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ÖN SÖZ 
 

Azərbaycan xalqının milli ideologiyası ilə bağlı bir sıra 
tədqiqat əsərləri yazılsa da, hələlik ideoloji məsələlərdə möv-
cud olan boşluqlar tam doldurulmadığından məsələnin tədqiqi 
öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. İndiyə qədər bu prob-
lemin həlli ilə bağlı edilən cəhdlər demək olar ki, öz məntiqi 
sonluğuna tam çatmamışdır. Əksinə, bununla bağlı cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrində daha geniş şəkildə muzakirələr aparılır, 
problemin həlli istiqamətində yeni-yeni mülahizələr, fikirlər 
irəli sürülür, yeni-yeni tədqiqat əsərləri yazılıb çap edilir. 
İndiyə qədər milli ideologiya probleminə həsr olunmuş əsər-
lərdə bu problemə kompleks şəkildə yanaşılmamış, yalnız 
problemin bəzi aspektləri məhdud və ya ziddiyyətli şəkildə təd-
qiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu mövzuya həsr edilmiş əsər-
lərdən biri də Şirvani Ədillinin “Milli ideologiyamız: Türklük, 
Çağdaşlıq, İslam” adlı tədqiqat əsəridir. 

Müəllif özünəqədərki tədqiqatlardan fərqli olaraq məsələyə 
hərtərəfli yanaşmış, öz məqsədini qısa şəkildə şərh etdikdən 
sonra ideologiya anlayışından, indiyəqədərki mövcud ideo-
logiyaların təsnifatından, tarixən yaranmış iqtisadi, hüquqi, 
dini, milli, qarışıq və ümumi təmayüllü ideologiyalardan, on-
ların məqsəd və vəzifələrindən qısa şəkildə söz açmış, Qacar və 
Osmanlı dövlətlərində milli ideyaların formalaşmasından, 
Atatürkün başçılığı altında Türkiyədə aparılmış milli istiqlal     
hərəkatından, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-
1920-ci illər) aparılan milli-demokratik islahatlardan, Sovet 
hakimiyyəti dövründə Quzey Azərbaycanda başlanmış milli 
hərəkatdan, müstəqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında 
millətçilik və Bütöv Azərbaycan ideyasından, türk millət-
çiliyində üçlü (Türklük, Müasirlik, İslam) sistemdən, türk 
millətçiliyinin hazırkı səviyyəsindən ətraflı bəhs etmiş və belə 
bir məntiqi nəticəyə gəlmişdir ki, ideologiya – ictimai prob-
lemlərin həllinə və inkişafa yönəldiyi əsaslandırılan fəlsəfi, 
iqtisadi, siyasi, hüquqi, dini, əxlaqi və s. görüşlərin və ideya-
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ların bütöv sistemi olduğundan milli ideologiyamız da bu 
əsasda formalaşmalıdır. 

Müəllif çağdaş milli ideologiyamızın əsas məsələlərindən 
olan millət və vətən anlayışından, milli mənəvi dəyərlərdən, 
elmi-texniki tərəqqinin üstünlüklərindən, milli şüur, milli döv-
lət, milli siyasət və milli hədəflərdən, iqtisadi inkişaf prob-
lemlərindən, dövlət, hüquq və hüquq sistemi, hüquqi dövlət, 
demokratiya və azadlıq anlayışlarından, insan hüquq və azad-
lığı problemindən, fəlsəfi və dini məsələlərdən bəhs etmiş və 
belə bir ümumi nəticələrə gəlmişdir ki, Millət – vahid dilə, 
folklora və tarixə malik ən böyük insanlar toplusu, Vətən – 
millətin tarixən üzərində yaşadığı, maddi və mənəvi dəyərlər 
yaratdığı və dövlət qurduğu ərazi, Milli şüur – milli ideyalara 
əsaslanan ictimai şüur forması, Milli dövlət – millətin milli mə-
nəvi dəyərləri olan dilinə, folkloruna və tarixinə söykənən, 
onun tarixi ərazisində qurulmuş və milli mənafeləri təmsil edən 
dövlət, Milli siyasət – milli ideologiyaya əsaslanan, milli məsə-
lələrin həllinə yönələn siyasət, Din – ictimai şüur forması və 
inama əsaslanan dünyagörüş, Demokratiya – vətəndaşların 
dövlət idarəçiliyində bərabərhüquqlu iştirakının təmin edildiyi 
hakimiyyət forması olduğundan Milli İdeologiyamız bütün 
bunları nəzərə alaraq formalaşmalıdır.  

Müəllif əsərində həmçinin türk milli varlığının əsas 
ünsürləri olan Türk dili, onun yaranması və inkişafı tarixindən, 
Türk dilinin bəzi fonetik, qrammatik və leksik özəlliklərindən, 
Türk xalqlarının ortaq ədəbi dil problemindən, Türk tarixi, 
onun təhrif olunmuş bəzi məqamları və Türk dövlətçilik 
tarixinin ümumi xronologiyasından, Türk folklorundan – xalq 
ədəbiyyatı, xalq musiqisi, xalq adət-ənənələri və digər folklor 
ünsürlərindən yığcam şəkildə bəhs etmiş və belə bir nəticəyə 
gəlmişdir ki, türk xalqlarının etnik və dövlətçilik tarixi, 
folkloru, yazılı və şifahi ədəbiyyatı, vahid bir millətin – Türk 
millətinin mənəvi dəyərləri olduğundan onlar vahid əsasda da 
öyrənilməli və öyrədilməli, milli ideologiyamız bunlara əsasən 
formalaşmalıdır.  
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Milli ideologiyamızın formalaşmasında irəli sürülən bütün 
bu dəyərli fikir və mülahizələrlə yanaşı əsərdə mübahisə 
doğuracaq bəzi məsələlər də vardır ki, onları yazılı şəkildə 
müəllifin nəzərinə çatdırdığımızdan burada qeyd etməyi lazım 
bilmirik. Ümid edirik ki, əsər çapa hazırlanarkən müəllif bu 
məsləhətlərimizi nəzərə alacaq.  

Son olaraq qeyd etməyi lazım bilirik ki, müəllifin bu əsəri 
son dövrlərdə milli ideologiyamıza həsr edilmiş ən dəyərli 
tədqiqatlardan biridir. Tədqiqat əsəri bu vaxta qədər buraxılmış 
müəyyən boşluqların doldurulmasında mühüm mənbələrdən 
sayıla bilər. 

Müəllifə gələcək tədqiqatlarında başarılar diləyirəm.   
 

