə  dər ge  niş təc  rü  bə  nin ol  du  ğu  nu da diq -
qə  tə çat  dı  rıb: “Son il  lər ər  zin  də Azər  bay  can  da çox  say  lı 
dün  ya və Av  ro  pa çem  pionat  la  rı ke  çi  ril  miş  dir. Azər  bay  ca -
nın sü  rət  li iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı əl  bət  tə ki, bu qə  ra  rın qə  bu  lun -
da öz ro  lu  nu oy  na  mış  dır. He  sab edi  rəm, önəm  li mə  sə  lə 
on  dan iba  rət  dir ki, Azər  bay  can əha  li  si bu qə  ra  rı bö  yük se -
vinc  lə və qü  rur his  si ilə qar  şı  la  mış  dır. Əmi  nəm ki, biz bu 
gö  zəl id  man bay  ra  mı  nı yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi  rə  cə  yik. 
Onu da qeyd et  mə  li  yəm ki, iki il  dən son  ra Ba  kı  da İs  lam 
Həm  rəy  lik Oyun  la  rı ke  çi  ri  lə  cək  dir. Yə  ni, bu id  man bay  ra  mı 
da  vam edir. Bu, əs  lin  də Azər  bay  ca  nın dün  ya  da oy  na  dı  ğı 
na  dir ro  lu əya  ni şə  kil  də ifa  də edir. 2015-ci il  də Av  ro  pa 
Oyun  la  rı, 2017-ci il  də isə İs  lam Həm  rəy  lik Oyun  la  rı Ba  kı  da 
ke  çi  ri  lə  cək  dir. Azər  bay  can əsr  lər bo  yu si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra -
sı, mil  lət  lə  ra  ra  sı, din  lə  ra  ra  sı dialo  qun apa  rıl  ma  sı üçün öz 
im  kan  la  rı  nı or  ta  ya qo  yur. Azər  bay  can  da bü  tün xalq  la  rın, 
bü  tün din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bir  gə ya  şa  ma  sı, bir ailə 
ki  mi ya  şa  ma  sı na  dir təc  rü  bə  dir. Be  lə  lik  lə, Azər  bay  can Av -
ro  pa ilə Asi  ya  nı, si  vi  li  za  si  ya  la  rı bir  ləş  di  rir, qar  şı  lıq  lı an  laş-
 ma  nın bər  qə  rar ol  ma  sı üçün səy  lə  ri  ni gös  tər  mək  də  dir.
Mən əmi  nəm ki, bi  zim id  man bay  ram  la  rı  mı  za gə  lən xa  ri  ci 
qo  naq  lar, id  man  çı  lar, məşq  çi  lər Ba  kı  dan öz və  tən  lə  ri  nə ən 
xoş təəs  sü  rat  la qa  yı  da  caq  lar. Azər  bay  can gənc müs  tə  qil 
döv  lət  dir. An  caq bi  zim çox bö  yük və zən  gin ta  ri  xi və mə -
də  ni ir  si  miz var. Azər  bay  ca  nın zən  gin ta  ri  xi, mə  də  niy  yə  ti 
bi  zim qü  rur mən  bə  yi  miz  dir. Azər  bay  can  da qə  dim ta  ri  xi 
me  mar  lıq abi  də  lə  ri bi  zim qü  rur mən  bə  yi  miz  dir”.
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A K T UA L

 Bu dövr  də, 1985-ci il fev  ra  lın 21-də 
Er  mə  nis  tan Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı Mər -
kə  zi Ko  mi  tə  si  nin so  vet rəh  bər  li  yi  nə 24 
ap  rel gü  nü  nün “Soy  qı  rım qur  ban  la  rı  nın 
xa  ti  rə gü  nü” ki  mi qeyd edil  mə  si haq  qın-
 da mü  ra  ciəti Sov.İKP MK Si  ya  si bü  ro  su -
nun ic  la  sı  nın gün  də  li  yi  nə da  xil edil  miş -
di. Bu  nun ar  dın  ca iyu  nun 20-də SS  Rİ 
Na  zir  lər So  ve  ti “1985-1986-cı il  lər  də xa  ri-
 ci öl  kə  lər  dən er  mə  ni  lə  rin SS  Rİ-yə re  pat -
riasi  ya  sı  nın da  vam et  di  ril  mə  si haq  qın -
da” qə  rar qə  bul et  di. Hə  min qə  ra  rın ye -
ri  nə ye  ti  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  ta  na 
xa  ri  ci öl  kə  lər  dən çox  lu say  da er  mə  ni kö -
çü  rül  dü. On  lar öz  lə  ri ilə qa  tı er  mə  ni mil-
 lət  çi  li  yi gə  ti  rə  rək azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
düş  mən  çi  li  yi qı  zış  dı  ra  raq bu is  ti  qa  mət -
də təb  li  ğat işi  ni ge  niş  lən  dir  di  lər. Ar  tıq 
1985-ci ilin so  nun  da “Daş  nak  süt  yun” 
par  ti  ya  sı  nın Afi  na  da ke  çi  ri  lən XXII qu -
rul  ta  yı “Bö  yük Er  mə  nis  tan” uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə  ni ye  ni  dən ge  niş  lən  dir  mək 
haq  qın  da qə  rar qə  bul et  miş  di. 1987-ci il 

iyu  lun 18-də Av  ro  pa Par  la  men  ti sax  ta 
“er  mə  ni soy  qı  rı  mı” id  diala  rı  nı ta  nı  dı və 
“soy  qı  rım qur  ban  la  rı  na” xa  ti  rə gü  nü tə -
sis et  di.

1980-ci il  lə  rin so  nun  da er  mə  ni  lər ye -
ni  dən Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
böl  gə  si  nə dair əra  zi id  diala  rı irə  li sür  dü -
lər.Hər də  fə Qa  ra  ba  ğa dair əra  zi id  diala-
 rı kə  nar  dan, məhz, Er  mə  nis  ta  nın təb  li  ği, 
təh  ri  ki və təz  yi  qi ilə or  ta  ya atı  lır  dı. Heç 
şüb  hə  siz, er  mə  ni  lə  rin bu əra  zi id  diala  rı 
bir  dən-bi  rə de  yil, Ye  re  van  da və Qərb  də 
olan hi  ma  yə  dar  la  rı tə  rə  fin  dən hə  lə xey  li 
əv  vəl hər  tə  rəf  li plan əsa  sın  da ha  zır  lan -
mış  dı. So  vet döv  rün  də mər  kə  zi ha  ki -
miy  yət or  qan  la  rı  nın hi  ma  yə  dar  lı  ğı ilə 
Azər  bay  can əley  hi  nə məq  səd  yön  lü şə -
kil  də təb  li  ğat kom  pa  ni  ya  sı apa  rıl  mış və 
nə  ti  cə  də, mən  fi ic  ti  mai fi  kir for  ma  laş  dı -
rıl  mış  dı. Er  mə  ni ideoloq  la  rı və on  la  rın 
ha  va  dar  la  rı Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi, so  sial-
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı haq  qın  da fakt  la  rı açıq-
aş  kar sax  ta  laş  dı  ra  raq bü  tün it  ti  faq miq -

ya  sın  da yay  mış  dı  lar. 1988-ci il ha  di  sə  lə  ri 
baş  la  yan  da ilk vaxt  lar və  ziy  yə  ti son də -
rə  cə gər  gin  ləş  dir  mə  yə, ic  ti  mai rə  yi öz 
tə  rəf  lə  ri  nə çək  mə  yə ça  lı  şan er  mə  ni si  ya -
sət  çi  lə  ri və on  la  rın mər  kə  zi it  ti  faq  da  kı 
hi  ma  yə  dar  la  rı tə  rə  fin  dən vi  la  yə  tin iq  ti -
sa  di ge  ri  li  yi pər  də  si al  tın  da Dağ  lıq Qa  ra-
 ba  ğın Er  mə  nis  ta  na bir  ləş  di  ril  mə  si üçün 
uzun müd  dət  dən bə  ri ha  zır  lan  mış plan 
üz  rə Xan  kən  din  də və Ye  re  van  da hə  rə  ka-
 ta baş  la  dı  lar. La  kin baş ve  rən son  ra  kı 
ha  di  sə  lər DQMV-in so  sial-iq  ti  sa  di ge  ri  li-
 yi ba  rə  də er  mə  ni ideoloq  la  rı  nın irə  li sür-
 dük  lə  ri bu sax  ta te  zi  sin yal  nız bə  ha  nə, 
əsas məq  sə  din isə Er  mə  nis  ta  nın Azər -
bay  ca  na qar  şı əra  zi id  diasın  da ol  du  ğu  nu 
gös  tər  di.

1988-ci il  də Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı Er  mə  nis-
 ta  na bir  ləş  dir  mək tə  lə  bi  lə Azər  bay  ca  na 
qar  şı əra  zi id  diala  rı irə  li sü  rən er  mə  ni  lər 
o dövr  də tək  cə SS  Rİ ha  kim dairə  lə  ri  nin 
de  yil, Qərb öl  kə  lə  ri  nin döv  lət və hö  ku -
mət or  qan  la  rı  nın hi  ma  yə  dar  lı  ğı  na da ar -
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Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na tə  ca  vü  zü,
sax  ta “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” 

və Qər  bin iki  li stan  dart  lar si  ya  sə  ti
Əli Hə  sə  nov

 Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin  
ic  ti  mai-si  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə kö  mək  çi  si,  

ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor 

XX əs  rin 80-ci il  lə  ri  nin ikin  ci ya  rı  sın -
da So  vet İt  ti  fa  qın  da ye  ni  dən  qur  ma 
adı al  tın  da bir sı  ra də  yi  şik  lik  lər baş 
ver  di.Be  lə bir şə  rait  də er  mə  ni  lər öz  lə -
ri  nin ya  xın və uzaq xa  ric  də  ki hi  ma -
yə  dar  la  rı  nın kö  mə  yi ilə “Bö  yük Er -
mə  nis  tan” ide  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün aş  kar  lıq və de  mok  ra  ti  ya  dan is -
ti  fa  də edə  rək ye  ni  dən Tür  ki  yə  yə və 
Azər  bay  ca  na qar  şı ge  niş  miq  yas  lı 
kam  pa  ni  ya  ya baş  la  dı  lar.



xa  la  nır  dı  lar. Bu mə  sə  lə  də Qərb öl  kə  lə  ri -
nin ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı  na müəy  yən 
tə  sir gü  cü  nə ma  lik xa  ric  də  ki er  mə  ni lob-
 bi  si  nin də əsas ro  lu ol  muş  dur. Fakt  lar 
gös  tə  rir ki, ha  di  sə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nın əv -
və  lin  də də, son  ra  kı mər  hə  lə  lə  rin  də də 
bu amil  lər güc  lü rol oy  na  mış  dır. Xa  ric -
də  ki er  mə  ni lob  bi  si bu  nu SS  Rİ-nin rəh -
bər or  qan  la  rı  na ko  bud  ca  sı  na mü  da  xi  lə 
və zo  ra  kı  lıq  la təz  yiq gös  tər  mək möv  qe -
yin  dən edir  di  lər. Er  mə  ni lob  bi  si  nin təz -
yi  qi və yar  dı  mı ilə dün  ya  nın bir sı  ra öl -
kə  lə  rin  də SS  Rİ-nin rəs  mi nü  ma  yən  də  lik-
 lə  ri və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar qar  şı  sın  da 
ke  çi  ri  lən say  sız-he  sab  sız nü  ma  yiş, yı  ğın-
 caq və mi  tinq  lər təş  kil edi  lir  di. Qərb 
döv  lət  lə  ri  nin ha  ki  miy  yət or  qan  la  rın  da 
er  mə  ni  lə  rin təm  sil olun  ma  la  rı və on  la  rın 
döv  lə  tin yük  sək və  zi  fə  li şəxs  lə  ri  nə müəy-
 yən tə  si  ri ilk növ  bə  də ABŞ-da özü  nü 
da  ha qa  ba  rıq şə  kil  də gös  tə  rir  di. Bu məq-
 səd  lə on  lar öz  lə  ri  nin bü  tün si  ya  si, iq  ti  sa -
di və hü  qu  qi va  si  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də edə -
rək Er  mə  nis  ta  na Ame  ri  ka tə  rə  fin  dən iq -
ti  sa  di və hu  ma  ni  tar yar  dım gös  tə  ril  mə  si-
 nə ça  lı  şır  lar.

1989-cu il iyu  lun 19-da ABŞ Se  na  tı er -
mə  ni lob  bi  si  nin tə  si  ri və təz  yi  qi ilə Azər-
 bay  can SSR-in Dağ  lıq Qa  ra  bağ Mux  tar 
Vi  la  yə  tin  də və  ziy  yət ba  rə  sin  də qət  na  mə 
qə  bul et  di. Ame  ri  ka Se  na  tı  nın Azər  bay -
can əley  hi  nə ko  bud böh  tan  lar  la do  lu bu 
qət  na  mə  si Azər  bay  can  da çox na  ra  zı  lıq  la 
qar  şı  lan  mış və bu  nun  la əla  qə  dar Azər -
bay  can SSR Ali So  ve  ti  nin Rə  ya  sət He  yə  ti 
qə  ti eti  ra  zı  nı bil  di  rə  rək ABŞ-ın rəs  mi 
döv  lət ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən 
be  lə hə  rə  kət  lə  rə son qo  yul  ma  sı  nı tə  ləb 
et  miş  di. Bə  ya  nat  da ABŞ se  na  tı  nın qə  bul 
et  di  yi bu qət  na  mə su  ve  ren bir döv  lə  tin-
Azər  bay  ca  nın da  xi  li iş  lə  ri  nə qa  rış  maq 
ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  di. Təəs  süf ki, o za -
man nə SS  Rİ Ali So  ve  ti, nə də SS  Rİ XİN-
yi bu mə  sə  lə  yə öz mü  na  si  bə  ti  ni bil  dir -
mə  di. Bax  ma  ya  raq ki, SS  Rİ-nin müt  tə  fiq 
res  pub  li  ka  la  rın  dan bi  ri olan Azər  bay  ca -
nın da  xi  li iş  lə  ri  nə mü  da  xi  lə et  mək bir  ba-
 şa SS  Rİ qa  nun  la  rı  nın po  zul  ma  sı və onun 
da  xi  li iş  lə  ri  nə qa  rış  maq de  mək idi.

Bu ha  di  sə  dən az son  ra, yə  ni 1989-cu il 
no  yab  rın 17-də ABŞ Se  na  tı  nın xa  ri  ci iş  lər 
üz  rə ko  mi  tə  si ye  ni  dən Azər  bay  ca  nın da -
xi  li iş  lə  ri  nə ko  bud mü  da  xi  lə edə  rək Dağ-
 lıq Qa  ra  bağ ba  rə  də qət  na  mə qə  bul et  di. 
Bu qət  na  mə Azər  bay  ca  na qar  şı qə  rəz  li 
möv  qe tu  tan ABŞ Se  na  tı tə  rə  fin  dən no -
yab  rın 19-da bə  yə  nil  di. ABŞ Se  na  tı xa  ri  ci 
iş  lər üz  rə ko  mi  tə  si  nin qə  bul et  di  yi bu 

qət  na  mə “Dağ  lıq Qa  ra  bağ xal  qı  nın mü -
ba  ri  zə  si  nin ABŞ tə  rə  fin  dən mü  da  fiə 
olun  ma  sı  nın ifa  də  si” ki  mi qə  lə  mə ve  ril  sə 
də, qət  na  mə  nin mət  nin  dən ay  dın olur  du 
ki, “Dağ  lıq Qa  ra  bağ xal  qı” ifa  də  si al  tın -
da yal  nız er  mə  ni  lər nə  zər  də tu  tu  lur  du. 
Qət  na  mə  nin bü  tün bənd  lə  ri Azər  bay  ca -
na qar  şı yö  nəl  dil  miş böh  tan və if  ti  ra  lar -
dan iba  rət idi. Qət  na  mə  də hə  qi  qət  dən 
ta  mam uzaq ola  raq DQMV er  mə  ni  lə  ri -
nin öz mü  qəd  də  ra  tı  nı tə  yin et  mə  yə can 
at  ma  sı, vi  la  yə  tin sta  tu  su  nun ix  ti  laf mən -
bə  yi ola  raq na  ra  hat  lıq do  ğur  du  ğu, Er -
mə  nis  ta  nın blo  ka  da  sı və bu ki  mi mə  sə  lə-
 lər real fakt  la  ra de  yil, er  mə  ni id  diala  rı  na 
əsas  la  na  raq vur  ğu  la  nır  dı. Er  mə  ni id -
diala  rı  nın qət  na  mə  də öz ək  si  ni tap  ma  sı, 
SS  Rİ hö  ku  mə  ti  nin gör  dü  yü təd  bir  lə  rin 
müs  bət qiy  mət  lən  di  ril  mə  si, Azər  bay  can 
əley  hi  nə hə  qi  qət  dən uzaq, ya  lan və qə -
rəz  li mə  lu  mat  la  rın ve  ril  mə  si  nin nə  ti  cə  si 
idi. ABŞ Se  na  tı  nın bu qə  ra  rı ilə əla  qə  dar 
SS  Rİ XİN-yi yal  nız bə  ya  nat  la çı  xış et -
mək  lə ki  fa  yət  lən  di.

Bu dövr  də er  mə  ni  lə  rin Tür  ki  yə  yə 
qar  şı sax  ta id  diala  rı da Qər  bin bə  zi 
dairə  lə  ri tə  rə  fin  dən mü  da  fiə edi  lir  di. 
Be  lə ki, 1989-cu il okt  yabr ayı  nın axı  rın-
 da ABŞ Se  na  tı Hü  quq ko  mi  tə  si  nin qə -
bul et  di  yi qə  rar la  yi  hə  sin  də ap  rel ayı -
nın 24-ü sax  ta “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın 
75 il  liiyi  nin qeyd edil  mə  si gös  tə  ri  lir  di. 
Bu la  yi  hə  yə res  pu  li  ka  çı  lar par  ti  ya  sı  nın 
se  nat  da  kı li  de  ri, er  mə  ni  pə  rəst se  na  tor 
Ro  bert Doul rəh  bər  lik et  miş və qə  ra  rı 
54 se  na  tor im  za  la  mış  dı.

Azər  bay  ca  na və Tür  ki  yə  yə qar  şı bu 
təz  yiq  lə  rin da  va  mı ki  mi, ay  rı-ay  rı er  mə -
ni lob  bi  çi  lə  ri  nin tə  si  ri və kö  mə  yi sa  yə  sin-
 də ABŞ Se  na  tı tə  rə  fin  dən 1991-ci il iyu -
lun 20-də Er  mə  nis  ta  na iq  ti  sa  di yar  dım 
gös  tər  mək ba  rə  də qə  rar qə  bul olun  du. 
İyu  lun 26-da isə pre  zi  dent C.Bu  şun SS -
Rİ-yə sə  fə  ri ərə  fə  sin  də ABŞ Se  na  tı ək  sər 
səs  lə er  mə  ni  lə  rin gu  ya Azər  bay  can əra -
zi  sin  dən zor  la kö  çü  rül  mə  si  ni pis  lə  yən 
qət  na  mə qə  bul et  di. Heç bir əsas  lı fakt 
ol  ma  dan qət  na  mə  də Azər  bay  ca  nın 
DQMV böl  gə  sin  də və di  gər yer  lə  rin  də 
ya  şa  yan er  mə  ni  lə  rə qar  şı so  vet or  du  su -
nun və Azər  bay  ca  nın hə  rə  kət  lə  ri pis  lə -
nir  di. Da  ha son  ra se  nat er  mə  ni  lə  rin 
DQMV-dən zor  la kö  çü  rül  mə  si  ni (?) da -
yan  dır  ma  ğa və mü  na  qi  şə  ni dinc yol  la 
da  nı  şıq  lar va  si  tə  si  lə həll et  mə  yə ça  ğı  rır -
dı. De  mok  ra  tik döv  lət he  sab edi  lən ABŞ-
da Se  na  tın qə  bul et  di  yi bu qət  na  mə 
Azər  bay  ca  na qar  şı əra  zi id  diala  rı irə  li 

sü  rən Er  mə  nis  ta  nın ya  lan və if  ti  ra ilə do -
lu olan sə  nəd  lə  rin  dən bi  ri  ni xa  tır  la  dır  dı.

1988-1991-ci il  lər  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
prob  le  mi ilə əla  qə  dar ABŞ-da bir sı  ra sə -
nəd  lə  rin qə  bul edil  mə  sin  də er  mə  ni ic -
ma  sı tə  rə  fin  dən 1971-ci il  də ya  ra  dı  lan 
Ame  ri  ka  nın er  mə  ni məc  li  si  nin bö  yük 
ro  lu ol  muş  dur. Bu  nun  la ya  na  şı, Ame  ri -
ka  nın er  mə  ni ic  ma  sı  na rəh  bər  lik edən 
məc  lis er  mə  ni mil  lə  ti  nin mə  na  fe  yi  ni tam 
təm  sil et  mək məq  sə  di ilə ABŞ-ın hö  ku -
mət dairə  lə  ri, se  na  tor  la  rı, konq  res  men  lə-
 ri ilə sıx əla  qə sax  la  yır  dı. Bu təş  ki  lat ABŞ 
Se  na  tın  da Dağ  lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si ilə 
əla  qə  dar mü  za  ki  rə  lər  də 100 se  na  tor  dan 
48-ni öz tə  rə  fi  nə çə  kə bil  miş  di. Bu dövr -
də ABŞ hö  ku  mə  ti  nin Er  mə  nis  tan üçün 
ayır  dı  ğı 10 mil  yon dol  la  ra pre  zi  den  tin 
fon  dun  dan 5 mil  yon dol  la  rın əla  və olun-
 ma  sı da məhz bu məc  li  sin xid  mə  ti idi.

ABŞ-ın yük  sək və  zi  fə  lər  də möv  qe tu -
tan er  mə  ni ic  ti  mai və si  ya  si xa  dim  lə  ri 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si  nin həl  lin  də hö -
ku  mət qul  luq  çu  la  rı  nın, se  na  tor  la  rın, 
konq  res  men  lə  rin və di  gər rəs  mi şəxs  lə -
rin fəal iş  ti  ra  kı  na və bu iş  də öz kö  mək  lə-
 ri  ni gös  tər  mə  si  nə nail ol  maq üçün hər 
cür va  si  tə  lər  dən, ən ki  çik im  kan  dan be  lə 
tam mü  vəf  fə  qiy  yət  lə is  ti  fa  də edə  rək on -
la  rın va  si  tə  si  lə So  vet İt  ti  fa  qı  nın döv  lət və 
hö  ku  mət or  qan  la  rı  na təz  yiq gös  tər  mə  yə 
ça  lı  şır  dı  lar. SS  Rİ-nin sü  qu  tun  dan son  ra 
re  gion  da nü  fuz uğ  run  da rə  qa  bə  tə gi  riş -
miş bö  yük döv  lət  lər keç  miş it  ti  fa  qın 
müs  tə  qil  lik qa  zan  mış res  pub  li  ka  la  rı  na, 
xü  su  si  lə, zən  gin tə  bii sər  vət  lə  rə və əmək 
eh  ti  yat  la  rı  na ma  lik Azər  bay  ca  na ye  nə də 
qə  rəz  li möv  qe  dən bax  ma  ğa baş  la  dı  lar.

1992-ci il okt  yab  rın 24-də Konq  re  sin 
102-ci ça  ğı  rış 2-ci ses  si  ya  sın  da keç  miş SS -
Rİ-nin Azər  bay  can  dan baş  qa di  gər 11 
res  pub  li  ka  sı  na (Er  mə  nis  tan, Be  lo  rus, 
Gür  cüs  tan, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Mol-
 do  va, Ru  si  ya, Ta  ci  kis  tan, Türk  mə  nis  tan, 
Uk  ray  na və Öz  bə  kis  tan) de  mok  ra  ti  ya  sı -
nın in  ki  şa  fı və ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ke -
çid məq  sə  di  lə 460 mil  yon dol  lar həc  min-
 də yar  dı  mı nə  zər  də tu  tan “Azad  lı  ğı Mü -
da  fiə Ak  tı” və ona 907-ci əla  və  nin qə  bul 
edil  mə  si Azər  bay  can-ABŞ mü  na  si  bət  lə -
ri  ni bir qə  dər də so  yu  da  raq iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lər  də daim mü  za  ki  rə ob  yek  ti -
nə çev  ri  lən prob  lem ya  rat  dı. Azər  bay  ca -
na qar  şı iq  ti  sa  di yar  dı  ma qa  da  ğa qo  yan 
bu qə  rar  da gös  tə  ri  lir  di ki, “Bir  ləş  miş 
Ştat  la  rın Azər  bay  ca  na yar  dı  mı o vax  ta 
qə  dər müm  kün ol  ma  ya  caq ki, ABŞ pre -
zi  den  ti müəy  yən  ləş  di  rib konq  re  sə mə  lu-
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 mat ver  sin ki, Azər  bay  can hö  ku  mə  ti bü -
tün blo  ka  da  la  rı, həm  çi  nin Er  mə  nis  tan və 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğa qar  şı zor gü  cün  dən is -
ti  fa  də  si  ni da  yan  dır  maq üçün əmə  li iş 
gö  rür”. Qə  bul edi  lən bu 907-ci əla  və  nin 
mət  nin  də açıq-aş  kar gös  tə  ri  lir  di ki, bu 
qə  rar, re  gion  da  kı real və  ziy  yə  tin təh  li  lin-
 dən de  yil, yal  nız mü  na  qi  şə tə  rəf  lə  rin  dən 
bi  ri olan Er  mə  nis  ta  nın mə  na  fe  yi və nöq -
te  yi-nə  zə  rin  dən qə  bul edil  miş  di. Bu qə -
ra  rın qə  bul edil  mə  sin  də heç şüb  hə  siz, 
konq  re  sə bö  yük tə  sir gü  cü  nə ma  lik er -
mə  ni lob  bi  si  nin əsas ro  lu ol  sa da, o dövr-
 də Azər  bay  can-ABŞ mu  na  si  bət  lə  rin  də 
də so  yuq  luq ya  rat  mış  dı.

Qərb öl  kə  lə  rin  də Azər  bay  can əley -
hi  nə olan mər  kəz  lər  dən bi  ri də məhz 
Fran  sa  da  kı er  mə  ni ic  ma  sı  dır. Azər  bay -
can əley  hi  nə mən  fi ic  ti  mai rə  yin for  ma-
 laş  ma  sın  da er  mə  ni dias  po  ru ilə ya  na  şı, 
ey  ni za  man  da bö  yük ti  ra  jı  na və yük  sək 
po  liq  ra  fi  ya key  fiy  yə  ti  nə ma  lik çox  say  lı 
mət  buat or  qan  la  rı  nın ro  lu da bö  yük ol -
muş  dur. Fran  sa  nın KIV-lə  ri, mə  sə  lən 
“Mond”, “Fi  qa  ro”, “Pa  riz  yen” ki  mi qə -
zet  lər, öl  kə  nin bir sı  ra te  le  vi  zi  ya şir  kət-
 lə  ri, xü  su  si  lə TF-1 və “An  tenn-2” şir  kət-
 lə  ri Azər  bay  can əley  hi  nə təb  li  ğat apa -
rır, Dağ  lıq Qa  ra  bağ ət  ra  fın  da və Er  mə -
nis  tan-Azər  bay  can sər  həd  din  də baş 
ve  rən ha  di  sə  lə  rə er  mə  ni  lə  rin mə  na  fe  yi, 
elə  cə də nöq  te  yi-nə  zə  rin  dən ya  na  şır  dı -
lar. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, aka  de  mik A.
Aqan  bek  yan Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğa dair er -
mə  ni  lə  rin id  diala  rı  nı ilk də  fə məhz 
Fran  sa  da açıq  la  mış və 1987-ci il no  yab-
 rın 18-də nəşr edi  lən “Hum  ma  ni  te” 
qə  ze  tin  də çap olun  muş  du. Bu mü  sa  hi -
bə er  mə  ni  lə  rin Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğa dair 
əra  zi id  diala  rı  nın baş  lan  ma  sı üçün bir 
siq  nal ro  lu  nu oy  na  dı.

XX əs  rin so  nun  da, azər  bay  can  lı  lar 
növ  bə  ti də  fə et  nik tə  miz  lə  mə və soy  qı  rı -
ma mə  ruz qal  mış  lar. Bü  tün dövr  lər  də 
ol  du  ğu ki  mi er  mə  ni  lə  rin hə  ya  ta ke  çir  di -
yi bu iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti küt  lə  vi qır  ğın  lar  la 
mü  şa  yiət olun  muş  dur. Be  lə ki, 1988-
1993-cü il  lər  də Er  mə  nis  ta  nın hər  bi tə  ca -
vü  zü nə  ti  cə  sin  də 20 000 nə  fər azər  bay -
can  lı hə  lak ol  muş, 100 000 nə  fər  dən ço  xu 
ya  ra  lan  mış, 50 000 nə  fər isə müx  tə  lif də -
rə  cə  li xə  sa  rət ala  raq əlil ol  muş  dur. 1992-
ci il fev  ra  lın 26-da er  mə  ni  lə  rin  Xo  ca  lı  da 
tö  rət  dik  lə  ri soy  qı  rı  mı bü  tün in  san  lı  ğa və 
bə  şə  riy  yə  tə qar  şı yö  nəl  dil  miş ən ağır ci -
na  yət  lər  dən bi  ri ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
Dün  ya ta  ri  xin  də Xo  ca  lı fa  ciəsi ta  ri  xi yad-
 daş  lar  dan heç vaxt si  lin  mə  yən Xa  tın, 

Sonq  mi, Ruan  da, Sreb  re  nit  sa və Xo  lo -
kost ki  mi dəh  şət  li fa  ciələr  dən heç də ge  ri 
qal  mır. Adı çə  ki  lən ha  di  sə  lər mü  ha  ri  bə -
lər ta  ri  xi  nə dinc əha  li  nin soy  qı  rı  mı ola -
raq da  xil ol  muş və bü  tün dün  ya  da ge  niş 
əks-sə  da do  ğur  muş  dur. An  caq bü  tün 
dün  ya  nın gö  zü qar  şı  sın  da və ya  xın ta  ri -
xi  miz  də baş ve  rən bu dəh  şət  li soy  qı  rı  ma 
bö  yük döv  lət  lər la  qe  yid ya  na  şır, bə  zən 
də er  mə  ni  pə  rəst möv  qe  dən çı  xış edir  lər.

1992-ci il  dən bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, 
o cüm  lə  dən ATƏT-in Minsk qru  pu  nun 
va  si  tə  çi  lik səy  lə  ri ilə ya  na  şı, 1999-cu ilin 
ap  re  lin  dən ye  ni for  ma  da da ad  dım  lar 
atıl  mış  dır. Çox ağır və çə  tin ke  çən da  nı-
 şıq  lar za  ma  nı Azər  bay  can döv  lə  ti öz 
haq  lı möv  qe  yi  ni mü  da  fiə edər  kən bir 
sı  ra çə  tin  lik  lər  lə qar  şı  la  şır. Çün  ki mü  na-
 qi  şə baş  la  yan  dan ke  çən dövr ər  zin  də 
apa  rı  lan da  nı  şıq  lar  da tə  ca  vüz  kar Er  mə -
nis  tan qey  ri-konst  ruk  tiv möv  qe  dən çı -
xış edə  rək iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  tin  dən əl çək -
mir. Di  gər tə  rəf  dən isə dün  ya bir  li  yi  nin 
“iki  li stan  dart  lar” prin  si  pin  dən çı  xış et -
mə  si, BMT və ATƏT ki  mi bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın öz tək  lif və qət  na  mə  lə  ri  ni 
hə  ya  ta ke  çir  mək üçün konk  ret fəaliy  yət 
gös  tər  mə  mə  si da  nı  şıq  lar pro  se  sin  də irə-
 li  lə  yi  şin əl  də olun  ma  sı  na ma  neə tö  rə  dir. 
Bu  na sə  bəb bir tə  rəf  dən Er  mə  nis  ta  nın 
qey  ri-konst  ruk  tiv möv  qe  dən çı  xış edə -
rək iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni da  vam et  dir  mə -
si, di  gər tə  rəf  dən bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la -
rın, tə  ca  vüz  kar  la tə  ca  vü  zə mə  ruz qa  la  nı 
ey  ni tut  ma  sı  dır.

Son il  lər  də Er  mə  nis  ta  nın və Qərb  də  ki 
bə  zi qu  rum  la  rın sax  ta “er  mə  ni soy  qı  rı -
mı” haq  qın  da uy  dur  ma  la  rı  na gəl  dik  də 
isə, bu id  dia sub  yek  tiv mü  la  hi  zə  lə  rə söy-
 kən  mək  lə ya  na  şı, is  la  mo  fob, an  ti-azər -
bay  can və an  ti-türk me  yil  lə  rin son dövr -
lər  də güc  lən  mə  si  nin tə  za  hü  rü  dür. 2015-
cü il mart ayı  nın 12-də Av  ro  pa Par  la -
men  ti “Dün  ya  da in  san haq  la  rı və de -
mok  ra  ti  ya” ad  lı sə  nəd  də Av  ro  pa İt  ti  fa  qı-
 na da  xil olan 28 öl  kə  yə qon  dar  ma “er -
mə  ni soy  qı  rı  mı”nın ta  nın  ma  sı ilə əla  qə -
dar mü  ra  ciət et  miş  dir. Bu gün  lər  də isə 
Av  ro  pa Par  la  men  ti bu  nun da  va  mı ola -
raq növ  bə  ti ad  dı  mı at  maq  la an  ti-azər -
bay  can və an  ti-türk möv  qe  yi  ni bir da  ha 
or  ta  ya qoy  du. Hə  min sə  nə  din ma  hiy  yə  ti 
on  dan iba  rət  dir ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na da -
xil olan öl  kə  lər 24 ap  rel ta  ri  xi  ni “er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı gü  nü” ki  mi qeyd et  sin  lər.

Bu qət  na  mə  nin qə  bul edil  mə  si ha  zır -
da Av  ro  pa  da, Qər  bin tə  şəb  bü  sü ilə ya  ra-
 dı  lan ək  sər bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da, o 

cüm  lə  dən və xü  su  si  lə Av  ro  pa Par  la  men-
 tin  də iki  li stan  dart  lar və is  la  mo  fob əh  val-
ru  hiy  yə  nin hökm sür  dü  yü  nü gös  tə  rir. 
Bu  nun  la ya  na  şı, ne  çə il  lər  dir biz bü  tün 
dün  ya  ya, həm  çi  nin Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  ra ya  ra  sı hə  lə sa  ğal -
ma  mış Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı haq  qın  da hə  qi -
qət  lə  ri, son 200 il  də er  mə  ni  lə  rin türk  lə  rə 
və azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rət  di  yi vəh  şi-
 lik  lə  ri real fakt  lar  la çat  dı  rı  rıq. Am  ma 
bu  nun qar  şı  lı  ğın  da Av  ro  pa öl  kə  lə  ri, Av -
ro  pa Par  la  men  ti,Av  ro  pa Şu  ra  sı ki  mi qu -
rum  lar mə  sə  lə ilə bağ  lı ob  yek  tiv, real tə -
si  ri olan heç bir qə  rar qə  bul et  mə  miş  lər. 
Ək  si  nə ta  ri  xi fakt  lar, sə  nəd  lər təs  diq edir 
ki, 1915-ci il  də Tür  ki  yə əra  zi  sin  də er  mə -
ni  lə  rə qar  şı heç bir soy  qı  rı  mı ol  ma  mış -
dır. Tür  ki  yə  nin mü  ha  ri  bə  yə cəlb olun -
du  ğu hə  min dövr  də er  mə  ni  lər çox  say  lı 
si  lah  lı dəs  tə  lər ya  ra  da  raq ar  xa cəb  hə  də 
üs  yan qal  dır  mış, türk or  du  su  na qar  şı 
hü  cum  lar təş  kil et  miş, ay  rı-ay  rı şə  hər və 
qə  sə  bə  lər  də küt  lə  vi qətl  lər tö  rə  də  rək, 
əha  li  yə qar  şı qey  ri-in  sa  ni ak  si  ya  lar hə  ya-
 ta ke  çir  miş  lər. Tə  bii ki, türk or  du  su da 
dinc əha  li  ni mü  da  fiə et  mək, on  la  rı er  mə-
 ni vəh  şi  lik  lə  rin  dən qo  ru  maq üçün la  zı  mi 
təd  bir  lər gör  müş  dür. Er  mə  ni  lə  rin bu və 
ya di  gər əra  zi  lə  rə kö  çü  rül  mə  si za  ma  nı 
da heç bir soy  qı  rı  mı baş ver  mə  miş  dir. 
Heç şüb  hə  siz ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” ilə bağ  lı 
qə  bul et  di  yi qət  na  mə Av  ro  pa Par  la  men  ti 
ta  ri  xin  də heç bir hə  qi  qə  ti əks et  dir  mə -
yən, I Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nin real ta  ri  xi  ni 
təh  rif edən, əda  lət  siz, xü  su  si məq  səd da -
şı  yan və si  ya  si  ləş  miş bir qə  rar  dır.

Bu  na gö  rə ha  zır  da ta  ri  xi real  lı  ğı təh -
rif edə  rək, heç bir fak  ta is  ti  nad et  mə  dən, 
o döv  rün ar  xiv ma  te  rial  la  rı  nı araş  dır -
ma  dan bir qrup si  ya  sət  çi  nin, de  pu  ta  tın 
ötən əs  rin əv  və  lin  də baş ve  rən ha  di  sə  lə-
 ri qiy  mət  lən  dir  mə  si ta  ma  mi  lə yan  lış  dır 
və “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” haq  qın  da id -
dialar sub  yek  tiv mü  la  hi  zə  lə  rə söy  kən -
mək  lə ya  na  şı, is  la  mo  fob, an  ti-mü  səl  man 
və an  ti-türk me  yil  lə  rin güc  lən  mə  si  nin 
tə  za  hü  rü  dür. Bu, həm də müasir dün -
ya  da, xü  su  sən Qərb  də hökm sü  rən iki  li 
stan  dart  la  rın nə  ti  cə  si  dir. Tə  bii ki, Qər -
bin ay  rı-ay  rı dairə  lə  ri  nin ta  ri  xi təh  rif et -
mək və mü  səl  man dün  ya  sı haq  qın  da 
yan  lış tə  səv  vür for  ma  laş  dır  maq cəhd  lə -
ri pis  lə  nil  mə  li, bü  tün id  dialar konk  ret 
fakt  lar əsa  sın  da ca  vab  lan  dı  rıl  ma  lı  dır. 
Tə  rəq  qi  pər  vər bə  şə  riy  yət bi  lir ki, be  lə 
ha  di  sə ol  ma  yıb və bu ki  mi qə  rar  lar, qət-
 na  mə  lər yal  nız ay  rı-ay  rı dairə  lə  rin öz 
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ma  raq  la  rı  nı tə  min et  mək cəhd  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  si ola  raq mey  da  na çı  xır.

Ey  ni za  man  da, bu qət  na  mə Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin bi  rin  ci be  lə sub  yek  tiv, an -
ti-is  lam, an  ti-türk və an  ti-Azər  bay  can 
ma  hiy  yə  ti kəsb edən qə  ra  rı de  yil və çox 
gü  man ki, gə  lə  cək  də də biz bu cür “qə -
rar  la  rın” şa  hi  di ola  ca  ğıq. Həm Azər  bay -
can, həm də Tür  ki  yə an  ti-qərb möv  qe -
yin  də de  yil Qərb  lə bü  tün sa  hə  lər  də əda -
lət  li, bə  ra  bər  hü  quq  lu əmək  daş  lı  ğa və tə -
rəf  daş  lı  ğa ha  zır  dır  lar. Am  ma təəs  süf ki, 
son za  man  lar həm ABŞ-da, həm də Av -
ro  pa  da mü  səl  man və türk xalq  la  rı  na 
qar  şı bir ov  qat hökm sür  mək  də  dir. Bu 
si  ya  sə  tin Qər  bə nə ve  rə  cə  yi  ni ta  rix özü 
gös  tə  rə  cək. Am  ma Azər  bay  can döv  lə  ti 
im  kan ve  rə bil  məz ki, on  la  rın bu ki  mi 
əda  lət  siz qə  rar  la  rı dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
təl  qin olun  sun və real hə  qi  qət ki  mi zor  la 
in  san  la  rın şüuru  na ye  ri  dil  sin. Bu qə  rar -
dan son  da Azər  bay  can Av  ro  pa Par  la -
men  ti ilə mü  na  si  bət  lə  ri  nə ye  ni  dən bax -
ma  lı ola  caq və ar  tıq Azər  bay  can Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin “Av  ro  nest” qru  pun  da 
fəaliy  yə  ti  ni da  yan  dır  mış  dır. Be  lə get -
sə,Av  ro  pa Par  la  men  ti ilə də bü  tün əla  qə-
 lə  rə ye  ni  dən bax  ma  lı ola  ca  ğıq.

 Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin be  lə bir əda  lət-
 siz möv  qe nü  ma  yiş et  di  ril  mə  si ilk də  fə 
de  yil. 2014-cü il  də 751 par  la  men  ta  ri  si 
olan bir təş  ki  lat tə  lə  sik 46 nə  fər üz  vü  nü 
top  la  maq  la Azər  bay  can haq  qın  da da  ha 
bir qət  na  mə qə  bul et  miş  di. Tə  bii ki, bu 
qət  na  mə  nin də hü  qu  qu ba  za  sı yox idi. 
Bu  na bax  ma  ya  raq, Av  ro  pa türk dün  ya  sı-
 na qar  şı öz qə  rə  zi  ni, qey  ri-ob  yek  tiv  li  yi  ni 
və ay  rı-seç  ki  li  yi  ni açıq şə  kil  də nü  ma  yiş 
et  di  rir. Bu, həm də Av  ro  pa  nın be  lə üsul -
lar  la Azər  bay  ca  na və Tür  ki  yə  yə təz  yiq 
edə  rək si  ya  si kur  su  nu də  yiş  mə  yə məc -
bur edil  mə  si  nə yö  nə  lən bir ad  dım  dır. 
Bü  tün bun  la  ra rəğ  mən Av  ro  pa Par  la -
men  ti qət  na  mə qə  bul edər  kən dü  şün  mə-
 li, at  dı  ğı ad  dı  mın de  mok  ra  ti  ya  ya, bey -
nəl  xalq hü  qu  qun tə  ləb  lə  ri  nə zidd olub-
ol  ma  ma  sı  nı müəy  yən et  mə  li  dir.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin be  lə bir mə  su -
liy  yə  ti - yüz il bun  dan əv  vəl “er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı” de  yi  lən və ol  ma  mış bir ha  di -
sə  ni öz üzə  ri  nə gö  tür  mə  si ey  ni za  man  da, 
Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  tin  də Av  ro  pa de -
mok  ra  ti  ya  sı  na olan ina  mı da sar  sıt  mış -
dır. Bir qə  dər əv  vəl Ro  ma Pa  pa  sı tə  rə  fin-
 dən sax  ta “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın ta  nın -
ma  sı ba  rə  də ve  ril  miş bə  ya  nat da dün  ya -
da baş alıb ge  dən əda  lət  siz  li  yin və is  la -
mo  fo  bi  ya  nın gös  tə  ri  ci  si  dir. Heç şüb  hə  siz 

ki, Azər  bay  can döv  lə  ti və xal  qı, be  lə ya -
lan  lar  la, “qa  ra piar” kam  pa  ni  ya  la  rı ilə 
“Av  ro  vi  sion” mah  nı mü  sa  bi  qə  si za  ma  nı 
da qar  şı  laş  mış və in  di də I Av  ro  pa Oyun-
 la  rı ərə  fə  sin  də hə  min si  ya  sə  ti açıq-aş  kar 
mü  şa  hi  də edi  rik.

2003-2014-cü il  lər Azər  bay  can  da di -
na  mik so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf, de  mok  ra  tik 
və müasir döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu sa  hə  sin  də 
mü  hüm mər  hə  lə ol  muş  dur. Be  lə ki, 
Azər  bay  can, son il  lər ər  zin  də sta  bil in  ki -
şaf edən, yük  sək iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə  rə 
nail olan və bey  nəl  xalq si  ya  sət  də  ki əməl-
 lə  ri ilə dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin rəğ  bə  ti  ni 
qa  za  nan döv  lət ola  raq bü  tün bu mü  vəf -
fə  qiy  yət  lə  rin nə  ti  cə  sin  də bey  nəl  xalq sə -
viy  yə  də ən mö  tə  bər qu  ru  mun BMT Təh-
 lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qey  ri-daimi üzv  lü -
yü  nə se  çil  miş  dir. Di  gər tə  rəf  dən, bu ha -
di  sə son il  lər  də Azər  bay  ca  nın dün  ya si -
ya  sə  tin  də  ki müx  tə  lif qlo  bal prob  lem  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si  nə cəlb olun  ma  sı, öl  kə  mi  zin 
re  gional si  ya  sət  lə ya  na  şı, dün  ya si  ya  sə  ti -
nin də əsas ak  tor  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril -
mə  si  dir. Azər  bay  can ar  tıq si  vi  li  za  si  ya  la -
ra  ra  sı dialo  qun, mul  ti  kul  tu  ra  liz  min mər-
 kə  zi  nə, si  ya  si, iq  ti  sa  di, hu  ma  ni  tar və di -
gər sa  hə  lər  də qlo  bal mə  sə  lə  lə  rin mü  za -
ki  rə olun  du  ğu mə  kan ki  mi qiy  mət  lən  di -
ril  mə  li  dir. Son il  lər ər  zin  də Azər  bay  can 
is  tər si  ya  si, is  tər iq  ti  sa  di sa  hə  də bö  yük 
uğur  la  ra im  za at  mış  dır. Bu uğur  lar bu -
gün  kü Azər  bay  can real  lıq  la  rı  nı əks et  di -
rir. İq  ti  sa  di sa  hə  də uğur  lar mö  tə  bər bey-
 nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın he  sa  bat  la  rın  da öz 
ək  si  ni tap  mış  dır. Azər  bay  ca  nın kre  dit 
rey  tinq  lə  ri art  maq  da  dır. Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mu  nun “Qlo  bal Rə  qa  bət  li  lik He  sa -
ba  tı”nda öl  kə  miz ar  tıq dün  ya  da 38-ci, 
MDB mə  ka  nın  da isə 1-ci yer  də  dir. Bu, 
çox bö  yük nailiy  yət  dir və Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın çox  şa  xə  li şə  kil  də in  ki  şaf 
et  di  yi  ni gös  tə  rir.

Müasir dövr  də Azər  bay  can Cə  nu  bi 
Qaf  qaz re  gionun  da əsas söz sa  hi  bi olan 
döv  lət ki  mi çə  tin və mü  rək  kəb geosi  ya  si 
şə  rait  də müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  rir. Bu is  ti  qa  mət  də əsas diq  qət Azər -
bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün tez  lik  lə 
bər  pa edil  mə  si, re  gion  da sa  bit  li  yin və 
təh  lü  kə  siz  li  yin güc  lən  di  ril  mə  si, Xə  zər 
də  ni  zi höv  zə  si  nin de  mi  li  ta  ri  za  si  ya  sı, Av -
roat  lan  tik st  ruk  tur  la  ra in  teq  ra  si  ya və s. 
mə  sə  lə  lə  rə yö  nəl  dil  miş  dir. Ha  zır  da mü -
hüm geosi  ya  si mə  kan ki  mi Azər  bay  can 
re  gion  da sül  hün və təh  lü  kə  siz  li  yin tə -
min olun  ma  sı üçün da  yaq nöq  tə  si, ən 
pers  pek  tiv  li tə  rəf  daş he  sab edi  lir. Ar  tıq 

öl  kə  miz bü  tün re  gional mə  sə  lə  lər  də əsas 
iş  ti  rak  çı  dır və döv  lət baş  çı  sı cə  nab İl  ham 
Əli  yev qeyd et  di  yi ki  mi “Re  gion  da  kı st -
ra  te  ji əhə  miy  yət  li heç bir la  yi  hə Azər  bay-
 ca  nın ra  zı  lı  ğı ol  ma  dan real  la  şa bil  məz”.

I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın Ba  kı  da ke  çi  ril -
mə  si ilə bağ  lı qə  rar da məhz öl  kə  mi  zin 
uğu  ru ol  maq  la ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın 
dün  ya  da ar  tan nü  fu  zu  nun, ge  niş im  kan-
 la  rı  nın bey  nəl  xalq bir  lik tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  mə  si  nin əya  ni gös  tə  ri  ci  si  dir. Bu ba -
xım  dan Azər  bay  ca  nın müasir geosi  ya  si 
şə  rait  də in  ki  şaf et  miş döv  lət ki  mi özü  nü 
təq  dim et  mə  si  ni heç şüb  hə  siz ki, bə  zi 
qüv  və  lər qə  bul edə bil  mir  lər. Azər  bay -
can bu ki  mi təd  bir  lər  də özü  nü, mə  də -
niy  yə  ti  ni, xal  qı  nın adət-ənə  nə  lə  ri  ni, keç -
di  yi yo  lu, ta  ri  xi  ni, bir söz  lə si  vil dün  ya -
nın döv  lə  tin də  yər  lən  dir  mə  sin  də is  ti  fa  də 
elə  di  yi di  gər də  yər  lə  ri  ni dün  ya  ya təq -
dim edir. Bu  nun  la ya  na  şı, Azər  bay  can 
bu gün İs  veç  rə, Nor  veç, Fran  sa, İn  gil  tə  rə 
ki  mi in  ki  şaf et  miş Av  ro  pa döv  lət  lə  ri ilə 
bir sı  ra  da du  rur və yük  sək sə  viy  yə  li təd-
 bir  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  rir.

Azər  bay  can bu cür dün  ya sə  viy  yə  li 
təd  bir  lə  rin ən yük  sək stan  dar  tı  nı or  ta  ya 
qo  yur  sa, o za  man an  ti-mü  səl  man si  ya  sə-
 ti, ov  qa  tı, han  sı ki, bu gün Av  ro  pa  da, 
Qərb  də hökm sü  rür bü  tün bun  lar heç də 
bə  zi qüv  və  lə  ri ra  zı sal  mır. Məhz er  mə  ni 
lob  bi  si də bu  nun ar  xa  sın  da da  ya  nır və 
is  tə  mir ki, bu gün Azər  bay  can si  vil dün -
ya  ya ol  du  ğu ki  mi təq  dim olun  sun. Çün -
ki, on  lar il  lər  lə Azər  bay  can haq  qın  da 
öz  lə  ri  nin dü  şün  dü  yü mən  fi rə  yi for  ma -
laş  dır  ma  ğa ça  lış  mış  lar və bu gün də bu 
an  ti-Azər  bay  can si  ya  sə  ti da  vam edir. Er -
mə  ni lob  bi  si  nin tə  si  ri al  tın  da olan bə  zi 
Av  ro  pa və Qər  bin hü  quq mü  da  fiə, mət -
buat  la, in  san hü  quq  la  rı və  tən  daş cə  miy -
yət  lə  ri ilə bağ  lı təş  ki  lat  lar da er  mə  ni lob -
bi  si  nin tə  si  ri al  tın  da an  ti-Azər  bay  can 
fəaliy  yə  ti  nə qo  şu  lur  lar. Bun  la  rın sı  ra  sın -
da bə  zi hö  kü  mət  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  lar və 
qu  rum  lar “fəal  lıq” gös  tə  rir  lər.

Bu sə  bəb  dən, döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli-
 ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, “Azər  bay  can 
xal  qı  nı bu əda  lət  siz  lik, iki  li stan  dart  lar 
si  ya  sə  ti, ri  ya  kar  lıq və si  ya  si mə  də  niy  yət -
siz  lik üzür. An  caq bu, bi  zim ira  də  mi  zə 
heç vaxt tə  sir edə bil  məz. Dün  ya  nın bü -
tün yer  lə  rin  də biz bu  nu gö  rü  rük, kim 
güc  lü  dür o da haq  lı  dır. Ona gə də güc  lü 
ol  maq la  zım  dır. Biz də bu  nu çox  dan baş-
 la  mı  şıq: güc  lü or  du, güc  lü iq  ti  sa  diy  yat, 
və  tən  daş həm  rəy  li  yi və əl  bət  tə ki, dü  şü -
nül  müş si  ya  sət və so  sial əda  lət”.
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A K T UA L



G Ü N D Ə M

Bu gün  lər ya  dı  ma «Av  ro  vi  zi  ya-
2012» ərə  fə  sin  də  ki və  ziy  yət dü  şür. Ta -
rix tək  rar  la  nır. Əs  lin  də bu  na ta  ri  xin 
tək  rar  lan  ma  sı ki  mi ya  naş  maq doğ  ru 
sa  yıl  maz. 

Çün  ki baş ve  rən  lə  rin, da  ha doğ  ru  su 
növ  bə  ti də  fə edi  lən  lə  rin ta  rix  də qa  la  ca-
 ğı  nı dü  şün  mək müm  kün  süz  dür. Bəl  kə 
bir epi  zod ki  mi nə  lər  sə xa  tır  la  na bi  lər. 
Mə  sə  lən, mən bu ya  zı  nı yaz  maz  dan 
ön  cə aza  cıq araş  dır  ma apar  dım. Mü -
hüm ta  ri  xi ha  di  sə  lə  rə ev  sa  hib  li  yi  ni hə -
ya  ta ke  çir  miş öl  kə  lə  rin jur  na  list  lə  ri  nin 
mən  fi dav  ra  nış tər  zi  nə dair fərq  li nə  lə -
ri  sə gör  mək is  tə  dim. Açı  ğı, elə bir nü -
mu  nə  yə rast gəl  mə  dim. Heç əc  nə  bi 
me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri  nin tim  sa  lın  da 
da cid  di sa  yı  la  caq nə  lə  ri  sə aş  kar  la  ma -
dım. Ha  ra  da ya  şa  ma  sın  dan, si  ya  si və 
di  ni mən  su  biy  yə  tin  dən ası  lı ol  ma  ya -
raq, hər bir və  tən  daş öl  kə  sin  də baş ve -
rən dün  ya miq  yas  lı ola  yın yük  sək sə -
viy  yə  də təş  ki  li  nə ça  lı  şıb. Me  dia cə  miy -
yə  tin güz  gü  sü  dür və cə  miy  yə  tin is  tək 
və ar  zu  la  rı  nın çar  çı  sı ki  mi çı  xış edir. Bu 
mə  na  da bö  yük he  sab  la Azər  bay  can cə -
miy  yə  ti  nin və onun tər  kib his  sə  si sa  yı -
lan me  diamı  zın I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na 
mü  na  si  bə  ti bir  mə  na  lı  dır. Hər bir və  tən-
 da  şı  mız üçün bu bö  yük id  man ha  di  sə  si 
fə  xa  rət və qü  rur mən  bə  yi  dir. Azər  bay -
can me  diası ək  sə  riy  yət eti  ba  ri  lə in  san -
la  rı  mı  zın bu mü  na  si  bə  ti  ni ifa  də edir və 
zən  nim  cə, ta  rix  də qa  lan da məhz bu 
ola  caq, nəin  ki han  sı  sa mən  fi meyl  lə  ri 
qa  bar  da  raq «di  vi  dent» əl  də et  mək niy -
yə  ti  nə dü  şən  lər.

 Bə  li, ta  rix  də qal  maq önəm  li  dir. 
Azər  bay  can bir çox mö  tə  bər top  lan  tı -
la  ra ev sa  hib  li  yi  ni hə  ya  ta ke  çir  mək  də -
dir. Özü də be  lə təd  bir  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti 
məhz Azər  bay  ca  nın mü  tə  rəq  qi dün -
ya  ya töh  fə  si ki  mi əla  mət  dar  dır. Bu 
yer  də müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  ri  ni xa -
tır  la  maq is  tər  dim. Göz  lə  ri  min önü  nə 
ye  ni  cə döv  lət su  ve  ren  li  yi  nə qo  vuş  muş 
öl  kə  nin xa  ri  ci və da  xi  li təh  did  lə  rə qar-
 şı qey  ri-müəy  yən  lik sind  ro  mu  nu 
özün  də ya  şat  dı  ğı dö  nəm can  la  nır. 