Aydın  QASIMLI (MƏDƏTOĞLU) 
Türkoloq, filologiya elmləri  

namizədi, dosent. 
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Giriş 
 
Çağdaş dövrümüzdə xalqımızın milli ideologiya prob-

leminin araşdırılması aktual məsələlərdəndir. İndiyə qədər bu 
sahə ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparılmışdır. Bu araş-
dırmalara Əlikram Tağıyev, Nizaməddin Şəmsizadə, Həsən 
Əzizoğlu (Həsənov), Faiq Ələkbərov (Qəzənfəroğlu), Kamran 
Məmmədov, Elşad Mirələm, Sona Vəliyeva, Rahid Ulusel, 
Mübariz Yusifov, Aydın Abbasov və b. müəlliflərin əsərlərini 
misal göstərmək olar. Bu araşdırmalar öz tədqiqat predmetləri 
üzrə kifayət qədər dəyərli və lazımlı araşdırmalardır. Lakin 
indiyə qədər milli ideologiya mövzusunda yazılmış əsərlər 
milli ideologiyamızın yalnız ayrı-ayrı məsələlərini əhatə etmiş 
və bu baxımdan məhdud xarakter daşımışdır. Milli ideologi-
yamız demək olar ki, indiyə qədər bütöv bir sistem şəklində 
tədqiqata cəlb edilməmişdir. Hətta bəzi milli-ideoloji məsələlər 
haqqında indiyə qədər yalnız məqalələr, çıxışlar və müsahi-
bələr səviyyəsində danışılmışdır. Halbuki, xalqımızın, xüsusən 
də gənc nəslin milli şüurunun inkişafında və milli hədəflərimiz 
uğrunda mübarizədə milli ideologiyamızın bir bütöv sistem 
şəklində öyrənilməsi vacib məsələlərdəndir. Bu kitabda milli 
ideologiyamız olan türk millətçiliyini bir bütöv sistem şəklində 
araşdırmaya cəlb etməyə çalışmışıq.  

Kitab “Giriş” hissəsindən, üç bölmədən və “Nəticələr”dən 
ibarətdir.  

Birinci bölmədə öncə daha aydın və bütöv təsəvvürün 
yaranması naminə ideologiya anlayışı incələnmiş, ideologiya-
ların ən geniş təsnifatı müəyyən edilmiş, tarixən yaranmış 
ideologiyalar haqqında ətraflı məlumat verilmiş, milli ideo-
logiya – millətçilik şovinizmə qarşı dayanan bir mütərəqqi ide-
ologiya kimi izah edilmişdir. Daha sonra milli ideologiyamızın 
formalaşması və inkişafının son iki yüz illik tarixi ayrı-ayrı 
türk xalqları üzrə xronoloji olaraq, yeni yanaşma ilə nəzərdən 
keçirilmişdir. Belə ki, türk millətçiliyinin yaranmasının tarixi 
şəraiti, Qacarlar və Osmanlı dövlətlərində milli ideyaların 
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formalaşması, Çar Rusiyasında türkçülük ideyalarının for-
malaşması, Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda 
aparılan milli-demokratik islahatlar, M.K.Atatürkün başçılığı 
altında milli azadlıq hərəkatı, Türkiyə Cümhuriyyətində mil-
lətçilik, şovinist İran-fars rejiminə qarşı milli hərəkatlar, sovet 
hakimiyyəti dövründə Quzey Azərbaycanda milli hərəkat, müs-
təqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında millətçilik və 
Bütöv Azərbaycan ideyası haqqında ətraflı məlumat verilmiş 
və bu inkişaf tarixi yeni yanaşma ilə qiymətləndirilmişdir. 
Birinci bölmədə həmçinin türk millətçiliyində mövcud olan 
üçlü sistemin və türk millətçiliyinin səviyyələrinin dəqiqləş-
dirilmiş izahı verilmişdir. 

Kitabın ikinci bölməsində tarixi və mövcud reallıqları, elmi 
nəzəriyyələri və s. nəzərə alaraq çağdaş dövrümüz üçün milli 
ideologiyamızın müxtəlif (milli, iqtisadi, siyasi-hüquqi, fəlsəfi 
və dini) məsələləri sistem şəklində araşdırılmış, müəyyən 
fikirlər və qənaətlər irəli sürülmüşdür. 

Kitabın üçüncü bölməsində milli ideologiyamızda əsas 
məsələlərdən olan milli mənəvi dəyərlərimizi (MMD) qoruyub-
yaşatmaq və yüksəltmək problemləri, o cümlədən onların 
tədqiqi və təbliğinin mövcud durumu, həmçinin MMD-imizin 
ictimai əhəmiyyəti – cəmiyyətin həyatında və inkişafındakı ro-
lu haqqında geniş söhbət açılmışdır. 

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulduğundan, 
hadisələri, fikirləri, çıxarılan nəticə və qənaətləri mümkün 
qədər qısa və sadə elmi-məntiqi dildə ifadə etməyə çalışmışıq.     
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I  BÖLMƏ. İdeologiya anlayışı, ideologiyaların 
təsnifatı və tarixən yaranmış 
ideologiyalar 

 
1. İdeologiya anlayışı 

 
İdeologiya ifadəsi (yun. “idea” – anlayış, təsəvvür, “loqos” 

– söz, təlim) hərfi baxımdan “ideya haqqında elm” mənasını 
verir. Lakin elmi termin kimi ideologiya çox geniş və çoxsahəli 
anlayışdır. O, elmin müxtəlif sahələrinin, təbiət və cəmiyyət 
qanunlarının, burada qarşıya çıxan ziddiyyətlərin öyrənilməsini 
və bəşəri problemlərin həlli yollarının müəyyən edilməsini 
özündə ehtiva edir. Ta qədimdən filosoflar, mütəfəkkirlər, 
alimlər dünyanı, varlığı, materiyanı dərk etməyə, təbiət və 
cəmiyyət qanunlarını öyrənməyə, ictimai ziddiyyətləri, prob-
lemləri həll etməyə, cəmiyyətdə əmin-amanlığa, bəşəriyyətin 
xoşbəxtliyinə nail olmağa çalışmış və bununla da müxtəlif 
sahələrdə görüşlər, təlimlər, ideyalar meydana çıxmışdır. Bu 
cür çoxsahəli görüşlər və ideyaların elmi sistemi sonralar (XIX 
əsrin əvvəllərindən) ideologiya termini ilə ifadə edilmişdir. 
Lakin bu anlayışa bu günə qədər də vahid baxış yoxdur və 
müxtəlif cür təriflər verilir. İdeologiyaya ən ümumi şəkildə 
aşağıdakı kimi tərif vermək olar: 

İdeologiya – ictimai problemlərin həllinə və inkişafa yö-
nəldiyi əsaslandırılan fəlsəfi, iqtisadi, siyasi, hüquqi, dini, 
əxlaqi və s. görüşlərin və ideyaların bütöv sistemidir. 

İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, ideologiya elə bir 
bütöv sistemə malik olmalıdır ki, oradakı görüşlər biri-biri ilə 
ziddiyyət təşkil etməsin, biri-birini tamamlasın və vəhdət təşkil 
etsin. İdeologiyalarda son məqsəd kimi bir qayda olaraq ictimai 
problemlərin həlli, bəşəriyyətin xoşbəxtliyi göstərilir. Düzdür, 
əsl məqsədi mürtəce (işğalçılıq, müstəmləkəçilik, istismarçılıq, 
və s.) xarakter daşıyan ideologiyalar da var. Lakin belə 
ideologiyaların nəzəri əsaslarında adətən həqiqi məqsəd giz-
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lədilir və ideologiyanın məhz ədaləti bərqərar edəcəyi əsas-
landırılır. Beləliklə, yaradılan hər bir ideologiyada bu 
ideologiyanın həqiqətən bəşəriyyəti xoşbəxtliyə çıxaracağı, ən 
azından problemləri minimuma endirəcəyi əsaslandırılır. Bu, 
ideologiyanın təbliği və insanlara qəbul etdirilməsi üçün 
zəruridir. Bu cür əsaslandırma olmadıqda ideologiyanın əhə-
miyyəti itmiş olur. 

Bəşər tarixində bu günə qədər müxtəlif ideologiyalar 
yaranmışdır. Hər bir ideologiyada isə, adətən bir qayda olaraq  
bir sahə (iqtisadi, hüquqi, dini və s.) ilə bağlı görüşlər əsas yer 
tutur. Belə ki, ictimai ziddiyyətlərin mənbəyi kimi bir əsas amil 
(iqtisadi, hüquqi, dini və s.) göstərilir. Həmin amillə bağlı 
görüşlər isə ideologiyada əsas rol oynayır. Məsələn, 
marksizmdə iqtisadi görüşlər əsas yer tutur. Belə ki, burada is-
tehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət bəşəriyyətin bə-
lalarının əsas amili kimi qəbul olunur və mülkiyyət mü-
nasibətlərində olan bu problemin həll olunmasının, yəni, is-
tehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyəti ləğv edərək ictimai 
mülkiyyətə keçməyin bəşəriyyəti xoşbəxtliyə çıxaracağı 
əsaslandırılır. 

İdeologiyalarda əsas sahə ilə bağlı görüşlər “baza” (təməl) 
rolunu oynayır, yəni digər sahələrdəki görüşlər ona uy-
ğunlaşdırılır və mümkün qədər onunla ziddiyyət təşkil et-
məməsinə səy göstərilir. Məsələn, marksizmdə hətta ateist 
görüş də iqtisadi amillərlə əsaslandırılır. Belə ki, ilahi qüvvəyə 
inam və din məzlum sinfin itaətinə nail olmaq üçün istismarçı 
sinfin uydurması kimi qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə, mark-
sizm ideologiyasında görüşlər əsasən istismarçı (burjua, 
kapitalist) və zəhmətkeş siniflərin mənafeləri baxımından for-
malaşmışdır. 

Tarixin bir dövründə yaradılmış hansısa ideologiya sonrakı 
dövrlərdə əlavə və dəyişikliklərə məruz qala bilər. Bu zaman 
həmin ideologiyalar (ilkin və dəyişikliklərə məruz qalmış) biri 
birinə yaxın olsalar da, adətən onlar  ayrı-ayrı adlar altında 
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verilərək eyni yox, başqa-başqa (müstəqil) ideologiyalar kimi 
təqdim olunur.  

İdeologiya bir və ya bir neçə ideoloq tərəfindən forma-
laşdırıla bilər. Bir neçə ideoloq tərəfindən yaradılan ideolo-
giyalar tarixin müxtəlif dövrlərində mərhələlərlə və ya eyni 
dövrdə yaradıla bilər. İdeologiyanın müəlliflərindən biri sis-
temləşdirici, tamamlayıcı olmaqla həlledici rol oynaya və əsas 
ideoloq hesab oluna bilər. Həmçinin, eyni ideologiyanın müx-
təlif tərəfləri (məsələləri, görüşləri) müxtəlif müəlliflərin adı ilə 
bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə, müəlliflərin çoxluğu ideologi-
yada fikir ayrılığı yaradaraq onu daha çox ziddiyyətli edə bilər. 
İdeologiyanın bir müəllif (ideoloq) tərəfindən işlənilməsi isə, 
ziddiyyətlərin daha az olmasına səbəb olur. 

Bütün bunlarla yanaşı, hər bir ideologiyanın bir və ya bir 
neçə hədəfi olur ki, bu da ideyaları həyata keçirmək üçün əsas 
problemlərin və ya maneələrin aradan qaldırılması hadisəsidir. 
Yəni, hədəf ideyaların həyata keçirilməsi uğrunda praktiki 
mübarizədə meydana çıxır. Hədəfə çatmaq elə bir hadisədir ki, 
o, ideologiyanın həyata keçməsini gerçəkləşdirir. Məsələn, 
marksizmin hədəfləri sosialist inqilabı və onun nəticəsində 
“sosializm” və “kommunizm” quruluşunun bərqərar edilmə-
sidir. 

İdeologiyanın hədəfləri uğrunda mübarizə isə siyasi 
hərəkat vasitəsiylə aparılır. Siyasi hərəkatın başında siyasi 
təşkilat və siyasi lider dayanır. İdeologiyanın əsas prinsipləri 
bir qayda olaraq təşkilatın proqram və məramnaməsində öz 
əksini tapır. 

Beləliklə, öncə ideologiyanın nəzəri əsasları yaradılır, 
sonra bu ideologiyanı qəbul edən insanlar bir təşkilatda birləşir 
və siyasi hərəkat yaradırlar. Bu siyasi hərəkat isə ideologiyanın 
hədəfləri uğrunda, başqa sözlə, ideyaları həyata keçirmək 
uğrunda mübarizə aparır. 

İdeologiyanı qəbul edən və onun uğrunda hər hansı 
formada mübarizə aparan şəxslərə ideologiyanın daşıyıcıları 
deyilir. Bu şəxslər içərisində elitar şəxslər fərqləndirilir. Elitar 
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şəxslər hərəkatın elitasını (“elita” sözü yunan dilindan tər-
cümədə “seçmə” mənasını verir) təşkil edən şəxslərdir. Siyasi 
hərəkatın “elita”sı isə,  müəyyən intellektual səviyyəyə malik, 
ictimai nüfuzu olan, hərəkatın önündə gedən şəxslərdən ibarət 
qrupdur. 