Doğ  ru  dan da hə  min vaxt sa  ba  hın 
üzü  mü  zə ne  cə açı  la  ca  ğı  nı proq  noz  laş-
 dır  maq müm  kün  süz idi. Bir qrup 
Azər  bay  ca  nı İra  nın, baş  qa  la  rı Ru  si  ya -
nın tər  ki  bin  də gö  rür  dü. Tür  ki  yə meyl-
 li  lər var idi. Er  mə  ni tə  ca  vü  zü  nün miq-
 ya  sı ba  rə  də acı  na  caq  lı mə  qam  lar da 
gün  dəm  dəy  di. Bir söz  lə, ye  ni  cə müs -
tə  qil  li  yi  nə qo  vuş  muş öl  kə çox  say  lı 
prob  lem  lər  lə baş-ba  şay  dı ki, bü  tün 
bun  lar müs  tə  qil  li  yi  mi  zin uzu  nö  mür -
lü  lük üfi  qi  ni əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də da -
ral  dır  dı. Son  ra  kı il  lər  də və  ziy  yət təd  ri-
 cən dü  zəl  mə  yə baş  la  sa da, müs  tə  qil  li -
yi  mi  zə olan təh  did  lə  rin sən  gi  di  yi  ni 
söy  lə  mək müm  kün  süz idi. Əs  lin  də 
təh  lü  kə  lər bu gün də qa  lır. Azər  bay  ca-
 nın böl  gə  də  ki ro  lu  nu qə  bul et  mə  yən -
lə  rin sı  ra  sı  nın hət  ta bir qə  dər də ge  niş-
 lən  di  yi  ni söy  lə  mək olar. La  kin ha  zır  da 
bu meyl  lər real təh  lü  kə sa  yı  la  caq qə -
dər ak  tual de  yil  lər. Dü  şü  nü  rəm ki, ar -
tıq dün  ya  nın qlo  bal güc  lə  ri be  lə öz  lə -
ri  nin ya  raq-ya  saq  la  rı ilə bu öl  kə  nin bir 
ba  şın  dan gi  rib o bi  ri ba  şın  dan çı  xa  caq 

qə  dər cə  sa  rət sa  hi  bi ola bil  məz  lər. Tə -
bii ki, böl  gə  də  ki ma  raq  lar da bu  na 
im  kan ver  mir. Yə  ni Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil döv  lət ola  raq qal  ma  sı şərt  dir. 
Bu şər  ti do  ğu  ran Ümum  mil  li Li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin bö  yük uzaq  gö  rən  lik-
 lə müəy  yən  ləş  dir  di  yi, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin yük  sək mə  ha  rət  lə real  laş  dır -
dı  ğı si  ya  si kurs  dur. An  caq bu şər  tin 
da  xi  li ma  hiy  yə  ti yal  nız si  ya  si  li  yə söy -
kən  mir. Ötən 24 il xal  qın mil  li özü  nü -
dər  ki ba  xı  mın  dan əhə  miy  yət  li za  man 
kə  si  yi olub. Azər  bay  can Av  ro  pa və 
bü  töv  lük  də dün  ya in  sa  nı  nın nə  zər  lə -
rin  də müs  tə  qil döv  lət ki  mi qa  lıb və bu 
imi  cin for  ma  laş  ma  sın  da həl  le  di  ci ro  lu 
mə  də  niy  yət oy  na  yıb. Mə  də  niy  yət çox 
bö  yük si  lah  dır. Heç bir za  man tü  kən -
mir. Nü  fuz  lu bey  nəl  xalq top  lan  tı  la  ra, 
id  man ya  rış  la  rı  na ev  sa  hib  li  yi  miz həm 
də mə  də  niy  yə  ti  mi  zin, adət-ənə  nə  mi -
zin, mil  li kim  li  yi  mi  zin təb  li  ği  dir. Üzə -
rin  dən on, iyir  mi, otuz, əl  li, yüz il 
keç  dik  dən son  ra bə  şər mə  də  niy  yə  ti  ni 
zən  gin  ləş  di  rən öl  kə ki  mi xa  tır  lan  ma -
ğı  mız son də  rə  cə va  cib  dir. Dün  ya  da  kı 
si  ya  si şərt  lə  rin han  sı məc  ra  ya də  yiş  di-
 yi  nin fər  qi  nə var  ma  dan bu xa  tır  lan  ma 
biz  lər üçün hə  ya  ti əhə  miy  yət  li  dir, var-
 lıq sim  vo  lu  dur. Biz  lər dün  ya in  sa  nın 
ba  xış  la  rı  nın alt qa  tı  na müs  tə  qil döv  lət 
ki  mi ho  pa  ca  ğıq. Biz  lə  ri si  lib ta  ri  xin ən -
gin  lik  lə  ri  nə at  maq müm  kün ol  ma  ya -
caq. Əv  vəl  də mən  fi meyl  lər  dən söz 
aç  mış  dım. Qə  fil  dən ya  dı  ma Mek  si  ka -
da ke  çi  ril  miş fut  bol üz  rə dün  ya çem -
piona  tı düş  müş  dü. 1986-cı il  də baş 
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Əf  la  tun Ama  şov
Azər  bay  can Mət  buat Şu  ra  sı  nın səd  ri

I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı:
id  man ha  di  sə  sin  dən 
dü  şün  cə tən  tə  nə  si  nə 
doğ  ru



tut  muş mun  dial ma  raq  lı id  man mü  ba-
 ri  zə  si  nə şa  hid  lik an  la  mın  da tək  rar  sız 
ha  di  sə sa  yı  la bi  lər. An  caq onu da xa -
tır  la  dım ki, 1985-ci il  də Mek  si  ka  da 
güc  lü zəl  zə  lə baş ver  miş  di. Öl  kə  nin 
ək  sər böl  gə  lə  ri ki  mi pay  taxt Me  xi  ko 
şə  hə  ri də cid  di zə  rər çək  miş  di. Ümu -
mən zəl  zə  lə qur  ban  la  rı  nın sa  yı 20 mi -
nə çat  mış  dı. O za  man pla  ne  tin ən 
mü  hüm id  man ha  di  sə  si  nin tə  xi  rə sa  lı -
na  ca  ğı  na dair söh  bət  lər də ya  yıl  mış  dı. 
An  caq Mek  si  ka xal  qı özün  də tə  pər 
tap  ma  ğı ba  car  mış  dı. Hə  min vaxt Mek-
 si  ka dəh  şət  li tə  biət ha  di  sə  si  nin gə  tir  di-
 yi prob  lem  lə  rin mən  gə  nə  sin  də bo  ğu -
lur  du. Bu  na rəğ  mən öl  kə cə  mi bir il 
son  ra fut  bol üz  rə dün  ya çem  piona  tı  na 
ev  sa  hib  li  yi  ni real  laş  dır  dı. O za  man 
dün  ya me  diasın  da Me  xi  ko  nun da  ğıl -
mış kü  çə və mey  dan  la  rı  na, bi  na  la  rı  na, 
əha  li  nin çə  tin və  ziy  yə  ti  nə dair su  jet  lər 
yer al  mış  dı. Fə  qət bu təq  di  mat  lar heç 
bir hal  da dün  ya çem  piona  tı  nın ab-ha -
va  sı  na fərq  li not  lar gə  tir  mə  yə he  sab -
lan  ma  mış  dı. Ək  si  nə xal  qın mü  ba  ri  zə 
əz  mi  nin təs  vi  ri  ni hə  dəf seç  miş  di. Məq-
 sə  dim Azər  bay  can  la ötən əs  rin 80-ci 
il  lə  ri  nin Mek  si  ka  sı  nı mü  qa  yi  sə müs  tə-
 vi  si  nə gə  tir  mək de  yil. Nə də he  sab et -
mi  rəm ki, im  pe  ri  ya əsa  rə  tin  dən qur  tu-
 lu  şu  nun 24-cü il  dö  nü  mü  nə qə  dəm 
qoy  muş Azər  bay  ca  nın cə  mi 24 il ər -
zin  də dün  ya  nın ən mü  hüm id  man 
tən  tə  nə  si  nə ev  sa  hib  li  yi  ni real  laş  dır -
maq gü  cü  nə sa  hib  li  yi Mek  si  ka  nın bir 
il içə  ri  sin  də fut  bol üz  rə dün  ya çem -
piona  tı  na ha  zır  lı  ğın  dan ki  çik olay  dır. 
Nə  zə  rə alaq ki, Azər  bay  ca  nın ya  şa  dı  ğı 
zəl  zə  lə  nin öm  rü 70 il çək  miş  di. Bu mə -
na  da bi  zim 24 ili  miz Mek  si  ka  nın 1 
ilin  dən da  ha qı  sa müd  dət  dir və möv -
cud za  man kə  si  yin  də ucal  dıl  mış göy -
də  lən  lə  ri  miz, ya  ra  şıq  lı gör  kəm al  mış 
park və mey  dan  la  rı  mız, ye  ni in  şa edil-
 miş iaşə ob  yekt  lə  ri  miz, mək  təb  lə  ri -
miz, uşaq bağ  ça  la  rı  mız, abad yol  la  rı -
mız, xi  ya  ban  la  rı  mız və sair var. Ya  rım-
 çıq ti  ki  li  lə  ri  miz, uçuq-sal  xaq ko  ma  la -
rı  mız, ümu  mən prob  lem  lə  ri  miz də 
yox de  yil. Bü  tün bun  la  rın qa  bar  dıl  ma-
 sı və ic  ti  mailəş  di  ril  mə  si me  dianın in -
san  la  rı  mı  zın da  ha yax  şı ya  şa  ma  sı  na 
xid  mət edən ic  ti  mai mis  si  ya  sı ki  mi 
diq  qə  tə  la  yiq  dir. I Av  ro  pa Oyun  la  rı ke -
çi  ri  lə  cək de  yə jur  na  list  lə  ri  mi  zin mən  fi 
tə  ma  yül  lə  ri işıq  lan  dır  ma  ma  sı  nın və 
ya az işıq  lan  dır  ma  sı  nın da tə  rəf  da  rı 
de  yi  ləm. On  suz da me  dia qu  ru  luş  la  rı-

 mı  zın ha  mı  sı prob  lem  lər  dən ki  fa  yət 
qə  dər söz açır  lar, kəs  kin sa  yı  la bi  lə  cək 
tən  qid  lə  rə yer ve  rir  lər. An  caq kim  lə -
rin  sə əli  ni bir nim  daş bi  na  ya uza  da  raq 
Azər  bay  ca  nın hə  min bi  na  nın tim  sa  lın-
 da mis  kin öl  kə gör  kə  min  də təq  di  mat 
cəh  di, möv  cud xü  sus  da I Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Oyun  la  rı  na ev  sa  hib  li  yi  ni 
real  laş  dı  ra  caq öl  kə  ni gu  ya təs  vir et -
mə  si əs  la tən  qid de  yil. Be  lə me  saj ve -
rən şəx  sin han  sı  sa for  ma  da me  dia ca -
meəsin  də yer al  ma  sı acı təəs  süf doğ -
ru  rur. Tə  səv  vür edə bil  mi  rəm ki, 1986-
cı il  də han  sı  sa mek  si  ka  lı jur  na  list zəl -
zə  lə  dən uç  muş bi  na  ya əli  ni uza  da  raq 
dün  ya çem  piona  tı  nı ke  çi  rə  cək öl  kə  ni 
aşa  ğı  la  ya  caq sə  viy  yə  yə en  sin. Bu yer -
də diq  qə  ti  ni  zi Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin ic  ti  mai-si  ya  si mə  sə-
 lə  lər üz  rə kö  mək  çi  si cə  nab Əli Hə  sə -
no  vun me  diaya bir müd  dət ön  cə  ki 
açıq  la  ma  sı  na çək  mək is  tər  dim: “Təəs -
süf ki, da  vam  lı şə  kil  də Azər  bay  ca  nın 
iq  ti  sa  di, so  sial, si  ya  si, hu  ma  ni  tar və 
di  gər sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi uğur  la  rı 
göz  dən sal  ma  ğa ça  lı  şan bə  zi yer  li 
qrup  lar və xa  ri  ci dairə  lər bu für  sə  ti də 
əl  dən ver  mək is  tə  mir və I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nı öl  kə  mi  zə qar  şı hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən “qa  ra piar” kam  pa  ni  ya  sı  nın 
baş möv  zu  su  na çe  vir  mə  yə ça  lı  şır  lar”.

 Əv  vəl  də «Av  ro  vi  zi  ya-2012»  ni tə  sa-
 dü  fən xa  tır  la  ma  mış  dım. Bə  li, öl  kə  miz-
 lə bağ  lı 3 il ön  cə  ki sse  na  ri  lər ey  ni  lə 
tək  rar  lan  maq  da  dır və möv  cud mə  na -
da baş  qa «e  le  ment  lə  rə» də mü  ra  ciət 
edi  lə bi  lər. Məq  səd isə bəl  li  dir - mö  tə -
bər id  man ha  di  sə  si  nə ta  ma  şa et  mək 
üçün öl  kə  mi  zə təş  rif bu  yur  maq is  tə -
yən  lə  ri fi  kir  lə  rin  dən dön  dər  mək, 
ümu  mən oyun  la  rı boy  kot et  mək. Da -
ha qlo  bal məq  səd Azər  bay  ca  nı dün  ya-
 ya ti  pik Şərq məm  lə  kə  ti qi  ya  fə  sin  də 
gös  tər  mək  lə onun müm  kün qə  dər təc-
 ri  di  nə nail ol  maq  dır ki, bü  tün bun  lar 
Qər  bin neft öl  kə  lə  ri ilə bağ  lı əla  hid  də 

ma  raq  la  rı  nın ra  hat şə  kil  də hə  rə  kə  tə 
gə  ti  ril  mə  si ba  xı  mın  dan va  cib  dir. Azər-
 bay  can çə  tin  lik  lə  ri aşa  raq müx  tə  lif sfe-
 ra  lar  da mö  tə  bər təd  bir  lə  rin ev  sa  hib  li -
yi  ni ger  çək  ləş  dir  mək hü  qu  qu  nu əl  də 
edir  sə, de  mək, öl  kə özü ət  ra  fın  da 
müəy  yən imic for  ma  laş  dı  rır və bu sta-
 tus onun si  ya  si səh  nə  də  ki da  ya  nıq  lı  lı -
ğı  na tə  mi  nat ya  ra  dır. Və de  mək ki, 
Azər  bay  ca  nı han  sı  sa qey  ri-bə  ra  bər 
müs  tə  vi  yə sü  rük  lə  mək müm  kün  sü  zə 
çev  ri  lir. Mü  va  fiq ola  raq Av  ro  pa in  sa -
nı  nın ba  xış  la  rın  da mə  də  niy  yət, in  cə -
sə  nət, elm, id  man öl  kə  si ki  mi for  ma -
laş  mış sa  bit Azər  bay  ca  nı İra  qın, Li  vi -
ya  nın, Su  ri  ya  nın, Tu  ni  sin gü  nü  nə sal -
maq eh  ti  mal  la  rı da tam he  çə enir. 
Çün  ki təd  ri  cən Av  ro  pa  nın, elə dün  ya -
nın da öl  kə  miz  lə bağ  lı yet  kin ic  ti  mai 
rə  yi for  ma  la  şır. Bu rə  yin ək  si  nə get -
mək Qər  bin qə  rar  laş  mış ha  ki  miy  yət  lə-
 ri  nə sər  fə  li de  yil. Ona gö  rə də öz  lə  ri 
üçün sər  fə  li olan Azər  bay  can ob  ra  zı  nı 
ya  rat  ma  ğa cəhd gös  tə  rir  lər. Təəs  süf ki, 
özü  nü de  mok  rat gös  tə  rib han  sı  sa uçuq 
bi  na  nın qar  şı  sın  da da  ya  na  raq I Av  ro -
pa Oyun  la  rı  nın ke  çi  ri  lə  cə  yi mə  kan  da 
şə  kil çək  dir  di  yi  ni bə  yan edib spe  kul -
ya  si  ya  la  ra baş vu  ran  lar ye  kun  da məhz 
bu cür oyun  la  rın alə  ti  nə çev  ril  di  yi  nin 
fər  qi  nə var  mır  lar. Ye  ri gəl  miş  kən, bir 
ne  çə ay ön  cə hə  min oyun  la  rın da  ha 
bir «e  le  men  ti» işə sa  lın  mış  dı. Gu  ya 
Azər  bay  can hey  van  la  ra qar  şı aman -
sız  lı  ğın, qəd  dar  lı  ğın hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi 
öl  kə  dir. Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu, ti  pik 
Av  ro  pa və  tən  da  şı  nın şüuru  na tə  sir 
gös  tər  mək niy  yə  ti gü  dən təx  ri  bat  dır. 
Son  da fi  kir  lə  ri  mi ümu  mi  ləş  di  rə  rək 
de  yim ki, I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na az 
müd  də  tin qal  dı  ğı bir vaxt  da ic  ti  mai 
mis  si  ya da  şı  yan Azər  bay  can me  diası 
üçün mü  hüm dö  nəm baş  la  yır. Bə  zi xa -
ri  ci dairə  lə  rin qeyd et  di  yim plan  la  rı -
nın da  ha ge  niş vü  sət ala  ca  ğı  nı göz  lə -
mək olar. Odur ki, döv  riy  yə  yə bu  ra  xı-
 lan hər mə  sə  lə  yə, so  sial şə  bə  kə  lər  də 
ya  yım  la  nan hər ma  te  riala həs  sas ya -
naş  maq va  cib  dir və bu, tək  cə pe  şə  kar-
 lıq  dan irə  li gə  lən tə  ləb yox, ey  ni za -
man  da və  tən  daş  lıq bor  cu  dur. İna  nı -
ram ki, Azər  bay  can me  diası üzə  ri  nə 
dü  şən bu və  zi  fə  nin öh  də  sin  dən gə  lə -
rək Azər  bay  can üçün ta  rix ya  ra  da  caq 
bir ha  di  sə  nin - I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın 
real  laş  ma  sın  da bö  yük pay sa  hi  bi  nə 
çev  ril  cək.
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Xaç  lı sə  fər  lə  ri ilə İs  lam-
Türk si  vi  li  za  si  ya  sı  nı ye -
nə bil  mə  yən “Qərb”, XX 
əs  rin əv  vəl  lə  rin  də bir -
mə  na  lı şə  kil  də şüur  la  rı -
mı  zı fəth et  miş, sa  vaş 
mey  dan  la  rın  da daima 
uduz  duq  la  rı mü  səl  man -
la  rı, türk  lə  ri fi  kir və tex -
no  lo  ji mey  dan  la  rın  da 
məğ  lub du  ru  ma gə  tir -
miş  di  lər. Be  lə  lik  lə, XVII-
XVIII əsr  lə  rə qə  dər dün -
ya  ya mey  dan oxu  yan 
türk  lər ar  tıq öz ye  ri  ni 
“Qərb”ə ver  mə  li ol  muş -
dur. Hət  ta, XX əs  rin əv -
vəl  lə  rin  də Os  man  lı  nın 
çö  kü  şü sı  ra  sın  da türk  lər 
ta  ma  mi  lə məhv ol  ma -
maq üçün “Qərb” də  yər-
 lə  ri  nə mü  ra  ciət et  mək 
zo  run  da qal  mış  dır. 

Bun  dan sui-is  ti  fa  də edən “Qərb” 
ay  dın  la  rı da ça  lış  mış  lar ki,  “qərb  ləş-
 mək” ideolo  ji  si ilə şüur  la  rı  na ni  faq 
to  xu  mu sə  pil  miş türk  lə  ri ta  ma  mi  lə 
öz  lə  ri  nə tə  rəf çək  sin  lər. Yə  ni  Türk 
mil  lə  ti  ni qərb  li  lə  rin təb  rin  cə de  sək, 
mü  ha  fi  zə  kar İs  lam  dan bir  də  fə  lik 
qo  pa  rıb “ye  ni  lik  çi” xris  tian “Qərb”ə 
bir  ləş  dir  sin  lər. Da  ha doğ  ru  su, türk -
lə  ri “ye  ni  lik  çi” xris  tian “Qərb”ə bir -
ləş  mək his  si al  tın  da daima bas  qı al -
tın  da sax  la  sın  lar. Çün  ki bu  gün  kü 
“Qərb” üçün Tür  ki  yə  nin “qərb  ləş -
mə” yo  lu  nu da  vam et  dir  mə  si qə  dər 
də, onun ən azı in  di  ki du  ru  muy  la 
“Qərb” arealı  na da  xil ol  ma  ma  sı da 

ma  raq  lan  dı  rır. “Qərb” ay  dın  la  rı açıq 
şə  kil  də yaz  ma  sa  lar da, türk  lər on  la -
rın ma  raq  la  rı  na tam şə  kil  də ca  vab 
ver  mə  di  yi bir za  man  ca Av  ro  pa 
arealı  na da  xil ol  ma  ğa im  kan ver  mə -
yə  cək  lər. Bu heç də, “qərb  li  lər”ə ən -
gəl ol  mur ki, vax  ti  lə “qərb  ləş  mək” 

yo  lu tut  du  ğu üçün türk  lə  ri bu  na gö -
rə təq  dir et  mə  sin  lər. Bu bir növ şi  ri -
nik  ləş  di  ri  ci amil  lər, ma  nev  ra  lar  dır. 
Bu  nun ör  nə  yi “Qərb si  vi  li  za  si  ya  sı”nı 
İs  lam-Türk mə  də  niy  yə  ti  nə, “Qərb 
li  be  ral-de  mok  ra  tizm”ini İs  lam di  ni -
nə qar  şı qo  yan Toyn  bi  lə  rin, Fu  ku  ya-
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 ma  la  rın Tür  ki  yə  yə “dost”ca  sı  na ya -
naş  ma  la  rı, “qərb  lə  mək” yo  lu tut -
duq  la  rı üçün təq  dir et  mə  lə  ri ba  şa 
dü  şü  lən  dir. Fu  ku  ya  ma ya  zır: “Çağ -
daş İs  lam dün  ya  sın  da  kı tək li  be  ral-
de  mok  ra  si  nin, da  ha XX yü  zi  lin baş -
la  rı İs  la  mi mi  ra  sı dün  yə  vi bir top -
lum ya  ra  rı  na kə  sin  lik  lə rədd et  miş 
tək öl  kə olan Tür  ki  yə ol  ma  sı, bəl  kə 
də bir ras  lan  tı de  yil  dir”. 

Ey  ni za  man  da, o, Qərb ra  siona -
liz  mi  ni Tür  ki  yə  də hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
üçün Ata  tür  kü tə  rif  lə  yir. Ar  nold 
Toyn  bi də ya  zır  dı ki, dü  nə  nə qə  dər 
dün  ya  ya mey  dan oxu  yan türk  lə  rin 
“Qərb”ə üz tut  ma  sı, özəl  lik  lə bu  nun 
Os  man  lı türk  lə  ri  nin bö  yük qərb  çi  lə-
 rin  dən Mus  ta  fa Ka  mal Ata  türk tə  rə-

 fin  dən ger  çək  ləş  di  ril¬  mə  si “qərb  li -
lər”in açı  sın  dan ola  ğa  nüs  tü bir hal 
idi. Ilk ba  xış  da bu fi  kir  lər Türk mil -
lə  ti üçün xoş tə  sir ba  ğış  la  sa da, əs -
lin  də on  la  rı zor  la “Qərb”ə yö  nəlt  mə 
və “Qərb”i daima ideal gör  mə is  tə  yi 
var. Çün  ki vax  ti  lə dün  ya  ya mey  dan 
oxu  yan türk  lər hə  lə də “Qərb”ə üz 
tut  maq  dan baş  qa ça  rə gör  mür  lər  sə, 
bu “qərb  li  lər”cə bö  yük bir uğur -
dur. 

Am  ma “qərb  li”lər “ko  nu  şul  ma -
yan türk”ü öz  lə  ri  nə tə  rəf çək  mək  də 
xey  li mə  sa  fə qət et  sə  lər də, ye  nə də 
türk  lər  dən “na  ra  zı  dır”lar. Bu “na  ra -
zı  lı  ğın” nə  ti  cə  si  dir ki, “Qərb” ay  dın-
 la  rı bir yan  dan Tür  ki  yə  ni “Qərb”ə 
cəzb et  mək üçün əl  lə  rin  dən gə  lə  ni 

et  dik  lə  ri hal  da, di  gər tə  rəf  dən isə 
türk  lə  rin “Qərb” mə  ka  nı  na da  xil ol -
ma  ğa ya  ra  ma  dı  ğı  nı or  ta  ya çı  xa  rır  lar. 
Ilk ba  xış  da bu zid  diy  yət  li gö  rün  sə 
də, əs  lin  də “Qərb”in mən  ti  qi  nə uy -
ğun  dur. Be  lə ki, “Qərb” ötən bir əsr 
ər  zin  də türk  lə  rin xey  li də  rə  cə  də 
“qərb  ləş  mə”sin  dən məm  nun ol  sa 
da, an  caq on  la  rın İs  lam  dan və mil  li 
adət-ənə  nə  lər  dən ta  ma  mi  lə əl çək -
mə  mə  sin  dən ra  hat  sız  dı  lar. Bu ba -
xım  dan “qərb  li”lər ça  lı  şır  lar ki, türk-
 lər on  la  ra çat  maq üçün bir tə  rəf  dən 
İs  lam-Türk də  yər  lə  rin  dən gü  nü-
gün  dən qop  sun  lar, di  gər tə  rəf  dən 
“Qərb”ə hə  mi  şə əl çat  ma  yan ideal 
ki  mi bax  sın  lar. Bu o an  la  ma gə  lir ki, 
“qərb  li”lər nə türk  lə  rin öz yol  la  rı  nı 
seç  mək  də, öz  lə  ri  nə dön  mək  də, nə 
də “Qərb” idealı  na çat  maq  da ma -
raq  lı de  yil  lər. 

Çün  ki qərb  li  lər “Qərb”in ge  ri  lə -
mə  si du  ru  mun  da, bu  nun fo  nun  da 
hər han  sı qey  ri-Qərb bir mil  lə  tin və 
ya onu təm  sil olun  du  ğu böl  gə  nin 
ye  ni bir si  vi  li  za  si  ya ilə mey  da  na çıx-
 ma  sın  dan ra  hat  sız  dır  lar. Özəl  lik  lə, 
türk  lə  rin qərb  li  lə  rin is  tə  mə  di  yi bir 
şə  kil  də “qərb  ləş  mə”si “Qərb” ay -
dın  la  rı, ideoloq  la  rı üçün əl  ve  riş  siz -
dir. Çün  ki “qərb  li  lər” za  man-za  man 
“bar  bar”, “ko  nu  şul  ma  yan Türk” ki -
mi qə  lə  mə ver  di  yi türk  lə  rin hər iki 
hal  da, həm “qərb  ləş  mək”də on  la  rı 
keç  mək  lə, ya da qərb  ləş  mə  yi bir kə -
na  ra qo  yub özü  nə  dön  mək  lə “Qərb” 
üçün daima bir təh  lü  kə ol  ma  sı inan-
 cın  da  dır  lar. Bu  nun real  laş  ma  ma  sı 
üçün “Qərb” ay  dın  la  rı türk  lə  rin 
şüur  la  rı  nı do  laş  dır  maq  la məş  ğul -
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dur  lar. Bu an  lam  da bir tə  rəf  dən mil-
 li-di  ni adət-ənə  nə  lər  dən im  ti  na edə -
rək “qərb  ləş  mək” yo  lu tu  tan türk  lə  ri 
öyən “qərb  li  lər”in bu  nun  la ya  na  şı, 
di  gər tə  rəf  dən “qərb  ləş  mə”yin son 
nə  ti  cə  də on  lar üçün uğur  suz ol  ma -
la  rı  nı di  lə gə  tir  mə  lə  ri tə  sa  dü  fi de  yil-
 dir. Hər hal  da, Toyn  bi di  gər tə  rəf -
dən qərb  li  lə  rin təh  di  di ilə “Qərb” 
dün  ya  sı  na da  xil ol  ma  ğa ça  lı  şan, bu -
nun üçün mil  li-di  ni adət ənə  nə  lə  rin-
 dən xey  li də  rə  cə  də im  ti  na edə  rək 
Ana Ya  sa  sın  dan tut  muş məişət hə -
ya  tı  na qə  dər “qərb  lə  şən”, da  ha doğ-
 ru  su Qərb döv  lət  lə  ri  nin bir kop  ya  sı -
nı Tür  ki  yə  də  ya  ra  dan türk  lər, bü  tün 
hal  lar  da “Qərb”in gö  zü  nə gi  rə bil -
mə  miş  dir. Toyn  bi bu  nu be  lə açıq  la -
yır ki, türk  lər nə qə  dər gə  lə  nək  lə  rin-
 dən im  ti  na edib on  la  rın yol  la  rı  nı 
tut  sa  lar da, bu iş  də ya  ra  dı  cı tə  rəf ol -
ma  dıq  la  rı və cə  miy  yət da  xi  lin  də  ki 
çox  lu  ğu ələ ala bil  mə  yə  cək  lə  ri üçün 
son amac  la  rı  na çat  ma  ya  caq  lar. Çün-
 ki baş  qa  la  rı  nın si  vi  li  za  si  ya  sı  nı kop -
ya  la  yan  lar gə  lə  nək¬  lə  ri  ni ol  du  ğu ki -
mi sür  dü  rən  lər ki  mi, ye  ni bir ide  ya -
lar or  ta  ya çı  xart  ma¬  dıq  la  rı üçün 
uğur  suz  lu  ğa dü  çar ol  ma  ğa məh -
kum  dur  lar.

Biz də o fi  ki  rə qa  tı  lı  rıq ki, in  ki  şaf 
yo  lu  nu tu  tan, ayaq üs  tə qal  maq is  tə-
 yən hər han  sı top  lum tə  rəq  qi döv  rü-
 nü ya  şa  yan mil  lə  tin mə  də  niy  yə  tin -
dən ya  rar  la  na bi  lər. Bu Av  ro  pa da, 
Asi  ya da, Ame  ri  ka da ola bi  lər. Əgər 
on  la  rın in  ki  şa  fın  da müs  bət cə  hət  lər 
var  sa bu hök  mən də  yər  lən  di  ril  mə  li -
dir. An  caq bu  ra  da önəm  li olan kə -
nar top  lum  la  rın ide  ya  la  rın  dan yal -
nız ya  rar  lan  maq ol  ma  lı  dır, on  la  rı 
yam  sı  la  maq yox.  Yə  ni top  lu  mun in -
ki  şa  fı  nın nü  və  sin  də öz dü  şün  cə  si, 
öz fəl  sə  fə  si önəm  li ol  ma  lı  dır. O, kə -
nar ide  ya  lar  dan  yal  nız “öz”ü güc -
lən  dir  mək üçün is  ti  fa  də et  mə  li  dir. 
Mə  sə  lən, ağa  cın nü  və  si var və onun 
əsa  sın  da boy atır, qol  lu-bu  daq  lı olur. 
Am  ma onun bu in  ki  şa  fın  da kə  nar 
amil  lər də (su  var  ma, bu  daq  la  ma, 
güb  rə  lə  mə və s.) mü  hüm rol oy  na -
yır. De  mə  li, is  tə  ni  lən cə  miy  yə  tin də 
əsa  sın  da “öz” ol  ma  lı  dır. Ör  nə  yi 
qərb  li  lər bu  nu XVII-XVIII əsr  lər  də, 
ya  pon  lar XIX əsr  də, Gü  ney Ko  re  ya 
və Çin XX əsr  də çox yax  şı şə  kil  də 
hə  ya  ta ke  çi  rə  rək ye  ni bir dö  nə  mə 
qə  dəm qoy  du  lar.

Türk  lər, ərəb  lər, fars  lar bu mə  sə -
lə  də ba  şar  lı ola  ma  dı  lar. Ərəb  lər və 
fars  lar gah “Qərb”, gah da ənə  nə  vi 
yo  lay  rı  cın  da çır  pın  dı  lar. Hə  lə də, 
bu  nun iki  si ara  sın  da qa  lıb  lar. Türk -
lər isə Tür  ki  yə  nin və Azər  bay  ca  nın 
(zor  la so  vet  ləş  dir  mə döv  rü  nü nə  zə -
rə al  ma  saq) tim  sa  lın  da bir əsr  dir 
“Qərb”, Av  ro  pa  ya in  teq  ra  si  ya yo  lu -
nu tut  maq  la müəy  yən uğur  lar əl  də 
et  sə  lər də, am  ma on  lar da “öz”ə 
əsas  lan  ma  dıq  la  rı üçün cid  di prob -
lem  lər  lə üz-üzə  dir  lər. Çün  ki baş  qa -
sı  nın “öz”ü bi  zim “öz” ola bil  məz. 
Biz türk  lər heç vaxt ro  ma  lı, yu  nan, 
in  gi  lis, ame  ri  ka  lı ola bil  mə  rik. Bu 
an  lam  da Toyn  bi  lə  rin, Fu  ku  ya  ma  la -
rın türk  lər  lə bağ  lı nə  dən zid  diy  yət  li 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mə  lə  ri  ni an  la -
yır, bu  nu mən  tiq  siz  lik ki  mi qiy  mət -
lən  dir  mi  rik. Çün  ki on  lar han  sı xət  ti, 
yə  ni “Qərb” yo  lu  nu, yox  sa ənə  nə  vi 
yo  lu tu  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq 
türk  lər  dən eh  ti  yat edir  lər. Haq  sız 
da de  yil  lər. Bu mə  na  da, ha  zır  da 
“Qərb” yo  lu tut  muş türk  lə  rin za -
man irə  li  lə  dik  cə han  sı ad  dım  la  rı ata 
bi  lə  cə  yin  dən tam əmin ol  ma  dıq  la  rı 
üçün bir növ bu mil  lə  tin şüuru  nu 
do  laş  dı  ra  caq fi  kir  lər irə  li sü  rür  lər. 
Özəl  lik  lə, bu cür fəl  sə  fə  çi  li  yi in  gi  lis-
ame  ri  kan fi  lo  sof  la  rı çox yax  şı ba  ca -
rır  lar.

İn  gi  lis-ame  ri  kan fi  lo  sof  la  rı  nın bu 
fi  kir  lə  ri ona xid  mət edir ki, türk  lər 
“Qərb  ləş  mək”dən baş  qa ça  rə gör -
mə  sə  lər də, əs  lin  də bu yo  lun da on -
la  rı is  tə  dik  lə  ri ama  ca çat  dır  ma  ya  ca -
ğı  nı an  la  sın  lar. Yə  ni türk  lə  rin ar  tıq 
keç  mi  şə dö  nüb öz si  vi  li  za  si  ya  sı  nı 
bər  pa et  mə  si qə  dər, in  ki  şaf  da olan 
Qərb si  vi  li  za  si  ya  sı  na da  xil ol  maq  la 
öz var  lı  ğı  nı qo  ru  ma  sı da zor  dur. Be -
lə ki, baş  qa  sı  nın si  vi  li  za  si  ya  sı  na da -
xil olub uğur qa  zan  maq müm  kün -
dür  sə, so  nuc  da sən özün de  yil,  baş-
 qa  sı  nın bir kop  ya  sı olur  san. Be  lə ol -
du  ğu təq  dir  də də  sə  nə aid ol  ma  yan 
si  vi  li  za  si  ya  nın için  də əri  yib ge  dir -
sən. Mən  cə, hər iki hal  da türk  lə  rin 
uğur  suz  lu  ğa dü  çar ola  ca  ğı  nı id  dia 
edən  lə  rin əsil is  tə  yi özü  nə  gü  və  ni 
pa  ram-par  ça et  mək  dir. Bu an  lam  da 
toyn  bi  lə  rin, fu  ku  ya  ma  la  rın “qərb -
ləş  mə” yo  lu  nu tu  tan türk  lə  ri “xə -
bər  dar” et  mə  lə  ri  ni çox dü  şün  dü  rü -
cü he  sab edi  rik. Bu ob  yek  tiv bir 
dü  şün  cə  dən da  ha çox, Türk dü  şün -

cə  si  ni da  la  na di  rə  mək  dir.
Biz bir mə  qam  la ra  zı  yıq ki, türk -

lə  rin “qərb  ləş  mə” yo  lun  da gəl  di  yi 
nə  ti  cə  lər Türk ay  dın  la  rı qə  dər Qərb 
ay  dın  la  rı  nı da ma  raq  lan  dı  rır. Ne  cə 
ki, Qərb bir vaxt  lar Ru  si  ya  ya mark -
siz  mi qə  bul et  di  rə  rək son  ra nə  ti  cə  ni 
göz  lə  yir  di  lər. Ey  ni mə  sə  lə bir qə  dər 
fərq  li şə  kil  də Tür  ki  yə  də də baş ve -
rir. “Qərb” Ru  si  ya  dan um  du  ğu  nu 
bul  ma  sa da, ən azın  dan mark  siz  min 
nə  lə  rə yol aça  cağ  nı əya  ni şə  kil  də 
gör  dü. In  di də Qərb mü  səl  man olan, 
vax  ti  lə də  fə  lər  lə av  ro  pa  lı  la  rın ayaq -
la  rı  nı tit  rə  dən türk  lə  rin “Qərb li  be -
ral-de  mok  ra  ti  ya  sı” və “Qərb mə  də -
niy  yə  ti” ilə han  sı şə  ki  lə gi  rə  cə  yi  nə, 
han  sı nə  ti  cə  yə gə  li  nə  cə  yi  nə çox ma -
raq edir  lər. Yə  ni türk  lər so  na qə  dər 
“qərb  ləş  mə”yə da  vam edə  cək  lər 
mi? Əgər da  vam edər  sə nə  lər baş 
ve  rə  cək  dir? Yox  sa, türk  lər “qərb  ləş -
mə”yə “dur” de  yə  cək  dir? Əgər 
“dur” de  yər  sə nə  lər ola  caq  dır? Bu -
nu yax  şı an  la  dıq  la  rı üçün qərb  li  lər 
bir tə  rəf  dən türk  lə  ri ənə  nə  vi mil  li-
di  ni yo  la qa  yıt  ma  sı  nı is  tə  mir  lər, di -
gər tə  rəf  dən “qərb  ləş  mə” yo  lun  da  kı 
hər ad  dı  mı  na da nə  za  rət edir  lər.

Biz  cə, “qərb  li  lər”in türk  lə  rə qar  şı 
bu cür dav  ra  nış  la  rı əsas  sız de  yil  dir. 
Qərb  li  lər rus  la  rı nə qə  dər sev  mə  sə -
lər də, am  ma ən azı xris  tian ol  duq  la-
 rı üçün dün  ya hökm  ran  lı  ğı  nı on  lar  la 
pay  laş  maq  dan son də  rə  cə  də ra  hat -
sız de  yil  lər. Bu  nu, XX əsr  də baş ve -
rən  lər, bu gün də da  vam edən  lər 
açıq şə  kil  də or  ta  ya qo  yur. Bəl  kə də, 
bu söz  lə  ri bud  dist çin  li  lə  rə də aid 
et  mək olar. Am  ma iş türk  lə  rə, özəl -
lik  lə mü  səl  man türk  lə  rə gə  lin  cə və -
ziy  yət xey  li də  rə  cə  də də  yi  şir. Qərb -
li  lər dün  ya  nı türk  lər  lə pay  laş  maq 
is  tə  mir  lər. Bu  ra  da da iki önəm  li fak-
 tor var: 

1) İs  lam di  ni; 
2) Türk  lər. 
Xris  tian-Qərb dün  ya  sı üçün iki  si 

də qə  bu  le  dil  məz  dir. On  lar üçün İs -
lam dün  ya  sı fərq  li bir si  vi  li  za  si  ya, 
türk  lər də hə  min si  vi  li  za  si  ya  nın ön -
cül  lə  ri  dir. Bu iki amil bir-bi  ri  ni ta -
mam  la  dı  ğı üçün “qərb  li  lər” onu ya -
xı  na bu  rax  maq is  tə  mir  lər. An  caq 
yal  nız is  tə  mə  mək  lə iş bit  mir. “Qərb-
 li  lər” on  lar üçün təh  lü  kə mən  bə  yi 
olan İs  lam-Türk məf  ku  rə  si  ni bir-bi -
rin  dən ayır  ma  ğa da ça  lı  şır  lar.
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Gü  nü  mü  zə  dək Mosk  va Krem -
li mu  zey  lə  rin  də və Al  maz 
Fon  dun  da qə  dim Rus döv  lə  ti -
nə məx  sus olan  müx  tə  lif re -
qa  li  ya  lar mü  ha  fi  zə edil  mək  də -
dir. Rus müt  lə  qiy  yə  ti  nin XIII 
əsr  dən XX yü  zil  li  yə qə  dər da -
vam edən ta  ri  xi in  ki  şaf dövr -
lə  ri  ni əks et  mək  də olan bu nü -
mu  nə  lər 1917-ci il  də çar müt -
lə  qiy  yə  ti  nin dev  ril  mə  si  lə sa  də -
cə mu  zey eks  po  nat  la  rı  na çev -
ril  sə  lər də ha  zır  da tək  rar Ru -
si  ya döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin 
mad  di əla  mət  lə  ri sta  tu  su  nu 
qa  zan  maq  da  dır  lar. Bu də  yər  li 
mi  ras ör  nək  lə  ri içə  ri  sin  də öz 
ta  ri  xi, sə  nət üs  lu  bu ba  xı  mın -
dan keç  mi  şi  miz  lə, mə  də  niy  yə -
ti  miz  lə nə qə  dər səs  lə  şən nü -
mu  nə  lər var  dır  sa da bi  zim 
əsas diq  qə  ti  mi  zi rus döv  lə  ti 
ha  ki  miy  yə  ti  ni təm  sil edən ən 
mü  hüm re  qa  li  ya  lar, da  ha doğ -
ru  su, on  la  rın türk dəs  ti-xət  ti 
ilə ya  ra  nan ta  rix  çə  lə  ri özü  nə 
cəlb et  di.  

Söh  bə  ti  mi  zə Rus döv  lə  ti  nin ən 
qə  dim ta  cı - əv  vəl  lər Mosk  va, elə  cə 
də Mər  kə  zi Rus döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl -
ma  sın  dan son  ra Ru  si  ya döv  lə  ti 
hökm  dar  la  rı  na məx  sus olan “Mo  no-
 max şap  ka  sı”ilə baş  la  maq is  tə  yi  rik.  
Rus çar  la  rı  nın bir qay  da ola  raq tən -
tə  nə  li tac  qoy  ma mə  ra  si  min  də ha  ki -
miy  yət rəm  zi ola  raq is  ti  fa  də edi  lən  
və bu gün “Mo  no  max şap  ka  sı” ad -
lan  dı  rı  lan ta  cın çox ma  raq  lı ta  rix  çə  si 
var  dır.  Qeyd edək ki, Mo  no  max ta  cı 
Rus döv  lə  ti  nin in  di  yə gə  lib ça  tan ən 
qə  dim re  qa  li  ya  la  rın  dan bi  ri  dir.   Hət-
 ta ha  zır  da er  zə ta  tar  la  rı yur  du olan 
Rya  za  nın müasir ger  bin  də türk-mü -
səl  man sə  nət ör  nə  yi olan “Mo  no  max 
şap  qa  sı” ad  la  nan tac həkk olun  muş-
 dur.            

 Bu tac üs  tü qı  zıl şə  bə  kə  lər, or  na -
ment  lər  lə bə  zək  li, sək  kiz üz  lü (di -
lim  li), kə  na  rı sa  mur xəz  li və qiy  mət-
 li daş  lar  la – qı  zıl yu  va  cıq  la  ra yer  ləş -
di  ril  miş ya  qut, züm  rüd, iri in  ci  lər, 
sap  fir və tur  ma  lin  lər  lə bə  zə  dil  miş 

tac  dır; be  lə ki, ta  cın ağır  lı  ğı 700 
qram  dan ar  tıq  dır.  Rus çar  la  rı  nın ha -
ki  miy  yət sim  vol  la  rın  dan sa  yı  lır. 
Çar  lar tax  ta  əy  ləş  dik  lə  ri gün tən  tə -
nə  li tac  qoy  ma mə  ra  si  min  də pat  riar -
xın xe  yir-duası ilə ye  ni çar bu ta  cı 
ge  yi  nir  di. Cə  sa  rət  lə ta  cı XIII əs  rin 
türk sə  nə  ti nü  mu  nə  si he  sab et  mək 
olar. Bu tac da qə  dim rus me  mar  lıq 
nü  mu  nə  lə  ri olan kil  sə  lər, mə  bəd  lər, 
sa  ray  lar, bürc  lər, ala  qa  pı  lar və s. abi-
 də  lə  rin uc  la  rı gö  yə mil  lə  nən yük  sək 
türk çar  da  ğı ki  mi sək  kiz gu  şə  li  dir. 
Və rus mil  li me  mar  lı  ğın  da “ça  dır  va-
 rı qüb  bə” sə  nət nö  vü bir çox sa  hə  lər-
 də ol  du  ğu ki  mi, bu  ra  da da türk-ta -
tar mə  də  niy  yə  ti  nin tə  sir  lə  ri  ni açıq-
ay  dın bü  ru  zə ver  mək  də  dir. Rus bö -
yük kn  yaz  la  rı, ar  dın  ca  çar  la  rı tən  tə-
 nə  li təd  bir  lər  də, bay  ram  lar  da bu ta  cı 
ge  yər  di  lər. Ey  ni za  man  da fəx  ri ge -
yim  lə  ri də daş-qaş  la bə  zə  dil  miş kaf -
tan, tər  lik (alt  dan ge  yi  lən uzun can 
köy  nə  yi), şu  ba (cüb  bə), fer  yaz (əs  li 
fə  rə  ciy  yə, türk di  li tə  ləf  fü  zün  də fe -
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re  ce) və s. iba  rət olur  du. Ru  si  ya  nın 
bü  tün əha  li  si ki  mi rus çar  la  rı  nın da 
ge  yi  mi türk  sa  ya  ğı idi. Bu I Pyot  run  
ha  ki  miy  yət il  lə  ri  nə qə  dər, da  ha doğ-
 ru  su, onun Qərb öl  kə  lə  ri ilə ta  nış  lı -
ğı  na ki  mi da  vam et  di. O, Rus sa  ra -
yın  da, o cüm  lə  dən əyan  lar ara  sın  da 
Av  ro  pa ge  yim  lə  ri  ni dəb sal  dı. 

Bu ta  cın “Mo  no  max şap  qa  sı”(Şap-
 ka Mo  no  ma  xa) ad  lan  ma  sı əf  sa  nə  si 
isə XV və XVI əs  rin baş  lan  ğı  cın  da 
do  ğu  lub ya  yıl  dı. Elə bu  nun ar  dın  ca 
da bu uy  dur  ma ta  rix  lə  rə, rus sal  na -
mə  lə  ri  nə be  lə, ke  çib kök sal  dı. Be  lə 
ta  pın  tı  ya rə  vac ve  rən ədə  biy  yat  lar 
mey  da  na çı  xıb ço  xal  ma  ğa baş  la  dı. 

Be  lə  cə Şərq, xü  su  cən türk mə  də  niy -
yə  ti  nin var  lı  ğı  nın üs  tün  lü  yü və qa -
dir  li  yi fakt  la  rı ar  tıq rus mil  li qü  ru  ru-
 na to  xun  maq  da olan bir mə  sə  lə  yə 
çev  ri  lir  di. Gu  ya bu tac hə  lə Ki  yev 
kn  ya  zı Vla  di  mi  rə mən  sub olub, ona 
da ana xət  ti ilə ba  ba  sı Bi  zans im  pe -
ra  to  ru Kons  tan  tin Mo  no  max  dan 
(1053-1125) keç  miş  dir. Bu  nun  la rus 
çar  la  rı  nın Bi  zans ilə şə  rəf  li əla  qə  si  ni 
zehn  lə  rə yer  ləş  dir  mək, ta  ri  xən bu 
fak  tı qə  dim  ləş  dir  mək və bun  la  rı sax-
 ta  laş  dı  rıl  dıq  dan son  ra tə  zə  dən ta  ri -
xə ye  rit  mək is  tə  di  lər. Çün  ki rus çar -
la  rı öz  lə  ri  ni “qə  dir  bi  lən  lik  lə” ta  rix -
dən si  lin  miş Bi  zans döv  lə  ti  nin va  ris-

 lə  ri say  maq  da idi  lər. Get-ge  də bu 
ide  ya, şo  vi  nist xə  yal  la  ra il  ham ve  rən 
bu uy  dur  ma rəs  mi mə  lu  ma  ta çev  ri -
lir  di. La  kin ta  ri  xin çox  lu say  da cid  di 
və tə  va  zö  kar təd  qi  qat  çı  la  rı bu şap  qa 
- ta  cın ta  ri  xi  nə xey  li əsər həsr et  miş -
lər. Onu haq  lı ola  raq XIII-XIV əsr  lə -
rin Türk sə  nət nü  mu  nə  si say  mış  lar. 
Ta  cın Türk sə  nət nü  mu  nə  si ol  ma  sı 
də  rin kök sal  mış qə  ti də  lil  lə  rə ma  lik-
 dir. Bö  yük rus ta  rix  çi  si Ka  ram  zi  nin 
“Rus Döv  lə  ti  nin ta  ri  xi” əsə  rin  də (II 
cild)  be  lə  dir, 50-ci il  lər  də S.Bo  rov -
ko  va  nın “Döv  lət Si  lah Pa  la  ta  sı” təd -
qi  qin  də, elə  cə də en  sik  lo  pe  dik lü  ğət-
 lər  də, bə  dii əsər  lər  də də be  lə  cə gös -
tə  ri  lib – tac Türk us  ta  la  rı  nın sə  nət işi 
olub Qı  zıl Or  da ha  ki  mi Öz  bək xa  nın 
hə  diy  yə  si  dir.  

Bu aş  kar hə  qi  qə  ti qə  bul et  mə  yə 
sa  də  cə rus ta  rix  çi  li  yin  də Qı  zıl Or  da 
mi  ra  sı  na qar  şı bəd  xah ideolo  ji mü -
na  si  bət ma  ne olur  du. Bə  zi xa  tır  lat -
ma  lar ye  ri  nə dü  şər: İlk Mosk  va kn -
ya  zı  Da  nil Alek  sand  ro  vi  çin bö  yük 
oğ  lu kn  yaz Yu  ri Dol  qo  ru  ki (1325-ci 
il  də öl  müş  dür) ta  tar  la  rın dəs  tə  yi ilə 
öz ha  ki  miy  yət hü  quq  la  rı  nı ge  niş  lən-
 di  rə bil  di və Mosk  va kn  yaz  lı  ğı  nın 
nü  fu  zu uğ  run  da di  gər kn  yaz  lar  la 
şid  dət  li mü  ba  ri  zə apar  maq  da idi. 

Ya  da sal  ma  lı  yıq ki, o özü  nü Ba  tı 
xa  nın mə  nə  vi oğ  lu sa  yan kn  yaz 
Alek  sandr Nevs  ki  nin nə  və  si  dir.Ye -
nə də xa  tır  lat  maq ki  fa  yət  dir ki, 
Nevs  ki özü Mosk  va  nın əsa  sı  nı qo -
yan Yu  ri Dol  qo  ru  ki  nin oğ  lu  dur. 
Ana  sı isə Qıp  çaq xa  nı Aya  pa xa  nın 
(qə  dim Türk  lə  rin Uzu de  dik  lə  ri 
Dnepr   ça  yı bo  yun  ca əra  zi  lə  rin ha -
ki  mi  nin) qı  zı idi.

Be  lə  lik  lə, kn  yaz Yu  ri ta  tar  la  ra çox 
ya  xın idi, hər iş  də on  la  ra ar  xa  la  nır -
dı. Kn  yaz Yu  ri Dol  qo  ru  ki qüd  rət  li 
Qı  zıl Or  da xa  nı Öz  bək xa  nın ba  cı  sı 
ilə ev  lən  miş  di. Öz  bək xan kn  yaz Yu -
ri  yə və onun ki  çik qar  da  şı İvan Ka  li-
 ta  ya da ha  ki  miy  yət  lə  ri  ni moh  kəm -
lət  mək üçün türk-ta  tar qo  şu  nu ver -
mək  lə yar  dım edib dəs  tək  lə  yir  di.

Tac bir sə  nət əsə  ri ol  maq eti  ba  rı 
ilə ta  ma  mən türk baş ge  yim  lə  ri  ni xa -
tır  la  dır. So  yuq iq  lim şə  raiti ilə bağ  lı 
ola  raq qə  dim rus  lar  da həm qa  dın -
lar, həm ki  şi  lə  rin baş ge  yim  lə  ri zən -
gin və çe  şid  li idi. Bu ge  yim  lə  rin bö -
yük ək  sə  riy  yət  lə türk-ta  tar baş ge -
yim  lə  rin  dən iba  rət ol  ma  sı ilə ya  na  şı 
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ad  la  rı da türk  cə idi. Mə  sə  lən, ki  şi  lər 
ev  də (XV əsr  də) taf  ya və ya skuf  ya 
ge  yər  di  lər. Bu pa  paq  lar tü  bə  tə  yə (və 
ya tü  be  tey  ka) bən  zə  yir  di. Taf  ya  lar 
sa  də və ba  ha  lı ma  te  rial  dan (məs. qı -
zı  lı zə  rif tel  lər  dən hö  rül  müş hö  rük -
lər, sır  ma  lar və  in  ci  lər  lə bə  zə  di  miş 
ipək par  ça  dan) ha  zır  la  na bi  lər  di. 
Kal  pak  lar hün  dür, şiş uc  lu olur  du, 
bə  zən bu uc  luq əyi  lib qat  la  nır  dı. 
Kal  pak  lar to  xun  ma və ya müx  tə  lif 
ma  te  rial  lar  dan ti  kil  miş olur  du; on  la-
 rın bir çox nö  vü var idi; ya  taq oda  sı 
üçün, ev  də, ba  yır  da, bay  ram  lar  da 
ay  rı-ay  rı kal  pak  lar (qə  dim şək  li: 
kab  lak) nə  zər  də tu  tu  lur  du. Kal  pak -
la  rın aşa  ğı  sı – alın his  sə  si çox bə  zə -
di  lir  di; xəz  lə çev  rə  lə  nir və ya in  ci  lər, 
qı  zıl düy  mə  lər, daş-qaş  lı san  caq  lar  la  
süs  lə  nir  di. XVII əsr  də isə nauruz ad -
lı ye  ni bir kal  pak nö  vü is  ti  fa  də  yə 
da  xil ol  du. Nauruz (nov  ruz) qı  zıl 
düy  mə və zər  li, ipək qo  taz  lar  la bə -
zə  di  lir  di, kə  nar  la  rı yu  xa  rı qal  dı  rıl -
mış olur  du. Mur  mol  ka  lar da ge  niş 
ya  yıl  mış  dı. Hün  dür get-ge  də ucu 
dar  la  şan tə  pə  si yas  tı idi, ipək və ya 
məx  mər  dən ti  kil  miş qiy  mət  li me  tal -
lar  la bə  zə  dil  miş mur  mol  ka  lar im -
kan  lı tə  bə  qə  yə məx  sus ge  yim idi. 
Ma  la  xay – qu  laq  lı şap  ka  nı so  yuq ha -
va  da ge  yir  di  lər. On  dan həm ki  şi  lər, 
həm də qa  dın  lar is  ti  fa  də edir  di  lər.

 Bu de  dik  lə  ri  miz Şər  qi Slav  yan 
xalq  la  rı  nın baş ge  yi  mi ki  mi is  ti  fa  də 
et  di  yi türk şap  qa  la  rı  nın ki  çik bir qis-
 mi ol  sa da türk ge  yi  mi  nin rus  lar 
ara  sın  da ya  yıl  ma miq  ya  sı  nı əks edə 
bi  lir. Bu ötə  ri “eks  kur  si  ya  mız” Mo -
no  max ta  cı  nın əsil ta  ri  xi  nin inan  dı  rı-

 cı  lı  ğı  nı ar  tır  maq məq  sə  di da  şı  yır. 
Bir ver  si  ya  ya gö  rə bu ta  cı Öz  bək 

xan kü  rə  kə  ni Mosk  va kn  ya  zı  na hə -
diy  yə et  miş  sə, di  gər ver  si  ya  ya  gö  rə 
o, Mosk  va kn  ya  zı  nın ar  va  dı, Öz  bək 
xa  nın ba  cı  sı Kon  çak xa  nı  mın özü  nə 
məx  sus idi. Hər hal  da onu Kon  çak 
xa  nı  mın ce  hi  zi he  sab et  mək la  zım 
gə  lir. Kn  yaz Yu  ri Dol  qo  ru  ki öl  dük -
dən son  ra ha  ki  miy  yə  tə ki  çik qar  da  şı 
İvan Ka  li  ta ke  çir. Bu ta  cın adı da ilk 
də  fə onun fər  ma  nın  da “al  tın tac” 
şək  lin  də çə  ki  lir. Tac ha  zır  da qiy  mət-
 li əş  ya  la  rın bu  lun  du  ğu Ru  si  ya Döv -
lət Si  lah Pa  la  ta  sın  da hifz olu  nur. Ta -
cın tə  pə  sin  də  ki qı  zıl qal  pa  ğa xaç 
son  ra  dan əla  və edil  miş  dir. Bu tip  li 
baş ge  yi  mi ar  xeolo  ji ta  pın  tı  lar və də -
fi  nə  lər  də bu  lu  nan qa  dın şap  qa  la  rı 
öz de  ko  ru ilə çox ya  xın  dır. Be  lə ki, 
şap  qa  nın tə  pə  sin  də  ki oyuq  da dur  na 
te  li və ya to  vuz lə  lə  yi bər  ki  di  lir  di; 
bi  zim haq  qın  da bəhs et  di  yi  miz ta  cın 
da üs  tün  də  ki məhz hə  min ye  rə xaç 
san  cıl  mış  dır. Bu na  xış  lı qı  zıl qal  paq 
özü ta  tar tü  be  tey  ka  sı  nı (tü  bə  tey tü -
bə “tə  pə”-ba  şın or  ta  sı, tə  pə  si sö  zün -
dən  dir) xa  tır  lat  maq  da  dır. Həm də o 
za  man kn  yaz şap  ka  la  rı  na hə  lə xaç 
san  cıl  mır  dı.

 Be  lə  lik  lə, elə bu tac  dan baş  la  ya -
raq Mosk  va Bö  yük kn  yaz  la  rın, da  ha 
son  ra çar  la  rı  nın ta  cı mey  da  na gə  lir. 
XVI-XVII əsr  lər Rus çar tac  la  rı Öz -
bək xa  nın hə  diy  yə  si olan bu şap  qa  ya 
– ta  ca təq  li  dən ya  ran  dı. Çar İvan 
Qroz  nı, oğ  lu şah  za  də Fyodr, Bo  ris 
Qo  du  nov məhz bu tac  la yad  da qal -
mış  lar.  Ka  zan pad  şah  lı  ğı  nı is  ti  la et -
dik  dən son  ra Ya  di  gar Mə  həm  məd 

xa  nın “Ka  zan ta  cı” da ona ke  çir. Ey -
ni  lə “Mo  no  max ta  cı”  ör  nə  yin  də 
olan bu tac da onun ki  mi Şər  qin  se -
vi  lən daş  la  rı ilə xa  rü  qə züm  rüd, ya -
qut, to  paz, mir  va  ri və nar  gi  lə  si ilə 
süs  lən  miş  di. Ka  zan ta  cı  nın ar  dın  ca, 
yə  ni möh  tə  şəm Qı  zıl Or  da döv  lə  ti  ni 
öl  kə-öl  kə məhv et  dik  cə hə  min di -
yar  la  rın is  ti  la edil  mə  si şə  rə  fi  nə As -
tar  xan ta  cı, Si  bir ta  cı və hə  min üs -
lub  da – türk-ta  tar hökm  dar tak  ya  sı 
şək  lin  də ha  zır  lan  mış qiy  mət  li tac  lar 
mey  da  na çıx  dı. Bü  tün tac  lar ba  ha  lı 
xəz  lər  lə döv  rə  lən  miş  di; hey  rə  ta  miz 
də  rə  cə  də Tür  küs  tan əyan  la  rı  nın, 
xan  la  rı  nın mil  li baş ge  yi  mi ilə ey  ni -
lik təş  kil  edir  di. 

Tən  tə  nə  li qə  bul  lar  da, mə  ra  sim -
lər  də, bö  yük yı  ğın  caq  lar  da-qu  rul -
tay  lar  da baş  la  rı  na daş-qaş  la bə  zə -
dil  miş və qiy  mət  li xə  zə tu  tul  muş 
şap  qa-tac qoy  maq Qı  zıl Or  da xan -
la  rı  nın adə  ti idi; bu adət on  lar  dan 
qal  mış  dı. 
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T Ü R K  YA D İ G A R L A R I

Mi  nə  xa  nım Tək  lə  li 



Y U B İ L E Y

Hər  dən ada  ma elə gə  lir ki, hə  yat və 
fəaliy  yə  ti ilə az-çox ta  nış ol  du  ğun in  san 
haq  qın  da yaz  maq asan  dır. Onun  la bağ-
 lı təəs  sü  rat  la  rın zən  gin  li  yi də ya  ra  dı  cı 
əmin  lik for  ma  laş  dı  rır. Dü  şün  cə  lər ka -
ğız-qə  ləm  lə ün  siy  yət anı  na ça  tan  da isə 
an  la  yır  san ki, əsas çə  tin  lik bu rən  ga -
rəng  lik için  dən han  sı hə  yat bo  ya  la  rı  na 
işıq sal  maq  da, öm  rün han  sı ça  lar  la  rı  nı 
se  çib qə  lə  mə al  maq  da  dır.

Hər in  san haq  qın  da ümu  mi baş  lan -
ğıc, ba  rə  sin  də  ki bü  tün təəs  sü  rat  la  rın 
əks ol  dun  du  ğu il  kin mə  qam hə  mi  şə ta -
pı  lır. Bu, müs  bət ya  xud mən  fi məz -
mun  lu bir  cə kəl  mə söz də ola bi  lər, o 
in  sa  nın fər  di xa  rak  te  ri  ni, da  xi  li dün  ya -
sı  nı üzə çı  xa  ran ani hə  yat epi  zo  du da, 
han  sı  sa də  yər  lə  rin as  so  siasi  ya  sı da...