İdeologiya anlayışı dünyagörüşü anlayışı ilə sıx bağlıdır. 
Belə ki, dünyagörüşü anlayışı da insanların çoxsahəli 
görüşlərini əks etdirir. Lakin, dünyagörüşü daha ümumi anla-
yışdır və insanların təbiət və cəmiyyət haqqında ən primitiv, 
kor-təbii görüşləri (məsələn, qədim mifologiyalar və ənənəvi 
dinlər) də həmin anlayışa aid edilir. İdeologiya isə yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, konkret hədəfi olan, ictimai ziddiyyətlərin 
həllinə və inkişafa yönəldiyi elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
çoxsahəli görüşlər sistemidir. 

Bütün bunlarla yanaşı ideologiya anlayışı bir müddət 
(1960-70-ci illərdə) yalnız müəyyən sosial qrupların siyasi-
iqtisadi mənafeyinə xidmət edən, aldadıcı və mürtəce ünsür ki-
mi də qəbul olunmuş və bununla əlaqədar “ideologiyasızlaş-
dırma” ideyası meydana çıxmışdır. Lakin sonradan cəmiyyətin 
və dövlətin inkişafında ideologiyaların müsbət rolu yenidən 
etiraf edilmiş və “yenidən ideologiyalaşdırma” ideyası irəli 
sürülmüşdür. 

  
 

2. İdeologiyaların təsnifatı və tarixən  
yaranmış ideologiyalar 

 
İdeologiyaların təsnifatı 

 
İdeologiyaların dəqiq, mükəmməl təsnifatına ədəbiyyatda 

demək olar ki, rast gəlinmir. Ona görə də bu məsələdə bir 
sistemsizlik, bu sahədə işlədilən ifadələrdə “sərbəstlik” hökm 
sürməkdədir. Belə ki, ədəbiyyatda və müxtəlif şəxslər tə-
rəfindən ideologiyalar haqqında danışıldıqda “liberallar”, “mü-
hafizəkarlar”, “islahatçılar”, “demokratlar”, “millətçilər”, “din-
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çilər” “sağçılar”, “solçular”, “sosialistlər”, “sosial-demokrat-
lar”, “kommunistlər” və s. ifadələr mahiyyətinə varılmadan 
işlədilir. Bu ifadələrin konkret ideologiyanı, yoxsa ideolo-
giyalar qrupunu ifadə etdiyinin fərqinə varılmır. Bəzilərinin nə 
konkret ideologiya adı, nə də ideologiyalar qrupu olmadığı 
nəzərdən qaçırılır. Bu məsələyə aşağıda aydınlıq gətirməyə 
çalışacağıq. 

Tarixin müxtəlif dövrlərində və çağdaş dövrümüzdə 
formalaşmış müxtəlif ideologiyalar mövcuddur. Məsələn: libe-
ralizm, marksizm, kosmopolitizm, müsavatçılıq və s. Bu ifa-
dələrin hər biri konkret bir ideologiyanın adıdır. Həmin ide-
ologiyalar isə müxtəlif meyarlara görə qruplaşdırıla, başqa 
sözlə, təsnif oluna bilər.  

İdeologiyaların ən geniş əhatəli təsnifatını aparmaq üçün  
onlarda hansı sahənin (hansı sahə ilə bağlı görüşlərin) əsas yer 
tutmasını (təməl rolunu oynamasını) meyar kimi qəbul etmək 
məqsədəuyğun olar. Həmin meyara görə ideologiyaları aşağı-
dakı qruplara ayırmaq olar: 

1. İqtisadi təmayüllü ideologiyalar 
2. Hüquq təmayüllü ideologiyalar 
3. Dini təmayüllü ideologiyalar 
4. Milli təmayüllü ideologiyalar 
5. Qarışıq və ümumi təmayüllü ideologiyalar 
Bu ideologiya qrupları haqqında bir az sonra ayrı-ayrılıqda 

ətraflı məlumat verəcəyik. 
İdeologiyalar bəzi digər xüsusiyyətlərinə görə də təsnif 

edilirlər. Geniş yayılmış təsnifatlardan biri ideologiyaların 
mülkiyyət məsələlərinə və gəlirlərin ictimai bölgüsünə (iqtisadi 
görüşlər) münasibətinə görə aparılan təsnifatdır. Bu meyara 
görə ideologiyalar “sağçı” və “solçu” ideologiyalara bölünür-
lər. Həmin ideologiyaların tərəfdarlarına isə uyğun olaraq 
“sağçılar” və “solçular” deyirlər. 

“Sağçı” ideologiyalar o ideologiyalara deyilir ki, orada 
özəl mülkiyyətə, azad sahibkarlığa və bazar tənzimlənməsinə 
üstünlük verilir. Bu ideologiyalara bazar iqtisadi sisteminin 
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liberal (bəzən həm də sosial (neoliberal) yönümlü) modelinin 
qəbul oluunduğu ideologiyalar aid edilir. 

“Solçu” ideologiyalar o ideologiyalara deyilir ki, orada 
zəhmətkeş sinfin mənafeyinin müdafiəsi, gəlirlərin bərabər, 
ədalətli ictimai bölgüsü əsas götürülür. Bu ideologiyalara 
istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin tamamı ilə rədd 
edilərək ictimai mülkiyyətin müəyyən olunduğu marksizm, 
müasir dövrdə isə bazar iqtisadi sisteminin sosial və sosial-
demokrat modelini qəbul etmiş bir çox ideologiyalar, o 
cümlədən kommunist və sosialist hərəkatlarının ideologiyaları 
aid edilir. Bu ideologiyaların bir çoxunda istehsal vasitələri 
üzərində mülkiyyət və iqtisadiyyatın tənzimlənməsində döv-
lətin güclü mövqeyi müdafiə olunsa da, marksizmdə dövlətin 
güclü mövqeyi yalnız müvəqqəti dövr üçün – kommunizmin 
birinci fazası sayılan sosializmdə qəbul olunur və kom-
munizmin son fazasında dövlətin də tədricən ölüb gedəcəyi 
nəzərdə tutulur. 

Tarixən “sağçı” və “solçu” iqtisadi görüşlər arasında aralıq 
mövqeli görüşlər də (“mərkəzçi”, “sağ-mərkəzçi” və “sol-
mərkəzçi”) müəyyən edilmişdir. Lakin əslində müasir döv-
rümüzdə bu ifadələr çox hallarda formal xarakter daşıyır. Bələ 
ki, hazırda “sağçı”, “solçu” və qeyd olunan aralıq iqtisadi 
görüşlər arasında dəqiq sərhədlər müəyyən etmək demək olar 
ki, mümkün deyil. 

 
 

İqtisadi təmayüllü ideologiyalar 
  
Adından göründüyü kimi iqtisadi təmayüllü ideologiyalar 

iqtisadi görüşlərin əsas yer tutduğu ideologiyalardır. Məlumdur 
ki, iqtisadi məsələ cəmiyyətin həyatında çox mühüm rol 
oynayır. Çünki, insanların yaşaması üçün ilk növbədə onların 
maddi tələbatları ödənməlidir. Ta qədimdən varlı-kasıb, 
zəhmətkeş və imtiyazlı təbəqələrə bölünmə, sosial ədalətsizlik 
və başqa bu kimi iqtisadi problemlər cəmiyyətin daimi 
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probleminə çevrilmiş və bu problemlərin həlli üçün müxtəlif 
iqtisadi təlimlər və ideyalar meydana çıxmışdır. Siyasi hə-
rəkatların ideologiyasında isə gəlirlərin bərabər bölgüsü, sosial 
ədalət, əhalinin rifahı kimi iqtisadi məsələlər həmişə önəmli 
yer tutmuşdur. Çünki, ideologiyaların və siyasi hərəkatların bu 
iqtisadi məsələlərlə bağlı  görüşləri və xalqa verdikləri vədlər 
cəmiyyətin etimadını qazanmaq baxımından böyük rol 
oynamışdır. Ona görə də məhz iqtisadi təmayüllü ideologi-
yaların formalaşmasının (sosialist ideyalarının meydana çıxma-
sı və s.) əsası qədim dövrlərdən qoyulmuşdur.  

İqtisadi təmayüllü ideologiyalarda cəmiyyətdəki problem-
lərin, ictimai ziddiyyətlərin əsas mənbəyi kimi iqtisadi 
problemlər göstərilir və digər (milli, hüquqi, dini və s.) prob-
lemlər ikincidərəcəli hesab olunur. Hətta həmin problemlərin 
yaranması da iqtisadi amillərlə izah olunur. İqtisadi prob-
lemlərin həll olunması ilə digər (milli, hüquqi, dini və s.) prob-
lemlərin mənasızlaşacağı, ictimai ziddiyyətlərə son veriləcəyi, 
bəşəriyyətin xoşbəxtliyə qovuşacağı əsaslandırılır. İqtisadi 
problemlərin həllinə gəlincə isə, bunun üçün iqtisadi sistem 
müəyyən olunur.  

İqtisadi təmayüllü ideologiyalara ən mükəmməl misal XIX 
əsrin ortalarında yaranmış marksizmdir. Bu ideologiyanın 
əsası həmin əsrin 40-cı illərində alman mütəfəkkirləri Karl 
Marks (1818-83) və Fridrix Engels (1820-95) tərəfindən qo-
yulmuş, sonradan V.İ.Lenin (1870-1924), G.V.Plexanov 
(1856-1918) və b. tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Bu ideolo-
giyanın yaradılmasında elmi mənbə kimi klassik alman fəl-
səfəsi (İ.Kant (1724-1804), G.V.Hegel (1770-1831), L.A.Fe-
yerbax (1804-72) və b.), fransız materialist nəzəriyyəçiləri 
(J.O.Lamerti (1709-51), P.A.Holbax (1723-89), D.Didro 
(1713-84), K.A.Helvetsi (1715-71)), ingilis klassik iqtisadi 
nəzəriyyəçiləri (U.Petti (1623-87), A.Smit (1723-90), D.Ri-
kardo (1772-1823) və b.), fransız və ingilis utopik sosializm 
nəzəriyyəçiləri (T.Mor (1478-1535), T.Kampanella (1568-
1639), A.Sen-Simon (1760-1825), S.Fürye (1772-1837), 
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R.Ouen (1771-1858) və b.), orta əsr şərq mütəfəkkirlərinin 
(N.Tusi (1201-74), İbn Xəldun (1332-1406) və b.) sosial-siyasi 
nəzəriyyələri və s.-dən istifadə edilmişdir.  

Marksizm ideologiyasında fəlsəfi, sosioloji və iqtisadi 
görüşlər – “Dialektik materializm”, “Tarixi materializm”, “Si-
yasi iqtisad” və “Elmi kommunizm” nəzəriyyələrində, dini 
məsələlər “Elmi ateizm” təlimində öz əksini tapmış, həmçinin 
hüquq, etika, estetika və b. sahələr üzrə görüşlər formalaş-
dırılmışdır. 

“Dialektik materializm” təlimində fəlsəfənin əsas məsələsi 
(şüurun varlığa münasibəti) materialistcəsinə həll olunur, 
inkişafın səbəbi onun özündə axtarılır, idealistlər tərəfindən 
yaranışın əsası kimi qəbul olunan “ideal başlanğıc”, “mütləq 
ideya”, “dünya iradəsi”, “ilahi qüvvə” və s. inkar olunur və 
dialektika qanunları bu əsas üzərində formalaşdırılır. 

“Tarixi materializm” nəzəriyyəsində cəmiyyətin inkişaf 
qanunları təhlil olunur, cəmiyyətin tarixinə ictimai-iqtisadi 
formasiyaların biri-birini əvəz etməsi baxımından yanaşılır, ic-
timai proseslərdə iqtisadi (maddi) amillərin rolu əsas götürülür, 
ictimai inkişaf əsasən sinfi (“istismarçı” və “zəhmətkeş” si-
niflər) mənafelər baxımından qiymətləndirilir, ictimai dəyi-
şikliklərdə xalq kütlələrinin rolu xüsusi qiymətləndirilir, icti-
mai ziddiyyətlərin, ədalətsizliklərin inqilab yolu ilə həll oluna 
biləcəyi əsaslandırılır. 

Marksizmin “siyasi iqtisad” təlimində iqtisadi qanunlar 
təhlil olunur, iqtisadi münasibətlər fəhlə sinfinin mənafeyi 
baxımından qiymətləndirilir, kapitalist istehsal üsulu (iqtisadi 
sistemi – Ş.Ə.) ədalətsiz hesab olunaraq tənqid edilir. Kapita-
lizmin keçici olduğu, onun yeni – sosialist istehsal üsulu ilə 
əvəz olunmasının labüdlüyü qeyd olunur. Bu təlimin əsəsını 
“izafi dəyər” nəzəriyyəsi təşkil edir. “İzafi dəyər” işçinin ka-
pitalist tərəfindən haqqı ödənilməyən əməyi ilə yaratdığı (haqqı 
ödənilən əməyin dəyərinin yalnız işçinin minimum zəruri 
tələbatlarını təmin etdiyi qəbul olunur) və kapitalist tərəfindən 
havayı mənimsənilən dəyər kimi qəbul olunur. Təlimdə mü-
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tərəqqi və ədalətli iqtisadi sistem kimi ictimai mülkiyyətə əsas-
lanan sosialist istehsal üsulu müəyyən olunur. 