*    *   *
İl  ham İs  ma  yı  lo  vun ömür yo  lu, hə  yat 

və fəaliy  yə  ti haq  qın  da ye  tə  rin  cə mə  lu -
mat  lı  yam. Haq  qın  da oxu  mu  şam, ya -
xın  dan ta  nı  yan  la  rın onu şəx  siy  yət ki  mi 
sə  ciy  yə  lən  di  rən sə  mi  mi söh  bət  lə  ri  ni 
çox eşit  mi  şəm. Bü  tün bu fi  kir  lə  rin ha -
mı  sı  nı  yal  nız bir kəl  mə  də ümu  mi  ləş  di-

 rər  dim: türk  çü  lük də  yər  lə  ri ru  hu  na 
hop  muş in  san...

Bə  li, İl  ham İs  ma  yı  lov adı mə  nə hə -
mi  şə türk  çü  lü  yü xa  tır  la  dıb. Onun şəx -
siy  yə  ti bu sö  zün ha  lə  sin  də can  la  nıb. 
Tə  səv  vü  rüm  də  ki port  re  ti türk  çü  lük dü -
şün  cə  lə  ri ilə yan-ya  na da  ya  nıb. Gö  rü -
nür, in  sa  nın ta  le  yi, iq  ba  lı da elə bu  dur, 
adı gə  lən  də tə  fək  kür  də oya  nan ilk kəl -
mə  dir, haq  qın  da ya  ra  nan ilk fi  kir  dir. Bu 
iq  ba  lı in  san özü seç  mir. O, Tan  rı  nın 
müəy  yən  ləş  dir  di  yi mis  si  ya ki  mi in  sa -
nın ru  hu  na do  lur, qəl  bi  nə ha  kim kə  si -
lir.      

“Əgər mə  ni Türk  çü  lük və Tu  ran  çı  lıq 
da  va  sı ilə məh  kum et  sə  niz, bu, mə  nim 
öv  lad  la  rı  ma bu  ra  xa  ca  ğım ən bö  yük mi -
ras olar!” - ¬bə  dii əsər  lə  ri ilə türk  çü  lük 
ide  ya  sı  nın ən bö  yük car  çı  la  rın  dan olan 
ün  lü ya  zar Hü  seyn Ni  hal Ad  sı  za aid bu 
fi  kir türk  çü  lük dü  şün  cə  si  ni, sa  də  cə ma -
raq, ide  ya ki  mi yox, bir in  sa  nın ta  le  yi, 
iq  ba  lı, hə  yat mis  si  ya  sı ki  mi ya  şa  yan  la -
rın on  la  ra be  lə bir qis  mət yaz  mış Tan  rı -
ya sə  da  qət an  dı  dır. Tam əmin  lik  lə de -
mək olar ki, bu an  dı iç  miş  lər sı  ra  sın  da 
İl  ham İs  ma  yı  lov da var.

*    *   *
İn  san öm  rü hə  qi  qət ax  ta  rış  la  rın  da ke -

çir. Hə  rə ax  tar  dı  ğı hə  qi  qə  ti öm  rün han  sı-
 sa bir dö  nə  min  də ta  pır. Uzun ömür ya  şa-
 ma  sı  na rəğ  mən, hə  qi  qə  tin kan  da  rı  na be -
lə ya  xın  la  şa bil  mə  yib dün  ya  dan sa  də  cə 
hə  ya  tın, öm  rün fa  ni  li  yi hə  qi  qə  ti ilə kö -
çən  lər də az ol  mur. Türk  çü  lük ideolo  gi -
ya  sı  nın ba  ni  lə  rin  dən sa  yı  lan Zi  ya Gö  yalp 
ye  ni  yet  mə ikən onu hət  ta in  ti  ha  ra be  lə 
sövq et  miş hə  qi  qət ax  ta  rış  la  rı  nı öz xa  ti  rə-
 lə  rin  də il  lər son  ra be  lə ya  da sa  la  caq  dı: 
«Üz  vi heç bir xəs  tə  li  yim, ic  ti  mai heç bir 
sı  xın  tım yox idi. Bü  tün iz  ti  rab  la  rı  mın 
mən  bə  yi fəl  sə  fi dü  şün  cə  lə  rim idi. O za -
man «Hə  qi  qə  ti-küb  ra» adı  nı ver  di  yim 
bö  yük hə  qi  qə  ti ta  pa bil  səm, heç bir dər -
di  min ol  ma  ya  ca  ğı  na əmin idim. An  caq 
bu  nu han  sı səmt  də ax  tar  ma  lıy  dım? O 
vaxt bir «İx  ti  lal şər  qi  si» («Üs  yan nəğ  mə -
si») ya  zar  kən qə  lə  mim  dən fır  la  yan baş  qa 
bir mis  ra da onun səm  ti  ni gös  tər  di: 
«Ə  ma  nət  dir bu gün bi  zə na  mu  su mil  lə -
tin! Ən bö  yük məf  ku  rə də mil  lət və azad-
 lıq məf  ku  rə  lə  riy  di».

İl  ham İs  ma  yı  lo  vun hə  yat ki  ta  bı  nı və -
rəq  lə  dik  cə, fəaliy  yə  ti ilə da  ha ya  xın  dan 
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ta  nış ol  duq  ca onun öz hə  qi  qə  ti  ni ya  şı -
nın er  kən çağ  la  rın  dan tap  dı  ğı  na, bu hə -
də  fə inam  la irə  li  lə  di  yi  nə bir da  ha əmin 
olu  ram. Onun öz həm  fi  kir  lə  ri ilə bir  gə 
Azər  bay  can  lı  la  rın və di  gər Türk  dil  li 
Xalq  la  rın Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi  ni ya  rat -
ma  sı da, türk  çü  lük ide  ya  sı  nı çağ  daş 
dün  ya  mız  da da top  lum üçün ay  dın bir 
is  ti  qa  mət ki  mi ni  şan ve  rən Əli bəy Hü -
seyn  za  də mi  sa  lı ay  dın  la  rı  mı  zın mə  nə  vi 
ir  si  nin təb  li  ğin  dən öt  rü mü  va  fiq qu -
rum  lar  la əmək  daş  lıq şə  raitin  də ke  çir  di -
yi təd  bir  lər də, iş ada  mı ki  mi uğur  lu 
fəaliy  yə  ti də, xey  riy  yə  çi  li  yi də, Azər  bay-
 can zi  ya  lı  sı ola  raq mil  li da  va  mız  da gös -
tər  di  yi fə  da  kar  lıq  lar da mil  lət və azad  lıq 
məf  ku  rə  si  nə xid  mət  dir.

İl  ham İs  ma  yı  lo  vun bu ide  ya yo  lun  da 
ya  rat  dı  ğı ör  nək  lə  ri, onun Və  tə  nə, yur  da, 
türk ulu  su  na tə  mən  na  sız sev  gi  si  ni sər -
gi  lə  yən çox fakt  la  rı ard-ar  da sı  ra  la  maq 
olar:

- Azər  bay  can  lı  la  rın və di  gər Türk  dil  li 
Xalq  la  rın Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi  nin tə -
şəb  bü  sü və təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 2008-ci il  də 
Gən  cə və Ba  kı  da Bey  nəl  xalq Aka  de  mik 
Tibb Top  lan  tı  sı  nın təş  ki  li...

- 2008-2009-cu il sent  yab  rın 15-də Ba -
kı  nın daş  nak-bol  şe  vik iş  ğa  lın  dan azad 
edil  mə  si  nin 90 və 91 il  li  yi şə  rə  fi  nə sil  si  lə 
təd  bir  lə  rin dü  zən  lən  mə  si, Qaf  qaz İs  lam 
Or  du  su  nun Azər  bay  ca  nın is  tiq  la  lı uğ -
run  da apar  dı  ğı dö  yüş  lə  rin tam mən  zə -
rə  si  ni ya  rat  ma  ğa im  kan ve  rən “Nu  ru 
Pa  şa” sə  nəd  li-ta  ri  xi fil  mi  nin çə  ki  li  şi...

- 2009-cu ilin okt  yab  rın  da AT  XƏM-in 
də  və  ti ilə İs  tan  bul  da  kı “Aze  ri Kül  tür 
Evi” dər  nə  yi  nin üzv  lə  rin  dən, türk iş 
adam  la  rın  dan, ta  rix  çi  lər  dən, sə  nət 
adam  la  rın  dan iba  rət bö  yük bir nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin bir həf  tə  lik Azər  bay  ca -
na sə  fə  ri  nin təş  ki  li. Ey  ni za  man  da Tür -
ki  yə-Er  mə  nis  tan ara  sın  da pro  to  kol  la  rın 
im  za  lan  ma  sı və sər  həd  lə  rin açıl  ma  sı ilə 
bağ  lı mə  sə  lə  lə  rin gün  də  mə gəl  di  yi bir 
dö  nəm  də AT  XƏM-in rəh  bər  li  yi  nin An -
ka  ra  ya iş  gü  zar sə  fər edə  rək ke  çir  di  yi 
gö  rüş  lər, er  mə  ni açı  lı  mı ilə bağ  lı Azər -
bay  ca  nın möv  qe  yi  nin Tür  ki  yə ic  ti  may -
yə  ti  nin diq  qə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı.

- St  ras  burq “Azər  bay  can Evi” ilə bir -
gə son il  lər  də Xo  ca  lı fa  ciəsi  nin il  dö  nüm-
 lə  ri ilə bağ  lı Av  ro  pa  nın si  ya  si mər  kəz  lə  ri 
sa  yı  lan St  ras  burq və Brüs  sel şə  hər  lə  rin -
də  sil  si  lə eti  raz təd  bir  lə  ri  nin təş  ki  li, 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya  ya çat-
 dı  rıl  ma  sı.

İl  lər keç  dik  cə, bu sı  ra  ya ye  ni-ye  ni 

fakt  lar əla  və olu  nur. Mə  ra  mı  mız bu 
fakt  la  rı sı  ra  la  maq, on  la  rın hər bi  ri 
haqqn  da ge  niş söh  bət aç  maq de  yil. Əs -
lin  də, tək bir İl  ham İs  ma  yı  lov ob  ra  zın -
da, be  lə in  san  larn in  di  ki dün  ya  mız  da 
mil  lət üçün nə qə  dər bö  yük də  yər kəsb 
et  dik  lə  ri  nə diq  qət çək  mək is  tə  yi  rəm.       

*    *   *
Biz mil  lət  çi  lik dü  şün  cə  si  nin dörd 

yan  dan hü  cu  ma mə  ruz qa  lıb get-ge  də 
da  ha bö  yük aman  sız  lıq  la kün  cə sı  xış  dı -
rıl  dı  ğı bir dö  nə  mə gəl  mi  şik. Bəl  kə də, 
mil  lət  çi  li  yin qə  dər-qis  mə  ti elə hə  mi  şə 
be  lə olub, kim bi  lir?! L.Qu  mil  yo  vun bir 
za  man  lar yaz  dı  ğı ki  mi, cə  miy  yə  tin ri  fa -
hı  nın get  dik  cə yük  səl  di  yi, bir çox  la  rı  nın 
qəh  rə  man dö  yüş  çü  dən çox, var  lı in  san 
ol  ma  ğa can at  dı  ğı dinc dövr  lər  də pas -
sionar  lar cə  miy  yət üçün la  zım  sız züm -
rə  yə çev  ri  lir. Bir də cə  miy  yət han  sı  sa ani 
tə  la  tüm  lər  lə üz  lə  şən  də, mil  lə  tin, Və  tə -
nin ye  ni  dən cə  sur dö  yüş  çü  lə  rə, so  nu  nu 
dü  şün  mə  dən mey  da  na atı  lan qəh  rə -
man  la  ra eh  ti  ya  cı ya  ra  nan  da an  la  ma  ğa 
baş  la  yır  san ki, on  lar top  lum üçün nə qə -
dər gə  rək  li imiş  lər. Bu mə  na  da İl  ham 
İs  ma  yı  lov ki  mi in  san  la  rın xal  qın ru  hun-
 dan gə  lən pas  sionar  lıq ener  ji  si  ni bü  tün 
dövr  lər  də ya  şat  ma  sı, bu ener  ji  ni in  tel -
lek  tual müs  tə  vi  lə  rə yö  nəlt  mə  si, dü  şün -
cə mey  da  nın  da ona ye  ni ruh ver  mə  si 
son də  rə  cə önəm  li  dir. 

Həm də mil  lət  çi  lik, türk  çü  lük dü  şün -
cə  si  ni çox adam gün  də  mə gə  ti  rə bi  lər və 
bu dü  şün  cə  yə xi  ta  bın məq  səd  lə  ri müx  tə-
 lif ola bi  lər. Be  lə bir də  yər  li ide  ya  nın göz-
 dən sa  lın  ma  ma  sı, qa  ra  gü  rü  hun əlin  də 
si  la  ha çev  ril  mə  mə  si, L.Tols  to  yun tə  bi  rin-
 cə de  sək, müəy  yən na  qis züm  rə  lə  rin son 
dal  da  la  na  ca  ğı ha  lı  na gəl  mə  mə  si üçün 
mil  lət  çi  lik dü  şün  cə  si  nin mər  kə  zin  də İl -
ham İs  ma  yı  lov ki  mi nə  cib zi  ya  lı  lar gö -
rün  mə  li  dir. Ne  cə ki, bu ide  ya in  di də bi -
zim üçün Hə  sən bəy Zər  da  bi, Əli bəy 
Hü  seyn  za  də, Əh  məd bəy Ağaoğ  lu, 
Məm  məd Əmin Rə  sul  za  də, Əli  mər  dan 
bəy Top  çu  ba  şov ki  mi zi  ya  lı  la  rı  mı  zın nur 
hey  kəl  lə  ri ilə də  yər  li  dir, cəl  be  di  ci  dir. 

*    *   *
Biz azad ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı şə  raitin -

də ya  şa  yı  rıq. İn  di ha  mı  nın müəy  yən bir 
sa  hə  də iş qu  rub məq  səd  yön  lü fəaliy  yə  ti 
ilə mad  di im  kan  lar sa  hi  bi  nə çev  ril  mə  si 
çə  tin de  yil. Za  tən çox həm  və  tən  lə  ri  miz 
bu im  kan  lar  dan ye  tə  rin  cə is  ti  fa  də edə 
bi  lir. Çə  tin olan get  dik  cə mad  di  lə  şən 

dün  ya  mız  da mə  nə  vi də  yər  lə  rə ta  pın -
maq, mad  di qa  zanc  la  rı  nı mə  nə  vi də  yər-
 lə  rin in  ti  şar tap  ma  sı  na yö  nəlt  mək, mad-
 di  ya  tı mə  nə  viy  ya  tın xid  mət  çi  si  nə çe  vir -
mə  yi ba  car  maq  dır.  Mad  di im  kan  lar  nı 
bö  yük ürək ge  niş  li  yi ilə mil  lə  tin sa  ba  hı 
üçün xərc  lə  mək  dir və bu  nun  la da Əli 
Bəy Hü  seyn  za  də  dən, Zi  ya Gö  yalp  dan, 
İs  ma  yıl Qas  pı  ra  lı  dan, Yu  sif Ak  çu  ra  dan, 
Əh  məd bəy Ağaoğ  lu  dan və di  gər mil  li 
ay  dın  la  rı  mız  dan gə  lən işı  ğa bə  lən  mək -
dir. Hər ad  dı  mın  da mil  lət üçün fay  da  lı 
ol  ma  ğın yol  la  rı  nı dü  şü  nüb bu yol  la  rı 
tap  maq  dır. İl  ham İs  ma  yı  lov da Azər -
bay  can üçün be  lə fay  da  lı bir yol  da  dır.

Bu yol  da ad  dım  la  yan in  san  lar  dan 
han  sı re  gion  da do  ğul  du  ğu, han  sı so  sial 
çev  rə  lə  rə aid ol  du  ğu mə  na  sız sual  lar 
ki  mi gö  rü  nür. Bu qeyd  lər üzə  rin  də iş  lə -
yər  kən müx  tə  lif şəxs  lə  rin İl  ham İs  ma  yı -
lov haq  qın  da fi  kir  lə  ri  ni, ürək söz  lə  ri  ni 
ötə  ri nə  zər  dən ke  çir  dik. Bu  ra  da bü  tün 
re  gion  la  ra, cə  miy  yə  tin bü  tün so  sial 
çevr  lə  ri  nə aid in  san  lar var və bu in  san -
la  rı bir  ləş  di  rən bir ümu  mi də  yər öz əx -
la  qı, Tu  ran sev  da  sı ilə bü  tün mə  həl  li 
ya  naş  ma  la  rın föv  qü  nə ucal  mış İl  ham 
İs  ma  yı  lov şəx  siy  yə  ti  dir.

Dün  ya  ya bir evin öv  la  dı ki  mi göz 
açıb öm  rü ilə bü  töv bir ulu  sun öv  la  dı  na 
çev  ril  miş bir in  sa  nın nə  cib  li  yi, xe  yir  xah-
 lı  ğı, sə  mi  mi  li  yi, və  tən  pər  vər  li  yi, tə  ləb -
kar  lı  ğı, iş  gü  zar  lı  ğı  dır.

*    *   *
Şa  gird ikən dərs  li  yi  miz  də ün  lü rus 

ya  zı  çı  sı Bo  ris Ni  ko  la  ye  viç Po  le  vo  yun 
“Əsl in  san haq  qın  da” po  ves  tin  dən bir 
par  ça ve  ril  miş  di. Son  ra  lar əl ye  tən yer  lər-
 də nə qə  dər ax  tar  sam da, bu po  ves  ti bü -
töv hal  da ta  pıb oxu  maq für  sə  ti ye  tiş  mə  di 
və in  di də bu für  sə  ti oxu  cu qis  mə  ti ki  mi 
gə  lə  cək gün  lə  rə sax  la  yı  ram. Am  ma Bo  ris 
Po  le  vo  yun ya  rat  dı  ğı Alek  sey Me  res  yev 
ob  ra  zı hə  mi  şə yad  da  şım  da  dır.

Han  sı sa  hə  ni, han  sı dü  şün  cə  ni təm  sil 
et  mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq bü  tün öm  rü-
 nü inan  dı  ğı ide  ya  ya, bağ  lan  dı  ğı məq  sə -
də həsr edən, bu yol  da yo  rul  maq nə  dir 
bil  mə  yən, öz məq  səd  lə  ri  nə ça  tan in  san -
lar mə  nə hə  mi  şə o igid hər  bi təy  ya  rə  çi -
nin ob  ra  zı  nı xa  tır  la  dır. Öm  rü  nün 55-ci 
pil  lə  si  nə qə  dəm qo  yan İl  ham İs  ma  yı  lo  vu 
da mə  nim nə  zə  rim  də öz məq  səd  lə  ri  nə 
doğ  ru bu cür prin  si  pial  lıq və əzm  kar  lıq  la 
irə  li  lə  yən bir ir  fan sa  hi  bi  dir.  

Sa  mir EL  MA  NOĞ  LU, 
filologiyaelmləriüzrəfəlsəfədoktoru
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T Ə H L İ L

Öl  kə  nin geosi  ya  si möv  qe  yi onun xa  ri  ci  
si  yas  ti  nə, bey  nəl  xalq si  ya  si are  na  da at  dı  ğı 
ad  dım  la  ra cid  di şə  kil  də tə  sir edir. Ya ba  lans-
 laş  dı  rıl  mış si  ya  sət yü  rüt  mə  yə və ya müəy -
yən qə  ti si  ya  si möv  qe sər  gi  lə  mə  yə məc  bur 
edir. Tə  bii ki, bü  tün bun  lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lər -
kən diq  qə  tə alı  nan əsas mə  sə  lə öl  kə  nin si  ya-
 si ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sı  dır. Azər  bay  can 
elə bir qay  nar re  gion  da yer  lə  şir ki, is  tər-is  tə-
 məz müəy  yən mə  qam  lar xü  su  si diq  qət  də 
sax  la  nıl  ma  lı  dır. Qə  dim Mi  sir  də be  lə bir de -
yim  dən is  ti  fa  də olu  nur  du “Dün  ya  nı də  yiş -
mək iq  ti  da  rın  da de  yil  sən  sə, o za  man onun 
ba  rə  də olan tə  səv  vü  rü də  yiş”. Bu mə  sə  lin 
üzə  rin  dən mi  nil  lər keç  sə də o öz ak  tual  lı  ğı -
nı bu gün də itir  mə  yib. Bu gün in  san  la  rı 
hət  ta xalq  la  rı be  lə in  for  ma  si  ya va  si  tə  si  lə 
yön  lən  di  rir  lər və bə  zən bu za  man in  for  ma -
si  ya  nı ma  ni  pul  ya  si  ya da edir  lər. 

“İn  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si” və ya “Kon -
takt  sız mü  ha  ri  bə” ad  lan  dı  rı  lan in  for  ma  si  ya 
mü  ha  ri  bə  si  nin müasir dövr  də bö  yük önəm 
kəsb et  mə  si in  for  ma  si  ya  nın cə  miy  yət  də  ki 
ro  lu  nun art  ma  sı ilə əla  qə  lən  di  rir  lər. Bu me -
tod əs  lin  də So  vet  lər dö  nə  min  də sı  nan  mış 
bir üsul idi. II Dün  ya mü  ha  ri  bə  si il  lə  rin  də 
is  tər Sta  lin, is  tər  sə də Hit  ler in  san  la  rın 
şüuru  na tə  sir et  mə  yin, on  la  rı yön  lən  dir  mə -
yin va  cib  li  yi  ni çox yax  şı an  la  yır  dı  lar. Bu sa -
vaş bit  dik  dən son  ra be  lə in  for  ma  si  ya mü  ha-
 ri  bə  si ABŞ və SS  Rİ ara  sın  da uzun müd  dət 
da  vam et  di. Əs  lin  də “so  yuq mü  ha  ri  bə” an -
la  yı  şı öz  lü  yün  də  “in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si” 
idi.

Ha  zır  kı dün  ya geosi  ya  sə  tin  də in  for  ma  si-
 ya və təb  li  ğa  tın  bey  nəl  xalq ic  ti  mai rə  yə tə  sir 
im  kan  la  rı ge  niş  dir.  In  di bir öl  kə  nin baş  qa 
döv  lə  tin əra  zi  sin  də möv  cud in  for  ma  si  ya 
sis  tem  lə  ri  ni nə  za  rət al  tı  na al  ma  sı  və ya  ida-
 rə et  mə  si  yal  nız  onun hər  bi və mil  li təh  lü -
kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri  nə tə  sir  lə  ye  kun  laş  mır. 
Bu, həm də yer  li ic  ti  mai rə  yin kə  nar tə  sir  lə  rə 
mə  ruz qal  ma  sı  na və ic  ti  mai rə  yin yön  lən  di-
 ril  mə  si  nə,  öl  kə  nin ida  rə  çi  lik sis  te  mi  nin po -
zul  ma  sı  na və if  lic ol  ma  sı  na sə  bəb ola bi  lər. 
Mü  tə  xəs  sis  lər bil  di  rir ki, xa  ri  ci tex  no  lo  gi  ya -
nın möv  cud gü  cü ilə ha  zır  da ay  rı-ay  rı öl  kə -
lə  rin da  xi  li ida  rə  çi  lik sis  tem  lə  ri ara  sın  da  kı 
ra  bi  tə  əla  qə  lə  ri  ni nəin  ki kəs  mək və poz -
maq,   hət  ta bu sis  te  mə gi  rə  rək, de  zin  for  ma-
 si  ya yay  maq yo  lu ilə on  la  rın fəaliy  yə  ti  ni 
yö  nəlt  mək və sar  sıt  maq müm  kün  dür. 

Dün  ya  da bə  zən ay  rı-ay  rı qu  rum  lar müa-
sir   in  for  ma  si  ya kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi -
ya  la  rı  nın im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də edə  rək, 
bey  nəl  xalq in  ter  net şə  bə  kə  lə  rin  də, bu və ya 
di  gər öl  kə  lə  rin əra  zi  lə  rin  də və  “eti  bar  lı 
mən  bə”  adı al  tın  da xü  su  si de  zin  for  ma  si  ya 
ya  yır,  döv  lət qu  rum  la  rı  nı, bü  töv  lük  də ic  ti -

maiy  yə  ti çaş  dı  ran məq  səd  li  fəaliy  yət hə  ya -
ta ke  çi  rir  lər. Bu da hə  min öl  kə  lə  rin da  xi  li 
sa  bit  li  yi  ni, ida  rəet  mə or  qan  la  rı  nın ahəng -
dar fəaliy  yə  ti  ni po  zur ki, nə  ti  cə  də mil  li təh -
lü  kə  siz  li  yə xa  ri  ci mü  da  xi  lə üçün əl  ve  riş  li 
şə  rait ya  ra  nır. Döv  lə  tin öz və  tən  daş  la  rı və 
cə  miy  yət  lə  ri üzə  rin  də  ki nə  za  rə  ti  ni zəif  lət -
mə  yə yö  nəl  miş müəy  yən ad  dım  la  rı 90-cı il -
lər  də müx  tə  lif qüv  və  lər tə  rə  fin  dən  Azər -
bay  can  da da hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir.  Azər  bay-
 ca  nın o dövr  kü in  for  ma  si  ya və təb  li  ğat  və -
ziy  yə  ti  nin təh  li  li gös  tə  rir ki, döv  lə  tin in  for -
ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li  yi, de  mək olar, ta  ma  mi  lə 
xa  ri  ci amil  lə  rin tə  si  ri al  tın  da idi. Mət  buat 
or  qan  la  rı  nın  fəaliy  yə  ti zəif ol  du  ğun  dan ic -
ti  mai rə  yin  for  ma  laş  ma  sın  da  bey  nəl  xalq 
trans  mil  li KİV-lə  rin ro  lu açıq-aş  kar üs  tün -
lük təş  kil edir  di. 

Bu gün Azər  bay  ca  na qar  şı əsas 3 cəb  hə -
dən  (Ru  si  ya, İran və Er  mə  nis  tan) in  for  ma  si-
 ya mü  ha  ri  bə  si ge  dir. Tə  bii ki, ən ak  tiv cəb  hə 
Er  mə  nis  tan  dır. Əgər Er  mə  nis  tan aş  kar şə -
kil  də bu mü  ha  ri  bə  ni apa  rır  sa, di  gər  lə  ri haq-
 qın  da bu  nu de  mək o qə  dər doğ  ru de  yil.  
Çün  ki Ru  si  ya və İran həm öz mət  buat  la  rı 
va  si  tə  si  lə, həm də Azər  bay  can  da nü  fuz 
dairə  lə  ri  nə ala bil  dik  lə  ri me  dia or  qan  la  rı va -
si  tə  si  lə öz ma  raq  la  rı  nı və təb  li  ğat me  xa -
nizm  lə  ri  ni qur  maq  da, bu  nun  la da tə  sir im -
kan  la  rı əl  də et  mə  yə ça  lış  maq  da  dır  lar.  Ən 

va  cib mə  qam  lar  dan bi  ri, in  ter  net üzə  rin  dən 
bir çox por  tal  la  da və elə  cə mə  lu  mat-ax  ta  rış 
sis  tem  lə  rin  də Azər  bay  can  la bağ  lı hə  qi  qət  lə-
 rin təh  rif edil  mə  si, elə  cə də ta  ri  xi, si  ya  si an -
lam  da bir çox mə  lu  mat  la  rın qəs  dən ma  ni -
pul  ya  si  ya  ya mə  ruz qal  ma  sı hal  la  rı  dır. 

“Goog  le” şir  kə  ti  nin məh  su  lu olan 
“Goog  le Earth”ın Azər  bay  can əra  zi  si  ni təh -
rif et  mə  si ba  rə  də də  fə  lər  lə bil  di  ri  lib. Bu tip 
təh  rif et  mə hal  la  rı əsa  sən Azər  bay  can əra  zi-
 lə  ri  nin (Qa  ra  bağ və Nax  çı  va  nın) mü  tə  ma  di 
ola  raq Er  mə  nis  tan əra  zi  si ki  mi gös  tə  ril  mə -
sin  dən iba  rət olur. Ey  ni mə  qam  la  rı  “Wi  ki -
pe  dia” ba  rə  sin  də də qeyd et  mək müm  kün -
dür. “Wi  ki  pe  dia”nın bi  lik  lə  rin top  lan  dı  ğı 
nə  həng ba  za ki  mi yük  sək rey  tinq qa  zan  dı  ğı 
mə  lum hə  qi  qət  dir. Bu gün Vi  ki  pe  di  ya dün -
ya  nın ən po  pul  yar 10 say  tı sı  ra  sı  na da  xil 
olub. 2009-cu il  də Vi  ki  pe  di  ya en  sik  lo  pe  di -
ya  sı İn  ter  net  də fəaliy  yət gös  tə  rən 230 mil -
yon sayt ara  sın  da mü  ra  ciət  lə  rin sa  yı  na gö  rə 
bi  rin  ci ye  ri tu  tub. Vi  ki  pe  di  ya  nın po  pul  yar  lı-
 ğı  nın əsas sə  bə  bi onun di  na  mik ol  ma  sı  dır. 
Hər ay dün  ya  nın ən bö  yük en  sik  lo  pe  di  ya  sı 
olan Vi  ki  pe  di  ya  ya 275 mln. İn  ter  net is  ti  fa  də-
 çi  si tə  rə  fin  dən 4 mlrd. mü  ra  ciət olu  nur. Bu 
gün 270 dil  də fəaliy  yət gös  tə  rən Vi  ki  pe  di  ya-
 dan is  ti  fa  də tex  no  lo  gi  ya  sı müx  tə  lif so  sial 
sa  hə  lər üçün nə  zər  də tu  tul  muş ye  ni in  for -
ma  si  ya ru  sur  su ba  za  sı  dır. İs  tər adi İn  ter  net, 
is  tər  sə də adi KİV is  ti  fa  də  çi  sin  də is  tə  ni  lən 
ha  di  sə haq  qın  da fi  kir for  ma  laş  dır  maq  da Vi -
ki  pe  di  ya  nın ro  lu əvə  zo  lun  maz  dır.

La  kin bi  lin  di  yi ki  mi, “Wi  ki  pe  dia”da 
müx  tə  lif möv  zu  la  ra aid di  na  mik ye  ni  lə  nən 
və get  dik  cə ar  tan mil  yon  lar  la sə  hi  fə  lə  rin ya -
ra  dıl  ma  sı, bu vir  tual en  si  ko  pe  di  ya  nı dün  ya-
 da baş ve  rən si  ya  si, mə  də  ni, iq  ti  sa  di və di -
gər pro  ses  lə  ri özün  də əks et  di  rən in  for  ma  si-
 ya mü  ha  ri  bə  si mey  da  nı  na çe  vi  rib. Bu isə öz 
növ  bə  sin  də, in  for  ma  si  ya ilə ma  ni  pul  ya  si  ya 
və təh  rif hal  la  rı ilə nə  ti  cə  lən  mək  də  dir. Vi  ki-
mü  hit  də  Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin təh  rif 
olun  ma  sı, in  for  ma  si  ya ma  ni  pul  ya  si  ya  sı hal -
la  rı ilə bağ  lı ge  niş mi  sal  lar gə  tir  mək müm -
kün  dür. “Wi  ki  pe  dia”da Azər  bay  can xal  qı -
nın mil  li-mə  də  ni də  yər  lə  ri, ta  ri  xi hə  qi  qət  lə -
ri, gör  kəm  li şəx  siy  yət  lə  ri haq  qın  da doğ  ru 
mə  lu  mat  lar ye  tə  rin  cə de  yil, olan  la  rın əhə -
miy  yət  li his  sə  si isə, ob  yek  tiv real  lıq  la  rı əks 
et  dir  mir,  bu re  surs  da öl  kə  miz  lə bağ  lı mə  lu-
 mat  lar ye  tər  li de  yil. 

Vi  ki  pe  di  ya en  sik  lo  pe  di  ya  sı  nın müx  tə  lif 
böl  mə  lə  ri Azər  bay  can  la, xü  su  si  lə də Qa  ra -
bağ  la, Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi, mə  də  niy  yə  ti ilə 
bağ  lı bir çox sax  ta mə  lu  mat  lar  la dol  du  ru  lur 
ki, nə  ti  cə  də hər han  sı bir mə  qa  lə  nin ümu  mi 
məz  mu  nu itir və ora  da  kı mə  lu  mat Azər -
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bay  ca  na qar  şı bir de  zin  for  ma  si  ya xa  rak  te  ri 
da  şı  mış olur.Vi  ki  pe  di  ya  nın in  gi  lis, rus, türk 
və s. dil  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rən la  yi  hə  lə  rin -
də küt  lə  vi in  for  ma  si  ya ma  ni  pul  ya  si ilə mü -
şa  yət olu  nan in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si adi 
hal al  maq  da  dır.

Vi  ki  pe  di  ya qey  ri-rəs  mi en  sik  lo  pe  di  ya ol -
du  ğun  dan, bu  ra  da in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si-
 ni rəs  mi döv  lət st  ruk  tur  la  rı de  yil, qey  ri-rəs -
mi qu  rum  lar, fər  di şəxs  lər apa  rır. Də  qiq de -
sək, bu sa  vaş da  ha çox məhz qey  ri-rəs  mi 
sə  viy  yə  də apa  rı  lır. La  kin çox za  man er  mə  ni 
dias  po  ra  sı tə  rə  fin  dən ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən 
qüv  və  lə  rin Vi  ki  pe  di  ya  da Azər  bay  ca  na qar  şı 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si  ni da  vam et  dir  mə -
lə  ri prob  le  min da  ha cid  di ol  du  ğu  nu sü  but 
edir. Vi  ki  pe  di  ya  da Dağ  lıq Qa  ra  bağ  dan Nax-
 çı  va  na, Ni  za  mi Gən  cə  vi  dən Azər  bay  can 
xan  lıq  la  rı  na qə  dər Azər  bay  ca  na aid bü  tün 

mə  qa  lə  lər er  mə  ni  lə  rin nə  za  rə  tin  də  dir - bu 
mə  qa  lə  lər er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən hər za  man 
in  for  ma  si  ya hü  cum  la  rı  na mə  ruz qa  lır. 

Mə  sə  lən, 2008-ci il  də Vi  ki  pe  di  ya  nın rus 
di  lin  də  ki böl  mə  sin  də “Kul  tu  ra Azer  bayd  ja -
na”, yə  ni Azər  bay  ca  nın mə  də  ni  yə  ti haq  qın -
da mə  qa  lə  ni oxu  duq  da onun da  ha çox er -
mə  ni mə  də  niy  yə  ti  ni təb  liğ et  mə  si  nin şa  hi  di 
olur  duq. “Li  te  ra  tu  ra Azer  bayd  ja  na” mə  qa -
lə  sin  də isə XV əs  rə qə  dər  ki dövr  lə in  di  ki 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də yal  nız er  mə  ni və 
fars ədə  biy  ya  tı  nın in  ki  şa  fın  dan da  nı  şı  lır və 
müx  tə  lif er  mə  ni sayt  la  rı mən  bə ki  mi gös  tə -
ri  lir  di. 2009-cu il  də bu mə  qa  lə  lər  də azər  bay-
 can  lı is  ti  fa  də  çi  lə  rin fəal  laş  ma  sı nə  ti  cə  sin  də 
neyt  ral  lıq prin  sip  lə  ri cü  zi də ol  sa, bər  pa 
olun  du. 

“Wi  ki  pe  dia”da öl  kə  mi  zin mil  li ma  raq  la -
rı  nın qo  run  ma  sı üçün zə  ru  ri təd  bir  lə  rin gö -
rül  mə  si, Azər  bay  can  la bağ  lı dol  ğun mə  lu -
mat  la  rın yer  ləş  di  ril  mə  si  nin həl  li va  cib olan 
mə  sə  lə  lər  dən  dir. Ümu  miy  yət  lə, bü  tün  lük -
də in  ter  net mü  hi  tin  də top  la  nan in  for  ma  si -
ya  nı, is  ti  fa  də  çi dav  ra  nış  la  rı  nı, baş ve  rən 

pro  ses  lə  ri, for  ma  la  şan mü  na  si  bət  lə  ri, mü  şa-
 hi  də edi  lən ten  den  si  ya  la  rı aş  ka  ra çı  xar  maq, 
ana  liz et  mək, təs  ni  fat  laş  dır  maq üçün el  mi 
araş  dır  ma  la  rın apa  rıl  ma  sı da önəm  li  dir.  
Bu  nun  la əla  qə  dar ola  raq Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı Rə  ya  sət He  yə  ti  nin bu 
ya  xın  lar  da el  mi-təd  qi  qat müəs  si  sə  lə  rin  də 
vi  ki-qrup  la  rın təş  kil edil  mə  si  nə dair qə  rar 
qə  bul et  mə  si müs  bət ad  dım ki  mi xa  rak  te  ri -
zə edi  lə bi  lər. Qə  rar  da, Vi  ki-mü  hit  də Azər -
bay  can  la bağ  lı kon  ten  tin və  ziy  yə  ti, de  zin -
for  ma  si  ya  lar, in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si ha  di -
sə  lə  ri və fakt  la  rı haq  qın  da mə  lu  mat  la  rı aş -
kar  la  maq, zə  ru  ri təd  bir  lər gör  mək məq  sə  di 
ilə mo  ni  to  rinq  lə  rin ke  çi  ril  mə  si də töv  si  yə 
olu  nub. 

Müasir in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın 
in  ki  şa  fı me  dianın cə  miy  yə  tə tə  sir im  kan  la  rı-
 nı da ar  tı  rır. Me  dianın audi  to  ri  ya  ya təq  dim 

et  di  yi xə  bər  lər və proq  ram  lar cə  miy  yə  tin  
müx  tə  lif mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı fi  kir və dü  şün  cə -
lə  ri  ni, mə  nə  vi də  yər  lə  rə mü  na  si  bə  ti  ni, gün -
də  lik ya  şam tər  zi  ni for  ma  laş  dı  rır. KİV-də 
ya  yı  lan in  for  ma  si  ya ic  ti  mai rə  yi çaş  dı  ra, so -
sial-si  ya  si, hət  ta iq  ti  sa  di sa  bit  li  yi po  za bi  lər. 
Elə bu  na gö  rə də, in  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li  yi 
mil  li təh  lü  kə  siz  li  yin mü  hüm tər  kib his  sə  si 
ki  mi qə  bul edi  lir.

Müasir dün  ya  da in  for  ma  si  ya ma  ni  pul -
ya  si  ya  sı, elə  cə də in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si 
si  lah  lı mü  ha  ri  bə  lər qə  dər təh  lü  kə  li  dir. KİV 
bir bü  tün ola  raq bu pro  ses  lər  də bir çox hal -
lar  da fərq  li so  sial qru  pa, ya  xud döv  lə  tə qar-
 şı si  lah ki  mi is  ti  fa  də olu  nur. Bu an  lam  da 
me  dia mən  sub  la  rı, jur  na  list  lər pe  şə fəaliy -
yət  lə  ri za  ma  nı so  sial mə  su  liy  yət prin  si  pi  ni 
rəh  bər tu  ta  raq,  ilk ön  cə, məhz mən  sub ol -
du  ğu cə  miy  yə  tə, xal  qa xid  mət et  mə  li ol  duq-
 la  rı  nı unut  ma  ma  lı  dır  lar. Bu sə  bəb  dən, in -
for  ma  si  ya hü  cum  la  rı  na qar  şı cə  miy  yə  tin 
in  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nin qo  run  ma  sın -
da KİV-in üzə  ri  nə bö  yük mə  su  liy  yət dü  şür. 
İn  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nin qo  run  ma  sı 

ideolo  ji, mə  nə  vi-psi  xo  lo  ji əhə  miy  yət da  şı  yır. 
So  sial-si  ya  si sa  bit  li  yi, mil  li bir  li  yi təh  lü  kə 
qar  şı  sın  da qo  yan zə  rər  li ide  ya  la  rın, təx  ri  bat 
xa  rak  ter  li in  for  ma  si  ya  la  rın ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı döv  lə  tin təh  lü  kə  siz  li  yi 
açı  sın  dan bö  yük önəm kəsb edir. Azər  bay -
can cə  miy  yə  ti  nin in  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li -
yi  nə olan hə  də  lə  rin kö  kün  də da  ya  nan ən 
mü  hüm amil  lər içə  ri  sin  də aşa  ğı  da  kı  la  rı gös-
 tər  mək olar: 

- Er  mə  nis  ta  nın və er  mə  ni lob  bi  si  nin 
Azər  bay  ca  na qar  şı fəaliy  yə  ti, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə əla  qə  dar öl  kə -
mi  zə qar  şı yü  rü  dü  lən in  for  ma  si  ya mü -
ha  ri  bə  si si  ya  sə  ti;

- Azər  bay  ca  nın yer  ləş  di  yi mə  kan  da 
geost  ra  te  ji ma  raq  la  rı toq  qu  şan bə  zi 
döv  lət  lə  rin öl  kə da  xi  lin  də  ki sa  bit  li  yi 
poz  maq niy  yət  lə  ri;

- Qlo  bal  laş  ma şə  raitin  də öl  kə  yə da  xil 
olan in  for  ma  si  ya axı  nı  nın bir qis  mi  nin 
yad ün  sür  lə  rin, zə  rər  li və təh  lü  kə  li ide-
 ya  la  rın da  şı  yı  cı  sı ol  ma  sı;

- Ki  ber  ci  na  yət  kar  lıq.
Bu gün öl  kə  miz  də in  for  ma  si  ya təh  lü  kə -

siz  li  yi mə  sə  lə  sin  də KİV-lə  rin üzə  ri  nə bö  yük 
mə  su  liy  yət dü  şür. La  kin bə  zi hal  lar  da res -
pub  li  ka  da  kı bir sı  ra mət  bu or  qan  lar bil  mə -
dən, ya  xud məq  səd  li şə  kil  də öl  kə  mi  zə qar  şı 
yö  nə  lən in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si  nin ak  tiv 
iş  ti  rak  çı  sı  na çev  ri  lir  lər. Be  lə me  dia qu  rum  la-
 rı  xa  ric  də  ki an  ti-Azər  bay  can  çı dairə  lə  rin, 
er  mə  ni lob  bi  si  nin “be  şin  ci ka  lo  nu” funk  si -
ya  sı  nı ye  ri  nə ye  tir  miş olur. Hal  bu  ki, KİV-in 
əsas və  zi  fə  si cə  miy  yə  tə ob  yek  tiv, qə  rəz  siz 
in  for  ma  si  ya  nı çat  dır  maq  la ya  na  şı, və  tən -
daş  la  rı hər cür təx  ri  bat və de  zin  for  ma  si  ya 
ilə bağ  lı xə  bər  dar et  mək, mil  li mə  na  fe  lə  rə 
xid  mət et  mək  dir.  Bu sə  bəb  dən me  dia qu -
rum  la  rı  nın üzə  ri  nə əha  li  nin düz  gün mə  lu -
ma  tan  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı mü  hüm mə  su  liy  yət 
dü  şür. Bu mə  su  liy  yət Azər  bay  can və  tən  daş-
 la  rı  nın ge  niş in  for  ma  si  ya əl  də et  mək im  kan-
 la  rı  nın tə  min edil  mə  si ilə bə  ra  bər, cə  miy  yə -
tin in  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nin qo  run  ma -
sın  dan, ic  ti  mai şüurun təx  ri  bat məq  səd  li 
in  for  ma  si  ya hü  cu  mu  nun qur  ba  nı  na çev  ril -
mə  si  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  dan iba  rət  dir. 

Məhz bu sə  bəb  dən  dir ki, öl  kə  mi  zin in -
for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li  yi mə  sə  lə  si  nə Pre  zi -
dent İl  ham Əli  yev Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 
2012-ci il  də ke  çi  ril  miş ic  la  sın  da ge  niş to  xu -
na  raq Azər  bay  ca  na qar  şı in  for  ma  si  ya mü -
ha  ri  bə  si  nin apa  rıl  dı  ğı, in  for  ma  si  ya ma  ni -
pul  ya  si  ya  sı hal  la  rı  na yol ve  ril  di  yi in  di  ki 
dövr  də öl  kə  mi  zin in  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz  li -
yi  nin qo  run  ma  sı  nın çox va  cib ol  du  ğu  nu 
vur  ğu  la  yıb. Döv  lət baş  çı  sı Azər  bay  ca  na 
qar  şı apa  rı  lan in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si  nin 
ma  hiy  yə  ti  nə ay  dın  lıq gə  ti  rə  rək, bu  ra  da er -
mə  ni lob  bi  si  nin, on  la  rın tə  si  ri al  tın  da olan 
bə  zi öl  kə  lə  rin si  ya  si xa  dim  lə  ri  nin, Azər  bay -
can da da  xil ol  maq  la bü  tün mü  səl  man öl  kə-
 lə  ri  nə qar  şı yö  nə  lən is  la  ma  fo  bi  ya  nın ro  lu  nu 
xü  su  si  lə vur  ğu  la  yıb. Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev Azər  bay  ca  na qar  şı yö  nə  lən in  for  ma  si  ya 
mü  ha  ri  bə  si  nin kö  kün  də öl  kə  mi  zin müs  tə  qil 
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si  ya  sət ye  rit  mə  si  nin da  yan  dı  ğı  nı bil  di  rir.
Be  lə nə  ti  cə  yə gəl  mək olar ki, Azər  bay  ca -

nın öz yo  lun  da inam  la irə  li  lə  mə  si  ni, sü  rət  lə 
in  ki  şa  fı  nı həzm edə bil  mə  yən qüv  və  lər res -
pub  li  ka  mız  da açıq cə  miy  yə  tin qu  rul  ma  sı, 
in  for  ma  si  ya, söz və fi  kir azad  lı  ğı  nın tə  min 
olun  ma  sın  dan is  ti  fa  də edə  rək öl  kə ic  ti  maiy-
 yə  ti  nə qar  şı xa  ric  dən və da  xil  dən in  for  ma  si-
 ya hü  cum  la  rı  nı bun  dan son  ra da da  vam et -
di  rə  cək  lər. La  kin Döv  lət baş  çı  sı  nın da qeyd 
et  di  yi ki  mi, bu ba  rə  də cə  miy  yə  tə mə  lu  mat 
ve  ril  mə  li, təd  bir  lər gö  rül  mə  li  dir.

Müasir jur  na  list  ka  nın di  na  mik in  ki  şa  fı 
və in  for  ma  si  ya mə  ka  nı  nın qlo  bal  laş  ma  sı 
dün  ya  nın is  tə  ni  lən nöq  tə  si  nə öz tə  si  ri  ni gös-
 tə  rib. İn  for  ma  si  ya axı  nı ic  ti  mai pro  ses  lə  rin 
ida  rə edil  mə  sin  də əhə  miy  yət  li rı  çaq  lar  dan 
bi  ri  nə çev  ri  lib. Və bü  tün bun  lar  la ya  na  şı 
qeyd edil  mə  li  dir ki, güc  lü  lər in  for  ma  si  ya -
nın top  lan  ma  sı, iş  lən  mə  si, ya  yıl  ma  sı və is -
teh  sa  lı pro  ses  lə  rin  də də öz qay  da və qa  nun-
 la  rı  nı diq  tə edir  lər. Lord Bi  verb  ru  kun bir 
za  man  lar de  di  yi ki  mi, «Mən qə  ze  ti təb  li  ğat 
apar  maq üçün nəşr edi  rəm, baş  qa məq  səd -
lər üçün yox».

 Dün  ya in  for  ma  si  ya ba  za  rın  da cə  mi 9 
şir  kə  tin söz sa  hi  bi ol  ma  sı  nın özü bu  nu əya -
ni ola  raq sü  but et  mək  də  dir. Bir  ba  şa diq  tə və 
sen  zu  ra müasir dün  ya  mız  da ta  rix  də qal  mış 
bir nəs  nə  dir, la  kin in  di iq  ti  sa  di gü  cə ma  lik 
kor  po  ra  si  ya  lar  bey  nəl  xalq rə  yi nə  za  rət  də 
sax  la  maq məq  sə  di ilə us  ta  lıq  la me  dia gü -
cün  dən is  ti  fa  də edir  lər. Məş  hur Ru  si  ya jur -
na  list nə  zə  riy  yə  çi  si S. Mi  xay  lo  vun da yaz  dı-
 ğı ki  mi, hə  min kor  po  ra  si  ya  lar  la əl  bir şə  kil  də 
“döv  lət or  qan  la  rı da ak  tiv ola  raq xə  bər  lə  rin 
ma  ni  pul  ya  si  ya  sı pro  se  sin  də iş  ti  rak edir  lər, 
mə  sə  lən bu  nu biz, ABŞ-ın tim  sa  lın  da gö  rə 
bi  lə  rik”. Bu za  man isə ar  tıq KİV ilə yad mə -
də  niy  yət  lə  rin eks  pan  si  ya  sı pro  se  si ilə qar  şı-
qar  şı  ya gəl  mək təh  lü  kə  si ilə üz-üzə qa  lı  rıq.   

İn  for  ma  si  ya  cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğun  da 
qar  şı  ya çı  xan ən va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri   
döv  lə  tin  eti  bar  lı in  for  ma  si  ya-psi  xo  lo  ji təh -
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si  dir. İn  for  ma  si -
ya təh  lü  kə  siz  li  yi - in  for  ma  si  ya və ona xid -
mət edən inf  rast  ruk  tu  run sa  hi  bi və ya is  ti  fa-
 də  çi  lə  ri  nə zi  yan vur  ma  ğa sə  bəb olan tə  bii 
və ya sü  ni xa  rak  ter  li, tə  sa  dü  fi və ya qəsd  li 

tə  sir  lər  dən mü  ha  fi  zə edil  mə  si  dir. İn  for  ma -
si  ya  nın mü  ha  fi  zə  si - in  for  ma  si  ya təh  lü  kə  siz-
 li  yi  nin tə  min olun  ma  sı  na yö  nəl  miş təd  bir  lər 
komp  lek  si  dir. Təh  did de  dik  də ki  min  sə ma -
raq  la  rı  na zi  yan vur  ma  ğa sə  bəb ola bi  lən 
po  ten  sial müm  kün ha  di  sə, şə  rait, hə  rə  kət, 
pro  ses və s. nə  zər  də tu  tu  lur. İn  for  ma  si  ya 
mü  ha  ri  bə  si  ki  mə qar  şı, özü  mü  zə, yox  sa bi -
zim  lə mü  ha  ri  bə apa  ran  la  ra yö  nəl  mə  li  dir? 
İM tex  no  lo  gi  ya  la  rı kon  sep  si  ya  sı  nın ilk 
müəl  lif  lə  rin  dən sa  yı  lan ame  ri  ka  lı alim L.
Mar  tin “İn  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si nə  dir?” 
ad  lı mə  qa  lə  sin  də onun 7 for  ma  sı sı  ra  sın  da  
be  şin  ci  ni psi  xo  lo  ji mü  ha  ri  bə ki  mi  gös  tər -
miş  dir. O, qeyd edir ki, psi  xo  lo  ji mü  ha  ri  bə 
ilk növ  bə  də İn  ter  net qlo  bal şə  bə  kə  sin  də 
real  laş  dı  rı  lır və İM tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan is  ti -
fa  də qar  şı tə  rə  fin hə  ya  ti əhə  miy  yət kəsb 
edən sa  hə  lə  ri  ni if  lic et  mək  lə ya  na  şı, in  san  la-
 rın dav  ra  nış  la  rı  nı ida  rə et  mək üçün əsas 
va  si  tə  dir. İn  ter  net va  si  tə  si  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
in  for  ma  si  ya-psi  xo  lo  ji tə  sir və  tən  daş  la  rın 
mə  nə  vi du  ru  mu  nu də  yi  şir və mə  də  niy  yət -
lər mü  ha  ri  bə  si ki  mi xa  rak  te  ri  zə edi  lir.

Bu gün öl  kə me  diasın  da  kı və  ziy  yə  ti nə -
zər  dən ke  çi  rər  kən heç də ürə  ka  çan mən  zə  rə 
ilə qar  şı  laş  mı  rıq.  Və  tən  daş  la  rın şüuru  nun  
in  for  ma  si  ya eks  pan  si  ya  sı  nın qar  şı  sı  nı al -
maq üçün  şəx  siy  yə  tin, cə  miy  yə  tin və döv  lə-
 tin in  for  ma  si  ya-psi  xo  lo  ji təh  lü  kə  siz  li  yi qu -
ru  mu  nun ya  ra  dıl  ma  sı çox mü  hüm mə  sə  lə -
dir. On  la  rın əsas və  zi  fə  si  yer  li, re  gion və 
mər  kə  zi sə  viy  yə  lər  də ne  qa  tiv tə  sir  li İPT-nin 
ön  lən  mə  si, neyt  ral  laş  ma  sı  nın  tə  min olun -
ma  sı yö  nün  də təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə -
si  dir. Azər  bay  can  da so  sial in  for  ma  si  ya  nın 
va  hid  sis  te  mi  nin təş  ki  li zə  ru  rə  ti ya  ra  nır.Bu -
nun  la bağ  lı döv  lət in  for  ma  si  ya mo  ni  to  rin  qi 
sis  te  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sı gün  dəm  də du  rur.

KİV-də ge  dən ma  te  rial  lar  da xal  qı  mı  zın 
əx  laq nor  ma  la  rı göz  lə  nil  mə  li, ba  ya  ğı xa  rak -
ter da  şı  ma  ma  lı  dır. Bu gün KİV-lər gənc  lə  ri -
mi  zin mil  li də  yər  lər zə  mi  nin  də tər  bi  yə 
olun  ma  sın  da güc  lü va  si  tə  dir. La  kin təəs  süf 
ki, elə mət  buat nü  mu  nə  lə  ri var ki, ucuz sen-
 sa  si  ya xa  ti  ri  nə, çox vaxt isə mil  li men  ta  li  te  ti-
 mi  zə uy  ğun ol  ma  yan ya  zı  lar  la çı  xış edir, 
gənc  li  yin mə  nə  viy  ya  tı  nı açıq-aş  kar təh  did 
edir. Bu  gün  in  ki  şaf  edən  Azər  bay  can  da 
av  ro  pa  laş  ma  nın üs  tün  lük  lə  ri  ol  sa  da,  bu -
nun  mən  fi   tə  rəf  lə  ri  də  var.  TV-də   efi  rə  
ge  dən  xa  ri  ci  ki  no  film  lə  rin,  mu  si  qi  nin   tə -
si  ri  al  tın  da  for  ma  la  şan   gənc  nə  sil  ənə  nə-
 vi  mə  də  ni-mə  nə  vi  və  bə  dii  ori  yen  tir  lər -
dən  su  rət  lə   uzaq  la  şır.  Mil  li  şüura  və  
men  ta  li  te  tə  yad  olan  və  ek  ran  dan   təb  liğ  
edi  lən  bu  amil  lər  gənc   nə  sil  ara  sın  da  
önəm  li  yer  tut  ma  ğa  baş  la  yır.  Bu gün cə -
miy  yət  də “av  ro  pa  laş  maq” adı ilə özü  nə yer 
tap  ma  ğa baş  la  yan mə  nə  vi deq  ra  da  si  ya me -
diada hə  yə  can tə  bi  li ça  la bil  mir. Ək  si  nə, bə -
zi mət  buat or  qan  la  rı ta  ri  xi ənə  nə  lə  ri  miz  dən 
uzaq dü  şür, öz kö  kü  mü  zə bal  ta vu  rur, sa  ti -
ra əvə  zi  nə sö  yüş, tən  qid əvə  zi  nə təh  qir ya -
zır  lar. 

 İc  ti  mai rə  yin ma  ni  pul  ya  si  ya  sı müasir 
cə  miy  yə  tin ən ağ  rı  lı  prob  lem  lə  rin  dən  dir və 

onun  miq  yas  la  rı  nın ge  niş  lən  mə  si cə  miy  yə -
tin deq  ra  da  si  ya  sı  na gə  ti  rib çı  xa  rır. Məq  səd -
yön  lü şə  kil  də ic  ti  mai rə  yin ida  rə edil  mə  si 
ma  ni  pul  ya  si  ya  dan  fərq  lə  nir. Mü  ha  ri  bə şə -
raitin  də ya  şa  yan öl  kə  miz üçün po  zi  tiv ic  ti -
mai rə  yin for  ma  laş  ma  sı ta  le  yük  lü mə  sə  lə -
dir. İc  ti  mai şüura ən çox KİV-lər tə  sir gös  tər-
 mək im  ka  nı  na ma  lik  dir ki, bu da on  la  rın 
“pa  ra  so  sial” ad  la  nan xü  su  siy  yə  tə ma  lik ol -
ma  sı ilə bağ  lı  dır. Mə  na  sı o de  mək  dir ki, te -
le  vi  zi  ya in  san  lar  da ek  ran  da gös  tə  ri  lən ha  di-
 sə  lər  də “iş  ti  rak il  lü  zi  ya  sı” ya  ra  dır. 

Olay  la  rın sen  sa  sion, mif və ste  reotip  lə  rin 
is  ti  fa  də  si ilə ve  ril  mə  si, ar  dı  cıl ola  raq ti  raj  lan-
 ma  sı da ma  ni  pul  ya  si  ya  nın növ  lə  rin  dən  dir. 
Bu ba  xım  dan psi  xo  lo  ji dep  res  si  ya və aq  res -
si  ya  nın, qətl ha  di  sə  lə  ri  nin, men  ta  li  te  ti  mi  zə 
uy  ğun ol  ma  yan tə  ca  vüz olay  la  rı  nın, qəd -
dar  lıq və mü  na  qi  şə səh  nə  lə  ri  nin təs  vi  ri - 
bun  lar ha  mı  sı özü  nə  məx  sus psi  xo  tex  no  lo -
gi  ya  lar  olub, in  sa  nın şüural  tı sə  viy  yə  si  nə 
güc  lü tə  sir edən amil  lər  dən  dir.

Və  tən  daş cə  miy  yə  ti Azər  bay  can  da key -
fiy  yət mər  hə  lə  si  nə ke  çid al  maq  da  dır. Bu 
mər  hə  lə  nin ən mü  hüm gös  tə  ri  ci  lə  rin  dən bi -
ri də so  sial mə  su  liy  yə  tin for  ma  laş  ma  sı  dır.  
Döv  lət və  tən  da  şı  nın doğ  ru-düz  gün, ob  yek -
tiv in  for  ma  si  ya al  maq hü  qu  qu  nu tə  min edir 
və onun zi  yan  lı in  for  ma  si  ya  dan mü  ha  fi  zə 
edil  mə  si  nə həs  sas ya  na  şır.

Bö  yük  və  cid  di  mə  sə  lər  dən  bi  ri  də  öl -
kə  də  sek  tant  qrup  la  rın,  mis  sioner  lə  rin, 
özü  nü əsl mü  səl  man ki  mi qə  lə  mə ve  rən 
qey  ri-ənə  nə  vi tə  ri  qət  lə  rin su  rət  lə  art  ma  sı -
dır. Bü  tün  bun  lar  gənc  lə  rə  bö  yük  tə  sir  
gös  tə  rir,  on  la  rı  mil  li-et  nik  kök  dən  ayı  rıb,  
öz  gə  dün  ya  gö  rü  şü  nün,  yad  mə  nə  viy  ya  tın  
və  di  nin  qu  lu  na çe  vi  rir.  Bu cür fəaliy  yət 
tək  cə jur  na  lis  ti  ka  nın prak  ti  ka  sı  na de  yil, mil-
 li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zə, əx  laq və etik nor -
ma  la  ra da zid  dir.  

Azər  bay  ca  nın or  ta mək  təb  lə  rin  də zə  rər  li 
in  for  ma  si  ya yer  ləş  di  ril  miş dün  ya  nın 18 mil-
 yon veb say  tı  na çı  xış məh  dud  laş  dı  rıl  mış  dır. 
Qeyd et  mək la  zım  dır ki, uşaq  lar üçün təh  lü-
 kə  siz in  ter  net prob  le  mi dün  ya öl  kə  lə  rin  də 
cid  di ya  na  şı  lan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri he  sab edi-
 lir. Mə  sə  lən, Avst  ra  li  ya bu sis  te  min təş  ki  li  nə 
126 mil  yon dol  lar və  sait ayır  mış  dır. Bu pro -
se  sə ye  ni baş  la  yan Ru  si  ya  da isə, bə  zi he  sab-
 la  ma  la  ra gö  rə, 500 mil  yon dol  lar tə  ləb olu -
nur. Bö  yük Bri  ta  ni  ya  da təh  lü  kə  siz in  ter  net 
prob  le  mi ilə məş  ğul olan “In  ter  net Watch 
Foun  da  tion” təş  ki  la  tı  nın il  lik büd  cə  si 1 mil -
yon funt ster  linq təş  kil edir. 

Bü  töv  lük  də qeyd edi  lən məz  mun  lu in -
for  ma  si  ya  nın ya  yıl  ma  sı  nı məh  dud  laş  dı  ran  
qa  nun  ve  ri  ci  li  yin möv  cud ol  ma  sı  na bax  ma -
ya  raq, be  lə mə  lu  mat  la  rın KİV-lər  də mo  ni  to-
 rin  qi, eks  per  ti  za  sı, elə  cə də aş  kar  lan  ma  sı 
me  xa  nizm  lə  ri hə  lə  lik müəy  yən edil  mə  yib. 
Bu da öz növ  bə  sin  də KİV-lər  də ay  rı-ay  rı 
şəxs  lə  rin qa  nu  nu poz  ma  sı fakt  la  rı  nı aş  kar -
la  ma  ğa və mə  su  liy  yə  tə cəlb edil  mə  si  nə 
mən  fi tə  sir gös  tə  rir. De  yi  lən  lər ən çox in  san 
şüuru  na dest  ruk  tiv tə  sir edən in  for  ma  si  ya -
nın də  yiş  məz möv  zu  ya çev  ril  mə  si  dir.

Vü  qar Zi  fə  roğ  lu
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Cə  mi bir ne  çə gün son  ra Azər  bay  can-
 da möh  tə  şəm bi  rin  ci Av  ro  pa oyun  la  rı 
ke  çi  ri  lə  cək. İki ilə ya  xın  dır öl  kə  mi  zin 
cid  di-cəhd  lə ha  zır  laş  dı  ğı bu oyun  la  rın 
sa  də  cə bir id  man ya  rı  şı de  yil, həm də 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun 
art  ma  sın  da, öl  kə  mi  zin müs  bət imi  ci  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da nə qə  dər önəm  li rol 
oy  na  dı  ğı dərk olun  ma  lı  dır. Məhz bu  nu 
dərk edən an  ti-Azər  bay  can qüv  və  lər iki 
ilə ya  xın  dır ki, ra  hat  lıq ta  pa bil  mir, bü -
tün müm  kün va  si  tə  lər  dən is  ti  fa  də edə -
rək, öl  kə  mi  zə qar  şı böh  tan və qa  ra  yax -
ma kom  pa  ni  ya  la  rı  nı sis  tem  li şə  kil  də hə -
ya  ta ke  çir  mə  yə cəhd gös  tə  rir  lər. 

İki həf  tə ər  zin  də Azər  bay  ca  nın dün -
ya  nın 50-ə ya  xın öl  kə  sin  də ta  nı  dıl  ma  sı, 
bü  tün Av  ro  pa ic  ti  may  yə  ti  nin tə  səv  vü -
rün  də ki  çik bir “şərq öl  kə  si”nin qərb 
də  yər  lə  ri  ni ən yax  şı şə  kil  də mə  nim  sə -
mə  si  nə şa  hid  lik et  mə  si tə  bii ki an  ti-
Azər  bay  can qüv  və  lə  ri  nin ra  hat  sız ol  du-
 ğu əsas mə  sə  lə  dir. Çün  ki hə  min qüv  və -
lər uzun il  lər  dir ki, dün  ya  da Azər  bay -
can haq  qın  da yan  lış tə  səv  vür  lər ya  ra  da-
 raq, öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq imi  ci  nə köl  gə 
sal  maq  la məş  ğul ol  muş  lar. Bu gün 
Azər  bay  ca  nın apar  dı  ğı nü  fuz  lu id  man 
si  ya  sə  ti, öl  kə  mi  zin bə  şə  ri də  yər  lə  rə an -
la  yış  lı ya  naş  ma  la  rı  tə  bii ki, on il  lər  lə 
Azər  bay  ca  na qar  şı təx  ri  bat və böh  tan 
si  ya  sə  ti yü  rü  dən er  mə  ni dias  po  ra  sı  nın 
və er  mə  ni lob  bi  si  nin tə  si  ri al  tın  da olan 
qüv  və  lə  rin if  la  sı  na sə  bəb ola  caq  dır. Bu -
nu diq  qət  dən qa  çır  ma  yan er  mə  ni lob  bi -
si bey  nəl  xalq are  na  da və öl  kə için  də 
özü  nə uy  ğun qüv  və  lər ta  pa  raq, Azər -
bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək bu möh  tə  şəm təd -
bir  lə  ri if  la  sa uğ  rat  ma  ğa, təd  bir  lə  rin əhə-
 miy  yə  ti  ni azalt  ma  ğa uğur  suz cəhd gös -
tər  di  lər. Bir ne  çə ay ön  cə Av  ro  pa  da gu -
ya hey  van  se  vər  lə  rin öl  kə  miz  də it  lə  rin 
yan  dı  rıl  ma  sı  na qar  şı “eti  raz  la  rı” təəs  süf 
ki, Azər  bay  can  da bə  zi so  sial şə  bə  kə is  ti-
 fa  də  çi  lə  ri  nin əli  nə für  sət ver  miş  di. Tə  bii 
ki, cə  mi yet  miş il ön  cə ikin  ci dün  ya mü -
ha  ri  bə  si dövr  lə  rin  də yə  hu  di  lə  rin can  lı-
can  lı yan  dı  rıl  ma  sı  na seyr  çi qa  lan Av  ro -
pa cə  miy  yə  ti  nin in  di gu  ya it  lə  rin yan  dı-
 rıl  ma  sı  na eti  raz  la  rı sa  də  cə gü  lüş do  ğu -
rur  du. Öz  lə  ri  nin be  lə uy  dur  duq  la  rı ya -

lan  la  rın ef  fekt  siz alın  dı  ğı  nı gö  rən bə  zi 
Av  ro  pa döv  lət  lə  ri bu təd  bir  lər  də təm  sil 
olun  maq  dan baş  qa çı  xış yo  lu gör  mə  di -
lər. Bu  dur, Azər  bay  can ar  tıq bu möh  tə -
şəm oyun  la  rın yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi -
ril  mə  si ilə bağ  lı ar  tıq elə stan  dart  lar 
müəy  yən  ləş  di  rib ki, gə  lə  cək  də bu oyun-
 la  rın ke  çi  ril  mə  si  nə ev sa  hib  li  yi edə  cək 
bü  tün öl  kə  lər bu stan  dart  la  ra ca  vab ver-
 mək üçün çox cid  di ha  zır  laş  maq zo  run -
da qa  la  caq  lar.

Son il  lər Azər  bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin 
in  ki  şaf et  miş Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də ta  nı  dıl-
 ma  sı, öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li 
təd  bir  lə  rə, bö  yük id  man ya  rış  la  rı  na ev 
sa  hib  li  yi et  mə  si bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də 
öl  kə  mi  zin müs  bət imi  ci  nin for  ma  laş  ma -
sın  da əvəz  siz rol oy  na  yıb. Bir ne  çə il 
ön  cə Av  ro  pa Par  la  men  tin  də Azər  bay -
can-Av  ro  pa Bir  li  yi əla  qə  lə  ri  nə həsr olun-
 muş konf  rans  da  Lat  vi  ya  nın Av  ro  pa 
Par  la  men  tin  də  ki de  pu  ta  tı Ine  se Vaide  re 
Azər  bay  ca  na qar  şı qə  rəz  li möv  qe tu  tan 
Av  ro  pa Par  la  men  ti üzv  lə  ri  ni tən  qid edə-
 rək bil  dir  miş  di ki, Azər  bay  ca  nı tən  qid 
edən Par  la  men  ta  ri  lə  rin ço  xu bu öl  kə 
haq  qın  da mə  lu  ma  tı ol  ma  yan  lar  dır və ya 
on  lar Azər  bay  ca  nı ol  du  ğu ki  mi de  yil, 
er  mə  ni lob  bi  si  nin təq  dim et  di  yi ki  mi gö -
rür  lər:  “Azər  bay  can elə bir öl  kə  dir ki, bu 
öl  kə  yə sə  fər edən hər bir kəs onun haq -
qın  da olan yan  lış tə  səv  vür  lə  ri  ni də  yi  şir. 
Azər  bay  can mul  ti  kul  tu  ra  lizm, din  lə  ra -
ra  sı qar  şı  lıq  lı hör  mə  tin kök sal  dı  ğı, et  nik 
rən  ga  rəng  li  yin, bü  tün mə  də  niy  yət  lə  rin 
ra  hat bir şə  kil  də ya  yıl  ma  sı üçün mün  bit 
şə  raitin ol  du  ğu bü  tün dün  ya  ya nü  mu  nə 
ola  caq uni  kal bir öl  kə  dir. Bu öl  kə yal  nız 
hör  mə  tə la  yiq  dir və be  lə bir öl  kə  də in -
san hü  quq  la  rı  nın təh  did al  tın  da ol  du  ğu-
 nu söy  lə  mək  sa  də  cə ola  raq hə  qi  qət  lə  ri 
in  kar et  mək olar  dı”. 

Da  nıl  maz fak  tır ki, bu il Ba  kı  da ke  çi -
ri  lə  cək Av  ro  pa oyun  la  rı za  ma  nı öl  kə  miz 
is  tər xa  ric  dən, is  tər  də də da  xil  dən 2012-
ci il  də Ev  ro  viz  yon mah  nı ya  rış  ma  sı ərə -
fə  sin  də mə  ruz qal  dı  ğı təh  did və təp  ki  lə -
rə da  ha çox neyt  ral  laş  dı  rıl  mış for  ma  da 
ha  zır  lıq  la  rı  nı gö  rə bil  di. Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li təd  bir  lə  rə ev sa  hib -
li  yin  də top  la  mış ol  du  ğu bö  yük təc  rü  bə, 

öl  kə  mi  zin be  lə təd  bir  lə  rə yük  sək və pe -
şə  kar mü  na  si  bə  ti bu uğur  la  rı köl  gə  lə -
mək is  tə  yən dairə  lə  rin “ağız  la  rı  nı yum -
ma  ğa” bir əsas ol  du. Sa  də  cə ola  raq xa  ric-
 də və da  xil  də olan bə  zi qüv  və  lər bu 
təd  bir  lə  rin iq  ti  sa  di ren  ta  bel  lik sə  viy  yə  si-
 nin aşa  ğı ol  ma  sı  nı bə  ha  nə gə  tir  mək zo -
run  da qal  dı  lar və bu gu gün Azər  bay  can 
cə  miy  yə  ti  nə aşı  lan  maq is  tə  yən ar  qu -
ment məhz bun  dan iba  rət  dir. Am  ma 
bə  zən elə la  yi  hə  lər var  dır ki, on  la  rın ef -
fekt  lik də  rə  cə  si və ren  ta  bel  li  yi çox uzun 
müd  də  tə he  sab  la  nır. Bu ba  xım  dan is  tər 
Ev  ro  viz  yon mah  nı ya  rış  ma  sı, is  tər  sə  də 
bi  rin  ci Av  ro  pa oyun  la  rı öl  kə  mi  zin tək  cə 
iq  ti  sa  di de  yil, bey  nəl  xalq imi  ci  nin for -
ma  laş  ma  sı ba  xı  mın  dan da həl  le  di  ci və 
əvəz  siz ro  la ma  lik  dir. Tə  bii ki, öl  kə  miz 
haq  qın  da müs  bət imi  cin for  ma  laş  ma  sı 
ilk növ  bə  də dias  po  ra təş  ki  lat  la  rı  mız 
təm  sil olun  duq  la  rı öl  kə  lər  də ye  tə  rin  cə 
hiss et  mək  də  dir  lər. Bir dias  po  ra  çı ki  mi 
get  di  yi  miz Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də Azər  bay-
 can və  tən  da  şı ola  raq, ar  tıq bi  zə gös  tə  ri -
lən mü  na  si  bət bu  nu de  mə  yə əsas ve  rir.

Uzun il  lər  dir ki, er  mə  ni lob  bi  si və et -
mə  ni dias  po  ra təş  ki  lat  la  rı bü  tün dün  ya -
da uy  dur  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nın yüz 
il  li  yi  nə cid  di-cəhd  lə ha  zır  laş  maq  da idi. 
La  kin göz  lə  ni  lən  lə  rin ək  si  nə ola  raq, on -
la  rın bu sax  ta təb  li  ğat kom  pa  ni  ya  la  rı öz 
ef  fekt  li tə  si  ri  ni gös  tə  rə bil  mə  di. Er  mə  ni -
lər yüz il  li  yi  nə ha  zır  laş  dıq  la  rı şounun 
sol  ğun mən  zə  rə  sin  də öz mə  yus  luq  la  rı  nı 
da giz  lə  də bil  mə  di  lər. Fik  rim  cə, er  mə  ni -
lə  rin mə  yus  lu  ğun  da  son il  lər Azər  bay -
ca  nın  da ger  çək  lə  şən bey  nəl  xalq təd  bir -
lə  rin, öl  kə  mi  zin re  gion  da ar  tan nü  fu  zu -
nun  da ye  tə  rin  cə tə  si  ri ol  muş  dur. Çün  ki 
bu cür təd  bir  lər dün  ya ic  ti  may  yə  ti  ni 
Azər  bay  can-Er  mə  nis  tan ara  sın  da fərq  lə-
 ri, mü  na  si  bət  lə  ri gös  tər  mək üçün əvəz -
siz bir va  si  tə  dir. 

İlqar İlkin
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Azərbaycanın beynəlxalq  
imicinə əvəzsiz yatırım



YA D DA Ş

Osmanlının 
mənəvi qurucusu - 
Şeyx Edebali

Şeyx Ede  ba  li (1206 - 1326) Os  man  lı 
döv  lə  ti  nin qu  ru  luş il  lə  rin  də ya  şa  mış is -
lam ila  hiy  yat  çı  sı və din xa  di  mi, Əxi şey -
xi, ey  ni za  man  da Os  man Qa  zi  nin qay  na-
 ta  sı və müəl  li  mi, 600 il  dən çox da  vam 
edən Os  man  lı im  pe  ri  ya  sı  nın əsas fi  kir 
adam  la  rın  dan  dır.1206-cı il  də Kır  şə  hə  rin 
İnaç kən  din  də do  ğu  lub. Əs  lən Ka  ra  man-
 lı  dır. Ka  ra  man  da baş  la  dı  ğı təh  si  li  ni Şam-
 da ta  mam  la  mış  dır.

Tə  səv  vüf yo  lu  na gir  di  yi, Ələ  vi ön  də  ri 
Ba  ba İl  yas xə  li  fə  lə  ri  nin irə  li gə  lən  lə  rin -
dən bi  ri ol  du  ğu bi  lin  mək  də  dir. Os  man 
Qa  zi tez-tez Şey  xin zi  ya  rə  ti  nə ge  də  rək, 
di  ni və ida  ri mə  sə  lə  lər  də on  dan məs  lə -
hət  lər al  mış  dır. Os  man Qa  zi Şeyx Eda  ba-
 li  nin qo  na  ğı ol  du  ğu bir ge  cə  də bir yu  xu 
gö  rür; Şey  xin qoy  nun  dan çı  xan bir ay gə -
lib onun qoy  nu  na gi  rir və si  nə  sin  də bir 
ağac bi  tir. Elə bir ağac ki, bu  daq  la  rı bü -
tün göy üzü  nü, köl  gə  si bü  tün dün  ya  nı 
bü  rü  yür. Os  man Qa  zi yu  xu  su  nu Şeyx 
Eda  ba  li  yə an  lat  dıq  da şeyx yu  xu  nu be  lə 
yo  zur: “Oğ  lum Os  man, haqq-təala sə  nə 
və sə  nin nəs  li  nə hö  küm  ran  lıq ver  di, mü -

ba  rək ol  sun! Qı  zım Mal  hun xa  nım sə  nin 
ha  la  lın ol  sun! Mən  dən çı  xıb sə  nə gə  lən 
nur bu  dur. Sə  nin nəs  lin  dən olan ne  çə pa -
di  şah  lar ola  caq. Al  lah ne  çə in  sa  nın İs  la -
ma qo  vuş  ma  sı  na sə  nin nəs  li  ni və  si  lə edə-
 cək  dir”.  Os  man Qa  zi bu yo  rum  dan son -
ra Mal  hun xa  nım  la ev  lə  nir. Şeyx Ede  ba  li 
əxi təş  ki  la  tı  nın ya  ra  dı  cı  sı və baş  çı  sı olub. 
On  dan son  ra əxi  lə  rin baş  çı  lı  ğı  nın ki  mə 
keç  mə  si bi  lin  mə  sə  də, da  ha son  ra  lar bu 
və  zi  fə I Mu  ra  da keç  miş  dir. Şeyx Ede  ba  li 
uzun bir hə  yat sür  dük  dən son  ra 120 ya -
şın  da 1326-cı il  də Bi  lə  cik  də və  fat et  miş -
dir. Və  fa  tın  dan bir ay son  ra qı  zı, dörd ay 
son  ra isə Os  man Qa  zi və  fat et  miş  dir.
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600illikimperiyanıyaradan

NƏSİHƏT



EyOğul!
Bəysən! Bundan sonra öfkə bizə, uysallıq sənə... 
Gücəniklik bizə, könül almaq sənə...
Günahlandırmaq bizə, dözmək sənə... 
Acizlik bizə, xoş görmək sənə... 
Qarşıdurmalar, anlaşılmazlıqlar bizə, ədalət sənə... 
Pis göz, yırtıq ağız, haqsız yozum bizə, bağışlama sənə... 
Bundan sonra bölmək bizə, bütünləmək sənə...
Üşənmək bizə, qeyrətləndirmək, şəkilləndirmək sənə...

EyOğul!
Yükün ağır, işin çətin, gücün tükə bağlı, Allah yardımçın 

olsun!
Beyliyin mübarək olsun! İşığın parıldasın.
Sənə yükünü daşıyacaq güc, ayağını büdrətməyəcək ağıl və 

qəlb versin.
Sən qılıncla biz dərvişlər də düşüncə, fikir və dualarla bizə 

vəd olunanları yerinə gətirməliyik. Yolumuzu açmalıyıq.

Oğul!
Güclü, qüvvətli, ağıllı və kəlamlısan. 
Amma bunları harada istifadə edəcəyini bilməsən rüzgar-

larda sovrulub gedərsən.
Hirsin və nəfsin birləşib ağlını məğlub edər.
Bunun üçün daima səbirli və iradənə sahib olmalısan!
Bir bəy səbr etməsini bilməlidir.
Kal armud yeyilmez, yeyilsədə boğazda qalar. 
Elmsiz qılınc da kal armud kimidir.
Millətin, öz irfanın içində yaşasın. Ona arxa çevirmə.
Hər zaman varlığını duy. 
Milləti idarə edən də, onu diri tutan da bu irfandır. 

Eyoğul!
İnsan var ki, səhər doğar, axşam əzanında ölərlər.
Dünya sənin gözlərinin gördüyü kimi böyük deyildir.
Bütün fəth edilməmiş gözəlliklər sənin fəzilət və ədalətinlə 

gün işığına çıxacaq.
Ananı və atanı say! Bil ki, bərəkət böyüklərlə bərabərdir.
Bu dünyada inancını itirsən, yaşıl ikən solar gedərsən!
Açıq sözlü ol! Hər sözü üstünə alma!
Gördün söyləmə, bildin demə!
Sevildiyin yerə tez-tez gedib gəlmə; məhəbbətin və etibarın 

zədələnər...

Buüçadama:
cahillər arasındakı alimə;
varlı ikən yoxsul düşənə;
hörmətli ikən etibarını itirənə acı...
Unutma ki, zirvədə olanlar aşağıda olanlar qədər 

əmniyyətdə deyillər...
Haqlı olduğun mücadilədən qorxma!

EyOğul!
Ən böyük zəfər nəfsini tanımaqdır.
Düşmən insanın özüdür. Dost isə nəfsi tanıyanın özüdür.
Ölkə - idarə edənin oğulları və qardaşlarıyla bölüşdürdüyü 

ortaq malı deyildir.
Ölkə - sadəcə idarə edənə aiddir.
Ölüncə yerinə kim keçərsə, ölkənin idarəsi onun olur.
İnsan bir kərə oturdumu, yerindən asan qalxmaz.
Kişi tərpənməyəndə uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar.
 Laf dedi-qoduya dönər. Dost düşmən olar!

Eyoğul!
kişinin gücü günün birində tükənər, amma elmi yaşar!
Elmin işığı qapalı gözdən belə içəri sızar, aydınlığa 

çıxarar.
Heyvan ölür cəsədi, insan ölür əsəri qalar.
Gedənin deyil, buraxmayanın ardından ağlamalı...
Buraxanın da buraxdığı yerdən davam etməli.
Savaşı sevmərəm, qan axıtmaqdan xoşlanmaram,
Amma yenədə bilirəm ki, qılınc qalxıb enməlidir.
Fəqət, bu qalxıb-enmələr yaşatmaq üçün olmalıdır.
Savaş yalnız bir bəy üçün edilməməlidir.

Eyoğul!
Yalnızlık qorxanadır.
Toprağın əkin zamanın bilən başqasına soruşmaz.
Sevgi davanın əsası olmalıdır.
Sevmək isə, səssizlikdədir.
Bağırarak sevilməz.
Görünərək də sevilməz!..
Keçmişini bilməyən, gələcəyini də bilməz.
Osman! Keçmişini yaxşı bil ki, gələcəyə sağlam gedəsən.
Hardan gəldiyini unutma ki, hara gedeceyini də 

unutmayasın...

22   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   23

YA D DA Ş

ŞeyxEdabalininOsmanQaziyənəsihəti



Azər  bay  can  lı  la  rın və di  gər Türk -
dil  li Xalq  la  rın Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi 
(AT  XƏM) Bel  çi  ka-Azər  bay  can Dost-
 luq Cə  miy  yə  ti ilə bir  gə Xo  ca  lı fa -
ciəsi  nin 23-cü il  dö  nü  mü ilə bağ  lı 
2015-cu ilin fev  ral ayı  nın 21-26-da 
Av  ro  pa  nın  si  ya  si mər  kə  zin  dən bi  ri 
he  sab olu  nan Brüs  sel şə  hə  rin  də sil -
si  lə təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rib.

Təd  bir  lər  də Azər  bay  can nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bin  də Pre  zi -
dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın sek  tor 
mu  di  ri Qa  far Əli  yev, AT  XƏM-in 
səd  ri İl  ham İs  ma  yi  lov, Mət  buat Şu -
ra  sı  nın səd  ri Əf  la  tun Ama  şov, Mil  li 

QHT Fo  ru  mu  nun pre  zi  den  ti Rauf 
Zey  ni, Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər  bay  can 
İc  ma  sı İH-nin üz  vü Ca  vid Əli  yev və 
“Bir  lik” jur  na  lı  nın baş re  dak  to  ru İl -
qar İl  kin iş  ti  rak edib  lər.

Fev  ra  lın 22-də Bel  çi  ka  da sə  fər  də 
olan Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Brüs  sel  də Türk və Azər  bay  can dias -
por təm  sil  çi  lə  ri ilə gö  rü  şüb  lər. Gö  rüş-
 də  “Türk dün  ya  sı dias  po  ra  la  rı  nın 
or  taq hə  dəf  lə  ri” möv  zu  sun  da iş  gü -
zar na  har ət  ra  fın  da mü  za  ki  rə  lər ke  çi-
 ri  lib. Mü  za  ki  rə  lər  də Azər  bay  ca  nın 
ümum  mil  li mə  sə  lə  lə  ri  nin həll olun -
ma  sı və Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 

da  ha mü  tə  şək  kil təb  liğ olun  ma  sı 
üçün bir  gə əmək  daş  lıq səy  lə  ri  ni güc -
lən  dir  mə  yin va  cib ol  du  ğu qə  ra  ra alı -
nıb. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın dün  ya  ya çat-
 dı  rıl  ma  sı və bu is  ti  qa  mət  də Av  ro  pa -
da fəaliy  yət gös  tə  rən Azər  bay  can və 
Türk dias  po  ra təş  ki  lat  la  rı  nın bir  gə iş 
qur  ma  la  rı va  cib  li  yi qeyd olu  nub.

Da  ha son  ra Azər  bay  can nü  ma -
yən  də he  yə  ti Bel  çi  ka  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən me  dia qu  rum  la  rı  nın təm -
sil  çi  lə  ri ilə gö  rüş  dü  lər. Gö  rüş  də 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti mət-
 buata Xo  ca  lı  da baş ve  rən qət  liam  lar-
 la, elə  cə də Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le -
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Av  ro  pa Par  la  men  ti önün  də 

XO  cA  LI  HA  RA  yI



mi  nin ta  ri  xi və bu gün  kü du  ru  mu ilə 
bağ  lı ge  niş mə  lu  mat ve  rib  lər. 

Qeyd edək ki, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
23-cü il  dö  nü  mü ilə bağ  lı Brüs  sel  də 
ke  çi  ri  lən sil  si  lə təd  bir  lə  rə qa  tı  lan 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri öl  kə  mi  zin Bel  çi  ka Kral  lı  ğın -
da  kı föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri, 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ya  nın  da Nü  ma  yən -
də  li  yi  nin baş  çı  sı Fuad İs  gən  də  rov  la 
da gö  rü  şüb  lər. Gö  rüş  də Bel  çi  ka  da  kı 
Sə  fir  li  yi  mi  zin Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
Av  ro  pa ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı 

is  ti  qa  mə  tin  də  ki fəaliy  yə  tin  dən söz 
açı  lıb, ət  raf  lı fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rı -
lıb.  

Brüs  sel  də sə  fər  də olan nü  ma  yən -
də he  yə  ti QHT-lə  rə Döv  lət Dəs  tə  yi 
Şu  ra  nın Brüs  sel şə  hə  rin  də Kral Kon-
 ser  va  to  ri  ya  sın  da təş  kil et  di  yi “In 
Me  mory of Khod  jaly Vic  tims” əsə  ri -
nin dün  ya prem  ye  ra  sın  da da iş  ti  rak 
edib  lər. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı qur  ban  la  rı -
nın xa  ti  rə  si  nə həsr olun  muş kon  ser 
proq  ra  mın  da Fran  sa  lı bə  sə  tə  kar Ro -
man Zan  te qeyd edib ki, keç  miş  də 
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G Ü N D Ə M



T Ə D B İ R

baş ve  rən fa  ciələ  ri heç vaxt unut  ma -
saq bu bi  zim gə  lə  cə  yi  mi  zi mü  da  fiə 
edə  cək: “Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı daima gü -
nah  sız in  san  la  rın öl  dü  yü bir fa  ciə 
ki  mi yad  da  şı  mı  za həkk olu  na  caq”. 
Qeyd edək ki, Xo  ca  lı  ya həsr olun -
muş kon  ser proq  ra  mı bö  yük anş  laq-
 la ke  çi  ri  lib.

Fev  ra  lın 25-də isə Azər  bay  can nü -
ma  yən  də he  yə  ti Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
23-cü il  dö  nü  mü ilə əla  qə  dar Brüs  sel-
 də - Av  ro  pa Par  la  men  ti önün  də AT -
XƏM və Bel  çi  ka-Azər  bay  can Dost -
luq Cə  miy  yə  ti  nin bir  gə təş  kil et  di  yi 
mi  tin  qə qa  tı  lıb  lar. Mi  tinq  də Azər -
bay  can və Türk dias  por təş  ki  lat  la  rı 
nü  ma  yən  də  lə  ri, tə  lə  bə  lər və yer  li sa -
kin  lər də iş  ti  rak edib  lər. 300 nə  fər -

dən çox nü  ma  yən  də  nin qa  tıl  dı  ğı mi -
tin  qin so  nun  da dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti -
nə mü  ra  ciət qə  bul olu  nub.

Mi  tin  qi Bel  çi  ka-Azər  bay  can Dost-
 luq Cə  miy  yə  ti  nin səd  ri Ay  han Də -
mir  çi və AT  XƏM-in səd  ri, Mət  buat 
Şu  ra  sı İda  rə He  yə  ti  nin üz  vü İl  ham 
İs  ma  yı  lov aça  raq er  mə  ni  lə  rin za -
man-za  man türk top  lu  mu  na qar  şı 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi et  nik tə  miz  lə  mə si -
ya  sə  tin  dən bəhs edib  lər. Bu mən  fur 
si  ya  sə  tin XX əsr  də  ki ən bö  yük tə  za -
hür for  ma  sı  nın Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yan İ.İs  ma  yı  lov 

bil  di  rib ki, fa  ciənin miq  ya  sı  nın dün -
ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı ey  ni za  man  da 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  də öl -
kə  mi  zin əda  lət  li möv  qe  yi  nin təb  li  ği 
ba  xı  mın  dan son də  rə  cə va  cib  dir. 

Azər  bay  can Mət  buat Şu  ra  sı  nın 
səd  ri Əf  la  tun Ama  şov Xo  ca  lı fa  ciəsi-
 nin dün  ya me  diası  nın gün  də  mi  nə 
çat  dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də  ki iş  lə  rin da  ha 
da in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi -
ni önə çə  kib. O, ey  ni za  man  da qon -
dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” id  diası -
nın 100 il  li  yi ilə bağ  lı er  mə  ni lob  bi 
və dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  ti -
nə qar  şı əks təb  li  ğa  tın apa  rıl  ma  sı  nın 
zə  ru  ri  li  yin  dən söz açıb. Av  ro  pa  da  kı 
türk və azər  bay  can  lı dias  por təş  ki -
lat  la  rı  nın bu pro  ses  də tən  zim  lə  yi  ci 

rol oy  na  ma  sı  nın ümu  mi işin xey  ri  nə 
ol  du  ğu  nu əsas  lan  dı  rıb.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre -
zi  den  ti Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın sek  tor 
mü  di  ri Qa  far Əli  yev, Mil  li QHT Fo -
ru  mu  nun rəh  bə  ri Rauf Zey  ni, Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğın Azər  bay  can  lı İc  ma  sı  nın 
İda  rə He  yə  ti  nin üz  vü Ca  vid Əli  yev, 
fəal dias  po  ra  çı Ca  vad Di  rex  ti, AT -
XƏM-in ic  ra ka  ti  bi, «Bir  lik» jur  na  lı -
nın baş re  dak  to  ru İl  qar İl  kin və baş -
qa  la  rı Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın dün  ya  ya 
ta  nı  dıl  ma  sı  na yö  nə  lən təd  bir  lə  rin 
mü  tə  şək  ki  li  yi  nin fay  da  lı cə  hət  lə  ri  nə 

diq  qət çə  kib  lər. On  lar həm  çi  nin Xo -
ca  lı dəh  şət  lə  ri  nə si  ya  si qiy  mə  tin ve -
ril  mə  si  nin zə  ru  ri  li  yin  dən da  nı  şa  raq 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  ti ümu  mən 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  də əda -
lət  li möv  qe gös  tər  mə  yə ça  ğı  rıb  lar. 

Mi  tin  qin so  nun  da ak  si  ya iş  ti  rak -
çı  la  rı tə  rə  fin  dən bə  ya  nat qə  bul edi -
lib. Av  ro  pa Bir  li  yi  nə üzv öl  kə  lə  rin 
Brüs  sel  də  ki nü  ma  yən  də  lik  lə  ri  nə 
təq  dim olu  nan bə  ya  nat  da bil  di  ri  lib 
ki, Xo  ca  lı  da dinc əha  li  yə, ahıl  la  ra və 
uşaq  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş aman  sız 
qət  liam  lar müasir dün  ya dü  zə  ni  nin 
dinc və bir  gə  ya  şam qay  da  la  rı  na kö -
kün  dən vu  rul  muş zər  bə  dir. Bu cür 
dəh  şət  li fa  ciəni hə  ya  ta ke  çi  rən  lə  rin 
hə  lə də mə  su  liy  yə  tə cəlb olun  ma  ma-

 la  rı in  san  lıq adı  na utan  ve  ri  ci hal  dır: 
«Bu fa  ciə bey  nəl  xalq hü  quq  da in  san 
qrup  la  rı  nın mil  li, et  nik, ir  qi, di  ni 
fərq  lə  ri  nə gö  rə küt  lə  vi məh  vi  nə yö -
nə  lən ci  na  yət  lər  dən bi  ri  dir və bü  tün 
dün  ya  da soy  qı  rı  mı ki  mi qə  bul olun-
 ma  lı  dır. Azər  bay  can xal  qı  nın dün  ya 
bir  li  yin  dən göz  lə  di  yi məhz bu  dur. 
Xo  ca  lı  ya əda  lət tə  ləb edi  rik!»

Onu da de  yək ki, AT  XƏM və Bel -
çi  ka-Azər  bay  can Dost  luq Cə  miy  yə  ti 
Xo  ca  lı şə  hid  lə  ri  nin xa  ti  rə  si  nə eh  san 
süf  rə  si də təş  kil edib  lər. 

“Bir  lik”
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Azər  bay  can  da 3 may-“Türk  çü  lük 
gü  nü”nü qeyd et  mək ar  tıq bir ənə  nə 
ha  lı  nı alıb. Hər il Azər  bay  can  lı  la  rın 
və di  gər Türk  dil  li Xalq  la  rın Əmək -
daş  lıq Mər  kə  zi (AT  XƏM) tə  rə  fin  dən 
qeyd edi  lən bu ta  rix  lə əla  qə  dar AT -
XƏM bu il ye  ni  dən türk  çü  lük ideolo -
gi  ya  sı ilə ya  şa  yan, bu ideolo  gi  ya  nı 
təb  liğ edən in  san  la  rı bir ara  ya top  la -
yıb. Azər  bay  can  da türk  çü  lü  yün mər -
kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ta  nı  nan Sal  yan 
ra  yo  nun  da qeyd edi  lən 3 may-Türk -
çü  lük Gü  nü təd  bi  rin  də döv  lət və hö -
ku  mət rəs  mi  lə  ri, ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim-

 lər, küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri və 
qey  ri-hö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  nın rəh  bər -
lə  ri iş  ti  rak edib. 

İl  ham İs  ma  yı  lov: 
“Or  taq ta  ri  xi gün  lə  ri  mi  zi  

bü  tün türk xalq  la  rı ilə  
bir  lik  də da  vam et  di  rə  cə  yik”

Təd  bi  ri gi  riş sö  zü ilə açan Azər  bay-
 can  lı  la  rın və di  gər Türk Xalq  la  rı  nın 
Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi  nin səd  ri İl  ham 
İs  ma  yı  lov qeyd edib ki, “Türk  çü  lük 
gü  nü” bü  tün Türk dün  ya  sın  da hər il 

may ayı  nın 3-də tən  tə  nə ilə qeyd olu-
 nur. Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, bu ta  ri  xi 
gün Türk fi  kir ada  mı Hü  seyn Ni  hal 
Ad  sı  zın Tu  ran  çı  lıq id  diası ilə məh  kə -
mə çə  kiş  mə  sin  dən baş  la  yan (3 may 
1944-cü il) bö  yük anım və özü  nə dö -
nüş gü  nü ki  mi ta  ri  xə çev  ril  miş  dir: “3 
may-Türk  çü  lük Gü  nü  nün qeyd edil -
mə  si ar  tıq AT  XƏM tə  rə  fin  dən bir ənə-
 nə ha  lı  na çev  ri  lib. Se  vin  di  ri  ci hal on -
dan iba  rət  dir ki, il  dən-ilə bu təd  bi  rə, 
bay  ram mə  ra  si  mi  nə qo  şu  lan  la  rın sa  yı 
ar  tır. Müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də bu bay -
ram təd  bi  ri qeyd edi  lir”. 
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3may-TürkçülükGünüqeydedildi



T Ə D B İ R

İl  ham İs  ma  yı  lov qeyd edib ki, Türk 
xalq  la  rı ilə əmək  daş  lıq mə  sə  lə  lə  ri gü -
nü-gün  dən da  ha da in  ki  şaf edir və 
Azər  bay  can ar  tıq bu əla  qə  lə  rin qu  rul-
 ma  sın  da apa  rı  cı bir möv  qe  yə sa  hib -
dir. “Azər  bay  can ar  tıq Türk  çü  lü  yün 
in  teq  ra  si  ya  sı is  ti  qa  mə  tin  də ən fəal öl -
kə  lər  dən bi  ri  dir. Azər  bay  can Res  pub-
 li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli -
yev və Tür  ki  yə Cüm  hur  riy  yə  ti  nin 
döv  lət baş  çı  sı Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa -
nın bu is  ti  qa  mət  də nü  ma  yiş et  dir  di  yi 
si  ya  si ira  də ar  tıq di  gər türk  dil  li res -
pub  li  ka  lar  da da bir can  lan  ma, ak  tiv  li-
 yə sə  bəb olub. İna  nı  ram ki, biz or  taq 
ta  ri  xi gün  lə  ri  mi  zi bun  dan son  ra da 
bü  tün türk xalq  la  rı ilə bir  lik  də da  vam 
et  di  rə  cə  yik. AT  XƏM ola  raq biz də bu 
ide  ya  la  rın real  laş  ma  sı, Türk  dil  li res -
pub  li  ka  la  rın bir ara  ya gəl  mə  si is  ti  qa -
mə  tin  də üzə  ri  mi  zə dü  şən və  zi  fə  lə  ri 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə ça  lı  şı  rıq”.

Qa  far Əli  yev: 
“Azər  bay  can və Tür  ki  yə dost 

və qar  daş öl  kə ki  mi bü  tün 
sə  viy  yə  lər  də 

bir-bi  ri  nə dəs  tək du  rur, 
ey  ni möv  qe  dən çı  xış edir”

Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı ic  ti -
mai-si  ya  si mə  sə  lə  lər şö  bə  si  nin xa  ric -
də ya  şa  yan azər  bay  can  lı  lar  la iş sek  to-
 ru  nun mü  di  ri Qa  far Əli  yev ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin türk dün-
 ya  sı  nın bir  lik və bə  ra  bər  li  yi is  ti  qa  mə -
tin  də  ki xid  mət  lə  rin  dən da  nı  şıb. Bil  di-
 rib ki, Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
Həm  rəy  lik Gü  nü  nü də məhz Azər -
bay  can xal  qı  na ümum  mil  li li  der Hey-
 dər Əli  yev bəxş edib: “Ümum  mil  li li -
der Hey  dər Əli  yev is  tər So  vet ha  ki -
miy  yə  ti il  lə  rin  də Azər  bay  ca  na rəh -

bər  lik et  di  yi dövr  də, is  tər Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın Ali Məc  li  si -
nin səd  ri ol  du  ğu il  lər  də, is  tər  sə də 
Azər  bay  can xal  qı  nın tə  ki  di ilə ikin  ci 
də  fə ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dıq  dan son  ra 
azər  bay  can  lı  la  rın bir  lik və həm  rəy  li -
yi, Türk dün  ya  sı  nın bir  li  yi is  ti  qa  mə -
tin  də zə  ru  ri ad  dım  lar at  mış  dı. Məhz 
Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə Nax  çı-
 van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın Ali Məc-
 li  si hər il 31 de  kabr ta  ri  xi  nin Dün  ya 
Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik Gü  nü 
ki  mi qeyd edil  mə  si ilə bağ  lı qə  rar qə -
bul et  di. Son  ra  dan hə  min ta  rix bü  tün 
Azər  bay  can  da qeyd edil  mə  yə baş  lan-
 dı. Be  lə  lik  lə ar  tıq ne  çə il  lər  dir ki, 31 
de  kabr Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
Həm  rəy  lik Gü  nü ki  mi qeyd edi  lir”.

 Qa  far Əli  yev de  yib ki, Hey  dər Əli-
 ye  vin azər  bay  can  lı  la  rın, Türk dün  ya -
sı  nın bir  lik və bə  ra  bər  li  yi is  ti  qa  mə  tin-
 də  ki fəaliy  yət  lə  ri  ni ümum  mil  li li  de  rin 
si  ya  si kur  su  nun la  yiq  li da  vam  çı  sı cə -
nab İl  ham Əli  yev da  vam et  di  rir: “Son 

il  lər  də bu is  ti  qa  mət  də gö  rü  lən iş  lər, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər be  lə de  mə -
yə əsas ve  rir. İs  tər 2006-cı ilin sent  yab-
 rın  da An  tal  ya  da ke  çi  ri  lən türk  dil  li 
döv  lət  lə  rin və top  lu  luq  la  rın X dost -
luq, qar  daş  lıq və əmək  daş  lıq qu  rul  ta-
 yı, is  tər  sə də 2007-ci ilin de  kab  rın  da 
Ba  kı  da ke  çi  ril  miş türk  dil  li döv  lət və 
cə  miy  yət  lə  ri  nin XI dost  luq, qar  daş  lıq 
və əmək  daş  lıq qu  rul  ta  yı türk döv  lət -
lə  ri ara  sın  da bir  li  yin və qar  şı  lıq  lı an -
laş  ma  nın əl  də olun  ma  sı  na tə  kan ver -
di. Məhz bu qu  rul  tay  lar  da əl  də edi  lən 
qə  rar  la  rın nə  ti  cə  si ola  raq 2009-cu il  də 
Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın 1-ci sam  mi  ti  nin Ba  kı -
da ke  çi  ril  mə  si və baş ka  tib  li  yi  nin Ba -
kı  da yer  ləş  mə  si, da  ha son  ra 2009-cu 
ilin okt  yabr ayın  da türk  dil  li öl  kə  lə  rin 
döv  lət baş  çı  la  rı  nın Nax  çı  van  da ke  çi -
ril  miş IX zir  və gö  rü  şü türk döv  lət  lə  ri-
 nin bir  li  yi is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad -
dım ol  du. Məhz bu zir  və gö  rü  şün  də 
əl  də olu  nan ra  zı  lıq əsa  sın  da Türk  dil  li 
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Öl  kə  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın ya -
ra  dıl  dı və Qa  za  xıs  tan  da 2011-ci il  də 
bi  rin  ci zir  və gö  rü  şü ke  çi  ril  di.Bü  tün 
bun  lar türk bir  li  yi yö  nün  də atıl  mış 
ad  dım  la  rın nə qə  dər sis  tem  li xa  rak  ter 
al  dı  ğı  nı sü  but et  mək  də  dir. Biz bu ta -
ri  xi top  lan  tı  la  ra nə  zər sal  saq gö  rə  rik 
ki, Nax  çı  van  da ke  çi  ri  lən IX zir  və top -
lan  tı  sı öz va  cib mə  qam  la  rı ilə da  ha 
çox diq  qət çək  mək  də  dir. Bu ta  ri  xi gü -
nün əhə  miy  yə  ti nə  zə  rə alı  na  raq, 2010-
cu il sent  yab  rın 16-da İs  tan  bul  da 
Türk  soy  lu öl  kə  lə  rin döv  lət baş  çı  la  rı -
nın sam  mi  tin  də qə  bul edil  miş qə  ra  ra 
uy  ğun ola  raq 3 okt  yabr ta  ri  xi rəs  mi 
ola  raq Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Əmək  daş -
lıq Gü  nü elan olun  muş  du. Ar  tıq 3 
okt  yabr ta  ri  xi Azər  bay  can, Qa  za  xıs -
tan, Qır  ğı  zıs  tan və Tür  ki  yə  də məhz  
Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Əmək  daş  lıq Gü -
nü ki  mi qeyd olu  nur”. Pre  zi  dent Ad -
mi  nist  ra  si  ya  sı  nın rəs  mi  si bil  di  rib ki, 
bu gün Azər  bay  can və Tür  ki  yə dost 
və qar  daş öl  kə ki  mi bü  tün sə  viy  yə  lər-
 də bir-bi  ri  nə dəs  tək du  rur, ey  ni möv -
qe  dən çı  xış edir.

Ca  vad De  rəx  ti: 
“3 may Türk  çü  lük  

gü  nü”ünü türk var  lı  ğı  nın qo -
run  ma  sı ki  mi  

də  yər  lən  dir  mək olar”

Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Mil  li 
Bir  li  yi  nin səd  ri Ca  vad De  rəx  ti də 
Türk dün  ya  sı  nın in  teq  ra  si  ya  sı is  ti  qa -
mə  tin  də atı  lan ad  dım  lar, Azər  bay  ca -
nın bu pro  ses  lər  də  ki ro  lun  dan da  nı -
şıb. Bil  di  rib ki, son il  lər ər  zin  də Türk 

dün  ya  sı  nın bir  lik və bə  ra  bər  li  yi yo -
lun  da mü  hüm təd  bir  lər ke  çi  ri  lib və 
bu təd  bir  lər gü  nü-gün  dən da  ha da 
art  maq  da  dır: “Türk dün  ya  sın  da “3 
may Türk  çü  lük gü  nü”ünün bay  ram 
ki  mi qeyd olun  ma  sı türk dü  şün  cə tər-
 zi  nin kom  mu  niz  mə di  rə  niş gös  tər  di -
yi bir ta  rix  dir və türk xalq  la  rı  nın mil  li 
kim  li  yi  ni qəs  də yö  nəl  miş kom  mu  niz-
 mə qar  şı qə  lə  bə  mi  zi qeyd et  mək həm 
də türk var  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı ki  mi də -
yər  lən  dir  mək olar”. Ca  vad De  rəx  ti 
AT  XƏM səd  ri İl  ham İs  ma  yı  lo  vun 
türk  çü  lük is  ti  qa  mə  tin  də  ki fəaliy  yət  lə-
 rin  dən də da  nı  şıb və İl  ham İs  ma  yı  lo -
vun bu fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy  mət -
lən  di  rib. İc  ti  mai Bir  lik səd  ri de  yib ki, 
İl  ham İs  ma  yı  lov ən bö  yük türk  çü  dür: 
“Han  sı və  zi  fə  də ça  lış  ma  sın  dan ası  lı 
ol  ma  ya  raq mil  lə  tin mil  lət ol  ma  sı üçün 
əsl ide  ya, əsl zir  və məhz mil  lə  tə qul -
luq  dur. Mil  lə  tə qul  luq üçün  sə onun 
bi  rin  ci növ  bə  də di  li  ni, adət-ənə  nə  si  ni 
bi  mə  li, mil  lə  tə mən  sub ol  ma  lı  san. Ən 
əsa  sı isə qa  nın  da məhz türk qa  nı ax -
ma  lı  dır. Ona gö  rə də İl  ham İs  ma  yı  lov 
hə  qi  qi, tə  miz mə  na  da əsl türk  dür”.

Azər  bay  can Mət  buat Şu  ra  sı  nın 
səd  ri Əf  la  tun Ama  şov may ayı  nın 
bay  ram  lar ayı ol  du  ğu  nu de  yib. Bil  di -
rib ki, hə  lə So  vet  lər za  ma  nın  da 1 may 
zəh  mət  keş  lər gü  nü ki  mi qeyd edi  lir -
di: “Ar  tıq bir ne  çə il  dir ki, 3 may ta  ri  xi 
isə Türk  çü  lük Gü  nü ki  mi qeyd olu -
nur. Onu da diq  qə  tə çat  dı  rım ki, 3 
may-Türk  çü  lük Gü  nü  nün qeyd edil -
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də Azər  bay  can  lı  la  rın 
və di  gər Türk  dil  li Xalq  la  rın Əmək -
daş  lıq Mər  kə  zi və onun səd  ri İl  ham 

İs  ma  yı  lo  vun xü  su  si əmə  yi olub. Ey  ni 
za  man  da ma  yın 10-da ümum  mil  li li -
der Hey  dər Əli  ye  vin ana  dan ol  du  ğu 
ta  rix  dir və hər il bu ta  rix Azər  bay  can-
 da yük  sək sə  viy  yə  də qedy edi  lir. Ma -
yın 28-də isə Azər  bay  can  da Res  pub  li-
 ka Gü  nü qeyd edi  lir”. Əf  la  tun Ama -
şov İl  ham İs  ma  yı  lo  vun Türk dün  ya  sı-
 nıb bir  lik və bə  ra  bər  li  yi is  ti  qa  mə  tin -
də  ki fəaliy  yə  ti  ni yük  sək də  yər  lən  di  rib 
və bu is  ti  qa  mət  də  ki fəaliy  yə  ti  nə gö  rə 
ona Mət  buat Şu  ra  sı  nın pla  ke  ti  ni təq -
dim edib. 

Yu  nus Oğuz: 
“Türk dün  ya  sı  nın   

gə  lə  cə  yi üçün hər kəs  
əlin  dən gə  lə  ni et  mə  li  dir”

Ya  zı  çı-pub  li  sist, “OLAY  LAR” İn -
for  ma  si  ya Agent  li  yi  nin baş di  rek  to  ru 
və ey  niad  lı qə  ze  tin baş re  dak  to  ru Yu -
nus Oğuz 3 may-Türk  çü  lük Gü  nü 
ərə  fə  sin  də həm də AT  XƏM səd  ri İl -
ham İs  ma  yı  lo  vun 55 ya  şı  nın ta  mam 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb: “Bu gün -
lər  də bi  zim dos  tu  muz İl  ham İs  ma  yı -
lo  vun 55 ya  şı ta  mam olur. Bu müasi -
bə  ti  lə mən onu ürək  dən təb  rik edir, 
gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də uğur  lar ar  zu  la -
yı  ram” İl  ham İs  ma  yı  lo  vun türk  çü  lük, 
Türk dün  ya  sı  nın bir  lik və bə  ra  bər  li  yi 
is  ti  qa  mə  tin  də  ki xid  mət  lə  ri  ni yük  sək 
də  yər  lən  di  rən Yu  nus Oğuz bil  di  rib 
ki, türk dün  ya  sı  nın, türk mil  lə  ti  nin 
gə  lə  cə  yi üçün hər kəs əlin  dən gə  lə  ni 
et  mə  li  dir.  

Aka  de  mik  lər Vi  la  yət Əli  yev, Və  li 
Əli  yev, ədə  bi tən  qid  çi İl  ham Rə  him  li, 
şair Çin  giz Əlioğ  lu və baş  qa  la  rı da 
çı  xış  la  rın  da 3 may-Türk  çü  lük Gü  nü -
nün əhə  miy  yə  tin  dən da  nı  şıb, Azər -
bay  can  lı  la  rın və di  gər Türk  dil  li Xalq -
la  rın Əmək  daş  lıq Mər  kə  zi  nin hər il 
bu ta  ri  xi ge  niş sə  viy  yə  də qeyd et  di  yi-
 ni diq  qə  tə çat  dı  rıb  lar. Na  tiq  lər AT -
XƏM səd  ri İl  ham İs  ma  yı  lo  vun bu is -
ti  qa  mət  də  ki yo  rul  maz fəaliy  yə  ti  ni də 
təq  dir edib  lər. Çı  xış edən  lər İl  ham İs -
ma  yı  lo  vu 55 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə -
ti  lə təb  rik edib, ona gə  lə  cək fəaliy  yə -
tin  də, Türk dün  ya  sı  nın bir  lik və bə  ra-
 bər  li  yi is  ti  qa  mə  tin  də  ki ça  lış  ma  la  rın  da 
uğur  lar ar  zu  la  yıb  lar. Da  ha son  ra 3 
may-Türk  çü  lük Gü  nü təd  bi  ri kon  sert 
proq  ra  mı ilə da  vam edib.

“Bir  lik”
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Vax  ti  lə R.De  kart (1596-1650) de -
miş  di: “Mən dü  şü  nü  rəm  sə, de  mə  li 
möv  cu  dam”. İn  di isə XXI əs  rin real -
lıq  la  rı fi  lo  sof  la  rı be  lə bir sual qar  şı -
sın  da qoy  muş  dur: “Dü  şün  mək üçün 
möv  cud ol  maq la  zım  dır. Am  ma ne -
cə?”.

Bə  şə  riy  yə  tin dü  çar ol  du  ğu mə  nə -
vi böh  ran, eko  lo  ji fə  la  kət təh  lü  kə  si, 
mil  li və kon  fes  sional mü  na  qi  şə  lər, 

ideolo  gi  ya mü  ba  ri  zə  si  nin gər  gin  ləş -
mə  si, elə  cə də mə  də  niy  yət  lə  rin in -
teq  ra  si  ya  sı pro  ses  lə  ri  nin xa  rak  te  ri 
bi  zi sülh haq  qın  da dü  şün  mə  yə va -
dar edir. Fun  da  men  tal hə  yat prob -
lem  lə  ri ilə məş  ğul olan fəl  sə  fə  nin 
mü  hüm və  zi  fə  lə  rin  dən bi  ri, bəl  kə də 
bi  rin  ci  si sülh möv  zu  su  dur.

Sül  hə ma  ne olan hal  lar ki  mi “tə  bii 
seç  mə”, “cən  gəl  lik qa  nun  la  rı”, sin  fi 

mü  ba  ri  zə, in  san şüuru  nun in  ki  şaf 
müx  tə  lif  li  yi, mə  də  ni tə  ka  mül fərq  lə -
ri, müx  tə  lif si  vi  li  za  si  ya  lar və s. amil -
lər gös  tə  ri  lə bi  lər. Qeyd olu  nan as -
pekt  lər  də iş  lən  miş təd  qi  qat  la  rın rən -
ga  rəng  li  yi  nə bax  ma  ya  raq dün  ya mü -
ha  ri  bə  lər  dən qur  tu  la bil  mir, bəl  kə də 
is  tə  mir. XX əsr  də baş ve  rən iki dün  ya 
mü  ha  ri  bə  si  nin dərs  lə  ri unu  dul  ma -
dan XXI əsr ye  ni lo  kal konf  likt  lər  lə 
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POstmOdern dünyA 
“etiraf”və “cihad”arasında

“Ey iman gə ti rən lər! Ha mı nız bir yer də sül hə (İs la ma) gə lin! 
Şey ta nın yo lu ilə get mə yin, çün ki o si zin açıq düş mə ni niz dir!” 

(Qu ran, əl-Bə qə rə / 208).



qar  şı  mız  da  dır. Dü  şü  nü  rəm ki, alim -
lər mü  ha  ri  bə  nin qar  şı  sı  nı ala bil  mə -
sə  lər də, sülh yol  la  rı ax  ta  rıl  ma  lı  dır. 

T. Hobb  sa (1588-1679) gö  rə mü  ha-
 ri  bə qey  ri-tə  bii hal  dır. Tə  bii, nor  mal 
olan  hal isə sülh və onun qo  run  ma -
sı  dır. İ.Kant (1724-1804) “Əbə  di 
sülh” kon  sep  si  ya  sın  da sül  hün şərt -
lə  ri  ni və L.Tols  toy (1828-1910) “Hərb 
və sülh” ro  ma  nın  da sül  hün va  cib  li -
yi  nin bə  dii ob  ra  zı  nı ifa  də et  sə  lər də 
hə  min əsər  lər  də sülh haq  qın  da bəd -
bin not  lar yox de  yil  dir. Qəb  rin üs -
tün  də  ki “əbə  di sülh” ya  zı  sı (İ.Kant), 
“mü  ha  ri  bə  nin baş ver  mə  mə  si üçün 
in  san  la  rın qa  nı əvə  zi  nə su dol  dur -
maq la  zım  dır” (L.Tols  toy) ifa  də  si, 
ilk in  sa  nın qət  lin  dən bu gü  nü  mü  zə 
qə  dər  ki real  lıq  lar, mi  fo  lo  ji, di  ni, el -
mi mən  bə  lər bi  zə çox şey de  yir. Bü -
tün hal  lar  da prob  le  min mər  kə  zin  də 
in  san du  rur, post  mo  dern dün  ya  nın 
real  lıq  la  rı isə bir qə  dər fərq  li  dir...

 Mü  ha  ri  bə  yə tə  sir me  xa  niz  mi, güc 
ami  li ki  mi ba  xı  lan müasir dövr  də 
sülh ar  zu  su sa  də  lövh  lük ki  mi də gö -

rü  nə bi  lər. Qərb alim  lə  ri cə  miy  yə  ti 
ida  rə et  mək üçün də  yər  lər  dən fərq  li 
di  sip  lin  lər (me  xa  nizm  lər) üzə  rin  də 
iş  lə  yir  lər. Hə  min tə  sir me  xa  nizm  lə  ri 
xris  tian  lıq  da  kı “eti  raf” ami  lin  dən 
qay  naq  la  nır və in  di  vi  dualiz  mə tə -
kan ve  rir. Bu ten  den  si  ya nə  ti  cə eti -
ba  ri  lə ha  mı  nın “bir dün  yə  vi gü  cə” 
ta  be et  di  ril  mə  si ya  xud bir gü  cün 
yer  də qa  lan küt  lə  ni ida  rə et  mə  si  ni 
asan  laş  dır  ma  ğa xid  mət edir.

İs  lam fəl  sə  fə  sin  də isə “bö  yük ci -
had” - nəfs  lə mü  ba  ri  zə məq  sə  di da -
şı  yan tər  bi  yə üsu  lu, hiss və emo  si  ya-
 la  rın ci  lov  lan  ma  sı tə  li  mi iş  lən  miş  dir. 
Qu  ran  dan qay  naq  la  nan nəfs  lə mü -
ba  ri  zə me  to  du “bö  yük ci  had” 7 sə -
viy  yə  dən iba  rət  dir: 
ü “nəf  si əm  ma  rə” – in  sa  nın nəf -

si  nə qul olan ha  lı; 
ü “nəf  si ləv  va  mə” – nəf  si  nin zə -

rə  ri  ni an  la  yan ha  lı; 
ü “nəf  si mül  hi  mə” – il  ham  lı ha -

lı; 
ü “nəf  si mut  main  nə” - şad, xoş, 

qa  ne olan ha  lı;

ü  “nəf  si ra  zi  yə” - in  sa  nın ra  zı 
ha  lı; 

ü “nəf  si mər  zi  yə” – in  sa  nın Al -
lah ri  za  sı  nı an  la  ma ha  lı; 

ü “nəf  si ka  mi  lə” - nəf  sin tam ci -
lov  lan  mıs ha  lı. 