“Elmi kommunizm” nəzəriyyəsi marksizmin digər təlim-
ləri ilə sıx bağlı olmaqla, ideoloji hədəflər kimi sosialist inqila-
bının, sosializm və kommunizm quruculuğunun qanunauyğun-
luqlarını müəyyən edir.   

“Elmi ateizm” təlimində dini görüşlər tarixən meydana 
çıxmış uydurma, elmi əsası olmayan, cəmiyyətin inkişafına 
mane olan və zərərli ünsür kimi izah edilir və həmin görüşlərə 
qarşı mübarizənin yolları müəyyən olunur. 

Marksizmin özünəməxsus hüquqi görüşləri var. Burada 
dövlət tarixən sinifli cəmiyyətin formalaşması ilə meydana 
çıxmış və istismarçı sinfin zəhmətkeş sinif üzərində 
hakimiyyətini təmin edən qurum kimi qiymətləndirilir. Sinifsiz 
cəmiyyətə nail olunduğu halda isə, tədricən dövlətin də öz 
əhəmiyyətini itirəcəyi əsaslandırılır. Marksizmdə demokratiya 
(“sosialist demokratiyası”) və insan azadlıqları inkar olunmur, 
lakin bu anlayışlar əsasən əhalinin seçkilər vasitəsiylə dövlət 
idarəçiliyində iştirakı, irq, milliyyət və cinsdən asılı olmayaraq 
insanların hüquq bərabərliyi ilə məhdudlaşır. Siyasi, ideoloji və 
dini azadlıqlar isə tanınmır. Yəni, bu azadlıqlar sosializm prin-
siplərinə xələl gətitirsə, ona məhdudiyyət qoyulur.   

Marksizmdə milli haqlar və azadlıqlar da inkar olunmur, 
hər bir millətin öz milli varlığını qoruyub saxlamaq hüququ 
tanınır, lakin sosializmin prinsiplərinə zidd sayılan hər bir milli 
ənənə rədd edilir, həmçinin, cəmiyyətdə iqtisadi məsələlər, o 
cümlədən sinfi ziddiyyətlərin həlli əsas götürüldüyündən milli 
məsələlərin həlli ikincidərəcəli hesab olunur.  

Marksizmin son hədəfi olan Kommunizm quruluşu ictimai 
mülkiyyətə, əmək və gəlir bölgüsü “hər kəsdən qabiliyyətinə, 
hər kəsə tələbatına görə” prinsipinə, sosial bərabərliyə və sinif-
siz cəmiyyətə əsaslanan bir quruluş kimi müəyyən edilmişdir. 
Sosializm onun birinci fazası sayılır.  

Marksizmin ideyalarından müxtəlif siyasi hərəkatlar ya-
rarlanmış, həmçinin bu ideologiyada müxtəlif dəyişikliklər – 
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“təftişçilik” (E.Bernşteyn (1850-1932), K.Kautski (1854-1938), 
K.Renner (1870-1950), F.Adler (1879-1960), O.Bauer (1882-
1938) və b.) də edilmişdir. Rusiyada bu ideologiyanı qəbul 
etmiş bolşevik hərəkatı 1917-ci ildə V.İ.Leninin başçılığı ilə 
sosialist inqilabına nail olmuş və sosializm quruluşuna 
əsaslanan, rəsmi ideologiyası marksizm-leninizm olan Sovet 
Sosiaıist Respublikalar İttifaqı – SSRİ (1922-91) yaradılmışdır. 
İctimai mülkiyyətə əsaslanan sosializm quruluşu dünyanın, 
xüsusən Şərqi Avropanın bir çox ölkələrində bərqərar olmuş və 
bir müddət yaşamışdır.  

Sovet imperiyası milli məsələlərdə sələfi olan Çar Rusi-
yasının şovinist siyasətini özünəməxsus bir şəkildə davam 
etdirmiş, sosialist ideyaları isə bu siyasətin pərdələnməsində 
mühüm rol oynamışdır. Sovet dövlətində ideal sosializm prin-
sipləri özünü doğrultmamış, xüsusən dövlətin son onillik-
lərində korrupsiya, qıtlıq, gizli inflyasiya, sosial təbəqələşmə 
yüksək həddə çatmış, həmçinin demokratiya prinsipləri kobud 
şəkildə pozulmuşdur.  

Marksizm ideyalarına əsaslanan kommunist hərəkatları 
zəif olsa da bu gün də mövcuddur.   

İqtisadi təmayüllü ideoloji cərəyanlardan biri də “sosial-
demokratiya”dır. Müasir sosial-demokratlar XIX əsrin or-
talarından Avropa ölkələrində formalaşmış sosialist hərə-
katlarının “islahatçı qanad”ının ardıcıllarıdır. Həmin dövrdə 
“islahatçı qanad” (“lassalçılar”, “xırda burjua”/”sağ” sosi-
alistləri, “təftişçilər”, “opportunistlər”, “leqal marksistlər”, 
“menşeviklər”, “iqtisadçılar”, “təsviyəçilər” və s.) radikal qa-
naddan (“inqilabçı marksistlər”) fərqli olaraq burjua sinfini 
ləğv etmədən kapitalist sistemi daxilində fəhlə sinfinin məna-
feyinə uyğun islahatlar aparmaqla sosial ədalətin təmin edil-
məsini müdafiə edmişlər. Bu qanadların sosializmə və de-
mokratiyaya baxışlarında da kəskin fərqlər olmuşdur. İslahatçı 
sosializmin əsas ideoloqları F.Lassal (1825-64), Y.Dürinq 
(1833-1921), E.Bernşteyn (1850-1932), K.Kautski (1854-
1938), K.Renner (1870-1950), F.Adler (1879-1960), O.Bauer 
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(1882-1938) və b. olmuşdur. “Sosial-demokrat” ifadəsi əv-
vəllər bütün sosialistlərə, o cümlədən marksistlərə də aid edil-
mişdir. XX əsrin əvvəllərindən bu qanadlar arasında təşkilati 
ayrılmalar kəskinləşdikdən sonra isə bu ifadə yalnız isla-
hatçılara aid edilmiş, marksistlər isə bir qayda olaraq “kommu-
nistlər” adlandırılmışdır. 