“Eti  raf” bir in  sa  nın səhv və xə  ta -
la  rı  nın, gü  nah  la  rı  nın baş  qa bir in  san 
qar  şı  sın  da dil  lə ifa  də  si, nə  ti  cə eti  ba -
ri  lə təs  kin  lik və bə  raət for  ma  sı  dır. 
Ci  had isə təs  kin  lik və bə  raət al  ma 
de  yil  dir. İn  sa  nın heç bir kə  nar tə  sir 
al  tın  da qal  ma  dan öz vic  dan işi, Uca 
ya  ra  da  nın öl  çü  lə  ri  nə (Qu  ra  na) mü -
va  fiq, ha  mı üçün və hər kə  sə açıq 
özü  nü ye  tiş  dir  mə üsu  lu  dur. “Eti  raf” 
ha  lı nəf  si tər  bi  yə mər  tə  bə  lə  ri  nin yal-
 nız ikin  ci  si  nə - “nəf  si ləv  va  mə” (pe -
şi  man nəfs) ha  lı  na mü  va  fiq gə  lir. 
Gö  rün  dü  yü ki  mi, İs  lam fəl  sə  fə  si  nin 
bir is  ti  qa  mə  ti olan su  fi tə  li  min  də isə 
in  san ye  tiş  dir  mə  nin bu hal  dan da  ha 
də  rin 5 sə  viy  yə  si qeyd olu  nur. 
Müasir Qərb nə  zə  riy  yə  lə  rin  də in  san 
psi  xo  lo  gi  ya  sı ilə əla  qə  dar bu va  cib 
mə  qam  lar nə  zə  rə alın  mır. Be  lə ki, 
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qar  şı tə  rə  fin güc  lən  mə  si üçün tə  rəf 
mü  qa  bi  lin eti  ra  fı ki  fa  yət edir. Rə  qa -
bə  tin hökm sür  dü  yü şə  rait  də eti  raf -
da  kı mə  lu  mat rə  qi  bin gü  cü  nün zəif 
tə  rə  fi  ni müəy  yən et  mə  yə im  kan ve -
rir. Üs  tün  lük qa  zan  maq üçün bu heç 
də ki  çik mə  sə  lə de  yil  dir. Qərb si  vi  li-
 za  si  ya  sın  da “eti  raf” əsa  sın  da ya  ra  dı-
 lan ida  rə me  xa  nizm  lə  ri in  san  la  rın və 
qrup  la  rın tez bir za  man  da  mo  bi  li  za-
 si  ya  sı  na şə  rait ya  ra  dır.

İs  la  mın hə  də  fi in  sa  nı in  san  dan 
ası  lı et  mək ol  ma  dı  ğın  dan tə  ləs  mə  yə 
də eh  ti  yac du  yul  mur. İs  la  mın ya  yıl -
dı  ğı er  kən çağ  lar  dan eti  ba  rən mü -
səl  man alim  lə  ri  nin bir sı  ra nə  sil  lə  ri 
səbr və təm  kin  lə, “bö  yük ci  had” me -
to  du ilə ye  tiş  miş  lər. Bu ten  den  si  ya 
sa  yə  sin  də mü  səl  man su  fi  lər, or  den 
və tə  ri  qət  lər, su  fizm fəl  sə  fə  si ya  ran -
mış  dır. 

 İn  san ye  tiş  dir  mə  nin İs  lam me  to -
du ha  mı  nı, hər kə  si azad, kö  nül  lü 
bir  ləş  dir  mək funk  si  ya  sı  na xid  mət 
edir. İs  lam fəl  sə  fə  sin  də  ki “bö  yük ci -
had” sa  də  cə mü  səl  man tər  bi  yə me -
xa  niz  mi de  yil, in  san şüuru  nun tə  ka-
 mül me  to  du, ümum  vəh  dət fəl  sə  fə  si-
 nə apa  ran yol  dur. 

“Eti  raf” və “bö  yük ci  had” me  tod-
 la  rı  nın mü  qa  yi  sə  sin  dən gö  rün  dü  yü 
ki  mi, İs  lam  da in  san tər  bi  yə  si da  ha 
də  rin, fun  da  men  tal ma  hiy  yət kəsb 
edir....     

Sülh mə  də  ni in  ki  şa  fın nə  ti  cə  si ol -
du  ğu ki  mi, mə  də  niy  yə  tin mü  tə  rəq  qi 
xa  rak  te  ri  nin qa  ran  tı da sülh ami  li ilə 
əla  qə  dar  dır. XXI əs  rin mü  ha  ri  bə  lə  ri 
si  vi  li  za  si  ya  la  rın müx  tə  lif  li  yi və toq -
quş  ma  sı de  yil, sa  də  cə dü  şün  cə  siz  li -
yi  nin nə  ti  cə  si - hə  səd, tə  kəb  bür, ta -
mah  kar  lıq mü  ha  ri  bə  lə  ri  dir. Ona gö -
rə də sülh yol  la  rı  nı dü  şün  cə mə  də -
niy  yə  tin  də, ant  ro  po  lo  ji, qno  seolo  ji, 
epis  te  miolo  ji müs  tə  vi  də ara  maq la -
zım gə  lir. İn  san  lar ara  sın  da  kı sülh 
möv  qe  lə  ri so  sial-psi  xo  lo  ji, fəl  sə  fi-
etik, iq  ti  sa  di, geocoğ  ra  fi, hü  qu  qi və 
si  ya  si ma  raq  la  rın kə  siş  mə  sin  də de -
for  ma  si  ya  ya uğ  ra  yır. Möv  zu  nun di -
ni-ant  ro  po  lo  ji müs  tə  vi  də ge  niş təh  li-
 li  nə eh  ti  yac var  dır. 

Post  mo  dern dün  ya dö  züm  süz  lük, 
güc, ekst  re  mizm və zo  ra  kı  lıq  dan 
əziy  yət çə  kir. Cə  miy  yət  də uni  ver  sal 
də  yər  lə  rin ye  ri  ni mad  di ma  raq düş -
gün  lü  yü, qə  rəz  li  lik, qəsb  kar  lıq, si  ya-
 sə  tin mə  nə  viy  ya  tı üs  tə  lə  mə  si, iq  ti  sa-

 diy  ya  tın si  ya  sə  ti əvəz et  mə  si, iki  li 
stan  dart  la  ra əsas  la  nan di  sip  lin  lər tu -
tur. Bə  şə  riy  yə  ti fə  la  kə  tə sü  rük  lə  yən 
prob  lem  lə  rin nə  zə  ri-prak  tik həl  li ta -
pıl  mır, pr  mi  tiv mü  ba  ri  zə üsul  la  rı  na 
ge  niş mey  dan açı  lır. El  mi-fəl  sə  fi 
müs  tə  vi  də prob  lem  dən çı  xış yol  la  rı -
nın ta  pıl  ma  ma  sı, fəl  sə  fi ide  ya  la  rın 
ye  tər  siz  li  yi hət  ta “ye  ni din  lər (tan  rı -
sız din  lər) ya  rat  maq” tə  şəb  büs  lə  rin -
də tə  za  hür edir. 

Hal  bu  ki sə  ma  vi din  lər  də, xü  su  si -
lə son və ta  mam  lan  mış hik  mə  ti ifa -
də edən İs  lam di  nin  də bə  şə  riy  yə  tin 
və  zi  fə  si bü  tün ay  dın  lı  ğı ilə ye  kun  la -
şır: “Ey iman gə  ti  rən  lər! Ha  mı  nız bir 
yer  də sül  hə (İs  la  ma) gə  lin! Şey  ta  nın yo -
lu ilə get  mə  yin, çün  ki o si  zin açıq düş -
mə  ni  niz  dir!” (Qu  ran, əl-Bə  qə  rə / 208). 
“Al  lah (bən  də  lə  ri  ni) sa  lam - əmin-aman-
 lıq yur  du  na (Cən  nə  tə) ça  ğı  rır və is  tə  di -
yi  ni doğ  ru yo  la sa  lır” (Qu  ran, Yu  nus / 
25); (Ey in  san  lar!) Si  zə Rəb  bi  niz  dən bir 
öyüd-nə  si  hət, ürək  lər  də ola  na (cə  ha  lə  tə, 
şəkk-şüb  hə  yə, ni  fa  qa) bir şə  fa, mö  min  lə -
rə hi  da  yət və mər  hə  mət (Qu  ran) gəl  miş-
 dir! (Ya Mə  həm  məd!) De ki: “Al  la  hın 
ne  mə  ti və mər  hə  mə  ti ilə - an  caq onun  la 
se  vin  sin  lər. Bu on  la  rın yığ  dıq  la  rın  dan 
(fa  ni dün  ya ma  lın  dan) da  ha xe  yir  li  dir!” 
(Qu  ran, Yu  nus / 57-58 ).

Hə  qi  qə  tən də müasir mü  ha  ri  bə -
lər  də dö  yüş va  si  tə  lə  ri, əmə  liy  yat  la -
rın sü  rə  ti və həc  mi, məh  vet  mə gü  cü 
və xa  rak  te  ri də  yiş  sə də sə  bəb də  yiş -
məz  dir: mad  di ma  raq və qəsb  kar  lıq. 
İn  san təh  lü  kə  ni hiss et  dik  də iki yol -
dan bi  ri  ni se  çir: ya on  dan qo  ru  nur, 
ya da təh  lü  kə ob  yek  ti  ni məhv edir. 
Tə  bii ki, qo  run  ma im  ka  nı məh  dud 
ol  duq  da o, məhz zo  ra  kı  lı  ğa əl atır. 
Nə  ti  cə  də ci  na  yət baş ve  rir. Qu  ra  ni-
kə  rim  də buy  ru  lur:

 ْمُكْنَع َفِّفَخُي ْنَأ ُهَّللا ُديِرُي
فيِعَض ُناَسْنِإْلا َقِلُخَو ۚ

“Al  lah is  tər ki, üzə  ri  niz  də ola  nı 
(ağır  lı  ğı) yün  gül  ləş  dir  sin, çün  ki in -
san zəif ya  ra  dıl  mış  dır (Qu  ran, 4/28). 

Mə  lum  dur ki, si  vi  li  za  si  ya ilə mü -
qa  yi  sə  də in  san ant  ro  po  lo  ji və qno -
seolo  ji cə  hət  dən çox az də  yiş  miş  dir. 
Ke  çən əs  rin əvvl  lə  rin  də Əli bəy Hü -
seyn  za  də bu ba  rə  də ya  zır  dı: “Ta  ri  xi 
dövr  lə  rə təq  sim üçün vəh  şət və hey  va -
niy  yət ilə mə  də  niy  yət və in  sa  niy  yət  dən 
da  ha mə  tin əsas ola  maz! İn  sa  niy  yə  ti 
hey  va  niy  yət  dən, mə  də  niy  yə  ti vəh  şət  dən 
təf  riq edə  cək bir əla  mət var  sa, o da qətl 

və qi  ta  lın, xun  xar  lı  ğın və xun  riz  li  gin 
or  ta  dan rəf ol  ma  sı  dır... İs  tan  bul fəth 
edil  di, Ame  ri  ka kəşf olun  du, mü  qa  ti  lə, 
səf  ki  də  mə xi  tam bul  du  mu, bə  şə  riy  yət 
hey  van  lıq  dan xi  las ol  du  mu? Əs  la!.. 
Vəh  şə  tin  də, hey  va  niy  yə  tin  də bu gü  nə 
qə  dər is  rar edib dur  muş  dur!..”.

 Mü  tə  fək  ki  rin fi  kir  lə  ri bu gün də 
ak  tual  dır. Müasir dün  ya  da ge  dən 
pro  ses  lər, İraq  da, Su  ri  ya  da sən  gi -
mək bil  mə  yən mü  ha  ri  bə fit  nə-fə  sad-
 la  rı, Ko  ba  ni ha  di  sə  lə  ri bə  şər dü  şün -
cə  si  nin ümu  mi  lik  də heç də də  yiş -
mə  di  yi  nin gös  tə  ri  ci  si  dir. Bə  şə  ri 
prob  lem  lər in  sa  nı in  san  lıq  dan uzaq-
 laş  dı  rır. Ona gö  rə də za  man-za  man 
ötən ta  ri  xə nə  zər sal  maq, bə  şə  ri də -
yər  lə  ri, ila  hi fit  rə  ti xa  tır  la  maq, əməl-
 lə  rin he  sa  bı  nı dü  şün  mək, saf  laş  maq 
və bər  pa ol  maq la  zım gə  lir. Mü  qəd -
dəs mətn  lər, xü  su  si  lə də İs  la  mın 
mü  qəd  dəs ki  ta  bı Qu  ran in  sa  nı mə -
nə  vi cə  hət  dən tə  miz  lə  yir və güc  lən -
di  rir. Keç  miş  də ol  du  ğu ki  mi, müasir 
döv  rün də təh  lü  kə  li ten  den  si  ya  sı 
gü  cə güc fəl  sə  fə  si  dir. Müasir elm bu 
fəl  sə  fə  nin ar  xa  sın  ca ge  də bil  məz, 
çün  ki dövr ta  ma  mi  lə ye  ni, təh  lü  kə -
lər isə bö  yük  dür. Müasir dün  ya  da  kı 
xaosun aça  rı mü  qəd  dəs Qu  ra  ni-kə -
rim  də  dir. Yal  nız Qu  ran hik  mə  ti bə -
şə  riy  yə  ti xi  las edə bi  lər.

Qu  ran  da de  yi  lir: “Siz  dən əv  vəl ne -
çə-ne  çə nə  sil  lə  ri (üm  mət  lə  ri) pey  ğəm -
bər  lə  ri aş  kar mö  cü  zə  lər  lə gəl  dik  lə  ri hal -
da, (on  la  ra) zülm et  dik  lə  ri və iman gə -
tir  mə  dik  lə  ri hal  da məhv et  dik. Biz gü -
nah  kar  la  rı be  lə cə  za  lan  dı  rı  rıq” (Qu  ran, 
Yu  nus /13). 

Diq  qə  tə  la  yiq hal  dır ki, Mu  ham -
məd (ə) pey  gəm  bə  rin din uğ  run  da 
apar  dı  ğı 28 əmə  liy  yat  dan 16-nın dö -
yüş  süz və it  ki  siz ol  ma  sı  na bax  ma  ya-
 raq, yal  nız Hu  dey  bi  yə sül  hü Qu  ra -
ni-kə  rim  də fəth ola  raq təs  diq  lən  miş-
 dir. Mü  səl  man  lar və qey  ri mü  səl -
man  lar ara  sın  da bağ  la  nan Hu  dey  bi -
yə mü  qa  vi  lə  si  nin 8 şər  ti ilk ba  xış  da 
mü  səl  man  la  rın əley  hi  nə gö  rün  sə də, 
son  ra  kı ha  di  sə və pro  ses  lər hə  min 
mü  qa  vi  lə  nin doğ  ru  dan da sülh, qə -
lə  bə, İs  la  mın dün  ya  ya in  teq  ra  si  ya  sı -
nın ən güc  lü tə  mə  li ol  du  ğu  nu gös -
tər  di. De  mə  li əsl fəth, qə  lə  bə, sülh 
mü  ha  ri  bə  yə im  kan ver  mə  mək  dir. 

Dosent,dr.
İra  də Zər  qa  na  ye  va

AMEA-nınFəlsəfəvəHüquqİnstitutu
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Zül  fiy  yə XX əsr öz  bək ədə  biy  ya  tı-
 nın gör  kəm  li nü  ma  yən  də  lə  ri Qa  fur 
Qu-lam  la, Ay  bək  lə, Ab  dul  la Qəh -
har  la,  Rəmz Ba  ba  can, Şə  rəf Rə  şi -
dov, M. Şeyx  za  də,  Hə  min Alim  can -
la bir  gə ədə  biy  yat cəb  hə  si  nə gəl  miş-
 dir və öz par  laq sə  hi  fə  si  ni aç-mış  dır.  
Özü  nün qeyd et  di  yi ki  mi,  “şair  lik 
pe  şə yox,  ta  le  dir,  ta  le isə in  sa  nı tərk 
et  məz”.  Be  lə  cə, öz şair ta  le  yi ilə baş-
ba  şa qa  lan öl  məz sə  nət  kar,  gö  zəl 
ana Zül  fiy-yə xa  nım poezi  ya  sın  da  kı 
gö  zəl  lik,  aşi  qa  nə duy  ğu  lar,  tə  biət 
təs  vir  lə  ri in  sa  nı,  oxu  cu  nu dü  şün -
dür  mə  yə va  dar edir.  Ədə  biy  yat  şü -
nas İb  ra  him Qa  fu  rov  “Ürək  də-ki od 
şeirə dön  dü” mə  qa  lə  sin  də Zül  fiy  yə 
xa  nı  mın poezi  ya  sı  nın mə  ziy  yə  tin -
dən,  xa  rak  te  rik ob  raz  la  rın  dan ət  raf-
 lı söz aç  mış,  onun ba  har tə  ra  vət  li,  
ba  har nə  fəs  li sə-tir  lə  rin  dən yaz  mış -
dır. 

Zül  fiy  yə Daş  kənd  də də  mir  çi ailə -
sin  də do  ğul  muş  dur.  İb  ti  dai təh  si  li  ni 
bi  tir  dik  dən son  ra, qız  lar üçün açıl -
mış pe  da  qo  ji mək  təb  də oxu  muş  dur. 
Bu  ra  da o,  bö  yük ədə  biy  yat dün  ya  sı-
 na da  xil ol  muş və ilk şeir  lə  ri  ni yaz -
mış  dır. 1932-ci il  də “Hə  yat sə  hi  fə  lə -
ri” ad  lı ilk şeir  lər ki  ta  bı çap  dan çıx -
dı.  Bu uğur  la  rı  na bax  ma  ya  raq,  o,  
özü  nü zəif gö  rür  dü,  hə  yat təc  rü  bə  si 
az ol  du  ğun  dan hər ad  dım çə  tin gö -
rü  nür  dü.  O,  mə  qa  lə  lə  ri  nin bi  rin  də 
ya  zır  dı: “Mə  nim üçün hə  ya  tı  mın ən 
xoş  bəxt çağ  la  rı Hə  mid Alim  can  la 

olan 10 il  lik ailə hə  ya  tım ol  muş  dur.  
Bö  yük şair,  zəh  mət  keş və ni  zam-in-
 ti  za  mı se  vən,  xa  rak  te  ri ilə dost  la  rı  nı 
hey  rət  lən  di  rən Hə  mid Alim  can tək -
cə ərim yox,  həm də uşaq  la  rı  mın 
ata  sı,  sə  nət məs  lə  hət  çim idi.  Mən 
dü  şün  mə  yi,  iş  lə  mə  yi,  şeir yaz  ma  ğı 
on  dan öy  rən  dim”.  1944-cü il  də hə -
yat yol  da  şı  nı iti  rən gənc qa  dın-şairə 
üçün dün  ya zül  mə  tə dön  dü. Am  ma 
o öv  lad  la  rı  nı bö  yüt  mə  li idi.  

Əmək fəaliy  yə  ti  nə nəş  riy  yat  dan 
baş  la  yan Zül  fiy  yə müx  tə  lif mət  buat 
or  qan  la  rın  da jur  na  list ki  mi ça  lış  mış-
 dır. Da  ha son  ra  lar 1953-1985-ci il  lər-
 də isə «Öz  bə  kis  ta  nın xa  tun qız  la  rı», 
“Səadət” jur  nal  la  rı  nın baş re  dak  to  ru 
ol  muş  dur. 

Öz  bək xal  qı  nın məş  hur şairi Zül -
fiy  yə haq  qın  da yaz  maq,  dü  şün  mək,  
araş-dır  ma  lar apar  maq özü xoş bir 
təəs  sü  rat  dır.  Zül  fiy  yə ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nı 
ya  xın  dan iz  lə-dik  də onun keç  di  yi 
hə  yat yo  lu  na,  bü  töv  lük  də ömür  lü -
yü  nə,  ta  le  yi  nə də bə  ləd olu-ruq.  
Bə  ri baş  dan onun şeir dün  ya  sın  da  kı 
sir  li-so  raq  lı duy  ğu  la  ra to  xun  ma  mış 
Zül  fiy  yə ob  ra  zı  nı işıq  lan  dı  ran bir 
ne  çə xa  rak  te  rik löv  hə  yə diq  qət ye  ti -
rək: 

Zül  fiy  yə - dün  ya  ya göz açan  da 
dün  ya boy  da Gü  nəş üzü  nə do  ğub.  

Zül  fiy  yə - göy  dən en  miş mə  lə  yə 
bən  zə  yib.  

Zül  fiy  yə - se  vi  lən-se  çi  lən,  pə  ri  lər 
bu  la  ğı  na sə  həng  lə enən qız olub.  

Zül  fiy  yə - şair qəlb  li ol  du  ğun  dan 
şair qəlb  li ər  lə ailə qu  rub.  

Zül  fiy  yə - ana uca  lı  ğı  na ye  tən,  
ana  lıq səadə  ti  nə qo  vu  şan bəx  tə  vər 
olub.  

Zül  fiy  yə - hə  ya  tı se  vən,  hə  ya  tın 
xoş gü  nü  nə əl uza  dan şair olub.  

Nə  ha  yət,  Zül  fiy  yə - hə  ya  tın acı ba -
də  si  ni də ba  şı  na çək  mə  yə ma  cal ta -
pıb.  Al  lah qis  mə  ti  nə bu  nu da ya  zıb.  

Zül  fiy  yə - şöh  rə  tin zir  və  si  ni fəth 
edib.  

Al  la  hın qüd  rə  ti bö  yük  dür.  Ürə  yi 
qa  na  mış şairi ha  lal qa  za  nıl  mış şöh -
rət ha-va  sıy  la ovun  dur  du.  Dün  ya -
nın xoş  niy  yət  li ya  zı  çı  la  rı ilə Hin  dis -
tan konf  ran  sın  da bir məc  lis ba  şın  da 
gö  rün  dü. “Mü  şairə” poema  sı Asi  ya 
və Af  ri  ka tə  rəq  qi  pər  vər ya  zı  çı  la  rı  nın 
1956-cı il  də Hin  dis  tan  da ke  çi  ri  lən 
konf  ran  sı  nın təəs  sü  rat  la  rı əsa  sın  da 
qə  lə  mə alın  mış  dır.  Poema xalq  lar 
dost  lu  ğu,  in  san  pər  vər  lik və bu ki  mi 
baş  qa  ide  ya  la  rın təb  li  ği  ni özün  də 
əks et  di  rir”.  Onun bu poema  sı C. 
Neh  ru mü  ka  fa  tı  na la  yiq gö  rül  müş -
dür –

Fi  kir  lər,  xə  yal  lar,  gö  zəl duy  ğu  lar, 
Ara  ya qı  rıl  maz bir kör  pü sal  dı. 
…Mə  həb  bət,  sə  da  qət,  hör  mət kör  pü  sü, 
Ürək  dən-ürə  yə sə  nət kör  pü  sü. 
C. Neh  ru adı  na mü  ka  fa  tı və “Ni -

lu  fər” mü  ka  fa  tı  nı al  dı.    
Tər  cü  mə mey  da  nı  na gir  di – Nek -

ra  so  vu,  Mus  tay Kə  ri  mi,  Dem  yan 
Bed  nı  nı,  Na  zim Hik  mə  ti,  M. Dil  ba-
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Öz  bəks  ta  nın 
“gü  nəş qı  zı” 
Zül  fiy  yə  nin 
li  ri  ka  sı və 

Azər  bay  can  
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 zi  ni. . .  öz  bək di  li  nə çe  vir  di.  Şair 
qəl  bi  ni çı  raq edib dü-zü-dün  ya  nı 
do  laş  dı.  Yo  lu Azər  bay  can  dan-Ba  kı -
dan da keç  di.  

Öz  bə  kis  ta  nın xalq şairi (1965),  
So  sialist Əmə  yi Qəh  rə  ma  nı (1985) 
ol  du.  SS  Rİ de  yi  lən döv  lə  tin ən yük -
sək mü  ka  fat  la  rı  na la  yiq gö  rül  dü.  
El-oba,  xalq-və-tən mə  həb  bə  ti qa -
zan  dı.  Ba  la  la  rı  nı bö  yüt  dü – ata  la  rı -
nın şeir  lə  ri  ni züm  zü  məy  lə ilik  lə  ri  nə 
iş  lət  di,  özü  nün ru  hu  na nəğ  mə  lər 
to  xu  du. 

Nakamxoşbəxtlik,
şöhrətinzirvəsi
 Zül  fiy  yə  nin keç  di  yi,  ya  şa  dı  ğı 

ömür  lük bu  dur.  Zül  fiy  yə də gün  lə -
rin bi  rin  də ru  ha dön  dü.  1996-cü il 
idi.  Cis  mi  ni öz  bək tor  pa  ğı  na əma  nət 
edib,  ru  hu  nu göy  lə-rə uçur  du - 50 
il  lik ay  rı  lıq  dan son  ra se  vim  li yar-yol-
 da  şı  na qo  vuş  ma  ğa get  di.  Nə ya  şa  dı -
sa onun  la-onun xa  ti  rə  siy  lə ya  şa  dı.  
Şeir  lə  rin  də,  pub  li  sis  ti  ka  sın  da bun  lar 
gö  rü  nür,  oxu  yan hər kəs bun  la  rı du -
yur.  Hə  yat  da in  san ov  qa  tı  nın ya  şan -
tı  sı iki cür olur: cə  miy  yə  tə qa  tıl  maq 
üçün za  hi  ri hə  yat tər  zi,  bir də özü  nü 
dərk edə  rək mə  nə  vi ya  şan  tı – da  xi  li 
hə  yat tər  zi.  Bun  la  rın qo  vu  şu  ğun  da 
sə  mi  miy  yət olan  da zid  diy  yət  li gö -
rün  mür,  ək  si  nə bun  la  rın qo  vu  şuq 
ya  şan  tı  sı cə  sur  luq,  mər  da  nə  lik tə  ləb 
edir – hə  yat eş  qi,  ruh mü  qəd  dəs  li  yi 
an  la  mın  da ta  raz  la  şır.  

Bu ya  şan  tı  lar ağu  şun  da Zül  fiy  yə -
nin şeir  lə  ri  ni – söz yox ki,  Azər  bay -
can di-li  nə tər  cü  mə  lə  ri  ni şeir hə  və -
siy  lə,  Zül  fiy  yə ma  ra  ğıy  la bir da  ha 
oxu  ma  ğa baş  la  yır  san.  

Bu mü  ta  liədə “Öz  bək ədə  biy  ya  tı 
an  to  lo  gi  ya  sı”,  “Öz  bək şer  lə  ri”,  “SS -
Rİ xalq  la  rı ədə  biy  ya  tı mün  tə  xa  ba  tı”,  
“Nəğ  mə  li Öz  bə  kis  tan” ad  lı al  ma -
nax  lar  da,  həm  çi  nin 1969-cu il  də 
Mir  va  rid Dil  ba  zi  nin ön sö  züy  lə dərc 
olun  muş “Şeir  lər” ki-ta  bın  da  kı poe-
tik nü  mu  nə  lər bə  ləd  çi  lik edir. İb  ra -
him Qa  fu  ro  vun “Sö  zün işı  ğı” məc-
muəsin  də  ki Zül  fiy  yə ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na 
ədə  bi-tən  qi  di ba  xış da kö  mə  yi  ni 
əsir  gə  mir.  Zül  fiy  yə  nin şeir  lə  ri  ni ən 
çox Ələk  bər Zi  ya  tay,  həm  çi  nin İl  yas 
Tap  dıq,  Mir  va  rid Dil  ba  zi di  li  mi  zə 
tər  cü  mə et  miş  dir. Bun  lar  la ya  na  şı, 
Azər  bay  can  da Öz  bə  kis  tan həf  tə  si 

ərə  fə  sin  də şair Mu  sa Ələk  bər  li  nin 
re  dak  tor  lu  ğu ilə nəşr olun  muş “Tor-
 pa  ğa səc  də” ki  ta  bın  da şairin 35-ə 
qə  dər şeiri ve  ril  miş  dir. 

Zül  fiy  yə şeir  lə  ri  nin qa  yə  si nə  dən 
iba  rət  dir?  Mir  va  ri Dil  ba  zi  nin tə  bi -
rin  cə de-sək,  “onun əsər  lə  ri  nin ən 
bö  yük mə  ziy  yə  ti on  la  rın ob  raz  lı  ğın -
da  dır”.  Onun möv-zu  la  rı müx  tə  lif,  
bo  ya  la  rı rən  ga  rəng,  poezi  ya  sı nik -
bin  dir.  Bu nik  bin poezi  ya in-sa  nı 
yük  səl  mə  yə,  vü  qar  lı ya  şa  ma  ğa,  
mə  ta  nət  li ol  ma  ğa ça  ğı  rır.  Zül  fiy  yə 
və  tən-pər  vər,  in  san  pər  vər şair  dir.

 Or  ta Asi  ya  nın to  po  nim  lə  ri  nə ya -
xın  dan bə  ləd  li  yim ol  ma  sa da şeir 
hə  və  siy  lə,  Zül  fiy  yə ma  ra  ğıy  la Zül -
fiy  yə şeir  lə  rin  də  ki bir ad – “Göy  çə -
dağ” diq  qə  ti  mi çək  di.  Göy  çə adı  na 
Tür  küs  tan  da dağ ol  ma  sı fak  tı çox 
ma  raq  lı gö  rün  dü.  İlıq bir duy  ğu ya -
şat  dı.  

Göy  çə  dağ vəs  fi  ni Qa  zax  dan so  run,  
Bu ye  rin ha  va  sı eşq  tək saf  dır.  
Göl  də əks olu  nan ca  ma  lı onun 

can  lı ki  tab  dır.  
Dad  dım Göy  çə  da  ğın saf qı  mı  zın  dan,  
Ba  ha  rın ət  ri  ni duy  dum on  da mən.  
Uzan  dım ot  lu  ğa,  qı  rış  lar bu an 
İt  di üzüm  dən.  
Get  dim,  bu  ra  da qo  yub qəl  bi  mi, la  kin 
Özü  mü dağ  la  rın vur  ğu  nu say  dım.  
De  dim: “Göy  çə  da  ğın nəğ  mə  si tə  kin 
Nəğ  mə ya  zay  dım!” 
12 bənd  lik bu şeiri oxu  duq  ca san-

 ki Göy  çə  nin da  ğı  nı,  dü  zü  nü do  la -
nır  san: qa  rış-qa  rış,  hər otu,  çi  çə  yi 
üçün əyi  lir  sən,  ət  ri  ni du  yub bir baş-
 qa çi  çək üs  tə yü-yü  rür  sən.  Göy  çə 
dağ  la  rı  nın ətə  yin  də naz  la  nan Göy  çə 
gö  lün  də Zül  fiy  yə şeirin  də  ki Göy  çə -
dağ ətə  yin  də olan Ay  na  gö  lü ara  dım.  
Dağ  lar  dan əsən ba  har kü  lə  yi bir ay  rı 
əzə  mət  dir.  Göy ot  luq  da o qə  dər 
uza  nıb göy  lə  rin də  rin  li  yi  ni seyr et -
mi  şik ki... Zül-fiy  yə də şair kön  lüy  lə 
uşaq  lı  ğı  na dö  nüb göy ot  lu  ğa uza  nıb,  
il  lə  rin üzün  də aç  dı  ğı qı  rış  la  rı,  şı  rım-
 la  rı iti  rib. Bu ov  qa  tı dağ  lar vur  ğu  nu 
olan hər kəs ya  şa  ya bi  lər.  Bu ov  qa  ta 
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do  lan kəs Göy  çə  dağ nəğ  mə  si  tək 
nəğ  mə ya  za bi  lər.  Zül  fiy  yə ki  mi.  

“Mə  nim poezi  ya müəl  li  mim Hə -
mid Alim  can olub. Mə  nə şeir yaz -
ma  ğı o öy-rə  dib” – Hə  mid Alim  ca -
nın işıq  lı ob  ra  zı ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da qır -
mı  zı xətt ki  mi gö  rü  nüb – 

Son  suz gö  zəl  lik  lə  rə nə  zər ye  tir  dik  cə mən,  
Se  vim  li dost,  əziz dost, ya  dı  ma sən dü  şür  sən.  
Od  lu ürək,  od  lu göz,  po  lad ira  də sən  də,  
Unut  ma  ğa on  la  rı qüv  və har  day  dı mən  də.  
Xa  ti  rim  dən çıx  ma  yan o xoş gün  lə  ri  miz  də 
Kü  süş  mək də olur  du, ora  da söz də,  bez də.  
An  caq bə  zən in  ci  yib qı  rıl  sa da qəl  bi  miz,  
On  da ne  cə bəx  ti  yar, ne  cə xoş  bəxt idik biz.
Zül  fiy  yə bü  tün şeir  lə  rin  də  

H.Alim  ca  na olan eş  qi  ni,  həs  rət qəl -
bi  ni oxu  cu  su ilə bö  lüş  dü  rür.  

Zül  fiy  yə gö  zəl tər  cü  mə  çi idi. O, 
dün  ya ədə  biy  ya  tı nü  mu  nə  lə  ri ilə ya -
na  şı, Azər  bay  can şeiri  ni öz  bək di  li -
nə çe  vir  mək  dən yo  rul  mur  du.  30 il 
bun  dan əv  vəl o,  bir çı  xı  şın  da xü  su  si 
qeyd et  miş  dir ki,  Azər  bay  ca  nın qa -
dın şair  lə  rin  dən Mə  di  nə xa  nı  mın,  
Ni  gar xa  nı  mın,  Mir  va  rid xa  nı  mın,  
Hö  ku  mə xa  nı  mın əsər  lə  ri ilə fə  rəh-
lə  ni  rəm.  Mən on  la  rın şeir  lə  ri  ni se -
və-se  və öz  bək di  li  nə tər  cü  mə edi -
rəm.  Azər  bay-ca  nın klas  sik şairi,  
ic  ti  mai xa  di  mi Mol  la Pə  nah Va  qi  fin 
şeir  lə  ri  ni Nə  vai di  li  nə çe-vi  rər  kən 
bö  yük se  vinc his  si duy  dum. Cə  mi 
iki-üç cüm  lə  də əks olu  nan üm  man 
mə-həb  bə  ti şərh et  mə  yə lü  zum yox -
dur. Azər  bay  can mət  buatın  da ki  fa -
yət qə  dər Zül  fiy  yə  nin ya  ra  dı  cı  lı  ğın -
dan nü  mu  nə  lər,  haq  qın  da mə  qa  lə -
lər dərc olun  muş  dur. Hər iki xal  qın 
ədə  biy  yat və in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri 
Zül  fiy  yə və M. Dil  ba  zi  nin dost  lu  ğu -
nu yük  sək də  yər  lən  dir  miş, ta  ri  xi 
əhə  miy  yət ver  miş  lər.  Mir  va  rid xa -
nım da Zül  fiy  yə  ni tər  cü  mə et  mək -
dən yo  rul  ma  yıb.  O,  Zül  fiy  yə  yə 
“gü  nəş qı  zı” de  yər  di.  “Mən Zül  fiy -
yə de  yər  kən,  xə  ya  lım  da bir ener  ji 
çeş  mə  si çağ  la  yır.  Bu çeş  mə  nin su-la-
 rı,  bö  yük amal  lar,  ar  zu  lar,  nəğ  mə  si 
ilə Zül  fiy  yə  nin ürək sö  zü  dür”. 

M. Dil  ba  zi  nin “Əziz Zül  fiy  yə”,  
“Zül  fiy  yə”, “Zül  fiy  yə öz  bək xal  qı -
nın şairi  dir” və s.  mə  qa  lə  lə  ri ədə -
biy  yat  şü  nas  lı  ğı  mı  zın öz  bək qı  zı  nın 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na ver  di  yi yük  sək də  yər 
və on  la  rın dost  lu  ğu  nun əziz xa  ti  rə -
si  dir.  Öz  bək aka  de  mi  ki Va  hid Za  hi-
 dov xalq şairi M. Dil  ba  zi haq  qın  da 

“İn  cə və od ürək  li sə  nət  kar”) ad  lı iri-
 həcm  li mə  qa  lə ya  zıb,  öz  bək mət -
buatın  da dərc et  dir  miş  di.  Hə  min 
mə  qa  lə  ni 1980-ci il  də Xə  lil Rza tər -
cü  mə edib “Ədə  biy  yat və in  cə  sə  nət” 
qə  ze  ti va  si  tə  si  lə oxu  cu  la  rın diq  qə  ti -
nə ye  tir  miş  dir. 

“Zül  fiy  yə poezi  ya  sın  da ye  ni hə -
yat və qa  dın azad  lı  ğı,  ic  ti  mai hə  ya  ta 
ça  ğı  rış,  ye  ni in  san,  cə  ha  lə  tə nif  rət,  
elm  se  vər  lik,  və  tən  pər  vər  lik möv  zu-
 su əsas xət  ti tu  tur”. O, uşaq ədə  biy -
ya  tı  nın in  ki  şa  fın  da mi  sil  siz xid  mət -
lə  ri olan şair  lər  dən  dir.  “Gül  lə  rim” 
(1959) ad  lı ki  ta  bı kör  pə ba  la  la  ra 
şairin ən gö  zəl töf  hə  si  dir. “Ona Fər -
had de  yir  di  lər”,  “İki yol  daş”,  “Mü -
şairə”,  “Va  di ul  duz  la  rı”,  “Nəğ  mə  li 
qə  ləm” və s.  poema  la  rın müəl  li  fi  dir.  
“Nəğ  mə  li qə  ləm” poema  sı bö  yük 
şair və alim Çol  pa  nın da  vam  çı  sı Mu -
sa Ay  be  kin xa  ti  rə  si  nə həsr olun  muş 
və əsər  də onun bə  dii ob  ra  zı ya  ra  dıl -
mış  dır. 

1956-cı ilin ilk ap  rel gün  lə  ri idi. 
Sə  məd Vur  ğu  nun ağır xəs  tə yat  dı  ğı 
ay  lar idi.  Dün  ya  nın,  o cüm  lə  dən,  
Öz  bə  kis  ta  nın bü  tün ya  zı  çı və şair  lə  ri 
bö  yük sə  nət-kar  dan hal-əh  val tu  tur,  
qəlb  dən ona can  sağ  lı  ğı di  lə  yir  di  lər. 
Dün  ya ədə  biy  ya  tı  nın gör  kəm  li nü -
ma  yən  də  lə  ri Ba  kı  ya axış  mış  dı.  O 
gün  lər  də Öz  bə  kis  tan  dan Qa  fur 
Qu-lam,  Ay  bək, Zül  fiy  yə xa  nım Ba -
kı  ya gəl  miş  di  lər. Ha  mı Sə  məd Vur -
ğu  na həsr et  di-yi şeir  lə  ri  ni oxu  yur,  
mət  buat  da dərc et  di  rir  di. Son  ra–  bir 
ay  dan az öt  müş  dü ki,  Sə  məd Vur -
ğun dün  ya  sı  nı də  yiş  di. Ye  ni  dən Ba  kı 
zi  ya  rət  çi  lər də  ni  zi  nə dön  dü. Bu də  fə 
ha  mı kə  dər  li, dərd  li idi. Qa  fur Qu -
lam, Zül  fiy  yə, Ay  bək... 

Ara  dan 20 ilə ya  xın vaxt öt  dü.  
Ba  kı  da S. Vur  ğu  nun ev-mu  ze  yi açıl-
 dı.  Hə-min gün  lər-1975-ci ilin okt -
yab  rı idi.  Azər  bay  can  da So  vet ədə -
biy  ya  tı gün  lə  ri ke  çi-ri  lir  di.  Öz  bə  kis-
 tan  dan da bö  yük bir qrup qo  naq 
gəl  miş  di. Hə  min ərə  fə  də-Azər-bay -
can  da so  vet ədə  biy  ya  tı gün  lə  ri açı -
lan gü  nün sə  hə  ri S. Vur  ğu  nun ev 
mu  ze  yi  nin açı  lış mə  ra  si  mi təş  kil 
olun  muş  du. Bay  ram iş  ti  rak  çı  la  rı bü -
tün  lük  lə bu tən  tə  nə  li təd  bi  rin iş  ti -
rak  çı nü  ma  yən  də  lə  ri  nə çev  ril  di  lər.  
Hə  min gü  nün sə  hə  ri öz  bək xalq 
şa-iri Zül  fiy  yə  nin unu  dul  maz ha  di -
sə  nin tə  si  ri ilə yaz  dı  ğı ye  ni şeiri hər 

kə  si köv  rəlt-miş  di – 
Bu gün bü  tün öl  kə Vur  ğu  nun qo  na  ğı  dır. 
O ha  mı  ya la  zım  dır! 
Öz oğul  la  rı  na və dost  la  rı  na…
Zül  fiy  yə xa  nım bu ha  di  sə  dən al -

dı  ğı təəs  sü  ra  tı  nı “Şairin evin  də” sil -
si  lə şeir  lə-rə çe  vir  miş  di.  “Bir də  nə 
pa  pi  ros” (çe  vi  rə  ni Məm  məd As  lan) 
şeiri ağır təəs  sü  rat-dan ya  ran  mış  dı.  
Bu  ra  da şairin son də  fə çək  di  yi pa  pi-
 ro  sun ya  rı  sı  nı gö  rən şairə Zül  fiy  yə -
nin qəl  bi göy  nə  miş  di – 

Qəl  bin  də in  ti  zar,  gö  zün  də ma  raq,  
Onun  la öpü  şüb öm  rün so  nun  da.  
Pa  pi  ros  da olan eti  ba  ra bax,  
Ya  rım  çıq qa  lıb  dı öm  rü onun da.  
Ya  rım  çıq pa  pi  ros gör nə  lər de  yir, 
Tək  cə od sön  mə  yib onun qo  run  da. 
Ey sö  zün xa  qa  nı,  sər  ra  fı şair, 
Ne  çə nəğ  mə sö  nüb do  daq  la  rın  da?! 
Sək  kiz bənd  lik bu şeiri hə  yə  can -

sız oxu  maq çə  tin  dir.  Mu  ze  yin rəy 
ki  ta  bın  da öz  bək el  çi  lə  ri xey  li ürək 
söz  lə  ri yaz  mış  dı  lar.  Zül  fiy  yə be  lə 
yaz  mış  dı: “Bö  yük Sə-məd Vur  ğun 
əsr  lər bo  yu mil  yon  la  rın qəl  bin  də 
əbə  di ya  şa  ya  caq  dır.  Həm  çi  nin onu 
çox se  vən öz  bək xal  qı  nın qəl  bin  də”.  

 Zül  fiy  yə  nin şeir  lə  rin  də par  laq 
bo  ya  lar  la öz bə  dii ifa  də  si  ni ta  pan 
möv  zu  lar  dan bi  ri də xalq  lar dost  lu -
ğu,  həm  rəy  lik  dir. 

Pro  fes  sor Pə  nah Xə  li  lov şairin bu 
duy  ğu  la  rı  nı – poetik nü  mu  nə  lə  ri  ni 
yük-sək də  yər  lən  di  rə  rək yaz  mış  dır: 
“Bu li  ri  ka  da yal  nız Zül  fiy  yə  yə məx -
sus in  tim,  fər  di duy  ğu  lar və dü  şün-
 cə  lər var  dır.  La  kin bu fər  di-in  tim 
aləm həm də bə  şə  ri  dir,  ta  le-yin zər-
 bə  si  nə mə  ruz qal  mış na  kam qa  dın -
la  rın,  28 ya  şın  da dul qa  lıb öm  rü  nü 
ailə-si  nə,  ümi  di  ni qə  lə  mi  nə bağ  la -
mış ana  la  rın və şair  lə  rin kö  nül alə -
mi  ni təm  sil edir”.  

Bu ya  zı  da öm  rü  nün da  ha çox 
gənc  lik çağ  la  rı  nı,  gənc  lik eş  qi  ni iz  lə-
 di  yi  miz Zü  fiy  yə  nin yu  bi  le  yi qar  şı -
sın  da  yıq.  Öz  bə  kis  tan xal  qı unu  dul -
maz şairi  nin yu  bi  le  yi-ni yə  qin ki,  
yurd bo  yu tən  tə  nə  li qeyd edə  cək  dir.  
Biz isə öz dost  luq,  qar  daş  lıq eh  ti  ra -
mı  mı  za söy  kə  nib,  şeirə-sə  nə  tə olan 
mə  həb  bə  ti  mi  zə gü  və  nib bir yar  paq 
söz  lə Zül  fiy  yə  nin poetik ömür  lü  yü -
nü və  rəq  lə  dik.  Poetik öm  rün ya  şıl 
yar  pa  ğı  na to  xun-duq.

Al  maz ÜL  Vİ
Filologiyaelmləridoktoru
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M Ə Ş H U R L A R

Tok  to  qul Sa  tıl  qa  nov 1864-cü il okt -
yabr ayı  nın 25-də in  di  ki Qır  ğı  zıs  tan 
Res  pub  li  ka  sı  nın Oş vi  la  yə  tin  də  ki Ket -
men-Tö  bö qə  sə  bə  si ya  xın  lı  ğın  da  kı Quş-
 çu  su kən  din  də ana  dan olub. Onun do -
ğul  du  ğu kən  din adı azər  bay  can  lı  la  ra 
da doğ  ma  dır. Çün  ki türk tay  fa  la  rı  nın 
adı  nı da  şı  yan Quş  çu kənd  lə  ri bu  ra  da 
da var. Tok  to  qu  lun do  ğul  du  ğu kənd 
in  di is  te  dad  lı xalq oza  nı  nın adı  nı da  şı -
yan ra  yo  na ta  be  dir. Xalq akı  nı  nın ata  sı-
 nın adı Sa  tıl  qan  dır. Ək  sər türk xalq  la -
rın  da ol  du  ğu ki  mi qır  ğız  lar  da da öv  lad 
ata  nın adıy  la çağ  rı  lır. Ru  si  ya  nın tə  si  ri  lə 
son  lu  ğu ov, yev-lə ta  mam  la  nan fa  mil  ya 
for  ma  la  şan  da ək  sər qır  ğız  lar ki  mi Tok -
yo  qu  lun ata  sı  nın adı olan Sa  tıl  qan ona 
fa  mil  ya  ya çev  ri  lir.

Sa  tıl  qan böl  gə  nin za  ra  fat  çıl, şi  rin lə -
ti  fə  lər da  nı  şan, bə  da  hə  tən şeir  lər söy  lə-
 yən, bu  gün  kü an  lam  da mo  no  ta  ma  şa  lar 
gös  tə  rən in  san  la  rın  dan bi  ri  si ol  muş -
dur. Tok  to  qu  lun ana  sı da ürək  lə  ri köv -
rəl  dən, ne  cə de  yər  lər, daş ürək  li in  san -
la  rın da gö  zün  dən yaş çı  xa  ra bi  lən bir 
ağı  çı ol  muş  dur.

Uşaq  lı  ğı  nı ke  çə ça  dır  lar  da, yay  da 
yay  laq  da, qış  da qış  laq  da ke  çi  rən, mək -
təb, məd  rə  sə üzü gör  mə  sə də, fit  ri is  te-
 da  dı, iti yad  da  şıy  la ailə üzv  lə  ri  nin, qo -
hum  la  rı  nın, son  ra da böl  gə  də ya  şa  yan-
 la  rın diq  qə  ti  ni özü  nə cəlb edən Tok  to -
qul ye  ni  yet  mə  li  yin  də ço  ban  lıq edər  kən 
tə  biətin hər cür sərt üzü  nü gö  rür. Sü  rü 
ota  rar  kən bo  ra  na da dü  şür, qo  yun  la  ra 

hü  cu  ma ke  çən ac yır  tı  cı  lar  la da üz  lə  şir. 
Ha  va xoş, ke  fi kök olan  da dağ bu  laq  la-
 rı  nın su  yun  dan içib çə  mən  lər  də oxu -
maq  la sə  si  ni ci  la  la  yıb. Dağ  la  ra, göy  də 
uçan quş  la  ra “kon  sert” ve  rə-ve  rə bir 
akın ki  mi ye  ti  şib. Be  lə  cə 13 ya  şın  dan 
yır  lar söy  lə  mə  yə baş  la  yıb.

Onun fit  ri is  te  da  dı  nı ailə  si və Na  ken, 
Ese  na  man, Çon  dun ki  mi yır  çı  la  rın şeir -
lə  ri gə  liş  di  rir. Ta  ri  xi qay  naq  la  ra sa  diq 
qa  lan, əsər  lə  rin  də fakt və sə  nəd  lə  rə da -
yan  ma  ğa üs  tün  lük ve  rən məş  hur qır  ğız 
ya  zı  çı  sı Tö  lö  qon Qa  sım  be  kov “Gəl  gəl” 
ro  ma  nın  da böl  gə  nin məş  hur qo  puz dü -
zəl  dən və ifa  çı  sı Ni  ya  za  lı onu hi  ma  yə  si -
nə gö  tür  dü  yü  nü, şa  gir  di  nə yal  nız ça  lıb 
oxu  ma  ğı, qır  ğız  la  rın ağı  zı ilə de  sək akın-
 lı  ğı öy  rət  mir, həm də qu  zu  nun və ya 
oğ  la  ğın ba  ğır  saq  la  rı  nı tə  miz  lə  dik  dən 
son  ra onu tər  si  nə çe  vi  rə  rək ne  cə qa  şı  yıb 
na  zilt  mək la  zım gəl  di  yi  ni, hə  min ba  ğır -
saq  la  rı köl  gə  də qu  ru  dar  kən onun uzan -
ma  sı üçün han  sı çə  ki  də daş bağ  la  maq 
la  zım gəl  di  yi  ni, ne  cə de  yər  lər, ba  ğır  saq -
dan qo  puz üçün yük  sək key  fiy  yət  li sim 
dü  zəlt  mə  yi, qo  pu  zun ça  na  ğı və qo  lu 
üçün ağac seç  mə  yi öy  rə  dir.

Tok  to  qul Sa  tıl  qa  nov da az bir za  man-
 da həm ma  hir qo  puz dü  zəl  dən us  ta, 
həm də məc  lis  lər  də gün  lər  lə das  tan söy-
 lə  mə  yi ba  ca  ran sə  nət  kar ki  mi ta  nı  nır. O, 
yal  nız özün  dən əv  vəl ya  şa  mış akın  la  rın 
ya  rat  mış ol  duq  la  rı das  tan və yır  la  rı söy -
lə  mək  lə ki  fa  yət  lən  mir, özü də gün  də  lik 
hə  yat  da baş ve  rən  lə  ri, gör  dük  lə  ri  ni mu -

si  qi  nin və bə  dii sö  zün va  si  tə  si  lə din  lə  yi -
ci  lə  ri  nə çat  dı  rır.

Tok  to  qul Sal  tıq oğ  lu  na bö  yük şöh  rət 
gə  ti  rən isə təx  mi  nən iyir  mi yaş  la  rın  da 
Ar  zı  mat ad  lı akın  la de  yiş  mə  si, bu de  yiş-
 mə  də Ar  zı  ma  tı yen  mə  si olur. Tö  lö  qon 
Qa  sım  be  ko  vun yaz  dı  ğı  na gö  rə bir çox 
aşıq  lar və şair  lər ki  mi Tok  to  qu  lun da ilk 
sev  gi  si uğur  suz olur, oxu da  şa də  yir. O, 
böl  gə  nin var  lı  la  rın  dan və nü  fuz  lu şəxs -
lə  rin  dən olan Su  ba  nın qı  zı  na vu  ru  lur. 
Us  ta  dı Ni  ya  za  lı Tok  to  qu  lun özü  nü-sö -
zü  nü bil  mə  di  yi  ni gö  rüb baş  qa bir şa  gir -
di Tö  rö  yə tap  şı  rır ki, onun dər  di  ni öy -
rən  sin. Tok  to  qu  lun çox sə  mi  mi dos  tu 
olan akın Tö  rö us  ta  dı  nın tap  şı  rı  ğı  nı ye  ri-
 nə ye  ti  rir. Ni  ya  za  lı bu sev  da  nın baş tut -
ma  ya  ca  ğı  nı, var  lı Su  va  nın qı  zı  nı ka  sıb 
sə  nət  ka  ra ver  mə  yə  cə  yi  ni bil  sə də, ruh -
dan düş  mür, çı  xış yol  la  rı ax  ta  rır.

O, böl  gə  nin ün  lü xalq ozan  la  rın  dan 
olan, həm də Su  van  la uzun il  lər dost  luq 
edən Cen  gi  cok və xa  nı  mı  nı el  çi gön  də -
rir. Cen  gi  cok qo  pu  zu, mu  si  qi  si və sö  zü 
ilə Su  va  nı yum  şalt  ma  ğa ça  lış  sa da, 
müm  kün ol  mur. Su  van nəin  ki qı  zı  nı 
ver  mir, hət  ta keç  miş dos  tu  nu, böl  gə  nin 
ün  lü sə  nət  ka  rı  nı evin  dən qo  vur.

Bun  dan in  ci  yən Tok  to  qul Su  va  na tən-
 qid edən yır  lar ya  za  raq məc  lis  lər  də oxu-
 yur. Nəğ  mə  lə  rin  də ozan  lı  ğın-aşıq  lı  ğın 
var döv  lət  dən, əsil-nə  sil  dən üs  tün ol  du -
ğu  nu tə  rən  nüm edir. O, de  yir ki, var-
döv  lət bir qə  za, fə  la  kət nə  ti  cə  sin  də əl  dən 
ge  də bi  lər, də  də-ba  ba  sı bəy xan ola  nın 
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Tok  to  qul 
Sa  tıl  qa  nov
Qır  ğız xal  qı  nın aşı  ğı, 12 il Si  bir  də  
sür  gün hə  ya  tı ya  şa  dıq  dan son  ra ora  dan 
qa  ça  raq və  tə  ni  nə iki ilə pi  ya  da gə  lib 
çıx  mış Tok  to  qul Sa  tıl  qa  no  vun  
keş  mə  keş  li ömür yo  lu və ya  ra  dı  cı  lı  ğı



öv  la  dı bi  vec ola bi  lər. Am  ma akın  lık Al -
lah ver  gi  si  dir. Akı  nı xalq se  vər və onun 
hör  mə  ti  ni sax  lar, adı  nı ya  şa  dar.

Tok  to  qul Sa  tıl  qa  nov yır  la  rın  da yal  nız 
Su  va  nı tən  qid et  mək  lə qal  mır, və  tə  ni  ni 
iş  ğal et  miş rus  la  rı və on  la  ra ya  rı  nan yer-
 li mə  mur  la  rı, əsil  za  də  lə  ri də tən  qid et -
mə  yə baş  la  yır. Onun nəğ  mə  lə  ri böl  gə  ni 
ida  rə edən rus mə  mur  la  rı  nı bərk na  ra -
hat et  sə də, xalq ara  sın  da bö  yük nü  fu  zu 
olan akı  nı öz  lə  ri cə  za  lan  dır  mır. Onu yer-
 li mə  mur  la  rın əli ilə cə  za  lan  dır  ma  ğı qə -
ra  ra alır. Qay  naq  la  rın ver  di  yi bil  gi  yə 
gö  rə onu böl  gə mə  mur  la  rı  nı if  şa edən 
“Beş qa  ban” və baş  qa şeir  lə  ri  nə gö  rə 
həbs edir  lər.

Qır  ğız xal  qı ara  sın  da bö  yük nü  fu  zu 
olan, hət  ta çox vaxt cə  sa  rə  ti  nə və öt -
kəm  li  yi  nə gö  rə rus mə  mur  la  rı  nın be  lə 
onun  la he  sab  laş  ma  lı ol  du  ğu, qa  dın ol  sa 
da, xal  qı  nın dat  ka, yə  ni sər  kər  də lə  qə  bi 
ver  di  yi Kur  man  can Dat  ka rus  la  ra xid -
mət edən yer  li mə  mur Ke  rim  bay  dan 
xa  hiş edir ki, Tok  to  qu  lu həbs  dən azad 
et  dir  sin. 1811-1907-ci il  lər  də ya  şa  mış, 
qır  ğız sər  kər  də  si  nin xa  nı  mı ol  muş Kur-
 man  can qır  ğız  lar ara  sın  da qan düş -
mən  lə  ri  ni ba  rış  dı  ran, tay  fa da  va  la  rı  na 
son ve  rən, hə  mi  şə haq  lı  nın tə  rə  fin  də 
du  ran, ka  sıb-ku  su  ba, əl  siz-ayaq  sı  za hi -
ma  yə  dar  lıq edən bir el ana  sı ki  mi ta  nın-
 dı  ğın  dan Ke  rim  bay onun sö  zün  dən çı -
xa bil  mir. Tok  to  qu  lu həbs  dən azad et  di-
 rə  cə  yi  nə söz ve  rir.

Həbs  xa  na  da Tok  to  qul  la gö  rü  şən Ke -
rim  bay on  dan tə  ləb edir ki, oxu  du  ğu 
nəğ  mə  lə  rə gö  rə xalq ara  sın  da on  dan 
üzr is  tə  sin və bir da  ha rus mə  mur  la  rı  nı, 
yer  li bəy  lə  ri, mir  za  la  rı, im  kan  lı və nü -
fuz  lu şəxs  lə  ri tən  qid edən nəğ  mə  lər 
oxu  ma  sın. La  kin Tok  to  qul Ke  rim  ba  yın 
şərt  lə  ri  nə əməl et  mək  dən  sə Si  bi  rə sür -
gü  nə get  mə  yi üs  tün tu  tur. Onu at ara -
ba  sın  da Si  bi  rə sür  gü  nə gön  də  rən  də də 
qo  puz ça  la  raq öz ta  le  yin  dən bəhs edən 
yır  lar söy  lə  yir.

Xalq oza  nı  nın ömür yo  lu  nu araş  dı -
ran  lar Tok  to  qu  lun Ən  di  can  da 1898-ci 
il  də çar Ru  si  ya  sı  na qar  şı baş qal  dır  mış 
üs  yan  da fəal iş  ti  rak et  di  yi  ni, rus əs  gə  ri 
bir  lik  lə  ri  nə qar  şı dö  yüş  dü  yü  nü və yır -
la  rı ilə üs  yan  çı  la  rı iş  ğal  çı  la  ra qar  şı sa -
vaş  da dön  məz ol  ma  ğa ruh  lan  dır  dı  ğı  nı 
ya  zır  lar. Üs  yan ya  tı  rıl  dıq  dan son  ra Tok-
 to  qul da həbs edi  lir. Ön  cə ona edam 
cə  za  sı kə  sil  sə də son  ra bu cə  za Si  bi  rə 
sür  gün  lə əvəz  lə  nir.Si  bi  rin sərt tə  biəti 
Tok  to  qu  lu ruh  dan sal  mır. Ye  ni  yet  mə  li -

yin  də və gən  cil  yin  də qa  zan  dı  ğı hə  yat 
təc  rü  bə  si kö  mə  yi  nə gə  lir. Sib  ri  də dörd 
il nə  za  rət al  tın  da və ağır şə  rait  də iş  lə -
dil  sə də, ora  dan qaç  ma  ğı ba  ca  rır. Qar  lı 
dağ  lar  dan, ke  cil  məz me  şə  lər  dən, nə -
həng çay  lar  dan ke  çə  rək, gün  lər  lə ac-su-
 suz qal  sa da, in  san  lar  dan giz  lən  sə də 
iki ilə doğ  ma ev  lə  ri  nə gə  lib çı  xa bi  lir. 
Qo  ca ana  sı  nın tək qal  dı  ğı  nı, ağ  la  maq -
dan göz  lə  ri  nin kor ol  du  ğu  nu, 2-3 ya  şın-
 da qo  yub get  di  yi oğ  lu  nun öl  dü  yü  nü, 
ar  va  dı  nın onun dö  nə  cə  yi  nə ümi  di  ni 
üzə  rək evi tərk edib get  di  yi  ni gö  rür.

Bü  tün bu sar  sın  tı  lar xalq oza  nı  nın 
ruh  dan sal  mır. O, bir dər  viş dö  zü  mü, 
dər  viş səb  ri  lə qo  pu  zu  nu ça  lır, ye  ni qoş-
 du  ğu yır  la  rıy  la, ye  ni bəs  tə  lə  ri  lə xal  qı  nı 
doğ  ru  lu  ğa, düz  lü  yə, haq  qa, əda  lə  tə, 
sə  xa  və  tə ça  ğı  rır. Onun “Alım  kan”, “Sü -
yüm  kan”, “Na  sıl  kan”, “Gül  lə”, “Nə il -
ginç”, “Nə  si  hət”, “Dər  mə”, “Sə  nət”, 
“Dün  ya”, “Ömür” ki  mi də  rin fəl  sə  fi 
məz  mun  lu şeir  lə  ri xal  qın əz  bə  ri  nə çev-
 ri  lir.

Bol  şe  vik  lər si  lah gü  cü  nə ha  ki  miy  yə  ti 
ələ al  dıq  dan son  ra sa  də xalq ara  sın  da 
nü  fu  zu olan, in  san  la  rı öz tə  rəf  lə  ri  nə çə -
kə  rək on  lar  dan bir təb  li  ğat  çı ki  mi is  ti  fa -
də et  mə  yə baş  la  yır  lar. Da  ğıs  tan  da Sü -
ley  man Sta  lis  ki, Həm  zət Sa  da  sa, Qa -
zaxs  tan  da Cam  bul Ca  bo  yev ki  mi Qır  ğı -
zıs  tan  da da Tok  to  qu  lu da tə  rəf  lə  ri  nə çə -
kə bi  lir  lər. Sa  tıl  qa  nın oğ  lu Tok  to  qul Sa -
tıl  qa  nov Tok  to  qu  la çev  ri  lir. Bol  şe  vik  lə  rin 
xalq  la  ra azad  lıq ve  rə  cə  yi  nə, in  san  lar 
ara  sın  da bə  ra  bər  lik ya  ra  da  caq  la  rı  na, sin-
 fi zid  di  yət  lə  ri ara  dan qal  dı  ra  caq  la  rı  na, 
var  lı ilə ka  sı  bın bə  ra  bər ola  ca  ğı  na ina -
nan akın yaş  lı çağ  la  rın  da tə  rən  nüm yır -
la  rı söy  lə  mə  yə baş  la  yır. “Han  sı qa  dın 
Le  nin ki  mi oğul doğ  muş” yı  rı ona bö -
yük şöh  rət qa  zan  dı  rır. Yır  la  rı bir çox 
xalq  la  rın dil  lə  ri  nə çev  ri  lir. Azər  bay  can -

da da xalq oza  nı  nın so  sializ  mi, so  vet 
rəh  bər  lə  ri  ni tə  rən  nüm edən əsər  lə  ri çev-
 ri  lə  rək çap olu  nur.

1933-cü il fev  ra  lın 17-də in  di adı  nı da -
şı  yan ra  yo  nun Sa  sık Ciy  də kən  din  də 
dün  ya  sı  nı də  yi  şən Tok  to  qul Sa  tıl  qa  nov 
adı  nın əbə  di  ləş  di  ril  mə  si üçün 1965-ci il -
də Qır  ğı  zıs  tan  da SSR Döv  lət Mü  ka  fa  tı 
tə  sis edil  miş, Qır  ğı  zıs  tan Döv  lət Flar  mo-
 ni  ya  sı  na, mək  təb  lə  rə, kol  xoz  la  ra və baş -
qa mə  də  ni maarif müəs  si  sə  lə  ri  nə onun 
adı ve  ril  miş, hə  ya  tın  dan bəhs edən ope -
ra ya  zıl  mış, ki  no film çə  kil  miş, Biş  kek  də 

əzə  mət  li hey  kə  li, böl  gə  lər  də büst  lə  ri qo -
yul  muş  dur.

Qır  ğız  lar ara  sın  da çox ün  lü qo  puz 
us  ta  sı, yır  çı ki  mi ta  nı  nan Kor  gol, Alım -
kul, Bar  pı, Ka  lık, Os  mon  kul və baş  qa  la  rı 
öz  lə  ri  ni Tok  to  qu  lun şa  gi  ri  di say  mış  lar. 
Qır  ğı  zıs  ta  nın məş  hur ta  ri  xi ro  man  lar 
müəl  li  fi Tö  lö  qon Qa  sım  be  kov “Gəl  gəl” 
ro  ma  nın  da Tok  to  qul Sa  tıl  qa  no  vun ömür 
yo  lu  nu əsas gö  tür  sə də onun tim  sa  lın  da 
da  xi  li zid  diy  yət  lər uc  ba  tın  dan xal  qı  nın 
Rus  ya əsa  rə  ti  nə düş  mə  si  ni, bu sə  bəb  dən 
çək  di  yi əziy  yət  lə  ri, bir söz  lə XIX-XX yü -
zil  lər  də qır  ğız  la  rın ağır və mə  şəq  qət  li 
hə  ya  tı  nı bə  dii dil  lə təs  vir et  miş  dir.

So  vet  lər Bir  li  yi da  ğıl  dıq  dan son  ra 
Tok  to  qul Sa  tıl  qa  no  va Qır  ğız ədə  biy  ya -
tın  da ilk də  fə V.İ.Le  nin haq  qın  da yır 
söy  lə  yən akın ki  mi de  yil, Rus iş  ğal  çı  la  rı-
 nın böl  gə  də  ki mə  mur  la  rı  nın tö  rət  di  yi 
vəh  şi  lik  lə  ri xal  qı  na çat  dı  ran, xal  qı  nın sa -
də əmək adam  la  rı  nı haq  sız in  ci  dən var -
lı  la  rı tən  qid edən, gənc  lə  ri və  tən  pər  vər, 
dö  yüş  kən bir ruh  da bö  yüt  mək is  tə  yən 
bir xalq oza  nı ki  mi qiy  mət ve  ril  mə  yə 
baş  lan  mış  dır. Onun 1920-ci ilə  dək söy  lə-
 miş ol  du  ğu yır  la  rın top  lan  ma  sı  na, nəş  ri-
 nə və gənc akın  lar tə  rə  fin  dən ifa  sı  na 
diq  qət ar  tır  lı  mış  dır.

Prof.dr.ƏliŞamil
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Ulus  la  ra  ra  sı hu  ku  ka gö  re Azer  bay  can 
Cum  hu  ri  ye  ti  ne bağ  lı olan Ka  ra  bağ böl -
ge  si Er  me  nis  tan ta  ra  fın  dan iş  gal edil  miş 
du  rum  da  dır. Hiç  bir ül  ke ve ulus  la  ra  ra  sı 
ku  ru  luş er  me  ni  le  rin kur  du  ğu Dağ  lık Ka -
ra  bağ Cum  hu  ri  ye  ti  ni ta  nı  ma  mak  ta  dır. 
Aze  ri ta  rih  çi  ler Dağ  lık Ka  ra  bağ  ’ın ken  di 
geç  miş  le  ri  ni tem  sil eden top  lu  luk  lar  dan 
Al  ban  ya hal  kı  na ait top  rak  lar ol  du  ğu  nu 
ka  bul et  mek  te  dir  ler. Yüz  ler  ce kav  min 
ya  şam bul  du  ğu Kaf  kas  ya’  da ya  zı  lan Ka -
ra  bağ tra  je  di  si in  san  lık için iç  ler açı  sı  dır.

1578’  de Os  man  lı İran se  fe  rin  den son  ra 
bu böl  ge  de Gen  ce-Ka  ra  bağ vi  la  ye  ti  ni 
kur  muş  tur. Fa  kat kı  sa sü  re son  ra böl  ge 
Sa  fe  vi  ler  ’in kont  ro  lü  ne gir  miş  tir. 1722-
1724 Rus  ya İm  pa  ra  tor  lu  ğu böl  ge  ye gi  rer. 
Os  man  lı Rus  ya’  nın böl  ge  de et  kin  li  ği  ni 
ön  le  mek için Ka  ra  bağ  ’ın kont  ro  lün  de ol -
ma  sı  nı is  ter. Azer  bay  can  ’ı iş  gal eden 
Rus  ya Ka  ra  bağ  ’ı Os  man  lı  ya bı  ra  kır. 1731-
1736 Os  man  lı-İran Sa  va  şı son  ra  sı böl  ge 
İran  ’a bı  ra  kı  lır. Bu böl  ge  de Pe  nah Ali 
HAN  ’ın kur  du  ğu Ka  ra  bağ Han  lı  ğı 1748-
1805 yıl  la  rı ara  sın  da hü  küm sür  müş  tür.
On  dan son  ra Han  lı  ğı oğ  lu İb  ra  him Ha  lil 
Han yö  net  miş  tir.

1806-1812 Os  man  lı-Rus Sa  va  şı son  ra  sı 
ya  pı  lan Gü  lis  tan Ant  laş  ma  sı ile Dağ  lık 
Ka  ra  bağ Rus  ya’  ya ve  ri  lir (1813). Rus  la  rın 
yö  ne  ti  min  de  ki Dağ  lık Ka  ra  bağ’  da 1823 
ta  ri  hin  de ya  pı  lan nü  fus sa  yı  mın  da nü  fu-
 sun %80  ’i Türk  ler  den oluş  mak  tay  dı. 
Rus  lar bu böl  ge  de  ki er  me  ni nü  fu  su  nu 
ar  tır  mak için Ana  do  lu’  dan ve İran’  dan 
yüz  bin  ler  ce er  me  ni’  yi bu böl  ge  ye göç et -
ti  re  rek hris  ti  yan bir dev  le  tin ku  rul  ma  sı 
için ha  zır  lık yap  mış  tır. 1832’  de de ya  pı -
lan nü  fus sa  yı  mın  da Türk  ler ço  ğun  lu  ğu 
oluş  tu  ru  yor  du. Rus  lar Kaf  kas  ya’  da er -

me  ni  le  rin güç  len  me  si için ge  re  ken her 
tür  lü gi  ri  şim  de bu  lun  muş  tur.

1917 ekim Dev  ri  min  den son  ra Er  me -
ni  ler  le Azer  bay  can  lı  lar ara  sın  da ça  tış  ma 
baş  la  dı. 18 Mart 1918’  de Ba  kü’  de  ki er  me-
 ni yan  lı yö  ne  tim Ko  mü  nizm kar  şı  tı top -
lu  luk  la  rın kont  rol al  tı  na alın  ma  sı için 
Rus Or  du  su  nu Ba  kü’  ye ça  ğı  rır. Ba  kü’  de 
ya  şa  nan olay  lar üç gün  de 10.000 Azer  ’i -
nin ölü  mü  ne ne  den olur. Ba  kü’  nün ya  nı 
sı  ra Gu  ba  da ve Şa  ma  hı’  da da kat  liam ya -
şan  mış  tır. Azer  bay  can da 27 Ma  yıs 1918’-
 de ba  ğım  sız  lı  ğı  nı ilan eder. Ku  ru  lan Mu -
sa  vat Hü  kü  me  tin  de Meh  met Emin Re -
sül  za  de Baş  kan  lı  ğa, Fet  ha  li Han Fo  yins  ki 
de Baş  ba  kan  lı  ğa se  çi  lir. Ku  ru  lan Mu  sa -
vat Hü  kü  me  ti 16 Ha  zi  ran 1918’  de Tif  lis’ -
ten Gen  ce’  ye ta  şı  nır. Er  me  ni  ler mev  cut 
boş  luk  tan ya  rar  la  na  rak böl  ge  yi kont  rol 
al  tı  na al  mak için giz  li ör  güt  le  ri  ni ak  ti  ve 
ede  rek is  ten  me  yen olay  la  rın ya  şan  ma  sı -
na yol aç  tı  lar. 

Bu kat  liam  lar Do  ğu Cep  he  si ko  mu  ta -
nı Ka  zım Ka  ra  be  kir  ’i ha  re  ke  te ge  çi  rir. 

Ka  ra  be  kir En  ver Pa  şa’  nın kar  de  şi Nu  ri 
Pa  şa’  yı 15.000 ki  şi  lik or  duy  la Nah  çı  van 
üze  rin  den Ba  kü’  ye gön  de  rir. Nu  ri Pa  şa 
Rus-er  me  ni or  du  su  nu he  zi  me  te uğ  ra  ta -
rak 15 Ey  lül’  de Ba  kü’  ye gi  rer. 17 Ey  lül 
1918’  de de Gen  ce’  de  ki hü  kü  me  ti Ba  kü’  ye 
ge  ti  rir. Bu sa  vaş  ta iki  bi  ne ya  kın Meh  met-
 çik ya  şa  mı  nı yi  tir  miş  tir.

30 Ekim 1918’  te im  za  la  nan Mond  ros 
Mü  ta  re  ke  siy  le Os  man  lı tes  lim olun  ca or -
du  su da da  ğı  tıl  dı. Böl  ge so  rum  lu  su 
Thom  son böl  ge  yi kont  rol al  tı  na alın  ca 
ön  ce  lik  le olay  la  ra yol açan Ba  kü’  de  ki er -
me  ni yan  lı  sı yö  ne  ti  ci  le  ri ve er  me  ni te  rö -
rist ör  güt ele  man  la  rı  nı ce  za  lan  dır  mış  tır. 
11 Ocak 1918’  de Pa  ris ba  rış kon  fe  ran  sın -
da “ba  ğım  sız Azer  bay  can Dev  le  ti” ta  nı -
nır. İn  gi  liz  ler 1919’  da böl  ge  yi terk eder. 
Er  me  ni  ler ye  ni olu  şan du  rum  dan da fay-
 da  la  na  rak du  rum  dan va  zi  fe çı  ka  rıp fe  la -
ket ya  rat  ma  ya de  vam eder  ler. Azer  bay -
can Or  du  su Ka  ra  bağ’  da  ki ayak  lan  ma  la  rı 
bas  tır  ma  ya ça  lı  şır  ken Rus Or  du  su Azer -
bay  can  ’ı iş  gal için yo  la çı  kar. 28 Ni  san 
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1920’  de Rus Or  du  su Azer  bay  can  ’ı iş  gal 
ede  rek Ba  ğım  sız Azer  bay  can De  mok  ra -
tik Cum  hu  ri  ye  ti  ni son  lan  dı  rır.  24 Tem -
muz 1923’  te KA  RA  BAĞ  ’ın Azer  bay  can  ’a 
bağ  lı özerk bir böl  ge ol  du  ğu ilan edi  lir.

Rus  lar Azer  bay  can  ’ı iş  gal et  tik  ten son-
 ra Azer  bay  can top  rak  la  rı  na er  me  ni  le  ri ve 
rus  la  rı yer  leş  tir  me  ye ko  yu  lur  lar. Amaç -
la  rı Türk  le  ri yok say  mak, yok et  mek  tir.  
Böl  ge  nin zen  gin  lik  le  rin  den ve imkân  la -
rın  dan rus  lar ve er  me  ni  ler ye  te  rin  ce ya -
rar  la  nır  ken Türk  ler ve  ri  len  le ye  tin  mek 
zo  run  da kal  mış  lar  dır. SSCB dö  ne  min  de 
Yu  ka  rı Ka  ra  bağ’  da  ki Türk nü  fu  su gi  de -
rek azal  tıl  mış  tır. SSCB dö  ne  min  de Ka  ra -
bağ’  da  ki Türk nü  fu  su %80’  ler  den %25  ’e 
düş  müş  tür. SSCB fark  lı dil  le  rin, fark  lı et -
nik grup  la  rın, fark  lı kül  tür  le  rin, fark  lı 
inanç  la  rın, fark  lı dü  şün  ce  le  rin ya  şam 
bul  du  ğu bir mil  let  ler top  lu  lu  ğu idi. Bu 
top  lu  luk  lar fark  lı  lık  la  rı  nı ye  ne  me  dik  le  ri 
için ta  raf ol  du  lar, bu ne  den  le de ger  çek 
bir bir  lik oluş  tu  ru  la  ma  dı.  Bu da sis  te  min 
is  te  nen şe  kil  de iş  le  vi  ni ya  şa  ma ge  çi  ri  le -
me  me  si  ne yol aç  mış  tır.  SSCB dö  ne  min -
de Er  me  ni  ler Dağ  lık Ka  ra  bağ  ’ı Er  me  nis -
tan  ’a bağ  la  ya  ma  dı  lar, çün  kü o za  man 
ger  çe  ği yok say  mak müm  kün ola  maz  dı. 
Ko  mü  nist sis  tem za  man için  de yoz  la  şa -
rak, yo  baz  la  şa  rak, he  de  fi  ne ula  şa  cak gü -
cü kay  be  din  ce sis  tem ken  di  ni tü  ke  te  rek 
çö  kü  şe geç  miş  tir. Gor  ba  çov dö  ne  min  de 
ya  şa  ma ge  çen glas  nost (açık  lık), prest -
roy  ka (ye  ni  den ya  pı  lan  ma) po  li  ti  ka  la  rın -
dan da ce  sa  ret alan er  me  ni  ler Yu  ka  rı 
Ka  ra  bağ’  da (Dağ  lık)dev  let ku  ra  rak Er -
me  nis  tan’  la bir  leş  mek için faali  ye  te baş -
la  dı  lar. 12 Tem  muz 1988’  de Özerk Yu  ka  rı 
Ka  ra  bağ Er  me  ni  le  ri Er  me  nis  tan  ’a bağ -
lan  dık  la  rı  nı ilan eder  ler. Er  me  nis  tan Par-
 la  men  to  su da 1 Ara  lık 1989’  da Yu  ka  rı 
Ka  ra  bağ ile bir  leş  me ka  ra  rı alır. Mos  ko  va 
bu ka  ra  rı ta  nı  ma  dı Er  me  nis  tan ve Ka  ra -
bağ Er  me  ni  le  ri top  lu  mu ger  mek için el  le-
 rin  den ge  le  ni yap  tı  lar. So  nun  da Aze  ri  ler-
 le Er  me  ni  ler ara  sın  da ça  tış  ma  lar baş  la  dı. 
SSCB Yük  sek Sov  yet Pre  zid  yu  mu 19 
Ocak 1990’  da Ba  kü’  de ola  ğa  nüs  tü hal 
ilan eder. 19 Ocak ge  ce  si Ba  kü’  ye gi  ren 
Kı  zı  lor  du ge  rek  siz ve aşı  rı si  lah kul  la  na -
rak yüz  ler  ce in  sa  nın ölü  mü  ne ne  den ol -
muş  tur. 18 Ekim 1991’  de Azer  bay  can 
ba  ğım  sız  lı  ğı ilan eder. 

Ocak 1992’  de ça  tış  ma  lar ar  tın  ca hem 
Aze  ri  ler hem de er  me  ni  ler mil  li or  du  la  rı-
 nı sa  va  şa sür  me  ye baş  la  dı  lar. 81. Rus 
Tü  me  ni er  me  ni güç  le  ri  ne des  tek ver  di  ği-
 ni bil  dir  di. 26 Şu  bat 1992’  de Ho  ca  lı’  da 

1300’  den faz  la Tür  kü öl  dür  dü  ler. Ço  luk 
ço  cuk, ka  dın, er  kek ayırt et  me  den kat -
liam yap  tı  lar. Rus or  du  su  nun er  me  ni  le  re 
des  tek ver  me  si Azer  bay  can’  da ko  mü  nist 
yö  ne  ti  me kar  şı bü  yük tep  ki  ye yol aç  tı. 3 
Ekim 1993’  te Hay  dar Ali  yev Dev  let Baş -
ka  nı ol  du. 18 Ekim 1993’  te de Azer  bay -
can ba  ğım  sız  lı  ğı  nı ilan et  ti. Er  me  nis  tan 
Azer  bay  can’  da ya  şa  nan iç me  se  le  ler  den 
de ya  rar  la  na  rak sal  dı  rı  la  rı  na de  vam et  ti. 
Er  me  ni  ler ulus  la  ra  ra  sı ku  ru  luş  la  rın uya -
rı  la  rı  na da  ha ön  ce na  sıl du  yar  sız kal  mış -
sa yi  ne vur  dum duy  maz dav  ran  dı  lar. 
Hay  dar Ali  yev dö  ne  min  de 9 Ma  yıs 
1994’  te Er  me  nis  tan, Ka  ra  bağ, Azer  bay -
can tem  sil  ci  le  ri bir ara  ya ge  le  rek “ateş -
kes”e ka  rar ve  rin  ce 16 Ma  yıs 1994’  te 
Ant  laş  ma im  za  lan  dı.

Ateş  kes ilan edil  di  ğin  de gö  rül  dü  ki 
tab  lo fe  la  ke  tin ta ken  di  siy  di. 1987-1988 
de Er  me  nis  tan’  dan ka  ça  rak kur  tu  lan 
250.000 Aze  ri Ba  kü’  de aç, su  suz bi  ça  re bir 
du  rum  day  ken bu  na bir de 1988-1994 
ara  sı Ka  ra  bağ ve çev  re  sin  den ge  len bir 
mil  yon  dan faz  la Aze  ri ka  tı  lın  ca Ba  kü ve 
çev  re  si ça  re  siz  ler  le do  lup taş  mış  tır. Bu 
tab  lo  ya maale  sef Rus  ya ve Ba  tı ses  siz kal-
 mış  tır. “Ateş  kes”il  miş bu kez de Aze  ri  le -
rin ya  şam için yap  tık  la  rı aç  lık, yok  sul  luk 
sa  va  şı baş  la  mış  tır. Hay  dar Ali  yev Azer -
bay  can  ’ı düz  lü  ğe çı  kar  mak için elin  den 
ge  len ça  ba  yı gös  ter  di. Azer  bay  can Hay -
dar Ali  yev  ’in gös  ter  di  ği çağ  daş çiz  gi  de 
yo  lu  na de  vam et  mek  te  dir. Azer  bay  can 
dün  ye  vi bir dev  let ola  rak yo  lu  na de  vam 
eder  se gü  zel gün  ler ka  pı  da  dır. İn  san 
mer  kez  li, bi  lim ve akıl ek  sen  li, de  mok  ra-
 tik hu  kuk dev  le  ti yak  la  şı  mı Azer  bay  can  ’ı 
bu yüz yı  lın yıl  dı  zı ha  li  ne ge  ti  re  cek  tir. 
Azer  bay  can  ’ın da te  mel so  ru  nu eği  tim -
dir. Eği  tim sü  rek  li ge  li  şim ve ye  ni  len  me 
te  mel  li ol  mak zo  run  da  dır. Çe  ki  len acı  la -
rın tek  rar ya  şan  ma  ma  sı için so  run  la  rın 
bi  lim ve akıl yo  luy  la çö  zü  mü Azer  bay -
can Ka  ra  bağ’  da ulus  la  ra  ra  sı ni  te  lik  le  re 
sa  hip bir üni  ver  si  te  yi aci  len ya  şa  ma ge -
çir  mek müm  kün ola  cak  tır. Bi  lim  den ya -
na ta  vır al  ma  yan top  lum  la  rın ayak  la  rı 
üze  rin  de dur  ma  sı imkân  sız  dır. Da  ha çok 
ça  lış  mak, da  ha çok yol ala  rak he  de  fe 
doğ  ru yü  rü  yü  şe de  vam et  mek zo  run  lu -
lu  ğu var  dır.

...Ulus  la  ra  ra  sı ku  ru  luş  la  rın tüm uya  rı-
 la  rı  na rağ  men Er  me  ni  ler el al  tın  dan gör -
dük  le  ri des  tek ne  de  niy  le Bir  leş  miş Mil -
let  le  re bi  le ku  lak as  ma  mış  lar  dır. Er  me  ni-
 ler Ka  ra  bağ  ’ın ya  nı sı  ra Azer  bay  can  ’ın 
Ka  ra  bağ dı  şın  da  ki top  rak  la  rı  nı da iş  gal 

et  mek ce  sa  re  ti  ni gös  ter  miş  ler  dir (La  çin, 
Kel  be  cer, Ağ  dam, Fu  zu  li, Ceb  rail, Gu -
bat  lı, Zen  ge  lan).  Aze  ri  ler bek  le  me  dik  le -
ri, ha  zır ol  ma  dık  la  rı bir tab  lo içi  ne dü -
şün  ce iç so  run  la  rı  nın da et  ki  siy  le to  par  la-
 na  ma  mış  lar  dır. Bu ne  den  le top  rak  la  rı  nı 
ko  ru  ma  da is  te  nen ba  şa  rı  yı gös  te  re  me -
miş  ler  dir.  Bu sa  vaş  ta Azer  bay  can yak  la -
şık 20.000 yi  ği  di  ni kay  bet  miş  tir. 16 Ma  yıs 
1994’  te ateş kes ant  laş  ma  sı ya  pıl  dı. Ateş 
kes  mek  le hu  zur gel  mi  yor, Aze  ri  le  rin yü -
re  ğin  de ateş sön  mü  yor, SA  VAŞ de  vam 
edi  yor. Azer  bay  can  ’ı yok ol  mak  tan kur -
ta  ran Hay  dar Ali  yev 12 Ara  lık 2003’  te 
ve  fat et  ti. O’  nun çiz  di  ği yol  da oğ  lu İl  ham 
Ali  yev iler  le  mek  te  dir.

*    *   *
1989-1990’  da Sov  yet Sos  ya  list Cum -

hu  ri  yet  ler Bir  li  ği’n  de or  ta  ya çı  kan ye  ni -
leş  me ve ye  ni  den ya  pı  lan  ma sü  re  ci baş -
la  yın  ca biz de Türk  çe ko  nu  şan ül  ke  ler  le 
ile  ti  şim sağ  la  ya  rak bir  lik  te ol  mak için eli-
 miz  den ge  len ça  ba  yı gös  ter  dik. Bi  zim 
ama  cı  mız; baş  ka  la  rı  nın yap  tı  ğı  nı, ya  pa -
bi  le  ce  ği şey  le  ri yap  mak de  ğil, ya  pa  ma  ya-
 cak  la  rı hat  ta dev  le  tin bi  le ya  pa  ma  ya  ca  ğı 
iş  ler için kol  la  rı  mı  zı sı  va  dık. İlk yıl  lar  da 
ile  ti  şim  de çek  ti  ği  miz sı  kın  tı  lar ne  de  niy  le 
ba  şa  rı  sız ol  ma  mı  za rağ  men yo  lu  mu  za 
de  vam et  tik. Ni  ha  yet 1996’  da tüm Türk  çe 
ko  nu  şan ül  ke  ler  den ge  len bi  lim adam  la -
rı  nın kat  kı  sıy  la An  tal  ya’  da bü  yük bir 
kong  re ya  şan  dı. Türk  le  rin 70 yıl  lık ha  ya -
li  nin An  tal  ya’  da ya  şan  ma  sı her  ke  si mem-
 nun et  ti. Bü  yük yol  cu  luk için ilk adım 
atıl  dı. Da  ha son  ra  ki yıl  lar  da baş  ta Azer -
bay  can ol  mak üze  re di  ğer Tür  ki Cum  hu-
 ri  yet  ler  de de top  lan  tı  lar or  ga  ni  ze et  tik. 
Or  ta As  ya’  ya gi  den yo  lun Azer  bay  can’ -
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dan geç  ti  ği  ni an  la  dık. Bu ne  den  le de 
Azer  bay  can ile olan iliş  ki  le  ri  mi  zi en üst 
dü  zey  de tut  ma  ya ka  rar ver  dik. Biz tüm 
zor  luk  la  ra rağ  men yo  la de  vam et  me  ye 
mec  bur ol  du  ğu  mu  za ina  nı  yor  duk. Bi  zi 
zor  la  yan güç, ken  di  miz için bir şey  ler 
yap  ma  yı de  ğil baş  ka  la  rı için bir şey  ler 
yap  ma  mı  zı öğüt  lü  yor  du. Bi  zi zor  la  yan 
güç te di  li  miz  den ve düş  le  ri  miz  den kay -
nak  la  nı  yor  du. 1997’  de Ba  kü’  de ger  çek -
leş  tir  di  ği  miz Kong  re  yi di  ğer Tür  ki Cum-
 hu  ri  yet  ler  de ya  pı  lan Kong  re  ler iz  le  di. 
Dil  de bir  lik ka  dar bi  lim  de de bir  li  ğin 

öne  mi bu kong  re  ler  de or  ta  ya kon  du. 
Ana  do  lu’  da ger  çek  leş  tir  di  ği  miz pro  je  yi 
Azer  bay  can’  da da ya  şa  ma ge  çir  mek için 
epey  ce ça  ba gös  ter  dik. Gen  ce’  de, Nah  çı -
van’  da bir  bi  rin  den gü  zel top  lan  tı  lar yap -
tık. Bu ko  nu  da Prof. Dr. Bö  yük  ki  şi Aga -
yev ve AT  HEM Baş  ka  nı İl  ham İs  mailov  ’a 
ne ka  dar te  şek  kür et  sek az  dır. 2014 Ekim 
24-25’  de Ho  ca  vend’  de “Azer  bay  can  lı  la -
rın ve Di  ğer Türk Dil  li Halk  la  rın Emek -
daş  lık Mer  ke  zi –AT  HEM” ve Türk Gast -
roen  te  ro  lo  ji Vak  fı iş  bir  li  ği ile IV. Aka  de -
mik Tıp ve Ta  rih Kong  re  si  ni yap  ma  ya 
ka  rar ver  dik.

*    *   *
23 Ekim 2014’  de, sa  ba  ha ya  kın, sis  ler 

için  de uyu  yan Ba  kü’  ye uça  ğı  mız in  di. 
AT  HEM baş  ka  nı İl  ha  mİs  ma  yı  lov bi  zi  
Sal  yan ra  yo  nu Ka  ra  ça  la (Qa  ra  ca  la) ka  sa -
ba  sın  da  kı evin  de en iyi şe  kil  de ağır  la  dı. 
Hat  ta Tür  ki  ye’  den ge  len ho  ca  lar “Abi, 
böy  le ağır  la  ma ol  maz, biz bu  nun al  tın -
dan kal  ka  ma  yız” de  di  ler. Ho  ca  vend 
Top  lan  tı  sı da di  ğer top  lan  tı  lar gi  bi çok 

ba  şa  rı  lı geç  ti, ger  çek  ten ta  rih ya  zıl  dı. 
Hem Ho  ca  vend’  li  ler, hem de Tür  ki  ye’ -
den ge  len ho  ca  lar ina  nıl  maz duy  gu  lar 
ya  şa  dı  lar. Ben de ikin  ci gün ya  pı  lan top -
lan  tı  da “ya  şa  nan acı  la  rın ha  fif  le  me  si, şe -
hit  le  rin ru  hu  nun hu  zur bul  ma  sı ve var 
ol  mak için ive  di  lik  le Ka  ra  bağ Üni  ver  si  te-
 si’  nin ku  rul  ma  sı için eli  mi  zi ça  buk tu  ta -
lım” de  dim. Dağ  lar, taş  lar, tar  la  lar, ba -
yır  lar ba  ğı  rı  yor. Şe  hit  le  ri  miz çığ  lık atı  yor 
“unut  ma  yın bi  zi” di  ye.  Araz-Kur ır  mak-
 la  rı “Ana  do  lu’  dan ge  li  yo  rum, yü  re  ği  ni  ze 
su serp  me  ye gel  dim” di  ye çağ  lı  yor. Şe -

hit  ler “bi  zi unut  sa  nız bi  le Ka  ra  bağ  ’ı 
unut  ma  yın” di  ye ba  ğı  rı  yor. Ka  ra  bağ  ’ın 
dağ  la  rı, taş  la  rı, tar  la  la  rı ağaç  la  rı, çi  çek  le -
ri, kuş  la  rı ağ  lı  yor “ne  re  de kal  dı  nız, ha  ber 
ala  mı  yo  ruz” di  ye. Ken  di  mi  zi an  lat  mak 
için, on  la  rın da in  san  ca, adam  ca bi  zi an -
la  ma  la  rı için Ka  ra  bağ Üni  ver  si  te  si’  nin 
ku  rul  ma  sı şart. 

Uçak  ta ta  nış  tı  ğım, Ka  ra  bağ’  da, si  la  hı 
ol  ma  dı  ğın  dan odun  la sa  vaş  tı  ğı için  ye  nik 
dü  şen Sa  bir  Mam  ma  dov, “Bu ya  ra, bu acı 
ölüm  den de be  ter, ço  luk ço  cuk bin  ler  ce -
miz öl  dü. Ata  la  rı  mı  zın ölü  sü ora  da, ka -
lan  la  rı  mız da ölü sa  yı  lı  rız.” di  yor. O beş 
ki  şi  lik bir aile  nin ba  ba  sı, her yıl bir  kaç 
kez Ka  ra  bağ ko  ku  su  nu al  ma  ya, Ka  ra -
bağ  ’ın se  si  ni duy  ma  ya ge  lir  miş. Sa  bir 
der  ki “ben de, ka  rım da, ço  cuk  la  rım da 
ha  zır  dır öl  me  ye, çün  kü çek  tik  le  ri acı 
ölüm  den de be  ter  dir”. Ba  na her Ba  kü’  ye 
ge  li  şin  de Tür  ki  ye’  ye geç  ti  ği  ni, “çün  kü 
yal  nız ol  ma  dı  ğı  mı  zı da his  set  mek is  ter 
gön  lüm” di  yor. Bi  zi uyur  ken öl  dür  dü  ler, 
tüm ci  han bi  li  yor, ama ses  le  ri  ni çı  ka  ra -
mı  yor. Ben O’  na “Ka  ra  bağ’  da Üni  ver  si  te 

ku  ru  lur  sa tüm dün  ya in  sa  nın kim ol  du -
ğu  nu, ada  mın kim ol  du  ğu  nu öğ  re  ne  cek” 
de  dim. Ay  rı  ca O’  na “tüm dün  ya  nın ya -
rın Tür  ke ih  ti  ya  cı ola  ca  ğı  nı” söy  le  dim. 
“Na  sıl?” de  di, ben de ona “da  ha çok, da -
ha çok ça  lı  şır  sak, eği  ti  mi  miz de adam 
gi  bi dün  ye  vi bir eği  tim olur  sa gü  neş 
mut  la  ka zapt edi  le  cek  tir” de  dim.

Ka  ra  bağ so  ru  nu çö  züm bek  li  yor, mut-
 la  ka bu so  run çö  zü  le  cek. So  run var  sa 
mut  la  ka çö  zü  mü de var  dır. So  run  la  rın 
çö  zü  mün  de  ki en iyi yol bi  lim ve ak  lın 
kul  la  nıl  ma  sı  dır. Azer  bay  can bu sa  vaş  ta 

eko  no  mik ola  rak ta bü  yük bir çö  küş ya -
şa  mış  tır. Ya  şa  nan sos  yal dram ise ha  la 
de  vam et  mek  te  dir. Er  me  nis  tan’  dan gö  çe 
zor  lan  dık  la  rı ve ölüm  le yüz yü  ze gel  dik-
 le  ri için Azer  bay  can  ’a sı  ğı  nan 250.000 
Aze  ri Ba  kü ve çev  re  sin  de ya  şam mü  ca -
de  le  si ver  mek  te  dir. Ka  ra  bağ sa  va  şın  da 
evin  den kö  yün  den olan bir mil  yon  dan 
faz  la in  san da yi  ne Ba  kü’  ye göç et  mek 
zo  run  da kal  mış  tır. Bu in  san  lar 20 yıl  dır 
çö  züm bek  li  yor  lar. Bu in  san  lar 20 yıl  dır 
acı ve göz  ya  şı için  de var ol  ma  ya ça  lı  şı -
yor  lar. Dün  ya  ya kin ve nef  ret to  hum  la  rı-
 nı di  ken  ler hoş gö  rül  me  me  li  dir. Top  lum-
 la  rı bu dün  ya  da yar  gı  la  maz  sak in  san  la  ra 
da do  ğa  ya da za  rar ver  miş olu  ruz. Ay  nı 
yan  lış  la  rı ya  pa  rak in  sa  na ve in  san  lı  ğa acı 
ve  rir  ler. İn  san  lar gi  bi top  lum  lar da ken -
di  le  ri  ni an  la  ma  ya, kav  ra  ma  ya, yar  gı  la -
ma  ya mec  bur  dur İn  san  lar gi  bi top  lum  lar 
da ay  na  ya ba  kıp olup bi  te  ni gör  me  li  dir. 
Ger  çek  ten ka  ça  rak ba  rı  şa, hu  zu  ra, mut -
lu  lu  ğa ka  vu  şa  ma  yız. Tüm dün  ya Sa  bir  ’i 
an  la  ma  ya ça  lış  maz  sa in  san  lı  ğın  dan utan-
 ma  lı  dır.
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Nü  şa  bə Məm  mə  do  va  nın  “Türk qaç  qın  la -
rı (1914-1918-ci il  lər)” ad  lı mo  noq  ra  fi  ya  sı in -
gi  lis di  lin  də Es  to  ni  ya  nın Tal  lin şə  hə  rin  də 
Azər  bay  can-Es  to  ni  ya El  mi Araş  dır  ma  lar 
Mər  kə  zi  nin təş  ki  la  ti dəs  tə  yi ilə nəşr olun  muş-
 dur. Bu ki  ta  bın in  gi  lis di  lin  də Av  ro  pa Bir  li  yi 
öl  kə  lə  ri  nin bi  rin  də çap olun  ma  sı  nın baş  lı  ca 
sə  bə  bi, hal-ha  zır  da az qa  la bü  tün dün  ya me -
di  ya  sı  nı zəbt et  mış qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı -
rı  mı” id  diası  nın bir da  ha əsas  sız ol  du  ğu  nu 
sü  but et  mək  dir.  

I Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nə Tür  ki  yə  nin qo  şul -
ma  sı ilə, er  mə  ni  lə  rin si  lah  lı dəs  tə  lə  ri ya  ra  da -
raq dö  yüş  lə  rə gön  də  ril  mə  si və bu ki  mi ye  ni 
dəs  tə  lə  rin təş  kil edil  mə  si üçün ianə top  lan -
ma  sı  nı da  ha da güc  lən  dir  di. Bu təd  bi  rə tək 
Cə  nu  bi Qaf  qaz əra  zi  sin  də ya  şa  yan er  mə  ni  lər 
de  yil, bü  tün Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sı əra  zi  sin  də 
ya  şa  yan er  mə  ni  lər qo  şul  du. 1914-cü il 
okt  yab  rın 30-da Odes  sa  dan er  mə  ni kö -
nül  lü  lə  ri  nin ilk dəs  tə  si türk  lə  rə qar  şı vu -
ruş  maq üçün Qaf  qa  za gəl  di  lər. On  la  rın 
tər  ki  bin  də 135 nə  fər var idi. İkin  ci qru  pun 
tər  ki  bi  nə isə 1000 nə  fə  rə qə  dər er  mə  ni qa  tıl -
mış  dı. Hə  min ilin no  yab  rın 5-də Ba  kı  dan 80, 
no  yab  rın 6-da 120 nə  fər türk  lə  rə qar  şı dö  yüş -
mək üçün er  mə  ni dəs  tə  lə  ri cəb  hə  yə yo  la düş-
 dü  lər. Qı  sa müd  dət əra  zin  də Qaf  qaz  da 18 
yaş  dan 40 ya  şa  dək olan er  mə  ni  lə  rin sə  fər  bər -
li  yi ke  çi  ril  di. Ye  ni-ye  ni si  lah  lı dəs  tə  lər ya  ra  dı -
lır  dı. “Kas  piy” qə  ze  ti 1914-cü il say  la  rı  nın bi -

rin  də ya  zır  dı: “Er  mə  ni azad  lıq hə  rə  ka  tı  nın ve  te -
ra  nı, az qa  la Tür  ki  yə er  mə  ni  lə  ri  nin əf  sa  nə  vi qəh  rə-
 ma  nı olan And  ro  nik in  di türk or  du  su  nun ar  xa  sın-
 da əmə  liy  yat ke  çi  rən bü  tün er  mə  ni kö  nül  lü dəs  tə -
si  nin baş  çı  sı  dır.” Er  mə  ni ta  rix  çi  si La  la  yan eti  raf 
edir  di ki,  Daş  nak  süt  yun par  ti  ya  sı 10.000 kö -
nül  lü ya  ra  da  raq Tür  ki  yə  yə qar  şı dö  yü  şə gön-
 dər  miş  di. 

Mü  ha  ri  bə baş  la  yan  dan son  ra ya  ran  mış ic -
ti  mai-si  ya  si du  rum  da Azər  bay  can xal  qı mü -
ha  ri  bə  yə açıq-ay  dın ba  xış  la bax  ma  ğa ha  zır -
lıq  sız de  yil  di. Hə  min dövr mət  bu or  qan  la  rın-
 da dərc olu  nan ya  zı  la  ra nə  zər sal  dıq  da, be  lə 
bir mən  zə  rə ya  ra  nır: azər  bay  can  lı  lar, o cüm -
lə  dən xal  qın ön  də ge  dən zi  ya  lı  la  rı se  çim qar -
şı  sın  da qal  ma  mış  dı  lar. Azər  bay  can  lı  lar bir -
mə  na  lı ola  raq tər  ki  bin  də ol  du  ğu, və  tən  da  şı 

ol  du  ğu Ru  si  ya  nı de  yil, ey  ni mil  lət ol  du  ğu 
Tür  ki  yə se  çi  min  də qə  tiy  yət  li  dir. Doğ  ru  dur, 
hə  min dövr  də xal  qı öz ət  ra  fın  da bir  ləş  di  rə  cək 
güc  lü bir si  ya  si par  ti  ya ol  ma  sa da, xalq özü 
azad ya  şa  maq is  tə  yi  ni hiss et  di  rə  cək bir hal  da 

idi. Bu  nun  la əla  qə  dar M.Ə.Rə  sul  za  də de  yir-
 di: “...Bö  yük mü  ha  ri  bə  nin Qaf  qaz türk  lü  yü -

nə do  ğur  du  ğu ümid be  lə idi: Mil  liy  yət 
prin  si  pi  nin qa  lib gə  lə  cə  yi  nə bağ  lan  mış 
bir ümid.”

I Dün  ya mü  ha  ri  bə  si il  lə  rin  də Tür -
ki  yə  yə me  yil  li  lik gənc  lər ara  sın  da da  ha 

ay  dın şə  kil  də gö  rün  mək  də idi. Tür  ki  yə  nin 
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mü  ha  ri  bə  yə qo  şul  ma  sı ilə bir çox azər  bay  can-
 lı gənc  lər Tür  ki  yə tə  rə  fi  nə ke  çə  rək rus or  du -
su  na qar  şı vu  ru  şur  du  lar.  Bu isə hö  ku  mət or -
qan  la  rı tə  rə  fin  dən bö  yük na  ra  hat  çı  lıq  la qar  şı-
 la  nır  dı. Bu mə  lu  mat İrə  van Qu  ber  ni  ya  sı Jan -
darm İda  rə  si  nin rəisi  nin mək  tu  bun  da öz təs -
di  qi  ni tap  mış  dır. Hə  min mək  tub  da ya  zı  lır: 
“Gənc  lə  rin, mü  səl  man əha  li  si  nin müx  ti  lif bə  ha  nə-
 lər  lə get  mə  si (Tür  ki  yə nə  zər  də tu  tu  lur-N.M.) hə -
qi  qə  tən də mü  şa  hi  də edi  lir.”

 Bu və  ziy  yət döv  lət və hö  ku  mət or  qan  la  rı 
tə  rə  fin  dən ol  duq  ca bö  yük na  ra  hat  çı  lıq  la qar -
şı  la  nır  dı. Bu  nun sə  bə  bi  ni Tür  ki  yə sər  həd  lə  ri -
ni aşıb gə  lən türk emis  sar  la  rı  nın (türk giz  li 
agent  lə  rin) Azər  bay  can  da apar  dı  ğı təb  li  ğa  tın 
nə  ti  cə  si ola  raq qiy  mət  lən  di  rir  di  lər. Bu  nun 
bu  nun  la bağ  lı ola  raq, Qaf  qaz ca  ni  şi  ni xü  su  si 
şö  bə  si  nin Ba  kı Şə  hər Jan  darm ida  rə  si  nə yaz -
dı  ğı “Tam məx  fi” mək  tub  la  rın  da ayıq ol  ma -
ğa, be  lə hal  la  rın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün bü -
tün təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si ba  rə  də gös  tə  riş  lər 
öz ək  si  ni tap  mış  dır.

Mü  ha  ri  bə  nin ya  rat  dı  ğı ab-ha  va Azər  bay -
can mil  li ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də 
də açıq-aş  kar mü  şa  hi  də edi  lir  di. İc  ti  mai təş  ki-
 lat  la  rın fəaliy  yə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət  lə  ri türk 
qaç  qın  la  rı  na və mü  ha  ri  bə  dən zə  rər çə  kən 
türk-mü  səl  man əha  li  si  nə yar  dım işi  nin hə  ya -
ta ke  çi  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də kök  lən  miş  dir. 

Tür  ki  yə  nin mü  ha  ri  bə  yə qo  şul  ma  sın  dan 
son  ra, “Ba  kı mü  səl  man xey  riy  yə cə  miy  yə -
ti”nin, türk qaç  qın  la  rı  na kö  mək üçün, bü  tün 
mü  səl  man  la  ra mü  ra  ciəti ün  van  la  nır  dı. Bu isə 
Ru  si  ya döv  lət və hö  ku  mət or  qan  la  rı ara  sın  da 
cid  di na  ra  hat  çı  lı  ğa sə  bəb olur  du. Qaf  qaz ca -
ni  şi  ni xü  su  si şö  bə  si  nin Ba  kı qu  ber  na  to  ru  na 
yaz  dı  ğı 2149 say  lı “Tam məx  fi” mək  tu  bun  da 
ya  zı  lır: “Mə  lu  mat üçün bil  di  ri  rəm ki, türk pa  nis -
la  mist  lə  ri Tür  ki  yə tə  rə  fin  dən Ru  si  ya  ya qar  şı düş -
mən  cə  si  nə çı  xış edə  rək, bü  tün dün  ya mü  səl  man  la-
 rı  na ça  ğı  rış tər  tib et  miş, bu ça  ğı  rış ar  tıq xa  ri  ci 
dil  lə  rə tər  cü  mə olu  na  raq, bü  tün öl  kə  lər  də mü  səl -
man əha  li  si ara  sın  da ya  yıl  mış  dır. “Mü  qəd  dəs 
mü  ha  ri  bə müt  ləq  dir” baş  lı  ğı al  tın  da tər  tib olun -
muş ça  ğı  rış  da mü  qəd  dəs mü  ha  ri  bə  də mü  səl  man  la-
 rın xris  tian  la  rın əsa  rə  tin  dən, zül  mün  dən ge  cik  mə-
 dən azad ol  maq elan olu  nur  du. Siz  dən xa  hiş olu -
nur ki, bu mə  sə  lə  nin ayıq, cid  di qar  şı  sı  nı ala  sı  nız 
və bu cür mə  sə  lə  lə  rin ya  ran  ma  sı  nı tam mü  sa  di  rə 
edə  si  niz.”

Os  man  lı döv  lə  ti  nin I Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nə 
qo  şul  ma  sı ilə, bö  yük çə  tin  lik  lər  lə də ol  sa, rəs-
 mi ica  zə ilə “Ba  kı mü  səl  man xey  riy  yə cə  miy -
yə  ti”nin Qars vi  la  yə  tin  də nü  ma  yən  də  li  yi – 
Qars Ko  mi  tə  si fəaliy  yə  tə baş  la  dı. Ko  mi  tə  yə 
Azər  bay  ca  nın gör  kəm  li zi  ya  lı  la  rın  dan olan 
Xos  rov Pa  şa Bəy Sul  ta  nov rəh  bər  lik edir  di. 
Qars Ko  mi  tə  si  nin tər  ki  bin  də As  lan bəy Sə  fi -

kürds  ki, Əli  xan Kan  tə  mi  rov, Fi  ruz bəy Or  du-
 bads  ki, Gül  süm xa  nım Or  du  bads  ki və b. 
gör  kəm  li zi  ya  lı  lar fəaliy  yət gös  tə  rir  di  lər.

Qars Ko  mi  tə  si  nin bü  tün fəaliy  yə  ti  nə bö -
yük dəs  tək Ru  si  ya Döv  lət Du  ma  sı  nın de  pu  ta-
 tı Məm  məd Yu  sif Cə  fə  rov tə  rə  fin  dən olu  nur -
du. Bu dəs  tək döv  lət və hö  ku  mət rəh  bər  lə  ri 
ilə apa  rı  lan da  nı  şıq  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də olu -
nur  du. Məm  məd Yu  sif Cə  fə  rov, Tür  ki  yə  nin 
mü  ha  ri  bə  yə qo  şul  du  ğu, Qaf  qaz cəb  hə  sin  də 
hər  bi əmə  liy  yat  la  rın baş  la  dı  ğı ilk gün  lər  də bu 
əra  zi  də ol  muş, gör  dü  yü mən  zə  rə ba  rə  də öz 
xa  ti  rə  sin  də ya  zır  dı: “...Ta  le  yin ba  na mü  qəd  dər 
et  mə  si  lə qaç  qın  lar zü  hur edən yer  lə  rə dü  şüb biix  ti-
 yar on  la  rın dəh  şət  li və fə  la  kət  li hal  la  rı  nı gö  züm  lə 
gör  mək məc  bu  riy  yə  tin  də ol  dum. Gör  dük  lə  rim  dən 
ha  sil et  di  yim təəs  sü  rat tə  həm  mül olun  ma  ya  caq bir 
hal idi. İn  di də yü  rə  gim sı  xıl  ma  dan o hal  la  rı xa  ti -
ri  mə gə  ti  rə bil  mi  yo  rum və zənn edi  yo  rum ki, bü -
tün öm  rüm  də bu ağır və dəh  şət  li mən  zə  rə  lər xa  ti -

rim  dən çıx  ma  ya  caq  dır.” 
Qars vi  la  yə  tin  də və Tür  ki  yə sər  həd  lə  rin  də 

baş ve  rən bü  tün ha  di  sə  lər və di  gər mə  sə  lə  lər 
ba  rə  də mə  lu  mat  lar Qars Ko  mi  tə  si  nə da  xil 
olur, bu  nun  la bağ  lı təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir -
di. Qars vi  la  yə  ti və sər  həd  lər  də türk qaç  qın  la-
 rı, həm  çi  nin mü  ha  ri  bə  dən zə  rər çə  kən türk 
mü  səl  man əha  li  si ba  rə  də mə  lu  mat  la  rın top -
lan  ma  sı, on  la  ra zə  ru  ri yar  dım gös  tə  ril  mə  si, o 
cüm  lə  dən tib  bi yar  dım gös  tə  ril  mə  si üçün xü -
su  si dəs  tə  lər təş  kil olun  muş  dur. Qars vi  la  yə -
ti  nə gön  də  ril  mə  si üçün yar  dım dəs  tə  lə  ri  nin, o 
cüm  lə  dən tib  bi dəs  tə  lə  rin təş  ki  li məq  sə  di  lə, 
“Ba  kı mü  səl  man xey  riy  yə cə  miy  yə  ti”nin səd-
 ri Mir  zə Əsə  dul  la  yev, Ru  si  ya  nın ay  rı-ay  rı ali 
təh  sil ocaq  la  rın  da oxu  yan azər  bay  can  lı tə  lə -
bə  lə  rə mü  ra  ciət et  miş  dir. Bu mü  ra  ciətə ca  vab 
ola  raq, Mosk  va, Pe  ter  burq, Xar  kov, Ki  yev və 
di  gər şə  hər  lər  də təh  sil alan tə  lə  bə  lər Ba  kı  ya 
gəl  di  lər. Tə  lə  bə dəs  tə  lə  ri təş  kil olu  na  raq, Qars 

vi  la  yə  ti  nə gön  də  ril  miş  dir. Bun  dan əla  və 
Azər  bay  ca  nın hər ye  rin  dən Ba  kı  ya gə  lən 
müəl  lim  lər  dən iba  rət dəs  tə  lər təş  kil olun  muş, 
ər  zaq və ge  yim əş  ya  la  rı pay  la  maq üçün Qar -
sa yo  la sa  lın  mış  dır. 

Qars vi  la  yə  tin  də fəaliy  yət gös  tə  rən dəs  tə -
lər tə  rə  fin  dən, həm  çi  nin yer  ləş  di  ril  mə  si 
müm  kün ol  ma  yan türk qa  dın və uşaq  la  rı yı -
ğı  la  raq, vi  la  yət əra  zi  sin  də yer  ləş  di  ri  lir və ya 
Azər  bay  ca  na gön  də  ri  lir  di. Qars vi  la  yə  ti üz  rə 
sə  la  hiy  yət  li nü  ma  yən  də  si Xos  rov Pa  şa bəy 
Sul  ta  no  vun mə  lu  ma  tın  da ya  zı  lır: “...Dəf  tə  rə 
qeyd et  di  yi  mi  zə gö  rə, Qars ob  las  tın  da 220.000, 
Ba  tum ob  las  tın  da 20.000, Sür  mə  li uyez  din  də 
900.000, Di  ya  din  də 10.000, Ərz  rum  da 16.000, 
Tor  tum ət  ra  fın  da Ya  tab ko  man  dan  la  rı  nın ver  di  gi 
mə  lu  ma  ta gö  rə 5.000, Mi  los ət  ra  fın  da 20.000 qaç-
 qın və hərb  za  də var  dır...” Bu rə  qəm  lər  lə apar  dı-
 ğı  mız he  sab  la  ma  la  ra gö  rə, tək  cə Qars vi  la  yə -
ti  nin müx  tə  lif yer  lə  rin  də  1.191.000 türk qaç  qı-

 nı yer  ləş  di  ril  miş  dir. Bun  dan əla  və Ba  tum vi -
la  yə  ti üz  rə azər  bay  can  lı dəs  tə  lə  rin 1915-ci ilin 
sent  yab  rın  da si  ya  hı  yaal  ma  sı za  ma  nı mə  lum 
ol  muş  dur ki, Ba  tum  da 40.000-dən çox, Ku -
taisi  də 15.000, Aşa  ğı Acar  da 13.000, Şav  şed-
İmer  xev sa  hə  sin  də 800, Ar  da  nuç  da 60, Axıs -
ka  da 3.000, Ahal  kə  lək  də 4.000 və s. türk qaç -
qı  nı məs  kun  laş  mış  dı.

Yu  xa  rı  da qeyd olu  nan rə  qəm  lər, Qars vi -
la  yə  ti üz  rə qaç  qın  la  rın bü  töv sa  yı de  yil  dir. 
Be  lə ki, hə  min il  lər  də vi  la  yət  də Azər  bay  can 
nü  ma  yən  də  li  yi ilə ya  na  şı, di  gər qey  ri-mü  səl -
man təş  ki  lat  la  rı, həm  çi  nin hər  bi dəs  tə  lər, sa -
ni  tar dəs  tə  lə  ri və s.  fəaliy  yət gös  tə  rir  di. Hə -
min təş  ki  lat  lar və dəs  tə  lər tə  rə  fin  dən qaç  qın -
lar, o cüm  lə  dən uşaq  lar yı  ğı  la  raq Ru  si  ya  nın 
müx  tə  lif şə  hər  lə  ri  nə gön  də  ri  lir  di. Bu  nun  la 
əla  qə  dar, Azər  bay  can mil  li-ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı 
be  lə bir bə  ya  nat ver  miş  dir: “...mü  səl  man uşaq -
la  rı  nın xris  tian ailə  si tə  rər  fin  dən  hi  ma  yə  yə alın -
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ma  sı  na...öz di  nin  dən, xal  qın  dan ay  rı tər  bi  yə olun-
 ma  sı  na yol ve  rə bil  mə  rik!” Ru  si  ya əra  zi  sin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən Azər  bay  can ko  mi  tə  lə  ri tə -
rə  fin  dən müəy  yən say  da uşaq  lar yı  ğı  la  raq 
Ba  kı  ya gə  ti  ril  sə də, bi  zə hə  lə  lik mə  lum ol  ma -
yan say  da türk qaç  qın  la  rı  nın, o cüm  lə  dən 
qa  dın  la  rın və uşaq  la  rın Ru  si  ya əra  zi  sin  də 
yer  ləş  di  ril  mə  si is  tis  na de  yil  dir.

Ru  si  ya əra  zi  sin  də kim  sə  siz türk uşaq  la  rı -
nın, o cüm  lə  dən qa  dın  la  rı  nın yı  ğı  la  raq hi  ma -
yə  yə alın  ma  sı, on  lar üçün uşaq ev  lə  ri açıl  ma -
sı, həm  çi  nin qaç  qın və mü  ha  ri  bə  dən zə  rər 
çə  kən  türk mü  səl  man əha  li  si  nə yar  dım işi  nin 
təş  ki  li məq  sə  di  lə “Ba  kı mü  səl  man xey  riy  yə 
cə  miy  yə  ti”nin Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sı  nın bir çox 
şə  hər  lə  rin  də ko  mi  tə  lər – Mosk  va Ko  mi  tə  si, 
Pe  ter  burq, Xar  kov, Ka  zan, Oren  burq və di  gər 
ko  mi  tə  lə  ri fəaliy  yə  tə baş  la  dı.  

Türk qaç  qın  la  rı  na və mü  ha  ri  bə  dən zə  rər 
çə  kən türk-mü  səl  man əha  li  si  nə yar  dım et -

mək məq  sə  di  lə, Azər  bay  ca  nın hər ye  rin  də 
“Ba  kı mü  səl  man xey  riy  yə cə  miy  yə  ti”nin ko -
mi  tə  lə  ri - İrə  van, Nax  çı  van, Ye  li  za  vet  pol, Şu -
şa, Şa  ma  xı, Qu  ba, Sal  yan, Lən  kə  ran və di  gər 
böl  gə  lə  rin  də  ko  mi  tə  lə  ri fəaliy  yə  tə baş  la  dı. Bu 
ko  mi  tə  lə  rə yer  li əha  li tə  rə  fin  dən ianə  lər da  xil 
olu  nur  du. Azər  bay  can  lı xa  nım  la  rı öz üzər  lə -
rin  də olan qı  zıl əş  ya  la  rı  nı be  lə yar  dım et  mək-
 dən əsir  gə  mir  di  lər. İanə qu  tu  la  rın  dan bir çox 
hal  lar  da qı  zıl üzük, bi  lər  zik və di  gər zin  yət 
əş  ya  la  rı, çı  xa  rı  lır  dı. Bü  tün yar  dım  lar Qars vi -
la  yə  tin  də qaç  qın və mü  ha  ri  bə  dən zə  rər çə  kən 
türk mü  səl  man əha  li  si  nin is  ti  fa  də  si  nə yö  nəl -
di  lir  di. 

Mo  noq  ra  fi  ya  da əks olu  nan ən mü  hüm ha -
di  sə  lər  dən bi  ri, azər  bay  can  lı  la  rın türk hər  bi 
əsir  lə  ni  nə gös  tər  di  yi qay  ğı, Gən  cə də  mir  yo  lu 
üzə  rin  dən va  qon  la  ra yı  ğı  la  raq Si  bi  rə apa  rı  lan 
türk hər  bi əsir  lə  ri  nə ba  ğış  la  nan hə  diy  yə çan -
ta  la  rı, Qars vi  la  yə  ti  nin müx  tə  lif əra  zi  lə  rin  də 

sax  la  nı  lan türk hər  bi əsir  lə  ri  nə gös  tə  ri  lən diq-
 qət, Nar  gin ada  sın  da sax  la  nı  lan türk hər  bi 
əsir  lə  ri  nə qa  yıq va  si  tə  si  lə ər  zaq da  şın  ma  sı və 
nə  ha  yət, ada  dan 9 türk hər  bi əsir za  bi  ti  nin 
qaç  qı  rıl  ma  sı və bu ba  rə  də tər  ki  bin  də bir azər-
 bay  can  lı xa  nım – So  na xa  nım Ha  cı  ye  va ol -
maq  la bir qrup ta  nın  mış, Azər  bay  ca  nın gör -
kəm  li şəx  siy  yət  lə  ri ba  rə  də ci  na  yət işi  nin aşıl -
ma  sı və s.öz ək  si  ni tap  mış  dır.