Müasir sosial-demokratiya nəzəriyyəsi azadlıq, bərabərlik 
və həmrəylik prinsiplərinə əsaslanmaqla hüquqi-demokratik 
dövləti, qarışıq iqtisadiyyata və sosial ədalətə əsaslanan bazar 
iqtisadi sistemini müdafiə edir. “Sosial-demokratiya”nı bəzən 
ideologiya da adlandırırlar. Lakin, müasir dövrdə onu ide-
ologiya adlandırmaq düzgün olmaz, belə ki, hazırda sosial-de-
mokratlar öz prinsiplərinin hər bir dünyəvi və ya dini ide-
ologiya tərəfindən qəbul edilə biləcəyini qeyd edirlər (1.24). 
Ona görə də onu müstəqil ideologiya kimi yox, daha çox bazar 
iqtisadi sisteminin bir modelini və demokratiyanı müdafiə edən 
bir siyasi cərəyan, nəzəriyyə, iqtisadi görüş kimi qəbul etmək 
daha doğru olar. Demokratiya və insan haqları bu gün qlobal 
səviyyədə qəbul olunduğundan sosial-demokrat nəzəriyyəsi 
özünü daha çox iqtisadi sistemə münasibətdə göstərir. Bazar 
iqtisadi sisteminin bu cərəyan tərəfindən müdafiə edilən 
modelinin elmdə də elə “sosial-demokrat modeli” adlandırıl-
ması qəbul edilmişdir. Həmin modelin əsas xüsusiyyətləri 
aşağıdakılardır (2.31, s.189-190): 

1. Dövlət mülkiyyətinin yüksək çəkiyə malik olması; 
2. Əmək münasibətlərinin ümummilli, ümumdövlət sə-

viyyəsində tənzimlənməsi, tarif dərəcələrinin, kollektiv 
müqavilələrin müəyyən edilməsi;  

3. Dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin əhalinin 
gəlirləri üzrə təbəqələşməsinin azalmasını təmin et-
məsi; 

4. Ümumi Milli Məhsulda (ÜMM) dövlət büdcəsinin pa-
yının çox olması. 
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Bu model əsasən İsveçdə, həmçinin müəyyən dərəcədə di-
gər Avropa ölkələrində (digər Skandinaviya ölkələri, İspaniya, 
Portuqaliya, Yunanıstan və s.) tətbiq olunmuşdur.  

Hazırda bir çox Avropa ölkələrində sosial-demokrat 
ideyalarını qəbul etmiş partiyalar hakimiyyətdədir. 1951-ci ildə 
dünya sosial-demokratlarının (islahatçı sosialistlərinin) bey-
nəlxalq təşkilatı olan Sosialist İnternasionalı yaradılmış və bu 
gün də fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycandan ASDP, Tür-
kiyədən CXP bu təşkilatın üzvüdür. 

 
 

Hüquq təmayüllü ideologiyalar 
  
Hüquqi görüşlərin və ideyaların tarixi qədim olsa da, 

hüquq təmayüllü ideologiyalar hüquqi dövlət, insan haqları, 
insan azadlıqları məsələlərinin aktuallaşdığı son əsrlərdə for-
malaşmağa başlamışdır. Bu ideologiyalarda hüquqi məsələlər 
aprıcı yer tutur.  

Hazırda hüquq təmayüllü ideologiyalara ən real misal 
liberalizmdir. Bu ifadə termin kimi XIX əsrin əvvəllərindən 
işlədilməyə başlamışdır. Liberalizm ifadəsi hərfi tərcümədə 
(latınca “liberalis” – “azad” deməkdir) “azadlıqçılıq”, “hürriy-
yətçilik” mənasını verir. Adından da göründüyü kimi bu 
ideologiyanın əsasında insan hüquqları və azadlıqları ideyası 
dayanır. Əsas ünsürləri isə dövlət hakimiyyətinin məhduddlaş-
dırılması, fərdi hüquq və azadlıqların genişləndirilməsi, təbii 
hüquqa və spontan qayda-qanuna üstünlük verilməsi, hüquqi 
dövlət, demokratiya və s.-dir. Bu ideologiyanın bəzi ünsür-
lərinə hələ qədim dövr mütəfəkkirlərində (qədim Yunanıstanda 
sofistlər – Protoqor, Hippi, Antifond, Alkidamat və b., qədim 
Çin Filosofu Lao-Szıda və b.), həmçinin Qədim Yunanıstan və 
Roma qanunlarında rast gəlinir. İlk orta əsrlərdə isə müt-
ləqiyyətin və dini hakimijyyətin bütün dünyada üstün mövqedə 
olması liberal ideyaları kifayət qədər sıxışdırmışdır. Bu dövrdə 
mütərəqqi ictimai-siyasi görüşlər əsasən ədalətli dövlət 
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idarəçiliyi və ədalətli əmlak bölgüsü ideyaları ilə məhdud-
laşmışdır. Son orta əsrlərdə isə liberal düşüncə yenidən inkişaf 
etməyə başlamışdır. Belə ki, bir çox Avropa ölkələrində dinin 
dövlətdən ayrılması, qanunların xalq tərəfindən qəbulu və s. 
kimi liberal ideyalar irəli sürülmüşdür (2.8). Bu dövrdə İn-
giltərədə qəbul olunmuş “Maqna Çarta” (1215) sənədi mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Bu sənəddə kral hakimiyyətinin məhdud-
laşdırılması, insanların fərdi toxunulmazlıqları və s. kimi libe-
ral müddəalar öz əksini tapmışdır (1.17)  

Bir ideologiya kimi liberalizmin meydana çıxması isə 
kapitalist münasibətlərinin inkişafı dövründə baş vermişdir. Bu 
dövrdə demokratik və milli azadlıq ideyalı burjua inqilabları 
baş vermiş və liberalizmin bir çox prinsipləri bərqərar olmağa 
başlamışdır. Bir qayda olaraq liberalizmin formalaşması əsasən 
XVII əsrin ortalarından – İngiltərə burjua inqilabları (1640-60, 
1688-89) dövründən  götürülür (1.37). Bu İdeologiyanın ilk 
ideoloqları kimi isə Tomas Hobbs (1588-1679), Con Lokk 
(1632-1704) və Levellerlər (İngiltərə burjua inqilabının işti-
rakçıları olan “bərabərlikçilər”: C.Lilbern (1618-57) və b.) qə-
bul olunur. Lakin hələ bu dövrə qədər də respublikanın elanı ilə 
nəticələnən Niderland burjua-demokratik inqilabı (1566-1609) 
baş vermiş, N.Makkiavelli (1469-1527), H.Qrotsi (1583-1645) 
və b. kimi liberal düşüncəli mütəfəkkirlər olmuşdur.  