 “Türk qaç  qın  la  rı (1914-1918-ci il  lər)” ad  lı 
in  gi  lis di  lin  də mo  noq  ra  fi  ya  da aşa  ğı  da  kı mə -
sə  lə  lər işıq  lan  dı  rıl  mış  dır:

1. Mü  ha  ri  bə  nin baş  lan  ma  sı ilə əla  qə  dar 
ola  raq, bir sı  ra föv  qa  la  də təd  bir  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si, hər  bi xəs  tə  xa  na  la  rın təş  ki  li, Qars 
vi  la  yə  tin  də mü  ha  ri  bə  dən zə  rər çə  kən və qaç -
qın türk mü  səl  man əha  li  si  nin və  ziy  yə  ti ba  rə -
də mə  lu  mat  la  rın top  lan  ma  sı, həm  çi  nin il  kin 
yar  dım gös  tə  ril  mə  si məq  sə  di  lə Qar  sa azər -
bay  can  lı  nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin gön  də  ril  mə  si 

və bu ba  rə  də ön  cə  dən rəs  mi döv  lət or  qan  la  rı 
ilə apa  rı  lan da  nı  şıq  lar, “Qar  daş kö  mə  yi” la  yi-
 hə  si  nin ha  zır  la  na  raq təş  ki  li; 

2. A  zər  bay  can əra  zi  si  nin hər bir ye  rin  də 
yer  li ko  mi  tə  lə  rin təş  ki  li. Mü  ha  ri  bə  dən zə  rər 
çə  kən və qaç  qın türk mü  səl  man əha  li  si  nə yar-
 dım məq  sə  di  lə bü  tün əha  li  nin  kö  nül  lü sə  fər-
 bər olun  ma  sı 

3. Qars vi  la  yə  ti əra  zi  sin  də qaç  qın və mü -
ha  ri  bə  dən zə  rər çə  kən türk mü  səl  man əha  li  si-
 nə yar  dım işi  nin təş  kil olun  ma  sı, bu əra  zi  dən, 
xü  su  si  lə sər  həd  lər  dən, dö  yüş böl  gə  lə  rin  dən 
ev  lə  ri da  ğı  dıl  mış türk  lə  rin yı  ğı  la  raq hə  min 
əra  zi  lə  rə ya  xın olan yer  lər  də yer  ləş  di  ril  mə  si 
və ya  xud Azər  bay  ca  na gə  ti  ril  mə  si fakt  la  rı 
işıq  lan  dı  rıl  mış;

4. Qars vi  la  yə  ti  nin bir çox əra  zi  lə  rin  də ər -
zaq ko  mi  tə  lə  ri və tib  bi mən  tə  qə  lə  rin təş  kil 
olun  ma  sı, Azər  bay  can  dan bu ko  mi  tə  lə  rə tə  lə-
 bə  lə  rin, hə  kim  lə  rin, müəl  lim  lə  rin cəlb olun -

ma  sı fakt  la  rı işıq  lan  dı  rıl  mış;
5. Mü  ha  ri  bə dü  şər  gə  lə  rin  də ev  lə  ri da  ğı  dıl-

 mış, öz va  li  de  yin  lə  ri  ni itir  miş min  lər  lə türk 
qaç  qın uşaq  la  rı  nın yı  ğı  la  raq, on  lar üçün Qars 
vi  la  yə  ti əra  zi  sin  də və Cə  nu  bi Qaf  qaz  da, o 
cüm  lə  dən Azər  bay  can əra  zi  sin  də uşaq ev  lə  ri-
 nin təş  kil edil  mə  si, həm  çi  nin uşaq ev  lə  ri üçün 
xü  su  si tə  li  mat  lar və qay  da  lar iş  lə  nib ha  zır  lan-
 ma  sı;

6. A  zər  bay  can zi  ya  lı  la  rı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lə  rə Ru  si  ya  nın ali təh  sil 
müəsis  sə  lə  rin  də təh  sil alan tə  lə  bə  lə  rin qo  şul -
ma  sı, Qars vi  la  yə  ti  nə on  lar  la tə  lə  bə dəs  tə  lə  ri -
nin gön  də  ril  mə  si, türk qaç  qın  la  rı  na yar  dım 
et  mək məq  sə  di  lə tə  lə  bə  lər tə  rə  fin  dən mə  də  ni 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si;

7. A  zər  bay  can mil  li-ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı tə -
rə  fin  dən qaç  qın  la  ra və mü  ha  ri  bə  dən zə  rər 
çə  kən  lə  rə yar  dım məq  sə  di  lə mə  də  ni təd  bir  lə-
 rin ke  çi  ril  mə  si;

8. Dö  yüş böl  gə  lə  rin  dən rus əs  gə  ri tə  rə  fin -
dən va  qon  la  ra yı  ğı  la  raq Ru  si  ya şə  hər  lə  ri  nə 
gön  də  ri  lən qaç  qın  la  rın top  lan  ma  sı, uşaq ev  lə-
 ri  nin açıl  ma  sı məq  sə  di  lə hə  min şə  hər  lər  də 
mil  li ko  mi  tə  lə  rin təş  kil olun  ma  sı;

9. Qars vi  la  yə  ti  nin bir ne  çə kən  din  də və 
Nar  gin ada  sın  da sax  la  nı  lan türk əsr  lə  ri  nə 
gös  tə  ri  lən yar  dım mə  sə  lə  lə  ri işıq  lan  dı  rıl  mış -
dır. Tər  ki  bin  də bir azər  bay  can  lı xa  nım – So  na 
xa  nım Ha  cı  ye  va ol  maq  la bir qrup ta  nın  mış 
azər  bay  can  lı  lar tə  rə  fin  dən 9 nə  fər türk za  bi  ti-
 nin Nar  gin ada  sın  dan qa  çı  rıl  ma  sı və bu ba  rə-
 də ci  na  yət işi  nin aşıl  ma  sı və s.öz ək  si  ni tap -
mış  dır

Mo  noq  ra  fi  ya  da gös  tə  ri  lən ta  ri  xi fakt  lar, 
er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri tə  rə  fin  dən mü  ta  ma  di ola -
raq ha  zır  la  nan 1915-ci il  də qon  dar  ma “er  mə -
ni soy  qı  rı  mı” haq  qın  da la  yi  hə  lə  rin bir da  ha 
əsas  sız ol  du  ğu  nu sü  but edir.

“Bir  lik” 
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A K T UA L

Uzun il  lər  dən bə  ri or  taq türk di  li 
ya  ra  dıl  ma  sı bir prob  lem ki  mi təd  qi -
qat  çı  la  rı na  ra  hat edir. Bu mə  sə  lə XIX 
əs  rin son  la  rın  dan xa  kas ali  mi N.Ka  ta -
no  vu da ma  raq  lan  dı  rır  dı. Dos  tu Ar  se -
niy Ya  ri  lo  va yaz  dı  ğı mək  tu  bun  da o 
de  yir  di: «…  mən bü  tün türk ləh  cə  lə  ri 
lü  ğə  ti tər  tib et  mə  yə baş  la  mı  şam. İn  di -
yə qə  dər söz  lə  rin sa  yı 60 000-ə çat  dı  rı -
lıb. Hə  lə 15 il  lik iş var. XX yü  zil  lik  də 
ça  pı  na baş  la  ya  ca  ğam».

 Hə  min lü  ğə  tin əl  yaz  ma  sı hal-ha  zır-
 da Ta  tars  ta  nın Döv  lət Ar  xi  vin  də sax -
da  nı  lır…

Türk soy  la  rı  nın dil  lə  ri ilə bir  ba  şa 
tə  mas  da olan, ədə  biy  yat nü  mu  nə  lə  rin-
 dən çe  vir  mə  lər edən, türk böl  gə  lə  ri  ni 

baş  dan-ba  şa gə  zən bir adam ki  mi 
ürək  lə de  yə bi  lə  rəm ki, ən in  ki  şaf et -
miş, ən an  la  şıq  lı, şi  rin, öz  türk  cə Azər -
bay  can türk  cə  si  dir. Bu  nu tür  ki  yə  li 
dost  la  rı  mız da eti  raf edir  lər. An  caq bi -
zim bu gö  zəl, tə  miz türk  cə  mi  zi di  gər 
türk xalq  la  rı, xü  su  si  lə də keç  miş So -
vet  lər Bir  li  yin  də ya  şa  mış türk  lər ara -
sın  da yay  maq, təb  liğ et  mək, sev  dir -
mək, ən əsa  sı isə qə  bul et  dir  mək im  ka-
 nı  mız nə qə  dər  dir?!. Müs  tə  qil olan di -
gər türk res  pub  li  ka  la  rın  da da or  taq 
türk di  li ilə bağ  lı iş ge  dir. Mi  sal ola  raq 
Öz  bə  kis  tan  da çap olu  nan bir ki  tab  ça  nı 
diq  qə  ti  ni  zə çat  dı  rı  ram. Bu, Bəx  ti  yar 
Ka  ri  mov  la Şoax  mad Mu  ta  lo  vun ha  zır-
 la  dıq  la  rı «Ur  ta  türk ti  li» (1992) ki  tab  ça -

sı  dır. Müəl  li  fin fik  rin  cə, or  taq türk di  li 
ya  ra  dıl  ma  sı üçün Bey  nəl  xalq Or  taq 
Türk di  li İns  ti  tu  tu ya  ra  dıl  ma  lı, ay  rı-
ay  rı türk res  pub  li  ka  la  rın  da onun fi  lial-
 la  rı təş  kil olun  ma  lı  dır. 

Mən  cə, bu ide  ya sü  ni bir or  taq di  lin 
ya  ra  dıl  ma  sı  na yö  nəl  dil  miş  dir. Sü  ni dil 
isə es  pe  ran  to ki  mi, ya  şa  ma  ya  caq. Uzaq 
ba  şı bu di  li hər xal  qın bir qrup dil  çi 
ali  mi bi  lə  cək. Ge  niş xalq küt  lə  si ara  sın-
 da onun ya  yıl  ma  sı  na və ya  şa  ma  sı  na 
ümid az  dır. 1997-ci ilin iyun ayı  nın 
10-da Baş  kor  tos  ta  nın pay  tax  tı Ufa 
(Öfö) şə  hə  rin  də mə  nim də iş  ti  rak  çı  sı 
ol  du  ğum Tür  ko  loq  la  rın Bey  nəl  xalq 
Konq  re  sin  də ta  nın  mış alim Ə. Te  ni  şev 
öz çı  xı  şın  da or  taq türk di  li mə  sə  ləl  si  nə 
to  xu  na  raq de  miş  dir: «Or  taq türk di  li 
üçün sü  ni dil ya  rat  maq əvə  zi  nə türk 
xalq  la  rın  dan bi  ri  nin di  li  ni ün  siy  yət və -
si  tə  si ki  mi seç  mək da  ha doğ  ru olar  dı. 
Bu  nun üçün hə  min türk xal  qı  nın dün-
 ya  da ta  nın  ma  sı, iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, əha  li-
 si  nin sa  yı, di  li  nin bir sı  ra xa  ri  ci öl  kə  lər-
 də öy  rə  dil  mə  si, hə  min öl  kə  nin dün  ya 
miq  ya  sın  da nü  fu  zu və s. nə  zə  rə alın -
ma  lı  dır». Ə.Te  ni  şev ad çək  mə  sə də, 
söh  bə  tin Tür  ki  yə türk  cə  sin  dən get  di  yi 
ha  mı  ya ay  dın idi. Onu da qeyd edim 
ki, əv  vəl  ki təd  bir  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
bu  ra  da da rus di  li ün  siy  yət di  li ola  raq 
qal  sa da, ikin  ci ün  siy  yət di  li ki  mi Tür -
ki  yə türk  cə  si özü  nü təs  diq  lə  mə  yə baş-
 la  mış  dır. As  pi  rant  la  rın, lit  sey tə  lə  bə  lə -
ri  nin, alim  lə  rin bir ço  xu çı  xış  la  rı  nı Tür-
 ki  yə türk  cə  sin  də edir  di  lər. Bu ba  xım -
dan Tür  ki  yə  nin im  kan  la  rı çox ge  niş  dir. 
İs  tər Azər  bay  can  da, is  tər  sə də keç  miş 
So  vet  lər Bir  li  yi  nin hər tə  rə  fin  də, hət  ta 
Si  bir  də be  lə türk lit  sey  lə  ri açı  lır, yüz -
lər  lə xa  kas, tı  va, baş  kort, ça  vaş (çu  vaş), 
Azər  bay  can, qa  qauz, türk  mən, sa  xa və 
di  gər tür  lə  rin uşaq  la  rı, gənc  lə  ri bu dil -
də öy  rə  nir, Tür  ki  yə  də təh  sil alır, bir 
mü  tə  xəs  sis ki  mi ye  ti  şə  rək və  tə  nə dö -
nür  lər. Ən əsa  sı, müs  tə  qil türk res  pub-
 li  ka  la  rı bir-bi  ri  lə  rin  dən fərq  li ola  raq 
Tür  yi  yə  yə baş  qa mü  na  si  bət  də  dir  lər…

Mə  lum  dur ki, «türk» adı  nı üs  tü -
müz  də sax  la  ya bil  mə  di  yi  mi  zə gö  rə, 
«türk di  li» de  yən  də, bir çox  la  rı tə  rə  fin-
 dən söh  bə  tin «türk» adı  nı qo  ru  yub 
sax  la  yan tür  ki  yə  li qar  daş  la  rı  mı  zın di -
lin  dən get  di  yi an  la  şı  lır. Bu da bə  zi  lə  ri -
nin əlin  də türk  lü  yü in  kar üçün əsas 
bə  ha  nə  yə çev  ri  lib. Əl  bət  tə ki, bü  tün 
bun  lar mə  lu  mat  sız  lıq  dan irə  li gə  lir. Bu 
mə  lu  mat  sız  lı  ğı da təş  kil edən, xal  qı 
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yo  lun  dan sap  dı  ran, baş  qa döv  lət  lə  rin 
mə  na  fe  yi  ni gü  dən, ucuz « qoy  ma-qoy-
 ma  lar  la», «tim  sah göz yaş  la  rı» ilə tür -
kün «gü  nü  nə» ağ  la  yan qüv  və  lər ya  ra -
dır. La  kin «türk di  li»  ni in  kar et  mə  yə 
cəhd gös  tə  rən  lər ən azı onu bil  mə  li  dir-
 lər ki, hə  lə tür  kə hü  cum  lar olan So  vet-
 lər Bir  li  yi döv  rün  də be  lə so  vet dil  çi  lik 
et  mi Azər  bay  can di  li  nin türk dil  lə  ri  nə 
aid ol  du  ğu  nu in  kar et  mir  di  lər. La  kin 
onu sırf oğuz qo  lu  na aid edən  lər bu  ra-
 da  kı qıp  çaq ele  ment  lə  ri  ni də dan  ma -
ma  lı  dır  lar. Qıp  çaq türk  lə  ri Azər  bay  ca -
nın, ümu  miy  yət  lə, Qaf  qa  zın ən qə  dim 
sa  kin  lə  rin  dən ol  duq  la  rın  dan on  la  rın 
dil  lə  ri  nin bu böl  gə  də  ki xalq  la  rın dil  lə -
rin  də öz ək  si  ni tap  ma  sı da tə  biidir.

Azər  bay  can  da el  mə, ye  ni  li  yə, in  ki -

şa  fa meyl hər sa  hə  də ol  muş  dur və var. 
Hə  lə 1857-ci il  də la  tın hərf  lə  ri  lə ye  ni 
türk əlif  ba  sı ya  ra  dan Mir  zə Fə  tə  li 1863-
cü il  də Tif  lis  dən İs  tan  bu  la gə  lə  rək iki 
də  fə Os  man  lı hö  ku  mə  ti  nə bu əlif  ba ilə 
bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni ver  miş  dir. La  kin onun 
fi  kir  lə  ri ca  vab  sız qal  mış, tə  səl  li ol  sun 
de  yə ona bir təq  dir  na  mə və bir Mə  ci -
diy  yə ni  şa  nı ver  miş, pyes  lə  ri  nin Os -
man  lı türk  cə  si  nə çev  ri  lə  rək çap olun -
ma  sı qə  rar  laş  dı  rıl  mış  dır.

Be  lə  lik  lə, la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba ya  rat -
maq ide  ya  sı ilk də  fə Azər  bay  can mü -
tə  fək  ki  ri  nə aid ol  sa da, onun ger  çək -
ləş  di  ril  mə  si mə  sə  lə  si bir xey  li yu  ba  dıl-
 dı. 1917-ci il  dən isə sa  xa türk  lə  ri 
S.Nov  qo  ro  do  vun tər  tib et  di  yi la  tın 
qra  fi  ka  lı sa  xa əlif  ba  sın  dan is  ti  fa  də et -

mək im  ka  nı əl  də et  di  lər.   
Ərəb əlif  ba  sı mü  səl  man türk  lə  ri bir-

 ləş  dir  sə də, baş  qa din  lə  rə (la  maiz  mə, 
ka  raiz  mə, xris  tian  lı  ğa, şa  ma  niz  mə) 
qul  luq edən türk  lər ara  sın  da də  rin 
uçu  rum ya  ra  dır  dı. Bu uçu  ru  mu ara -
dan qal  dır  maq məq  sə  di  lə 1926-cı il  də 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən I Ümu  mit  ti  faq Tür  ko-
 lo  ji qu  rul  ta  yın töv  si  yə  si  lə bir sı  ra türk 
soy  la  rı da la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba  nı qə  bul 
et  di  lər. 1929-cu il  də rəs  mi ola  raq Azər-
 bay  can  da 32 hərf  dən iba  rət olan la  tın 
qra  fi  ka  lı əlif  ba qə  bul edil  sə də, 11 iyul 
1939-cu il ta  rix  də qə  bul olun  muş qa -
nun  la Azər  bay  can  da ki  ri  lə keç  di  lər. 
Be  lə  lik  lə, Azər  bay  can əha  li  si cə  mi on il 
(1929-1939) la  tın qra  fi  ka  lı əlif  ba  dan is -
ti  fa  də et  mək im  ka  nı  na ma  lik ol  du. 

1991-ci il 25 de  kabr  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Ali So  ve  ti  nin Mil  li Şu  ra  sı 
qə  bul et  di  yi qa  nun  la 11 iyul 1939-cu il 
ta  rix  li qa  nu  nu qüv  və  dən düş  müş he -
sab et  di və hə  min vax  ta qə  dər  ki la  tın 
qra  fi  ka  lı əlif  ba  mı  zın bər  pa olun  ma  sı  nı 
qa  nun  la təs  diq  lə  di. Bu əlif  ba  nın aid 
ol  du  ğu Azər  bay  can türk  cə  si so  vet 
döv  rün  də türk dil  lə  ri  nin oğuz qru  pu -
na da  xil edil  sə də, bu gün bir sı  ra təd -
qi  qat  çı  lar haq  lı ola  raq bu dil  də  ki kəl -
mə  lə  rin 60%-nin oğuz, 40%-nin qıp  çaq 
qru  pu  na aid ol  du  ğu  nu söy  lə  yir  lər. De -
mə  li, Azər  bay  can yal  nız əra  zi ba  xı -
mın  dan şərq  lə qərb ara  sın  da bir kör  pü 
de  yil, ey  ni za  man  da Azər  bay  can türk-
 cə  si də oğuz və qıp  çaq qru  pu  na aid 
olan türk soy  la  rı ara  sın  da əla  qə  lən  di  ri-

 ci dil  dir və rəs  mi qay  da  da qə  bul ola 
bi  lər  di, əgər iq  ti  sa  di, si  ya  si və di  gər 
amil  lər bu  na im  kan ver  səy  di.

Azər  bay  can türk  cə  si  nin yal  nız oğuz 
türk  lə  ri  nə bağ  lan  ma  sı er  mə  ni  lə  rin və 
bir sı  ra tür  ko  yed  lə  rin əli  nə əsas ve  rir 
ki, Azər  bay  can  da türk  lə  rin IX-XI əsr -
lər  də pey  da ol  ma  sı ki  mi cə  fəng id -
dialar  la çı  xış et  sin  lər. Kim  lər  sə tə  rə  fin-
 dən məq  səd  li şə  kil  də or  ta  ya atı  lan 
oğuz mən  şə  yi Azər  bay  can əra  zi  sin  də 
türk  lə  rin qat-qat əv  vəl  lər ya  şa  dı  ğı  nı 
ört-bas  dır et  mə  yə xid  mət edir. 

Azər  bay  can türk  lə  ri  nin soy  kö  kü -
nün han  sı türk tay  fa  la  rı  na da  yan  dı  ğı  nı 
da  ha dol  ğun sü  but edən əsas bir fak  tor 
var. Bu, dil fak  to  ru  dur. Onu unut  maq 
ol  maz. 1959-cu il  də ««  Ki  ta  bi-Də  də 

Qor  qud» das  tan  la  rı  nın di  li» ki  ta  bın  da 
gör  kəm  li dil  çi alim Ə.M.Də  mir  çi  za  də 
ya  zır  dı: «A  zər  bay  can ümum  xalq di  li -
nin tə  şək  kü  lün  də oğuz və qıp  çaq tay  fa 
dil  lə  ri həl  le  di  ci rol oy  na  mış  dır…  
Oğuz  lar… oğuz və qıp  çaq qə  bi  lə dil  lə-
 ri əsa  sın  da tə  şək  kül tap  mış olan 
ümum  xalq Azər  bay  can di  lin  də ün  siy -
yət edən azər  bay  can  lı  lar  dır». Ta  nın  mış 
qa  zax ali  mi Sey  dim  bek Ak  se  lev «Kor -
kut Ata əf  sa  nə  lə  ri» mə  qa  lə  sin  də ya  zır: 
«O  ğuz-qıp  çaq boy  la  rı  nın, bir tək qa -
zax de  yil, ey  ni za  man  da da öz  bək, qa -
ra  qal  paq, türk  mən, Azər  bay  can ki  mi 
ulus  la  rın tə  şək  kü  lün  də bö  yük rol oy -
na  dıq  la  rı  nı bi  li  rik». 

Or  taq mə  nə  vi də  yə  ri  miz olan «Ki  ta-
 bi-Ddə Qor  qud» das  tan  la  rı haq  qın  da 
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da  nı  şar  kən dil  çi alim Ni  za  mi Cə  fə  rov 
bu  ra  da öz ək  si  ni ta  pan ic  ti  mai-si  ya  si, 
mə  də  ni-mə  nə  vi pro  ses  lər sı  ra  sın  da 
«gəl  mə» oğuz  lar  la «yer  li» qıp  çaq  la  rın 
mü  na  si  bət  lə  ri  ni ön pla  na çə  kir. 

Azər  bay  can MEA-nın Nə  si  mi adı  na 
Dil  çi  lik İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, ta  nın -
mış alim Ağa  mu  sa Axun  dov 16 fev  ral 
1999-cu il  də «Ki  tab-i Də  də Qor  qud» 
das  tan  la  rı  nın 1300 il  lik yu  bi  le  yi üz  rə 
döv  lət ko  mis  si  ya  sı  nın ic  la  sın  da  kı çı  xı -
şın  da das  tan  lar  da  kı oğuz-qıp  çaq söz -
lə  ri  nin, de  mək olar ki, ey  ni say  da iş  lə -
dil  di  yi  nə işa  rə edə  rək de  miş  dir: «… 
das  tan  da «de  di» sö  zü 758 də  fə «ay  dır» 
sö  zü 714 də  fə iş  lə  di  lir. Bun  lar  dan bi  ri 
Oğuz dil  lə  ri  nə, ikin  ci  si Qıp  çaq dil  lə  ri -
nə xas for  ma  dır. Bu, das  ta  nın nə qə  dər 
qə  dim ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. Yə  ni hə  lə o 
dövr idi ki Oğuz-Qıp  çaq tay  fa  la  rı 
Azər  bay  can  da bir  gə fəaliy  yət  dəy  di  lər. 
Bu təh  li  lin baş  qa sa  hə  lər, xü  su  sən xal -
qı  mı  zın ta  ri  xi üçün də əhə  miy  yə  ti bö -
yük  dür». 

«Mə  lum ol  du  ğu üz  rə, ümum  xalq 
Azər  bay  can di  li oğuz və qıp  çaq tay  fa 
dil  lə  ri əsa  sın  da tə  şək  kül tap  dı  ğı üçün 
ilk dövr  lər  də hər iki qə  bi  lə di  li  nə xas 
olan müəy  yən ün  sür  lər, hət  ta ey  ni mə -
na  lı ün  sür  lər, ümum  xalq di  lin  də mü -
va  zi su  rət  də iş  lə  nil  miş  dir» de  yən Ə.
Də  mir  çi  za  də bu iki türk tay  fa  sı  na məx-
 sus söz  lə  rin Nə  si  mi  nin, Xə  tainin, Fü -
zu  li  nin əsər  lə  rin  də də özü  nə mü  va  zi 
şə  kil  də yer tap  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yır. Nəin-
 ki əv  vəl  ki dövr  lər  də, elə in  di  nin özün-
 də də oğuz-qıp  çaq söz  lə  ri di  li  miz  də 
pa  ra  lel şə  kil  də iş  lən  di  yi hal  da, «Ki  ta -
bi-Də  də Qor  qud» das  tan  la  rı  nın oğuz 
tay  fa  sı  nın di  lin  də ol  du  ğu ya  zıl  sa da, 
di  lin  də az qa  la oğuz-qıp  çaq söz  lə  ri  nin 
ya  rı  ba  ya  rı ol  du  ğu hal  da Azər  bay  can 
türk  cə  si  ni türk dil  lə  ri  nin yal  nız oğuz 
qru  pu  na aid et  mək, nə də  rə  cə  də doğ -
ru  dur?!. Pro  fes  sor N.Cə  fə  rov da «A  zər-
 bay  can  da türk  lü  yün et  nik-mə  də  ni sis -
tem ki  mi möh  kəm  lən  mə  si  nin» təx  mi -
nən 2500 ilə qə  dər (bəl  kə də da  ha çox) 
bö  yük bir döv  rü  nü əha  tə edən üç mər-
 hə  lə  dən bi  rin  ci  si  ni – Qıp  çaq mə  sə  lə  si 
(təx  mi  nən M.Ö. I mi  nil  li  yin or  ta  la  rı – 
M.Ö. I mi  nil  li  yin so  nu) ki  mi ayı  rır. 

Sual  tı ar  xeolo  ji kəş  fiy  yat qru  pu  nun 
rəh  bə  ri V.Kva  çid  ze  nin son vaxt  lar ta -
pı  lan hey  kəl  cik  lə bağ  lı fi  kir  lə  ri də de -
yi  lən  lə  ri təs  diq edir. O de  yir ki, «bu 
(be  lə hey  kəl  ci  yin Azər  bay  can  da ta  pıl -
ma  sı - G.Y.) o de  mək  dir ki, Qaf  qaz və 

Si  bir əha  li  si ara  sın  da əla  qə  lər çox  dan 
möv  cud imiş. Bu bir da  ha gös  tə  rir ki, 
türk tay  fa  la  rı  nın Azər  bay  can əra  zi  si ilə 
əla  qə  si or  ta əsr  lə  rə yox, hə  lə II mi  nil  li -
yə tə  sa  düf edir. Bu hey  kəl  cik Uzaq 
Ural və Qər  bi Si  bir  də ta  pı  lan IV Sa  mus 
abi  də  lə  ri  nin ox  şa  rı  dır. Fi  qu  run Azər -
bay  can əra  zi  sin  də ye  ga  nə ol  ma  sı onun 
Si  bir  dən gə  ti  ril  mə  si  ni sü  but edir».

Şüb  hə  siz ki, V.Kva  çid  ze  nin «Hey -
kəl  ci  yin Azər  bay  can əra  zi  sin  də ye  ga -
nə ol  ma  sı» və bun  dan do  ğan «o  nun 
bu  ra  ya gə  ti  ril  mə  si» ba  rə  də  ki bə  ya  na  tı 
ilə ra  zı  laş  maq müm  kün de  yil. Çün  ki 
hə  lə su al  tın  da  kı, yer al  tın  da  kı bü  tün 
abi  də  lər, əş  ya  lar aş  kar edil  mə  di  yin  dən 
bu fi  qu  run bu  ra  da «ye  ga  nə» ol  ma  sı 
ba  rə  də qə  ti söz söy  lə  mək ən azı tə  ləs -
kən  lik  dir. İkin  ci  si, fi  qur bu  ra gə  ti  ril  miş 
be  lə ol  sa, onun aid ol  du  ğu dövr və 
türk tay  fa  la  rı  nın Azər  bay  can əra  zi  si ilə 
əla  qə  si  nin M.Ö. II mi  nil  li  yə tə  sa  düf et -
mə  si fak  tı, Azər  bay  can türk  lə  ri  nin yal-
 nız öğuz  lar  dan təş  kil olun  ma  sı «i  de -
ya»  sı  nı ara  dan qal  dı  rır.

Azər  bay  can türk  cə  si  nin yal  nız oğuz 
ağ  zın  dan iba  rət ol  ma  ma  sı  nın əya  ni tə -
səv  vü  rü üçün hər gün eşit  di  yi  miz və 
iş  lət  di  yi  miz söy  lə  rə diq  qət et  mək ki  fa-
 yət  dir:

QıpçaqsözləriOğuzsözləri
Ata - Baba
Payız - güz
Yaxşı - iyi
Getmək - varmaq
Vermək - sunmaq
Bayır - dışarı
Çatdırmaq - ilətmək
İsti - sıcaqvəb.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu  ra  da  kı qıp  çaq 
söz  lə  ri Azər  bay  can türk  cə  sin  də, oğuz 
söz  lə  ri isə Tür  ki  yə türk  cə  sin  də da  ha 
çox iş  lə  di  lir. Bu da o de  mək  dir ki, 
oğuz  lar Azər  bay  can əra  zi  si  nə gə  lən -
də, bu  ra  da ar  tıq qıp  çaq  lar var  dı və 
oğuz  lar  la qıp  çaq  la  rın di  li  nin qa  rış  ma-
 sı nə  ti  cə  sin  də  oğuz-qıp  çaq söz  lə  ri 
mü  va  zi şə  kil  də iş  lə  di  lir. O ki, qal  dı 
Ana  do  lu  ya ge  dən oğuz  la  ra. On  lar bu -
ra  da (Do  ğu Ana  do  lu  nu çıx  maq şər  ti -
lə. Bu  ra  da qıp  çaq  lar çox  dur) qıp  çaq -
lar  la qar  şı  laş  ma  dıq  la  rın  dan dil  lə  rin  də 
oğuz kəl  mə  lə  ri ağır  lıq təş  kil edir. Tür-
 ki  yə türk  cə  sin  də rast gəl  di  yi  miz qıp -
çaq kəl  mə  lə  ri Do  ğu Ana  do  lu türk  lə -
rin  dən, Bal  kan  lar  dan və Qaf  qaz  lar  dan 

gö  çən türk  lər  dən keç  miş  dir. Ana  do -
lu  nun ən bö  yük Türk bəy  li  yi ki  mi ta -
nı  nan Ata  bəy  lər döv  lə  ti  nin ba  ni  si də 
qıp  çaq türk  lə  rin  dən  dir. Bu gün Ər  zu -
rum, Ol  tu, Nar  man, Art  vin, Şav  şat, 
Yu  sif  li, Si  vas, Ər  da  han, Qars və b. tə -
rəf  lə  rin ca  maatı da məhz vax  ti  lə bu 
böl  gə  lər  dən ke  çən, qa  lan sa  vir, avar, 
xə  zər, pe  çe  neq, ku  man-qıp  çaq, bul  qar 
türk  lə  rin  dən mi  ras olan ku  man-qıp -
çaq ağ  zı ilə da  nı  şır.

Be  lə  lik  lə, bu gün kü Tür  ki  yə türk -
cə  sin  dən alı  nın söz  lə  rin vax  ti  lə Akop 
di  la  çar tə  rə  fin  dən qon  da  rıl  mış bir 
kəl  mə ol  ma  dı  ğı  na əmin ol  maq, ora  da 
iş  lə  di  lən əc  nə  bi söz  lə  rin qar  şı  lı  ğı türk 
dil  lə  rin  də ol  du  ğu hal  da di  li  mi  zə keç-
 mə  si  nə yol ver  mə  mə  li  yik. Xalq ağ  zı -
nı bə  yən  mə  yən, Ər  zu  rum  dan, Si  vas -
dan, Kas  ta  mo  nu  dan, Bay  burd  dan, 
İğ  dır  dan, Qars  dan və Do  ğu Ana  do -
lu  nun di  gər yö  rə  lə  rin  dən İs  tan  bu  la 
gə  lən  lə  ri ləh  cə  lə  ri  nə gö  rə «dağ  dan 
gə  lən  lər» ad  lan  dı  ran, ağ  zın  dan söz 
tö  kü  lüb itən «sos  ye  te» əh  li  nə xas da -
nı  şıq tər  zin  dən uzaq dur  maq la  zım -
dır. Di  li zor  la  maq ol  maz. Dil tə  bii 
pro  se  sin nə  ti  cə  sin  də ye  ni söz  lər  lə 
zən  gin  lə  şə  cək, onun qay  da-qa  nun  la -
rı  na uy  ğun olan söz  lər özü  müz də 
hiss et  mə  dən di  li  mi  zə ke  çə  cək «ciz  gi 
fil  mi», «o  lay  lar», «du  rum» və baş  qa -
la  rı ki  mi. An  caq biz  dən də gö  tü  rü  lə  si 
çox şey var, «çi  mər  lik», «a  çar» və 
baş  qa  la  rı ki  mi. «Ma  yo» (çi  mər  lik pal-
 ta  rı),  «ban  yo» (ha  mam), «p  laj» (çi -
mər  lik), «t  rən» (qa  tar), «qar» (vağ -
zal), «an  ne-an  ne» (ana nə  nə), «an  ne-
ba  ba» (ana ba  ba) və bu ki  mi söz  lə  rin 
di  li  mi  zə keç  mə  si isə yol  ve  ril  məz  dir. 
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Baht yıl  dı  zı  nın sön  me  ye baş  la  dı  ğı 
19. yüz  yıl ve kor  ku tü  ne  li  ne gir  di  ği 20. 
yüz  yıl, Türk  le  rin top  yekûn sür  gün  le  re, 
kat  liama ve soy  kı  rı  ma uğ  ra  dı  ğı, acı  la -
rın bir  bi  ri  ne ek  le  ne  rek de  va  sa bir çı  ğa, 
ku  lak  la  rı  mı  za ya  pı  şıp ka  lan acı bir çığ -
lı  ğa dö  nüş  tü  ğü ka  ran  lık yıl  la  rın top  la -
mı  dır. Bü  yük bir hız  la ge  ri çe  kil  di  ği  miz 
Bal  kan coğ  raf  ya  sın  dan baş  la  yıp, Ana -
do  lu, Or  ta  do  ğu, Or  ta As  ya’  ya doğ  ru 
gen  le  şen ka  dim Türk yurt  la  rın  da baş -
la  yan ve ha  la bit  me  yen sür  gün, kat  liam 
ve soy  kı  rım  la  rın bi  lan  ço  su yüz mil  yo -
nun üze  rin  de bir Türk nü  fu  sa kar  şı  lık 
gel  mek  te  dir. Yer  yü  zün  de dört ta  ne 
soy  kı  rım var  sa is  tis  na  sız bu  nun üç bu -
çu  ğu  na Türk  ler ma  ruz kal  mış  tır. 

Dün  ya  nın Ho  lo  kost di  ye bil  di  ği Ya -
hu  di soy  kı  rı  mın  da üç-beş mil  yon  luk, 
yi  ne dün  ya  nın Ho  lo  do  mor di  ye bil  di  ği 
Uk  ray  na kı  yı  mın  da en faz  la ye  di mil -
yon  luk bir nü  fus kay  bı  nın dil  len  di  ril -
di  ği ha  tır  la  nır  sa, Türk  le  rin he  nüz, ne -
den  se dün  ya  ya ilan ede  me  di  ği; ma  şe  ri 
vic  da  nın  da, ko  lek  tif bel  le  ğin  de ve bi -
lin  çal  tın  da sak  la  dı  ğı son  suz ve soy  suz 
ger  çek  le  rin ifa  de  si ra  kam  lar, kar  şı  mı  za 
in  san  lık ta  ri  hi  nin en bü  yük ve en kor -
kunç soy  kı  rı  mı  nı çı  ka  rır.

Nor  mal ko  şul  lar  da her yüz yıl  da on 
kat ar  tan nü  fus hı  zı dik  ka  te alın  dı  ğın -
da, yüz mil  yon  luk bir nü  fus kay  bı  nın, 
yüz yıl öl  çe  ğin  de  ki kar  şı  lı  ğı bir mil  yar-
 lık bir nü  fus kay  bı  dır. Son yüz  yı  lın te -
kin  siz or  ta  mın  da, mak  sat  lı, ale  ni, plan-
 lı soy  kı  rım  la  ra uğ  ra  tı  lan Türk  ler, di  ğer 
yan  dan, dip  lo  ma  tik ma  nev  ra  lar  la ve 
söz  de su  ret-i Hakk’  tan, biz  den ve içi -
miz  den gö  zü  ken  ler  ce mağ  dur de  ğil 
gad  dar, soy  kı  rı  ma uğ  ra  yan de  ğil soy  kı-
 rım ya  pan bir mil  let gi  bi su  nul  ma  ya da 
ça  lı  şıl  mak  ta  dır. Bi  zim ha  mu  ru yut  tu  ra-
 ma  dı  ğı  mız dün  ya kon  jonk  tü  rü bi  ze de -
mi  ri yut  tur  ma  ya ça  lış  mak  ta  dır. 

Karl Marks, ger  çek Fran  sız ta  ri  hi  ni 
öğ  ren  mek is  te  yen  le  re, Fran  sız ta  rih  çi  le-
 ri de  ğil St  hen  dal ve Bal  zac gi  bi ya  zar  la-
 rı ve ro  man  la  rı  nı oku  ma  la  rı  nı tav  si  ye 
eder. Ha  ya  tın kıl  cal da  mar  la  rı  na inen, 
her anı  na, anı  sı  na, ay  rın  tı  sı  na açık ve 
ta  ri  hi bel  ge  le  rin ol  ma  dı  ğı dö  nem  ler 
için bi  rin  ci de  re  ce  den, ta  ri  hi bel  ge  le  rin 
ol  du  ğu dö  nem  ler için ikin  ci de  re  ce  den 
bel  ge kay  na  ğı olan ede  bi  yat, ha  tı  rat gi -

bi tür  ler ile olay  la  rı özet  le  se ve ge  nel  le-
 se bi  le üze  rin  den at  la  ma  yan ta  rih gi  bi 
bi  lim ve sa  nat alan  la  rı, ge  nel  de in  san  lı-
 ğın özel  de in  sa  nı  mı  zın or  tak ha  fı  za  sı  nı 
ka  yıt al  tı  na alır  lar. İsa Yu  suf Alp  te  kin, 
Ömer Sey  fet  tin, Gas  pı  ra  lı İs  mail, Cen -
giz Dağ  cı, Cen  giz Ayt  ma  tov, Şük  rul  lah 
Yu  su  foğ  lu, Al  per Ak  soy, Ab  dul  lah Ya -
man, Gun  ter Levy, Pier  re Lo  ti, Alek -
san  der Sol  je  nit  sin gi  bi isim  ler  le baş  la -
yıp uza  yan sil  si  le  de hem ya  zar hem 
mağ  dur  ve  ya can  lı ta  nık ola  rak ya  şa -
dık  la  rı  nı ya da araş  tır  ma  cı ola  rak bul -
gu  la  rı  nı ya  zı  ya dö  ken in  san  la  rın eser  le-
 ri, Türk  le  rin uğ  ra  dı  ğı soy  kı  rım  la  rın çe -
te  le  si ma  hi  ye  tin  de  dir. 

Bu ya  zı, yu  ka  rı  da ge  nel bil  gi ola  rak 
say  dı  ğı  mız isim  le  rin eser  le  rin  den ve 
bu alan  da  ki kay  nak  lar  dan ya  pıl  mış bir 
seç  ki  den sü  zü  len bil  gi  ler ve ra  kam  lar 
ışı  ğın  da ka  le  me alın  mış  tır. Türk ve 
dün  ya ka  muoyu  nun üç may  mu  nu oy -
na  dı  ğı bu soy  kı  rım  la  rın bi  lin  me  si; tek -
rar  la  rı  nın ya  şan  ma  sı  nın önü  ne ge  çe  bil-
 me  nin bi  ri  cik gü  ven  ce  si iken, Türk  le  rin 
soy  kı  rım yap  tı  ğı if  ti  ra  la  rı  na ve  ri  le  bi  le -
cek en önem  li, an  lam  lı, ede  bi ve bi  lim -
sel ya  nıt  tır.  

Bu  gü  nün Tür  ki  ye’  sin  de ve Türk 
Dün  ya  sı’n  da, ta  rih ve kül  tür kay  nak  la -
rı  mı  za in  me  yen, yal  nız  ca te  le  viz  yon ve 
en faz  la ba  sın ya  yın kül  tü  rüy  le ye  ti  nen, 
bun  la  rın ara  sın  da an  lı şan  lı aka  de  mik 
un  van  lar da ta  şı  yan ni  ce  le  ri  nin ol  du  ğu 
ezi  ci ço  ğun  luk; “Bi  ri  ne kırk kez de  li  sin 
der  sen de  li olur.” mu  ci  bin  ce, ek  ran 
efen  di  de boy gös  te  ren art ni  yet  li ve pe -
şin hü  küm  lü in  san  la  rın, sen soy  kı  rım 
yap  tın söz  le  ri  ne ve tez  le  ri  ne inan  mak -
ta, bu inan  cı  nı, yap  mı  şız iş  te, iti  raf et -
sek ne olur söy  lem  le  ri  ne çe  vi  rip, tem  sil 
et  tik  le  ri önem  li ma  kam ve mev  ki  ler  de 
sü  rek  li dil  len  dir  mek  te  dir  ler. Bu in  san -
lar, su  ret-i hak  tan gö  rü  nen  ler  den de -
ğil  se, kan  dı  rıl  mış ve ya  lan da ol  sa giz  li, 
sü  rek  li, ka  lı  cı tel  kin  ler  le be  yin  le  ri yı -
kan  mış, bil  gi sa  hi  bi ol  ma  dan fi  kir sa  hi-
 bi olan, Ne  cip Fa  zıl  ’ın de  yi  miy  le “fik -
rin hem fa  hi  şe  si, hem zam  pa  ra  sı” ol -
muş in  san  lar  dır. Ger  çek, sa  mi  mi Türk 
ka  muoyu uy  ku  da  dır, on  la  rı bu asır  lık 
uy  ku  la  rın  dan, ya  lan be  şik  le  rin  de sal  la -
na  rak uyu  tul  duk  la  rı kan ve ölüm uy -
ku  sun  dan uyan  dır  mak la  zım  dır. 

EDE  Bİ ESER  LER  DE  
TÜRK SOY  KI  RI  MI

1. Ömer sey  fet  tin  ’in 
    Eser  le  rin  de Türk Soy  kı  rı  mı 
Baş  lat  tı  ğı ve ba  şa  rı  lı ör  nek  ler  le tem  sil et  ti-

 ği Mil  li Ede  bi  yat ha  re  ke  tiy  le, 20. yy. Türk 
ede  bi  ya  tı  nın, Türk hikâ  ye  ci  li  ği  nin, Türk ay -
dın  lan  ma  sı  nın (rö  ne  sans) ve Türk mil  li  yet  çi -

li  ği  nin mer  ke  zin  de yer alan isim  ler  den olan, 
din  le  rin Al  lah ya  rat  tı  ğı için kut  sal ol  du  ğu  na 
atıf  la ve ay  nı ge  rek  çey  le, mil  let  le  ri de Al  lah 
ya  rat  tı  ğı için mil  let  le  rin de kut  sal ol  du  ğu / 
ol  ma  sı ge  rek  ti  ği er  de  mi  ne ula  şan Ömer Sey -
fet  tin; Bal  kan top  rak  la  rın  da ge  çen as  ker  lik ve 
yak  la  şık bir yıl sü  ren esir  lik ha  ya  tın  dan, ço  ğu 
ger  çek göz  lem  le  rin  den; “Na  ka  rat, Be  yaz La -
le, Meh  di, Hür  ri  yet Bay  rak  la  rı, Pri  mo Türk 
Ço  cu  ğu 1-2, İr  ti  ca Ha  be  ri, Bom  ba, Tu  haf Bir 
Zu  lüm” ad  la  rıy  la bi  li  nen bir  çok hikâ  ye çı  kar-
 mış  tır. Ta  rih  le ede  bi  ya  tın ikiz kar  deş  ler ka -
dar ben  zeş  ti  ği, ta  ri  hin me  tin  sel  leş  ti  ği, ede  bi 
me  tin  le  rin ta  rih  sel  leş  ti  ği uzun bi  ri  ki  min ışı -
ğın  da bu hikâ  ye  ler; Bal  kan  lar  da  ki top  rak  la  rı-
 mı  zı ni  çin, na  sıl kay  bet  ti  ği  mi  zin, bu sü  re  cin 
na  sıl kor  kunç yıl  la  ra, yı  kım  la  ra ve soy  kı  rım -
la  ra dö  nüş  tü  ğü  nün ipuç  la  rı ve ay  rın  tı  la  rı ile 
do  lu  dur. Ke  za bu hikâ  ye  ler, Bal  kan  lar  dan 
tüm dün  ya coğ  raf  ya  sı  na doğ  ru ge  niş  le  yen 
bir yel  pa  ze  de, em  per  ya  list ül  ke  le  rin sa  de  ce 
Bal  kan Türk  le  ri  ne de  ğil, dün  ya Türk  lü  ğü  ne 
ve hat  ta Arap  la  ra, Çin  li  le  re, Hint  li  le  re, Af  ri -
ka  lı  la  ra ka  dar her ke  se soy  kı  rım uy  gu  la  mak 
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Türk  le  rin uğ  ra  dı  ğı sür  gün  le  ri ve 
soy  kı  rım  la  rı an  la  tan ede  bi eser  ler
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gi  bi kö  tü bir şöh  re  te ve kar  ne  ye sa  hip ol  duk-
 la  rı  nı göz  ler önü  ne se  ren ör  nek  ler de ih  ti  va 
et  mek  te  dir. 

2. Şük  rul  lah Yu  su  foğ  lu’  nun 
    Eser  le  rin  de Türk Soy  kı  rı  mı
Eli kan  lı Sta  lin dö  ne  min  de halk düş  ma  nı 

ka  ra  la  ma  sı ve yaf  ta  sı ile ça  lış  ma kam  pın  da 
sür  gü  ne gön  de  ri  len Öz  bek ya  zar  la  rın  dan bi -
ri olan Şük  rul  lah Yu  su  foğ  lu; “Ke  fen  siz Gö -
mü  len  ler” ad  lı anı-ro  ma  nın  da; KGB sor  gu ve 
iş  ken  ce  le  rin  de, Sov  yet sür  gün kamp  la  rı ve 
ha  pis  ha  ne  le  rin  de ya  şa  dı  ğı tüy  ler ür  per  ti  ci 
acı  la  rı ya  zı  ya ve ka  ğıt  la  ra ve el  bet  te tek  rar 

ya  şan  ma  ma  sı için, uya  rı ma  hi  ye  tin  de mil  le  ti-
 ne ema  net et  miş  tir. 

Sta  lin dö  ne  min  de di  li, kül  tü  rü dinç tu  ta -
rak mil  let  le  rin de  va  mı  nı sağ  la  yan mil  li  yet  çi 
ya  zar ve ay  dın  la  ra kar  şı baş  la  tı  lan “im  ha 
kam  pan  ya  sı”nın bir par  ça  sı ola  rak; 1951 yı -
lın  da; Sov  yet re  ji  min  den mem  nun ol  ma  mak, 
Pa  nis  la  mizm ve Pan  tür  kizm da  va  sı güt  mek 
gi  bi ta  ma  men key  fi ve asıl  sız suç  la  ma  lar  la 
tu  tuk  la  nan; 25 yıl ha  pis, 5 yıl sür  gün ve 5 yıl 
da yaz  ma öz  gür  lü  ğün  den men ce  za  sı  na 
çarp  tı  rı  lan ya  zar; 1917 Ko  mü  nist Dev  ri  mi 
son  ra  sın  da tüm Tür  kis  tan  ́ı iş  gal eden Bol  şe -
vik Rus  lar ve on  la  rın te  tik  çi  li  ği  ni ya  pan di  ğer 
ba  zı Sov  yet yö  ne  ti  ci  le  ri  nin Tür  kis  tan Türk  le-
 ri  ne uy  gu  la  dık  la  rı zu  lüm  le  rin ni  ce kur  ban  la-
 rın  dan bi  ri  dir. Ede  bi  yat bi  rey  sel ola  nın top -
lum  sal olan  dan ha  ber ver  di  ği, bi  rey  se  lin top-
 lum  sal  laş  tı  ğı bir sa  nat ürü  nü  dür. Bir ki  şi  nin 
ba  şı  na ge  le  nin bin  ler  ce ki  şi  nin de ba  şı  na gel -
di  ği  ni an  la  tan bu ki  tap, Türk düş  man  lı  ğı ve 
soy  kı  rı  mı  nın utanç bel  ge  le  rin  den bi  ri  dir.

3. Cen  giz Dağ  cı’  nın 
    Eser  le  rin  de Türk Soy  kı  rı  mı 
“Yur  du  nu kay  be  den adam için hür  ri  ye  tin 

bi  le bir ma  na  sı kal  ma  dı  ğı  nı şim  di an  lı  yo  rum. 
İçin  de doğ  du  ğum, gü  lüp oy  na  dı  ğım yer  ler -
de be  nim di  lim ko  nu  şul  mu  yor ar  tık.” di  yen, 
makûs ta  li  hi  ne ye  nik dü  şen, Kı  rım Ak  mes  cit 
do  ğum  lu; “Kor  kunç Yıl  lar, Yur  du  nu Kay  be -

den Adam, Ba  dem Da  lı  na Ası  lı Be  bek  ler, 
Dö  nüş, On  lar da İn  san  dı, O Top  rak  lar Bi  zim-
 di, Yan  sı  lar” gi  bi anı ro  man  la  rı ve anı  la  rın  da, 
Türk soy  lu in  san  la  rın ya  şa  dı  ğı; kat  liam, sür -
gün, gö  zal  tı, tu  tuk  la  ma, iş  ken  ce ve top  lam  da 
hem kül  tü  rel hem in  sa  ni soy  kı  rı  mı an  la  tan 
Cen  giz Dağ  cı, ya  kın dö  nem Türk ta  ri  hi  ni tek 
ba  şı  na sem  bo  li  ze eden bir soy  kı  rım anı  tı gi  bi-
 dir.

 
4. Cen  giz Ayt  ma  tov  ’un 
    Eser  le  rin  de Türk Soy  kı  rı  mı
Eser  le  ri, 200  ’ün üze  rin  de dün  ya di  li  ne 

çev  ri  len, dün  ya  nın en çok oku  nan ya  za  rı un -
va  nı  nı ta  şı  yan, boz  kır  da  ki bil  ge ola  rak da ta -
nı  nan Cen  giz Ayt  ma  tov; “Top  rak Ana, Gün 
Olur As  ra Be  del, Be  yaz Ge  mi” gi  bi ro  man  la -
rın  da doğ  ru  dan ya da do  lay  lı ola  rak Türk 
soy  kı  rı  mı  nın ya  rat  tı  ğı ve ya  şat  tı  ğı sar  sın  tı  la  rı 
iş  ler. Ya  zar yak  la  şık 1 ya  şın  day  ken ba  ba  sı 
Tö  re  kul Ayt  ma  tov, Rus  lar ta  ra  fın  dan di  ğer 
bin  ler  ce Türk gi  bi se  bep gös  te  ril  me  den tu -
tuk  lan  mış, es  ki bir fab  ri  ka  nın bod  ru  mun  da 
kur  şu  na di  zil  miş, aile  ye de sür  gü  ne gön  de -
ril  di di  ye söy  len  miş  tir. 

El  li üç se  ne son  ra piş  man bir Rus as  ke  ri -
nin iti  raf mek  tu  bu ile ba  ba  sı  nın ke  mik  le  ri  ni 
bu  la  bi  len ve ce  na  ze tö  re  ni dü  zen  le  yen Ayt -

ma  tov, me  za  rın ba  şın  da “Ba  ba, sen ne  re  ler -
dey  din, yıl  lar  ca ben se  ni ara  dım.” di  ye  rek 
saat  ler  ce göz  ya  şı dök  müş  tür. Bu te  kil ör  nek, 
ök  süz ve ye  tim in  san  la  rın yur  du  na dö  nen 
Tür  kis  tan coğ  raf  ya  sın  da, mil  yon  la  ra teş  mil 
edi  le  bi  le  cek de  re  ce  de ve de  ğer  de, Ayt  ma  tov-
 ’un eser  le  ri  ni an  la  mak için de ki  lit önem  de, 
âlem  şü  mul bir ör  nek  tir. 

5. Ya  vuz Ba  ha  dı  roğ  lu’  nun 
    Eser  le  rin  de Türk Soy  kı  rı  mı 
Her yaş  tan in  sa  nın se  ve  rek oku  ya  ca  ğı ta -

ri  hi ro  man  la  rın ya  za  rı, ta  ri  hi sev  di  ren adam 
hak  lı sı  fa  tı  nın sa  hi  bi Ya  vuz Ba  ha  dı  roğ  lu’  nun 
“Kı  rım Kan Ağ  lı  yor” ad  lı ta  ri  hi ro  ma  nı, 
Türk  le  rin ma  ruz kal  dı  ğı sür  gün ve soy  kı  rım-
 la  rın bir per  de  si  ni, de  yim ye  rin  dey  se de  mir 
per  de  si  ni ara  la  yan ede  bi eser  le  ri  miz  den bi  ri -

dir. Cen  ne  ti öbür dün  ya  da de  ğil bu dün  ya  da 
ya  ra  ta  cak  la  rı  nı vaat eden ko  mü  nist  ler, tam 
ter  si  ni yap  mış  lar  dır: “Bol  şe  vik  le  rin gör  dü  ğü 
‘ko  mü  nizm cen  ne  ti’ ha  ya  li de böy  le de  ğil 
miy  di? Cen  net de  ni  yor  du. Oy  sa ce  hen  ne  min 
dün  ya  da  ki bir kop  ya  sın  dan baş  ka şey de  ğil -
di ya  şat  tık  la  rı.”  Ro  man eğer tek cüm  le ile 
ifa  de edil  mek is  te  nir  se, ce  hen  ne  mi bu dün -
ya  da ya  şa  yan in  san  la  rın ha  yat  la  rı  nı an  la  tır. 

Ro  man  da an  la  tı  lan  la  rı da  ha ge  niş ola  rak 
açık  lar  sak; İkin  ci Dün  ya Sa  va  şı`  nın vah  şe  tiy -
le bir  lik  te iki deh  şe  ti bir ara  da ya  şa  yan, hem 
fa  şiz  min hem de ko  mü  niz  min kor  kunç yü -
zü  nü gö  ren Kı  rım Türk  le  ri, ön  ce Sov  yet Kı  zıl 
Or  du’  su  nun iş  ga  li  ne ar  dın  dan Hit  ler Al  man-
 ya’  sı  nın iş  ga  li  ne uğ  rar. İki aç  maz ara  sın  da 
ka  lır, ezi  lir, apar to  par tren  le  re dol  du  ru  la  rak 
bi  lin  me  ze sü  rü  lür  ler. 

6.  “93 Mos  kof Har  bi  ve Ba  şı  mı  za    
Ge  len  ler”  Ad  lı Eser  de Türk Soy  kı  rı  mı
Bu ki  tap, Meh  met Arif Bey  ’in, ta  ri  he 93 

Har  bi di  ye de ge  çen, 1877-78 Os  man  lı Rus 
Sa  va  şı’n  da Do  ğu Ana  do  lu cep  he  le  rin  de ya -
şa  nan  la  rı, anı / ha  tı  rat tü  rü  ne da  hil ede  bi  le  ce-
 ği  miz bir tu  tum  la an  lat  tı  ğı, gü  nü  müz  den 
yüz kü  sur yıl ön  ce, 1884’  lü yıl  lar  da, Mı  sır’  da, 
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Bu  lak mat  baasın  da ba  sı  lan, “Ba  şı  mı  za Ge -
len  ler” ad  lı iki cilt  lik ese  ri  nin, Ni  had Ya  zar 
ta  ra  fın  dan sa  de  leş  tir  me ve tek cilt  te top  lan -
ma yo  luy  la ye  ni  den ba  sıl  ma  sı şek  lin  de ya -
yın  lan  mış bir ki  tap  tır. Ki  ta  ba ön söz ya  zan 
rah  met  li Al  pars  lan Tür  keş  ’in söz  le  ri ki  ta  bın 
içe  ri  ği  nin iyi bir öze  ti  dir de ay  nı za  man  da: 

“Ya  zar, Türk mil  le  ti  nin bir ço  cu  ğu ola  rak 
Mil  le  ti  mi  zin fe  la  ke  ti  ne se  bep teş  kil et  miş 
olan ku  sur  la  rı ve ha  ta  la  rı çok iyi bir şe  kil  de 
in  ce  le  ye  rek or  ta  ya koy  muş  tur. Da  ha 100 yıl 
ön  ce Kürt  çü  lük me  se  le  si  nin iç  yü  zü  ne par -
mak bas  mış  tır. Ve bi  zi bu  gün kö  kü dı  şa  rı  da 
olan kış  kırt  ma  lar hak  kın  da ay  dın  lat  mış  tır. 
Ay  rı  ca Er  me  ni me  se  le  si  ni ve Dev  let ida  re  sin-
 de  ki ak  sak  lık  la  rı, kal  kın  mış ül  ke  ler  le ara  mız-
 da  ki fark  la  rı, olay  la  rı de  ğer  len  di  re  rek göz  ler 
önü  ne ser  miş  tir.” 

Ki  ta  bın bi  rin  ci cil  din  de Os  man  lı Rus sa -
va  şı  nın na  sıl baş  la  dı  ğı, Do  ğu  be  ya  zıt, Kars, 
Ar  da  han, Ol  tu, Eleş  kirt, Er  zu  rum gi  bi böl  ge -
ler  de ce  re  yan eden sa  vaş  la  rın sey  ri ve akı  be -
ti, yen  gi  ler ve ye  nil  gi  ler, Mos  kof  ’un va  tan -
daş  la  rı  mı  za uy  gu  la  dı  ğı kat  liam ve zu  lüm  ler 
vb. an  la  tı  lır: “… 

Ki  ta  bın ikin  ci bö  lü  mün  de ise Os  man  lı’  ya 
is  yan eden Meh  met Ali Pa  şa, Mı  sır, İn  gi  liz -
ler  ce Mı  sır  ’ın iş  ga  li ve bu es  na  da iş  le  nen in -
san  lık suç  la  rı et  ra  fın  da dö  nen olay  lar an  la  tı -
lır. 1886 yı  lın  da, İn  gi  liz  le  rin Mı  sır  ’a gi  riş  le  rin-
 den dört yıl son  ra, bir Ame  ri  ka  lı, Hi  div Tev -
fik Pa  şa’  ya, bü  yük ve ye  di mil  yon nü  fus  lu bir 
mem  le  ke  tin na  sıl bir  kaç bin İn  gi  liz  ’e tes  lim 
ol  du  ğu ve iş  ga  li ka  bul  len  di  ği içe  ri  ği ile bir 
mek  tup yol  lar: “Bu ye  di mil  yon halk, şu iki 
üç bin İn  gi  liz  ’e na  sıl esir olu  yor, bu  nu bir tür-
 lü an  la  ya  ma  dım! Be adam  lar, siz ka  dın mı  sı-
 nız?! Ka  dın  lar bi  le bu de  re  ce aciz ve mis  kin 
de  ğil  dir  ler. Bir ya  ban  cı dev  let eli  ni ko  lu  nu 
sal  la  ya sal  la  ya gel  sin, yur  du  nu  zu ve şe  re  fi  ni-
 zi eli  niz  den al  sın da siz bu zil  le  te kat  la  na  rak 
mem  nun ve mes  rur gü  lüp eğ  le  nin!?..”  

Hi  div  ’in bu içe  rik  li bir mek  tu  ba gü  lüp 
geç  ti  ği  ni, en kü  çük bir hid  det ya da üzün  tü 
gös  ter  me  di  ği  ni göz  le  ri ile gö  ren Meh  met 
Arif Bey, Şark  lı  la  rın ah  la  kı  nın na  sıl ga  rip ve 
has  ta  lık  lı bir ha  le gel  di  ği  ni an  la  mak  ta ve 
açık  la  mak  ta zor  lan  mak  ta  dır. Şark  lı  la  rın ya -

ka  lan  dı  ğı tek has  ta  lık, her şe  yi Al  lah’  tan ya 
da dev  let  ten bek  le  me di  ye özet  le  ne  bi  le  cek 
Şark tem  bel  li  ği de  ğil  dir. Şark  lı  lar, hem di  ni, 
hem mil  li hem de in  sa  ni de  ğer  le  ri  ni yi  tir  miş-
 ler, man  kurt  laş  mış  lar  dır.

7. “Zağ  ra Müf  tü  sü  nün Ha  tı  ra  la  rı” 
Ad  lı Eser  de  Türk Soy  kı  rı  mı 
93 Har  bi di  ye de ta  ri  he ge  çen 1877-1878 

Os  man  lı – Rus Sa  va  şı sı  ra  sın  da Türk  le  rin ve 
Müs  lü  man  la  rın uğ  ra  dı  ğı zu  lüm  le  ri, düş  tü  ğü 
pe  ri  şan  lı  ğı ve çek  ti  ği acı  la  rı di  le ge  ti  ren bu 
ki  tap; Os  man  lı yö  ne  tim sis  te  min  de Ru  me  li 
Vi  la  ye  ti ile Tu  na Vi  la  ye  ti ola  rak ad  lan  dı  rı  lan 
iki böl  ge  nin or  ta  sı  na denk dü  şen Es  ki Zağ  ra 
ad  lı yer  le  şim ye  rin  de otu  ran, müf  tü  lük ve 
mual  lim  lik ya  pan, sa  va  şı biz  zat ya  şa  mış, 
yur  du  nu iş  gal eden düş  ma  nın elin  de esir 
kal  mış, kur  tul  muş, “Ru  me  li mu  ha  ce  re  ti” ile 
1877 Ağus  tos  ’un  da İs  tan  bul  ’a göç  müş olan 
Hü  se  yin Ra  ci Efen  di’  nin anı  la  rın  dan oluş -
mak  ta  dır. Ya  zar ese  ri  ne son şek  li  ni 1896 
(1321) yı  lın  da ver  miş an  cak sağ  lı  ğın  da ya  yın-
 la  ya  ma  mış  tır. Ese  rin ya  yın  la  na  ma  ma  sı  na 
Ab  dül  ha  mit dö  ne  mi  nin bas  kı  cı or  ta  mı  nı ge -
rek  çe gös  te  ren ya  za  rın oğ  lu Nec  mi Ra  ci Bey 
ta  ra  fın  dan, 1910 (1326) yı  lın  da ya  yın  la  nan bu 
ha  tı  rat üç bö  lüm  den mey  da  na gel  miş  tir.  

1. Bö  lüm’  de, ese  rin üç  te iki  si  ni ve esa  sı  nı 
teş  kil eden “Ta  rih  çe-i Vak  ’a-i Zağ  ra” baş  lı  ğı 
al  tın  da, Rus  la  rın Tu  na’  yı geç  me  le  rin  den iti -
ba  ren ek  se  ri  ye  ti teş  kil eden Bul  gar  la  rın yap -
tık  la  rı, Rus iş  ga  li, zu  lüm  le  ri, bü  yük Türk  çü 
Sü  ley  man Hüs  nü Pa  şa ko  mu  ta  sın  da  ki Os -
man  lı or  du  su  nun ge  li  şi, son  ra  sın  da ya  şa  nan 
göç es  na  sın  da  ki pe  ri  şan  lık, ya  za  rın gör  dü  ğü 
ve  ya duy  du  ğu olay  lar zin  ci  ri ola  rak an  la  tı  lır. 

2. Bö  lüm’  de, “Her  cü  merc-i Kıt  ’a-i Ru  me  li” 
baş  lı  ğı al  tın  da 93 Har  bi’n  de Ru  me  li cep  he  sin-
 de  ki as  ke  ri ha  rekât, iş  gal es  na  sın  da  ki düş -
man zu  lüm  le  ri ve kat  liam  la  rı, kur  ta  rı  cı ola  rak 
gö  rü  len Sü  ley  man Pa  şa’  yı se  ven ve öven dü -
şün  ce  ler an  la  tı  lır. “Hic  retnâ  me” ad  lı 3. Bö -
lüm, ol  duk  ça sa  de bir dil  le, baş  tan so  na man-
 zum ola  rak ya  zıl  mış, 364 be  yit  lik kı  sım  dır ve 

göç es  na  sın  da yol  lar  da ya  şa  nan  la  rı, İs  tan  bul’-
 da göç  men  le  rin ha  li  ni, şiir di  liy  le an  la  tır.  

8. alek  san  der sol  je  nit  sin  ’in 
    Eser  le  rin  de Türk Soy  kı  rı  mı
Re  jim mu  ha  li  fi suç  la  ma  sıy  la, Le  nin ile Sta-

 lin dö  ne  mi Rus  ya’  sı  nın Si  bir  ya kamp  la  rı gi  bi 
meş  hur bir sür  gün mer  ke  zi olan Gu  lag Ta  kım 
Ada  la  rı  na sür  gü  ne gön  de  ri  len Alek  san  der 
So  li  je  nit  sin  ’in ger  çek olay  lar  dan yo  la çı  ka  rak 
yaz  dı  ğı, 1918 – 1956 yıl  la  rı ara  sın  da ya  şa  nan -
la  rı kap  sa  yan ay  nı ad  lı ki  ta  bı; Rus  ya’  nın baş -
tan so  na tu  tuk  la  ma, ce  za, iş  ken  ce, sür  gün ve 
in  faz mer  kez  le  ri  ne dö  nüş  tü  ğü  nü, Rus  ya’  nın 
ya  kın dö  nem ta  ri  hi  ni öğ  ren  mek için eli  mi  ze 
ka  lem ya  hut ki  tap de  ğil kaz  ma ve kü  rek al -
ma  mız ve uç  suz bu  cak  sız Sov  yet  ler Bir  li  ği 
top  rak  la  rın  da her ye  ri kaz  ma  mız ge  rek  ti  ği  ni, 
kaz  dı  ğı  mız her yer  den sür  gün ve soy  kı  rım 

kur  ban  la  rı  nın fış  kı  ra  ca  ğı  nı an  la  tan bir baş  ka 
ka  nıt ve ta  nık  lık ör  ne  ği  dir. Aşa  ğı  ya yal  nız  ca 
bir say  fa  dan al  dı  ğı  mız cüm  le  ler, ki  ta  bın ne  le-
 ri an  lat  tı  ğı  na dair fi  kir ver  me  ye ka  fi  dir: 

“… sö  zü  nü et  ti  ği  miz iki yıl için  de bü  tün 
Bir  lik  te ya  rım mil  yon si  ya  si ve 480.000 adi 
suç  lu  nun kur  şu  na di  zil  di  ği  ni an  lat  tı  lar. …. 
Kur  şu  na di  zil  me  le  rin iki de  ğil bir bu  çuk yıl 
sür  dü  ğü  nü he  sa  ba ka  tar  sak ay  da or  ta  la  ma 
28.000 idam ya  pıl  ma  sı ge  re  kir  di. Ta  bii bü  tün 
ül  ke  de! Pe  ki kur  şu  na diz  me ce  za  sı  nın uy  gu -
lan  dı  ğı kaç yer var  dı? En az 150. So  li  je  nit  sin 
ese  rin  de doğ  ru  dan Gu  lag sür  gün  le  ri  ni, iş -
ken  ce ile öl  dü  rü  len, soy  kı  rım ya  pı  lan  la  rı 
özel  lik  le Türk ya da Rus kö  ken  li, Hı  ris  ti  yan 
ya da Müs  lü  man gi  bi ay  rım  la  ra in  dir  ge  mez 
ama bi  lin  me  li ve emin olun  ma  lı  dır ki bu 
kamp  lar  da, in  san  lık dı  şı uy  gu  la  ma  lar ni  ha  ye-
 tin  de yok  lu  ğa ka  rı  şan  lar ön  ce  lik  le ve en çok; 
Aze  ri, Kır  gız, Ka  zak, Öz  bek, Kı  rım, Ahıs  ka, 
Baş  kurt, Ya  kut, Çu  vaş, Tu  va - Ha  kas, Ya  kut 
vb. Türk soy  lu halk  lar  dan oluş  mak  tay  dı. 

Yrd.Doç.Dr.
Sa  lim DU  RU  KOĞ  LU1 

İnönüÜniversitesiEğitimFakültesi
TürkçeEğitimiBölümüÖğretimÜyesi
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1910-cu il. Ba  kı  dan qa  tar  la iki qa -
dın və dörd uşaq Ba  tu  ma doğ  ru yo  la 
dü  şür. Ora  da isə gə  mi  yə mi  nə  rək 
İs  tan  bu  lun Qa  la  ta li  ma  nın  da enir  lər. 
Li  man  da on  la  rı 41 ya  şın  da bir ki  şi 
qar  şı  la  yır. 

Hə  lə öl  kə  sin  də  ki təz  yiq  dən xi  las 
ol  maq üçün İs  tan  bu  la ge  dər  kən hə -
min ki  şi xa  nı  mı Si  ta  rə  yə be  lə bir 
mək  tub yaz  mış  dı: “Sə  ni yur  dun  dan 
ayır  maq is  tə  mə  rəm, am  ma Hu  ma  yı 
(ba  cı  sı – D.Ə.) və uşaq  la  rı gön  dər -
mə  ni is  tə  yi  rəm”. Qa  dın isə ca  va  bın -
da yaz  mış  dı: “Sən ha  ra  da  san  sa, mən 
ora  da  yam, uşaq  la  rı da gə  ti  ri  rəm”.

Hə  min uşaq  lar  dan bö  yü  yü Tür  ki-
 yə  nin ilk qa  dın və  ki  li olur, ki  çi  yi isə 
Men  de  res hö  ku  mə  tin  də baş na  zi  rin 
kö  mək  çi  si, na  zir və  zi  fə  lə  ri  nə qə  dər 
yük  sə  lir, türk me  muar ədə  biy  ya  tı -
nın ən güc  lü nü  ma  yən  də  si ki  mi ta -
nı  nır. Üçün  cü  sü isə türk fəl  sə  fə  si  nin 
ön  cül  lə  rin  dən bi  ri olur, həm  çi  nin 
mil  lət və  ki  li ki  mi xal  qı  na xid  mət 
edir. 

Söh  bət Azər  bay  can və Tür  ki  yə  nin 
fe  no  men ic  ti  mai-si  ya  si xa  di  mi Əh -
məd Ağaoğ  lu  nun Tür  ki  yə  də iz bu -
ra  xan üç öv  la  dın  dan – Sü  rəy  yə, Te -
zer və Sə  məd  dən ge  dir. 

(Di  gər uşaq Əb  dür  rəh  man Ağaoğ-
 lu Fran  sa  da elekt  rik mü  hən  dis  li  yi 
üz  rə təh  sil alır. İş ada  mı ki  mi ye  ti  şir. 
1953-cü il  də An  ka  ra  ya ge  dər  kən qa -
tar  da və  fat edir. Əh  məd Ağaoğ  lu -
nun Tür  ki  yə  də Gül  tə  kin ad  lı qı  zı da 
dün  ya  ya gə  lir, uşaq hə  ki  mi olur.)

Bu ya  zı  mız  da Azər  bay  can  da ki  fa-
 yət qə  dər ta  nın  ma  yan Te  zer Taş  kı -
ran  dan da  nı  şa  ca  ğıq. 

Te  zer Ağaoğ  lu 1907-ci il  də Ba  kı  da 
do  ğu  lub. Əsl adı Tə  zə  xa  nım (nə  nə -
si  nin adı) ol  sa da, Tür  ki  yə  yə köç -
dük  dən son  ra Te  zer ola  raq rəs  mi  ləş-
 di  ri  lib. Or  ta təh  si  li  ni İs  tan  bul  da Bez-
 mi-i Alem li  se  yin  də alıb. 1924-cü il -
də isə İs  tan  bul Da  rül  fü  nu  nun Fəl  sə -
fə bö  lü  mün  də ali təh  si  li  ni ba  şa vu -
rub. 

Təh  sil dö  nə  mi ilə bağ  lı ba  cı  sı Sü -
rəy  ya Ağaoğ  lu “Bir ömür be  lə keç -
di” ad  lı me  muarın  da ma  raq  lı bir 
xa  ti  rə qeyd edir:

“Təh  sil hə  ya  tı  mın son il  lə  ri ailəm 
An  ka  ra  da ol  du  ğu üçün Te  zer ilə bi  zi 
mü  sa  fir sax  la  yan Hü  seyn  za  də Əli bə -
yin evin  də keç  di. Ça  lış  qan, sa  kit bir 
fəl  sə  fə tə  lə  bə  si olan Te  zer fran  sız fi  lo-
 so  fu Guil  lot haq  qın  da bir araş  dır  ma 
apa  rır, mə  nə də bu möv  zu  da bil  di  yi 
bil  gi  lə  ri da  nı  şır  dı. Bir gün bez  dim, 
“bəs  dir ar  tıq” de  dim. Əsə  bi  ləş  di, 
“sən çox bə  sit in  san  san de  di”. “Sən 
də çox mü  rək  kəb  sən” ca  va  bı  nı ver -
dim. Hü  seyn  za  də Əli bəy ata  ma bu 
möv  zu  nu yaz  mış və “Te  zer bir alim, 
Sü  rəy  ya bir aləm” de  miş  di”.
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Uni  ver  si  te  ti bi  tir  dik  dən son  ra Te -
zer An  ka  ra qız və oğ  lan li  sey  lə  rin  də 
fəl  sə  fə müəl  li  mi ki  mi fəaliy  yət gös -
tə  rir. O, oğ  lan mək  tə  bin  də dərs de -
yən ilk qa  dın müəl  lim olur. Da  ha 
son  ra An  ka  ra Qız Li  se  yi  nin və İs  tan-
 bul Qız Müəl  lim  lər Mək  tə  bi  nin mü -
di  ri və  zi  fə  lə  rin  də ça  lı  şır. 

1931-ci il  də Te  zer dö  nə  min ta  nın-
 mış hə  kim  lə  rin  dən Ni  met Taş  kı  ran-
 la ev  lə  nir və Vya  na  ya ge  dir. 1933-
də Tür  ki  yə  yə qa  yı  dır. İki öv  lad  la  rı 
olur. Qız  la  rı Su  na ar  xeolo  gi  ya, oğ -
lan  la  rı Me  te isə İs  veç  rə  də si  ya  sət 
üz  rə təh  sil alır. 

Qar  sın ilk 
qa  dın mil  lət və  ki  li
Tür  ki  yə  də 1934-cü il  də qa  dın  la  ra 

par  la  men  tə se  çil  mək hü  qu  qu ve  ri  lir. 
1941-ci il  də Te  zer Taş  kı  ran Kas  ta  mo-
 nu  dan mil  lət və  ki  li se  çi  lir. Bu ba  rə  də 
Sü  rəy  ya Ağaoğ  lu xa  ti  rə  lə  rin  də ya -
zır: 

“1941-ci il  də qar  da  şım Sə  mə  di 
Da  xi  liy  yə və  ki  li Re  cep Pe  ker ça  ğı  ra -
raq “Bir çox gən  ci mil  lət və  ki  li seç -
mək is  tə  yi  rik, sə  ni də is  tə  yi  rik, mü -
ra  ciət elə” de  yir. O vaxt  lar tək par  ti -
ya  lı re  jim ol  du  ğu üçün seç  ki  lər tə  yi -
nat  dan o tə  rə  fə get  mir  di. Seç  ki  nin 
ax  şa  mı ra  dioda Sə  mə  din adı  nın oxu-
 na  ca  ğı  nı göz  lə  yər  kən Te  ze  rin adı  nı 
eşit  dik. O da mil  lət və  ki  li na  mi  zəd  li-
 yi  ni ra  diodan öy  rən  miş  di. İnö  nü, 
Te  ze  ri An  ka  ra Qız Li  se  yi  nin mü  di  ri 
ki  mi, ey  ni za  man  da da Maarif Şu  ra -
sın  dan ta  nı  yır  dı və çı  xış  la  rı  nı bə  yə -
nir  di. Te  zer Kas  ta  mo  nu de  pu  ta  tı ol -
du. Tə  bii ki, ailə  miz üçün Te  ze  rin və 
ya Sə  mə  din ba  şa  rı  sı ara  sın  da fərq 
yox idi. Çox se  vin  dik”. 

1946-cı il  də isə Taş  kı  ran Qar  sın ilk 
qa  dın mil  lət və  ki  li ki  mi par  la  men  tə 
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Tezere qardasi Abdurrehmanin olumu 
ile bagli gonderilmis teleqram

Sol  dan sa  ğa: Ni  met  Taş  kı  ran, Su  na  Taş  kı  ran, Te  zer Taş  kı  ran və Me  te Taş  kı  ran



G Ü N D Ə M

se  çi  lir. 1950-ci il  də 10 ki  şi na  mi  zəd 
ara  sın  da ən çox sə  si (83 
min 14) əl  də edə  rək Qars -
dan növ  bə  ti də  fə de  pu  tat 
se  çi  lir. De  yi  lən  lə  rə gö  rə, 
hə  min dö  nəm  də Qars  da 
do  ğu  lan qız uşaq  la  rı  nın ək -
sə  riy  yə  ti  nə onun şə  rə  fi  nə 
Te  zer adı qo  yu  lub. 

Mil  lət və  kil  li  yi dö  nə  min -
də Te  zer Taş  kı  ran təh  sil, qa -
dın və uşaq hü  quq  la  rı ilə 
bağ  lı çı  xış  lar edir, bu sa  hə  də 
müx  tə  lif iş  lər gö  rür. Mə  sə -
lən, 11 iyun 1951-ci il  də par -
la  ment  də  ki çı  xı  şın  da Taş  kı -
ran təh  sil  siz və  tən  daş  lar üçün 
xü  su  si təh  sil proq  ram  la  rı  nın 
ha  zır  lan  ma  sı  nı, on  lar üçün 
xü  su  si əlif  ba  nın ya  zıl  ma  sı və 
gə  rək  li bil  gi  lə  rin ol  du  ğu ki -
tab  la  rın kənd  lə  rə ya  yıl  ma  sı  nı, 
ra  dio va  si  tə  si  lə dərs  lə  rin ve  ril -
mə  si  ni tək  lif et  miş  di. Elə  cə də, 
di  lin sa  də  ləş  di  ril  mə  si  nin qız  ğın 
tə  rəf  dar  la  rın  dan bi  ri olur. 

Ata  tür  kə
təq  dim 
edi  lən ki  tab
1928-ci il  də 24 yaş  lı 

Te  zer Taş  kı  ran “Su  ri ve 
Tat  bi  ki Man  tık” ad  lı li -
sey  lər üçün mən  tiq ki -
ta  bı ya  zır. Cüm  hu  riy  yə-
 tin ilk il  lə  rin  də dərs  lik 
ki  tab  la  rı  nın az ol  ma  sı 
Te  ze  ri bil  di  yi fran  sız di -
lin  dən tər  cü  mə  lər edə -
rək be  lə bir ki  ta  bı ha  zır-
 la  ma  ğa məc  bur et  miş  di. 
Te  zer ki  ta  bın bir nüs  xə -
si  ni də bax  ma  sı üçün, 
içə  ri  si  nə “türk qa  dın  la -
rı  nın xi  las  ka  rı Ata  tür -
kə” ya  za  raq Mus  ta  fa 
Ka  ma  la gön  də  rir. Ata -
türk bir toy  da Te  ze  ri 
gö  rər  kən ət  ra  fın  da  kı 
qə  lə  bə  li  yə rəğ  mən ona 
ya  xın  la  şır, ki  ta  ba gö  rə 

təb  rik edir və ət  ra  fın  da  kı  la-
 ra dö  nə  rək de  yir: “Gö  rür -
sü  nüz  mü, bu ki  çik qız li -
sey  lər üçün mən  tiq ki  ta  bı 
ya  zıb, türk qız  la  rı  nın bu 
sa  hə  də ye  tiş  mə  lə  ri  nə se -
vin  mək la  zım  dır”. 

Da  ha son  ra Ata  türk ki -
tab  da olan ağır ter  min  lə -
rin ye  ni, sa  də söz  lər  lə ifa -
də edil  mə  si  nin gə  rək  li  li -
yi  ni bil  di  rir. Bu ki  ta  ba 
gö  rə Te  zer təh  sil na  zir  li  yi 
tə  rə  fin  dən mü  ka  fat  lan -
dı  rı  lır. 

Te  zer Taş  kı  ran “Stüart 
Mill” (fi  lo  so  fun hə  yat və 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı haq  qın  da), 
“Suç  lu ço  cuk  la  rı  mız” 
(qar  da  şı Sə  məd Ağaoğ -
lu ilə bir  lik  də uşaq is -
lah evin  də apa  rı  lan 
araş  dır  ma), “Türk əx -
la  qı  nın il  kə  lə  ri, “Qa -
dın hü  quq  la  rı”, “Və -
tən  da  şın əl ki  ta  bı” və 
di  gər ki  tab  la  rın da 
müəl  li  fi  dir. 

Te  zer Taş  kı  ran 
Tür  ki  yə  də qa  dın hü -
quq  la  rı  nı mü  da  fiə 

edən və bu möv  zu  da əsər  lər 
ya  zan şəxs ki  mi xa  tır  la  nır. Bu fəaliy-
 yə  ti  nə gö  rə, o, ba  cı  sı Sü  rəy  ya ilə bir-
 lik  də Ame  ri  ka  da təş  kil olu  nan Qa -
dın  lar Bir  li  yi Konq  re  si  nə də  vət alır, 
la  kin tex  ni  ki prob  lem  lər sə  bə  bin  dən 
ora  da iş  ti  rak edə bil  mir. Sü  rəy  ya 
Ağaoğ  lu isə təd  bi  rə qa  tı  lır. 

Te  zer həm  çi  nin “Uni  ver  si  te  li Ka -
dın  lar Der  ne  ği”nin baş  qa  nı idi. 

Te  zer Taş  kı  ran 4 may 1979-cu il  də 
və  fat edir. 

Tür  ki  yə  də 1987-ci il  dən eti  ba  rən 
onun adı  nı da  şı  yan mək  təb fəaliy  yət 
gös  tə  rir. 

Qar  da  şı Sə  məd Ağaoğ  lu xa  ti  rə  lə -
rin  də ya  zır: “Min  lər  lə tə  lə  bə ye  tiş -
dir  di  yi müəl  lim hə  ya  tın  da və on il 
mil  lət və  ki  li ol  du  ğu dö  nəm  də on -
dan bir nə  fər də ol  sun şi  ka  yət  çi ol -
ma  dı”. 

Dil  qəm Əh  məd

P.S. Bu ya  zı  da ya  yın  la  nan 
fo  to və sə  nəd  lər şəx  si ar -
xi  vim  dən  dir.

52   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   53



XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də Öz  bək ədə -
biy  ya  tı baş ve  rən ic  ti  mai-si  ya  si ha  di-
 sə  lə  rə gö  rə iki döv  rə bö  lü  nür: 1. 
1905-1917-ci il  lər. 2. 1917-1920-ci il  lə-
 rin axı  rı  na qə  dər. 

1905-1917-ci il  lər  də Ru  si  ya və 
dün  ya ta  ri  xin  də baş ve  rən ha  di  sə  lər 
Tür  küs  tan ic  ti  mai-mə  də  ni hə  ya  tı  na 
da tə  sir gös  tər  di. 1904-cü il  də baş  la -
nan rus-ya  pon mü  ha  ri  bə  si və Çar 
Ru  si  ya  sı  nın məğ  lu  biy  yə  ti, 1905-ci il -
də im  pe  ri  ya əley  hi  nə yer  lər  də eti  raz 
dal  ğa  sı  nın baş  lan  ma  sı və bun  la  rın 
nə  ti  cə  si ola  raq Çar II Ni  ko  la  yın 17 
okt  yabr Ma  ni  fes  ti ilə ta  be mil  lət  lə  rə 
söz, vic  dan və mət  buat azad  lı  ğı  nın 
ve  ril  mə  si, I Dün  ya mü  ha  ri  bə  si və 
Tür  küs  tan  da im  pe  ri  ya əley  hi  nə baş -
la  nan mil  li hə  rə  kat, 1917-ci il fev  ral 
və okt  yabr in  qi  lab  la  rı, nə  ha  yət bu 

ilin 27 no  yab  rın  da Tür  küs  tan mux -
ta  riy  yə  ti  nin elan olun  ma  sı və da  ha 
son  ra bol  şe  vik  lər tə  rə  fin  dən ləğv 
olun  ma  sı bi  rin  ci dövr üçün mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edən ha  di  sə  lər  dən 
idi.

 XX əsr bo  yu öz  bək ədə  biy  ya  tın  da 
sa  da  la  dı  ğı  mız ha  di  sə  lə  rin əks-sə  da -
sı  nı duy  maq müm  kün  dür.  XX əs  rin 
əv  vəl  lə  ri türk xalq  la  rı  nın hə  ya  tın  da 
mü  hüm ta  ri  xi mər  hə  lə ki  mi sə  ciy  yə-
 lə  nir. Bu dövr  də rus iş  ğa  lın  da olan 
Qaf  qaz, Tür  küs  tan və Vol  qa  bo  yu 
türk  lə  rin  də ey  ni məz  mun kəsb edən 
fi  kir axın  la  rı mey  da  na çıx  dı. 1917-ci 
il in  qi  la  bı və bol  şe  vik  lə  rin ha  ki  miy -
yə  tə gəl  mə  si qey  ri-rus əha  li  yə, xü  su-
 si  lə də is  tiq  lal uğ  run  da mü  ba  ri  zə 
apa  ran türk xalq  la  rı  na heç də müs -
bət nə  ti  cə  lər vəd et  mir  di. 

1905-ci il  də rus-ya  pon mü  ha  ri  bə -
sin  də rus  la  rın məğ  lu  biy  yə  ti Çar II 
Ni  ko  la  yın par  ti  ya  la  ra qar  şı kəs  kin 
mü  na  si  bə  ti də  yiş  dir  mə  yi məc  bur et -
di. Çar Ru  si  ya  sın  da qu  ru  lan ha  kim 
par  ti  ya  lar di  gər qey  ri-rus xalq  la  rın -
da baş  la  nan azad  lıq hə  rə  kat  la  rı  na 
heç də müs  bət mü  na  si  bət bəs  lə  mir -
di  lər. Hət  ta rus li  be  ral  la  rı  nın qur  du-
 ğu Ka  det par  ti  ya  sı Ru  si  ya  nın mil  lət-
 lə  rə gö  rə fe  de  ral şə  kil  də bö  lün  mə  si -
nə qar  şı idi. Bir mər  kə  zə bağ  lı “bü -
töv bir Ru  si  ya” fik  ri  ni dəs  tək  lə  yə  rək, 
Pol  şa  dan baş  qa heç bir mil  lə  tə si  ya  si 
mux  ta  riy  yə  tin ve  ril  mə  mə  si proq  ra -
mı  nı irə  li sü  rür  dü  lər.

XX əs  rin ilk il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq 
Tür  küs  tan  da cə  did hə  rə  ka  tı ge  niş 
ya  yıl  ma  ğa baş  la  dı. Cə  di  dizm “üsul-
cə  did” (ye  ni  ləş  mə) mək  təb  lə  ri  nin 
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adın  dan gö  tü  rül  müş və da  ha son  ra 
türk xalq  la  rı  nı əha  tə edən ge  niş  miq-
 yas  lı ic  ti  mai, si  ya  si və mə  də  ni hə  rə -
ka  ta çev  ril  miş  dir. Cə  di  diz  min ya -
ran  ma döv  rü ilə bağ  lı təd  qi  qat  çı  la  rın 
müx  tə  lif fi  kir  lə  ri möv  cud  dur. Mə  sə -
lən, ta  tar cə  di  diz  mi  nin təd  qi  qat  çı  la -
rın  dan bi  ri D.İs  xa  kov (və bir sı  ra 
baş  qa ta  tar təd  qi  qat  çı  lar) Ta  ta  rıs  tan -
da cə  di  diz  min XVIII əsr  dən ya  ran  dı-
 ğı  nı əsas  lan  dır  ma  ğa ça  lış  mış  lar. D.
İs  xa  kov bu fik  ri  ni Ru  si  ya  nın Ta  ta  rıs-
 ta  nı da  ha əv  vəl iş  ğal et  di  yi ilə bağ  la-
 yır. Hət  ta cə  di  diz  min Əli  şir Nə  vai 
ilə baş  la  dı  ğı  nı id  dia edən təd  qi  qat  çı-
 lar da var  dır. Bu  na bax  ma  ya  raq ək -
sər təd  qi  qat  çı  lar hə  rə  ka  tın XIX əs  rin 
ikin  ci ya  rısn  da ya  ran  dı  ğı  nı qə  bul 
edir  lər. Bə  dii ədə  biy  yat cə  did ide  ya-
 la  rı  nın ya  yıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy -

na  mış  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, bir çox 
təd  qi  qat  çı  lar Öz  bək ədə  biy  ya  tı  nın 
in  ki  şaf ta  ri  xi  ni iki döv  rə bö  lür  lər:

1.Ça  ğa  tay döv  rü  
2.Cə  did döv  rü
Bu böl  gü öz  lü  yün  də cə  di  diz  min 

Öz  bək bə  dii dü  şün  cə  sin  də oy  na  dı  ğı 
mü  hüm ro  lu ifa  də et  mək  də  dir. XX 
əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən eti  ba  rən Tür  küs-
 ta  nın hə  ya  tın  da baş  lı  ca hə  rə  ka  ta 
çev  ri  lən cə  di  dizm özü  nün ən mü -
kəm  məl ifa  də for  ma  sı  nı bə  dii ədə -
biy  yat  da tap  dı. İlk əv  vəl “üsu  li-cə -
did” mək  təb  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı ilə 
baş  la  yan hə  rə  kat da  ha son  ra mil  li 
mət  buatın, mil  li teat  rın ya  ran  ma  sı 
ilə ye  ni mər  hə  lə  lə  rə yük  səl  di. İlk 
“üsu  li cə  did” mək  təb  lə  ri XIX əs  rin 
80-ci il  lə  rin  də Krım  da İs  ma  yıl bəy 
Qas  pi  ra  lı tə  rə  fin  dən açıl  mış  dır. Qas-

 pi  ra  lı tək bu mək  təb  lə  ri aç  maq  la ki -
fa  yət  lən  mə  di. Bu mək  təb  lə  rin türk 
xalq  la  rın  da ge  niş ya  yıl  ma  sı üçün 
əlin  dən gə  lə  ni et  di. Tür  küs  tan  da 
“üsu  li-cə  did” mək  təb  lə  ri  nin açıl  ma -
sın  da da Qas  pi  ra  lı  nın bö  yük ro  lu 
ol  muş  dur. Onun ilk də  fə 1893-cü il -
də Bu  xa  ra  ya gə  lə  rək ilk “üsu  li-cə -
did” mək  təb  lə  ri  nin aç  ma  sı ilə bağ  lı 
fi  kir  lər möv  cud  dur. Da  ha son  ra Mü -
nəv  vər Qa  ri, M.Beh  bu  di Tür  küs  ta -
nın ay  rı-ay  rı yer  lə  rin  də mək  təb  lə  ri 
aç  ma  ğa baş  la  dı  lar. Cə  did mək  təb  lə -
ri  nin ənə  nə  vi di  ni tə  ma  yül  lü mək -
təb  lər  dən fər  qi bu mək  təb  lər  də di  ni 
elm  lər  lə ya  na  şı dün  yə  vi elm  lə  rin də 
təd  ris olun  ma  sı idi. Ab  dur  rauf Fit  rət  
yaz  dı  ğı nəsr əsər  lə  rin  də gös  tə  rir  di 
ki, ənə  nə  vi təd  ris bir çox mə  qam  lar -
da müasir dün  ya  nın tə  ləb  lə  ri  nə ca -
vab ver  mir. Hət  ta elə bir və  ziy  yə  tə 
gəl  miş  di ki, ənə  nə  vi məd  rə  sə  lə  ri bi -
ti  rən  lər “Qu  ran” və Pey  ğəm  bə  rin 
hə  dis  lə  ri  ni be  lə yax  şı bil  mir  di  lər. 
Təh  sil is  la  ha  tı  nın zə  ru  ri  li  yi  ni cə  did -
çi  lər nə  zə  ri for  ma  da yaz  dıq  la  rı əsər-
 lər  lə təb  liğ edir, pa  rak  tik for  ma  da 
aç  dıq  la  rı mək  təb  lər  lə nü  ma  yiş et  di -
rir  di  lər. 

XIX əsr  də Tür  küs  ta  nın iş  ğa  lı  nı 
ba  şa çat  dı  ran Çar Ru  si  ya  sı yer  li xal -
qı as  si  mi  li  ya  si  ya et  mək, xris  tian  laş -
dı  rı  la  raq, da  ha son  ra rus  laş  dır  ma  sı 
məq  sə  di ilə ar  dı  cıl fəaliy  yə  tə baş  la -
dı  lar. Rus baş  bi  lən  lə  ri XIX əsr bo  yu 
bir sı  ra pro  yekt  lər iş  lə  yə  rək Çar rəh-
 bər  li  yi  nə təq  dim et  miş  lər. Bu dövr -
də bi  lə  rək  dən və ya bil  mə  yə  rək  dən 
rus pro  yekt  lə  ri  nin tə  si  ri al  tın  da mil -
lə  ti hə  dəf alan və onu tən  qid edən 
sə  nət  kar  lar da var idi. Qə  bul və tət -
biq olu  nan pro  yekt  lə  rin ma  hiy  yə  ti 
türk xalq  la  rı  nın ta  ri  xi  nin unut  du  rul-
 ma  sı, et  nik kim  lik və dil ba  xı  mın  dan 
par  ça  lan  ma  sı  nı nə  zər  də tu  tur  du. 
Cə  di  diz  min tə  məl prin  sip  lə  ri İs  ma -
yıl bəy Qas  pi  ra  lı tə  rə  fin  dən iş  lən -
miş  dir.  XIX əs  rin 80-ci il  lə  rin  də 
Qas  pi  ra  lı “Tər  cü  man” qə  ze  ti və 
“üsu  li-cə  did” mək  təb  lə  ri ilə məhz 
türk xalq  la  rı  nı göz  lə  yən bu qor  xunc 
təh  lü  kə  nin qar  şı  sı  nı al  ma  ğı dü  şü -
nür  dü. Qas  pi  ra  lı əs  lin  də rus baş  bi -
lən  lə  ri  nə al  ter  na  tiv pro  yekt or  ta  ya 
qoy  ma  ğa ba  car  mış  dı. “Dil  də, fi  kir  də 
və iş  də bir  lik” te  zi  si  ni əsas fəaliy  yət 
prin  si  pi ki  mi gö  tü  rən Qas  pi  ra  lı ilk 
növ  bə  də türk xalq  la  rı  nın dil bir  li  yi 
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mə  sə  lə  si  ni nə  zə  ri cə  hət  dən əsas  lan -
dı  rır və qə  zet sə  hi  fə  lə  rin  də prak  tik 
tət  bi  qi  nə ça  lı  şır  dı. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
“Tər  cü  man” za  ma  nın  da türk xalq  la-
 rın  da ge  niş ya  yı  lan bir qə  zet idi. Zi -
ya Gö  yalp “Türk  çü  lü  yün əsas  la  rı” 
ki  ta  bın  da türk  çü fik  rə qar  şı olan II 
Əb  dül  hə  mi  din Os  man  lı  da “Tər  cü -
man”ın ya  yıl  ma  sı  na qa  da  ğa qoy  du -
ğu haq  qın  da bəhs et  miş  dir. 

Cə  did  çi  li  yin ya  ran  ma  sı və in  ki  şa -
fı döv  rün tə  lə  bi idi. Rus zi  ya  lı  la  rı 
ara  sın  da cə  did  çi  lik  lə bağ  lı iki  li fi  kir -
lər möv  cud idi. On  la  rın bir qis  mi 
(N.İ.Aş  ma  rin, O.Q.Ro  ma  nov, S.V.Çi -
 çe  rin) bü  töv  lük  də təh  sil sa  hə  sin  də  ki 
hə  rə  ka  tın mü  tə  rəq  qi xa  rak  te  ri  ni 
qeyd edir  di  lər və nə  zə  rə çarp  dı  rır  dı-
 lar ki, “ta  tar pe  da  qo  ji mü  hi  ti əhə -
miy  yət  li uğur qa  za  nıb  dır” və bu za -
man be  lə bir fak  tı da eti  raf edir  di  lər 
ki, mü  tə  rəq  qi hə  rə  kat baş  qa mü  səl -
man  lar  dan da  ha çox ta  tar  la  rı əha  tə 
et  di”. Baş  qa  la  rı (V.D.Smir  nov, 
S.V.Smo  lens  ki, A.S.Bu  di  lo  viç) ye  ni 
me  to  du təh  si  lə mən  fi mü  na  si  bət  lə  ri-
 ni giz  lət  mir  di  lər və qeyd edir  di  lər 
ki, “köh  nə tip  li mək  təb  lər da  ha az 
zi  yan  lı idi”.

Rus rəh  bər  li  yi  nin qey  ri-rus, xü  su-
 sən türk xalq  la  rı  na qar  şı mü  na  si  bə  ti 
bəl  li idi. Cə  did mək  təb  lə  ri  nin açıl -
ma  sı  na müs  bət ya  na  şan  lar be  lə əha -
li  ni məh  dud şə  kil  də sa  vad  lan  dı  ra -
raq, Mosk  va  nı və rus xal  qı  nı mər  kə-
 zə və əl çat  ma  yan ar  zu  ya çe  vir  mə  yə 
ça  lı  şır  dı  lar. Bu yol  la yer  li xalq  la  rın 
dil  lə  ri  ni, et  nik kim  lik  lə  ri  ni məhv et -
mək  lə on  la  rı xris  tian  laş  dır  maq və 
rus  laş  dır  maq niy  yə  ti gü  dür  dü  lər. 
Bu ba  xım  dan iş  ğal al  tın  da olan türk 
cə  miy  yə  tin  də ge  dən mü  ba  ri  zə  də əs -
lin  də üç tə  rəf möv  cud idi. Bun  lar -
dan iki  si bəl  li  dir: qə  dim  çi  lər və cə -
did  çi  lər. Üçün  cü  sü isə Ru  si  ya im  pe -
ri  ya  sı və rus zi  ya  lı  la  rı idi.

Əs  lin  də Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sı və 
onun pro  yekt  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çi  rən 
rus zi  ya  lı  la  rı ça  lış  dıq  la  rı qə  dər hər 
iki fi  kir axı  mı  nın için  də ol  ma  ğa və 
bu fi  kir axım  la  rı  nı öz ma  raq  la  rı çər -
çi  və  sin  də yön  lən  dir  mə  yə ça  lı  şır  dı -
lar. Bir sı  ra mü  tə  rəq  qi qə  dim  çi və 
cə  did  çi  lə  rin yer  li xal  qın ta  le  yük  lü 
mə  sə  lə  lə  rin  də or  taq möv  qe  yə gəl  di -
yi  ni gör  mək müm  kün  dür. Mə  sə  lən, 
M.Beh  bu  di  nin qə  lə  mə al  dı  ğı və öz -
bək dra  ma  tur  gi  ya  sı  nın ilk nü  mu  nə  si 

ki  mi əhə  miy  yət  li olan “Pa  dar  kuş” 
(ata qa  ti  li) əsə  rin  də müəl  lif hər iki 
fi  kir axı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin gənc -
li  yin gə  lə  cək in  ki  şa  fı na  mi  nə or  taq 
fi  kir  də ol  du  ğu  nu ya  rat  dı  ğı qəh  rə -
man  lar  la gös  tər  mə  yə ça  lış  mış  dır. 
Döv  rün real  lı  ğı bun  dan iba  rət idi ki, 
Tür  küs  tan in  ki  şaf ba  xı  mın  dan Av  ro-
 pa  dan çox ge  ri qal  mış  dı. Tür  küs  tan 
ta  ri  xi qüd  rə  ti  ni itir  miş, par  ça  la  na  raq 
iş  ğal al  tı  na düş  müş  dü. Ab  dur  rauf 
Fit  rə  tin təh  si  lə dair ba  xış  la  rı  nı əks 
et  di  rən “Bə  dil” əsə  rin  də təh  sil uğ -
run  da apa  rı  lan mü  ba  ri  zə xal  qın 
“ölüm, qa  lım” mü  ba  ri  zə  si ki  mi də -
yər  lən  di  ri  lir. Bu ba  xım  dan rus im -
pe  ri  ya ma  raq  la  rı  nın po  zu  cu  luq 
fəaliy  yə  ti qə  dim  çi  lər ara  sın  da da  ha 
çox ke  çər  li idi. Çün  ki sü  rət  li şə  kil  də 
in  ki  şaf edən cə  di  dizm Ru  si  ya im  pe -
ri  ya  sı və rus zi  ya  lı  la  rı  nın göz  lə  mə  di-
 yi bir yol  la get  di. Cə  did mək  təb  lə  ri -
nin qal  ma  sı  na tə  rəf  dar olan rus zi  ya-

 lı  la  rı bu yol  la öz  lə  ri  ni mər  kə  zə çe -
vir  mə  yə ça  lı  şır  dı  lar. Bu  na bax  ma  ya -
raq XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də elə zi  ya  lı -
lar ye  tiş  di ki, rus baş  bi  lən  lə  ri  nin 
cız  mış ol  du  ğu sər  həd  lə  ri dar  ma  da -
ğın et  di  lər. Ab  dur  rauf Fit  rə  tin yaz -
dı  ğı nəsr əsər  lə  ri, pub  li  sis  tik mə  qa -
lə  lə  ri onu sü  but edir ki, cə  did  çi  lik 
nəin  ki re  gionun, bü  tün dün  ya  da baş 
ve  rən ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  ri təh  lil 
edə bi  lən və öz mil  li çı  xar  la  rı na  mi -
nə ən doğ  ru fi  kir  lə  ri söy  lə  yə bi  lən 
dü  ha  lar ye  tiş  dir  miş  di. Çar Ru  si  ya  sı -
nı əvəz edən bol  şe  vik  lər si  vil mü  ba -
ri  zə  nin qey  ri-müm  kün ol  du  ğu  nu 
an  la  ya  raq 30-cu il  lər  də türk xalq  la  rı-
 nın mü  tə  rəq  qi fi  kir adm  la  rı  nı fi  zi  ki 
cə  hət  dən məhv et  di  lər. Uzun il  lər 
cə  did  çi  lik düş  mən hə  rə  kat ki  mi təb -
liğ olun  du. 

Meh  man Hə  sən
AMEA Ni  za  mi adı  na Ədə  biy  yat 

İns  ti  tu  tu  nun əmək  da  şı
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T Ü R K  İ Z İ

UNUDULAN 
TARİX
Öz ge  niş kök  sün  də qə  dim 
türk ki  ta  bə  lə  ri  ni- ya  zı  lı ya  zı -
sız şa  hid abi  də  lə  ri, tor  paq  lar 
al  tın  da ya  tan əc  dad  la  rı  mı  zın 
türk əzə  mə  ti  ni da  ğa çe  vi  rən 
kur  qan  lar daş  lar  da türk im -
za  sı – tam  ğa  lar... İn  di yad 
hü  dud  la  ra sı  ğın  mış və ya əs -
lin  dən kö  kün  dən şüb  hə  li, 
aman  sız bir so  yuq  luq  la ay  rı -
lıb qo  pan, də  yi  şən-də  yiş  di  ri-
 lən türk soy  la  rı  nın ana yur  du 
ya  di  gar  la  rı nə qə  dər, hüzn  lü 
da  ya  nıb dur  sa  lar da göz da  ğı 
ol  maq qə  dər can  lı fakt  lar  dır. 

TE  MİR  NİK-dən  
ROS  TOV DON-a dək
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Bu gün hər kə  sə yax  şı ta  nış olan Ros -
tov-Don şə  hə  ri əs  ki türk məs  kə  ni Te  mir -
nik və ya Te  mir  nək şə  hə  ri  nin üzə  rin  də 
uca  dıl  mış  dır. 1690-lar  da  Azak (Azov) də -
ni  zi bo  yu  na tam yi  yə  lə  nən rus  lar 1749-
1750-ci il  lər  də ar  tıq əl  lə  rin  də olan Te  mir -

nik şə  hə  rin  də li  man və göm  rük  xa  na tik  di-
 lər. Be  lə ki,  bu li  man  dan 5 də  ni  zə yol 
açı  lır  dı. 1749-cu il de  kab  rin 15-də Pyot  run 
qı  zı ça  ri  ça Ye  li  za  ve  ta Pet  rov  na  nın ver  di  yi 
fər  man  la Te  mer  nik göm  rü  yü tə  sis olu  nur; 
bu son  ra  lar şə  hə  rin sa  lın  ma  sı  nın Rus ta  ri-
 xi ola  raq qə  bul edil  di. Te  mer  nik  də əs  gər 
qış  la  la  rı, tür  mə, li  man bi  na  la  rı ti  ki  lir.

Don çöl  lə  ri qə  dim ta  rix  dən skif  lə  rin 
və  tə  ni ol  muş, hun  la  rın yü  rü  şü  nə şa  hid  lik 
et  miş, bu  ra  da gül  cü Bul  qar xa  qan  lı  ğı 
hökm sür  müş, ar  dın  ca Xə  zər xa  qan  lı  ğı 
tər  ki  bin  də ya  şa  mış  dı. XV əsr  dən ar  tıq bu -
ra  da qüd  rət  li Os  man  lı fak  to  ru güc  lən  mə -
yə baş  la  yır.

Şə  hə  rin əra  zi  sin  də bu gün də köh  nə 
ya  şa  yış ti  ki  li  lə  ri  nin iz  lə  ri gö  rün  mək  də  dir. 
Ya  şı mi  lad  dan ön  cə 3 min il  li  yə ça  tan bu 
qa  lıq  lar heç kə  si ma  raq  lan  dır  mır, şə  hə  rin 
ha  zır  kı sa  kin  lə  ri Rus  lar və er  mə  ni  lər bir 

qay  da ola  raq Ros  to  vun ye  ni ta  ri  xi  nə sa  hib 
çı  xır, onun  la ma  raq  la  nır  lar. Şə  hə  rin ye  ni 
ta  ri  xi isə Rus ça  rı Pyot  run Azov yü  rü  şü ilə 
baş  la  yır. 

Rus ça  rı Pyotr hə  lə Azo  va hər  bi sə  fə -
rin  də (1695-1696) Don nəh  ri  nin 80 met  rə 
ça  tan, hün  dür dik sa  hi  lin  də  ki bu qə  sə  bə -
nin ye  ri  ni gə  lə  cək  də ucal  da  ca  ğı hərb qa  la-
 sı  üçün çox əl  ve  riş  li he  sab edib bə  yən  miş-
 di.  Fik  rin  dən dön  mə  yə  cə  yi tez  lik  lə bəl  li 
ol  du. 1703-də tax  ta çı  xan sul  tan Əh  mə  din 
cü  lu  su mü  na  si  bə  ti  lə hökm  da  rın Mosk  va -
ya  gön  dər  di  yi el  çi  si gö  rüş  də  rus ça  rı  na 
ye  ni sul  ta  nın sa  lam  la  rı  nı çat  dı  ra  raq, sö  zü-
 nün ar  dın  da ça  rın Azov və Don üzə  rin  də 
hərb qa  la  la  rı tik  mə  sin  dən sul  ta  nı  nın qay -
ğı  lan  dı  ğı  nı ye  tir  dik  də çar özü  nə  məx  sus 
dik  baş  lıq  la: sul  tan öz tor  paq  la  rın  da azad 
ol  du  ğu ki  mi mən də  öz top  ra  ğım  da aza -
dam, de  di. La  kin 1711-də Prut sül  hü ilə 
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nə  ti  cə  lə  nən məğ  lu  biy  yə  tin acı  sı onu bu 
fik  ri  ni hə  ya  ta keç  mə  sin  dən uzaq sal  dı. 
Bu  nun  la Rus  lar is  ti  la et  dik  lə  ri Azov bo -
yun  dan, elə  cə də Ta  qan  roq qa  la  sın  dan əl 
çək  mə  li ol  du  lar. La  kin Belq  rad mü  qa  vi  lə-
 sin  dən son  ra Ru  si  ya  nın əli Azo  va çat  ma -
sa  da Don bo  yun  da möh  kəm  lən  mə  yi, ye -
ni  cə əl  də et  di  yi tor  paq  la  rı  nın cə  nub  dan 
eti  bar  lı  mü  da  fiəsi üçün Do  nun aşa  ğı  la -
rın  da- Çer  kass  ki ilə Azov ara  sın  da qa  la 
tik  mə  yə mü  vəf  fəq ol  du. Bun  dan məq  səd 
Qa  ra də  ni  zə çıx  maq idi… 

Əs  ki türk yur  du Te  mir  nik Azak də  ni  zi-
 nə tö  kü  lən dörd bö  yük ça  ya bağ  lı idi. 
Odur ki, Don ça  yı  nın sağ sa  hi  lin  də yük  sə-
 lən Ba  tay tə  pə  lə  rin  də, Te  mer  nik ça  yı  nın 
Don ça  yı  na  qo  vuş  du  ğu yer  də yer  lə  şən bu 
şə  hə  ri rus  lar sa  hib olan ki  mi möh  kəm 
hərb qa  la  sı  na çe  vir  di  lər. Xris  tian  lı  ğın bu 
ye  ni zəbt olun  muş tor  paq  lar  da qə  lə  bə çal-
 ma  sı mü  na  si  bə  ti  lə im  pe  rat  ri  ça  nın fər  ma  nı 
ilə 1761-ci il  də Te  mir  nik şə  hə  ri  nə pra  vos -
lav kil  sə mü  qəd  də  si mit  ro  po  lit Dmit  ri 
Ros  tovs  ki  nin şə  rə  fi  nə Mü  qəd  dəs Ros  tov 
qa  la  sı adı ve  ril  di… La  kin Rus  la  rın da  ha 
əv  vəl  dən Ya  ros  lav vi  la  yə  tin  də də bir Ros-
 tov şə  hə  ri var  dı; odur ki, bu ye  ni yi  yə  lən -
dik  lə  ri türk şə  hə  ri  nə Ya  ros  lav vi  la  yə  tin  də-

 ki əs  ki Bö  yük Ros  tov (mit  ro  po  lit Dmit  ri 
xid  mət et  di  yi bu şə  hə  rin adı  nı özü  nə so -
ya  dı gö  tür  müş  dü ) şə  hə  rin  dən fərq  lən  dir-
 mək üçün 1796-cı il  də Ros  tov-Don (yə  ni 
Don ça  yı üzə  rin  də Ros  tov) adı ve  ri  lir. 

Çox keç  mir ki, ye  ni  cə baş  la  nan 1768-
1774-cü il  lər Rus-Türk mü  ha  ri  bə  si  ni qa  li -
biy  yət  lə ba  şa çat  dı  ran Ru  si  ya 1774-cü il  də 
Kü  çük Qay  nar  ca sül  hü  nün sər  fə  li nə  ti  cə -
lə  ri ilə Türk tor  paq  la  rı içə  ri  si  nə doğ  ru 
da  ha da irə  li  lə  yir; Ru  si  ya is  ti  la olun  muş 
bu tor  paq  lar  da da  yaq mən  tə  qə  lə  ri ya  rat -
maq üçün bu  ra  ya  Rus  la  rı və Çər  kəz dağ-
 la  rın  da  kı er  mə  ni kənd  lə  ri  ni  kö  çür  mə  yə 
baş  la  yır. Gəl  mə  lər və kö  çü  rül  mə  lər  lə sü -
rət  lə məs  kun  laş  dı  rı  lan qa  la bö  yü  yüb şə -
hə  rə çev  ri  lir. Göm  rük  xa  na isə öz Te  mir  nik 
(bö  yük eh  ti  mal ki, bu yer  li nü  fuz  lu ada -
mın adı ilə ad  lan  mış ya  şa  yış mən  tə  qə  si 
idi; türk dil  lə  rin  də te  me  rek`  te  mi  rik oxun 
də  mir uc  lu  ğu  dur və şəxs (oğ  lan) adı ki  mi 
ge  niş ya  yıl  mış  dı) adı ilə ya  şa  yır  dı.

Türk coğ  ra  fi  ya  sın  da te  mir, ti  mir “də -
mir”lə bağ  lı ad  la  ra tez-tez rast gəl  mək 
müm  kün  dür. Mə  sə  lən, Qa  za  xıs  ta  nın Ak -
tü  bə və Ka  ra  kan  da vi  la  yət  lə  rin  də Te  mir 
və Te  mir  tau şə  hər  lə  ri, Ke  me  ro  vo vi  la  yə -
tin  də (Ru  si  ya) Te  mir  tau şə  hə  ri, Da  ğıs  ta -
nın Buy  naksk şə  hə  ri  nin əv  vəl  ki adı Te  mir 
xan Şu  ra (Şu  ra bu şə  hər  dən axan ça  yın 
adı  dır.); Or  ta Asi  ya  da Sur  xan Dər  ya vi  la -
yə  tin  də Te  mir Ka  puk (in  di  ki tər  cü  mə 
edil  miş adı: Je  lez  na  ya Vo  ro  ta); Aşa  ğı Ku -
ban bo  yun  da Ka  bar  day şə  hə  ri Te  mü  rük 
və s. 

Əs  ki Türk yur  du Te  mir  ni  kin (Ros  tov-
Don) ət  ra  fın  dan Türk ad  la  rıy  la əha  tə  lən -
miş  dir: Ak  say, Ba  qay, Ya  ğar  lık, Ka  ğal  nık, 

Ka  şar, Kur  qan, Ba  tay(sk), Çal  tır, Nax  çı -
van, Sul  tan sa  la, Sam  bek kənd  lə  ri, Tuz  lov 
ça  yı və s. Şə  hə  rin mər  kə  zi kü  çə  lə  rin  dən 
bi  ri Ba  kı cad  də  si  dir. Bu gün əs  ki Te  mir -
nik  də şə  hər  də ya  şa  yan 300 min mü  səl  ma-
 nın iba  dət ye  ri olan məs  cid və bö  yük ca -
me fəaliy  yət gös  tər  mək  də  dir.

…Te  mir  nik li  man və göm  rük  xa  na ki  mi 
XVIII-XIX əsr  lər  də cə  nub-şər  qi Ru  si  ya  nın 
iq  ti  sa  di hə  ya  tın  da mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir  di. 1756-dan Te  mer  nik li  ma  nın -
da  bey  nəl  xalq İs  tan  bul- Ru  si  ya kom  pa  ni-
 ya  sı fəaliy  yət gös  tə  rir  di. 1789-cu il  də Ha -
cı  bəy (müasir Odes  sa) is  ti  la olun  duq  dan 
son  ra güc  lü li  man ki  mi in  ki  şaf et  sə də Te -
mer  ni  ki köl  gə  də qo  ya bil  mə  di; Türk, yu -
nan, ital  yan ta  cir  lə  ri bu göm  rük  xa  na  ya 
ipək, pam  bıq par  ça, in  ci, də  ri  mə  mu  lat  la-
 rı, qəh  və, ətir  li la  dan, sit  rus və qu  ru mey -
və  lər və s. gə  ti  rir, Ru  si  ya  dan də  mir, çu -
qun, inək ya  ğı, kü  rü, kə  tan, də  ri və s. 
apa  rır  dı  lar. Gə  ti  ri  lən mal  lar bu  ra  dan Ru -
si  ya  nın də  rin  lik  lə  ri  nə qə  dər ya  yı  lır, Mosk-
 va  nın, Smo  lens  kin, Ka  zan, Oren  burq və s. 
yar  mar  ka  la  rı  na ge  dib çı  xır  dı. 

1871-ci il  də Vo  ro  nej-Ros  tov Don də -
mir  yo  lu çə  kil  mə  si ilə bağ  lı Te  mir  nik göm-
 rük  xa  na  sın  dan da ta  xıl nəql edil  mə  yə 
baş  la  yır. La  kin ar  tıq son  ra  kı il  lər  də, xü  su-
 sən so  vet döv  rün  də Te  mer  nik özü  nün 
ye  ni adıy  la ta  rix  də və yad  daş  lar  da möh -
kəm  lə  nir. 

Şə  hər  də türk əha  li  si say  ca az  lıq təş  kil 
et  sə də(in  di müasir Ros  tov Do  nun əsas 
əha  li  si rus  lar, uk  ray  na  lı  lar, er  mə  ni  lər və 
be  lo  rus  lar  dan iba  rət  dir) öz din-inan  cı  nı 
və mə  də  niy  yə  ti  ni ya  şat  maq  da  dır.

Prof.dr. Minaxanım Təkləli



SЯNЯT

58   БИРЛИК   WWW.ATХEM.AZ     

Oxucuların nəzərinə!
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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:

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kazacağım. 
Seni selâmlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
Gölgende bana da, bana da yer ver. 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: 
Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık; 
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün 
Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 
Barışın güvercini, savaşın kartalı 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim. 
Senin altında doğdum. 
Senin dibinde öleceğim. 

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: 
Yer yüzünde yer beğen! 
Nereye dikilmek istersen, 
Söyle, seni oraya dikeyim!

ARİF 
NİHAT ASyA

BAYRAK  