Liberalizmin iqtisadi görüşlərinin, başqa sözlə iqtisadi li-
beralizmin əsas ideoloqları kimi isə klassik iqtisadi nəzə-
riyyənin (həmçinin azad bazar nəzəriyyəsinin) baniləri A.Smit 
(1723-1790) və D.Rikardo (1772-1823) qəbul olunur.  

Liberalizm sonrakı dövrlərdə ABŞ-da T.Reyn (1737-
1809), T.Cefferson (1743-1826), A.Hamilton (1757-1804), 
Fransada Ş.Monteskye (1689-1755), F.Volter (1694-1778), 
J.J.Russo (1712-78), İngiltərədə C.Bentam (1748-1832), 
C.S.Mill (1806-73) və b. ideoloqlar tərəfindən daha da inkişaf 
etdirilmişdir.  

Klassik liberalizmin əsas ideyalarına monarx hakimiy-
yətinin məhdudlaşdırılması, dövlət idarəçiliyində xalqın işti-
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rakı, demokratiya, azad bazar və azad sahibkarlıq, milli və dini 
azadlıqlar və s. aid olmuşdur. Yəni, Klassik liberalizmin 
azadlıq ideyası insanların həm siyasi, həm iqtisadi, həm də 
milli azadlıqlarını ehtiva etmişdir. Klassik liberalizm hər 
cəhətdən mərkəzləşmənin, o cümlədən imperializmin və 
müstəmləkəçiliyin əleyhinə olduğundan millətçilik (milli 
azadlıq və milli dövlətçilik) onun əsas prinsiplərindən biri 
olmuşdur.  

Klassik liberalizmin prinsipləri ən yüksək səviyyədə ilk 
dəfə ABŞ-ın “İstiqlal Bəyannaməsi”ndə (1776) öz əksini 
tapmış, sonra isə Avropa ölkələrində bərqərar olmağa baş-
lamışdır.  

Digər ideologiyalar kimi Liberalizm də tarixi dövrdən asılı 
olaraq müəyyən dəyişikliklərə uğramışdır. Belə ki, XX əsrin 
ortalarında Liberalizmin hüquqi və iqtisadi görüşlərində, 
həmçinin milli məsələlərə baxışda müəyyən dəyişikliklər baş 
vermiş və yeni liberalizm (və ya “neoliberalizm”) meydana 
çıxmışdır.  

Neoliberalizm özünü əsasən insanların fərdi hüquq və 
azadlıqlarının və insan amilinin daha da ön plana çəkilməsi, 
iqtisadi görüşlərdə “sol”a meyllənmə, millətçi prinsiplərdən 
(milli azadlıq uğrunda mübarizə və s.) uzaqlaşmaqda gös-
tərmişdir. Millətçi prinsiplərdən uzaqlaşmaqda tarixi şəraitin də 
həlledici rolu olmuşdur. Belə ki, Liberalizmin bərqərar olduğu 
ölkələrdə milli dövlətlər artıq qurulmuş, milli məsələlər əsasən 
həll edilmişdi. Lakin, müasir liberalizm müəyyən millətçi 
prinsiplərdən uzaqlaşsa da hər bir halda milli ayrıseçkiliyi 
pisləyir və milli dəyərlərə hörmətlə yanaşmağı tələb edir, 
həmçinin, xalqların öz müqəddəratını  təyin etmək hüququnu 
tanıyır. 

Müasir dövrdə liberalizmin əsas siyasi-hüquqi prinsipləri 
aşağıdakılardır: 

1. Hakimiyyət bölgüsünə və çoxpartiyalılığa əsaslanan 
parlamentli idarəçilik; 
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2. Hər cür mərkəzləşmə və bürokratiyadan yerli idarəçili-
yin üstünlüyü; 

3. Fərdi hüquq və azadlıqların ictimai hüquqlardan 
üstünlüyü; Fərdin hüquq və azadlığının yalnız başqa 
fərdlərin hüquq və azadlığını pozduğu halla məhdud-
laşdırılması.  

4. Bütün hallarda dövlət hakimiyyətinin mümkün qədər 
məhdudlaşdırılması (yalnız ümumi qanunlar qəbul 
etmək, asayişi təmin etmək və b. bu kimi funksiyaları 
saxlamaqla) və ictimai ziddiyyətlərin fərdi mənafelərin 
tarazlaşması prinsipi ilə həll olunması. Fərdi mənafeləri 
tarazlaşdıran istənilən spontan (ənənəvi, dövlət iradəsi 
ilə deyil, təbii ictimai inkişaf nəticəsində yaranan) 
qayda-qanun məqbuldur. 

5. Şəxsi mülkiyyətin toxunulmazlığı; 
6. İnsan amilinin hər şeydən üstün tutulması, etnik, dini 

irqi, cinsi və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
insanların bərabərliyi, ləyaqətlərinin qorunması və tole-
rantlıq. 

7. Sülhün qorunması. Hər bir halda müharibə özü ilə ölüm 
və dağıntı gətirdiyinə, ailələri və iqtisadiyyatı dağıtdı-
ğına, hakimiyyətin hakim sinfin əlində cəmləşməsinə 
imkan yaratdığına görə məqbul deyil. 

Bazar iqtisadi sisteminin klassik liberalizmə əsaslanan 
modeli iqtisadi nəzəriyyədə bazar iqtisadi sisteminin liberal 
(və ya amerikan) modeli  adlanır və həmin modelin əsas xüsu-
siyyətləri aşağıdakılardır (2.31, s.188-189): 

1. İqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyətin çəkisinin çox olması 
və üstün mövqe tutması; 

2. Təsərrüfat qanunvericiliyinin bazar subyektlərinin tam 
sərbəstliyini təmin etməklə onların dövlət tərəfindən 
ola biləcək təsirindən qorunması; 

3. Dövlət tənzimlənməsinin məhdud xarakter daşıması və 
əsasən makroiqtisadi prosesləri əhatə etməsi; 
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4. Əhalinin bir çox zəruri yaşayış problemlərinin həll edil-
məsindən dövlətin təcrid edilməsi; 

5. Sosial məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilən 
xərclərin qalıq xarakter daşıması və onların işsizlərin 
və həyat səviyyəsi ən aşağı olan təbəqələrə yönəldil-
məsi; 

6. ÜMM-da dövlət büdcəsinin xüsusi çəkisinin az olması 
və sosial məqsədlərə yönəldilən dövlət investisiyala-
rının və dövlət xərclərinin aşağı olması.  

Bu model klassik (xalis) formada XX əsrin əvvəllərindən 
20-ci illərin sonunadək ABŞ-da mövcud olmuşdur. Bu modelin 
formalaşmasında ingilis iqtisadçısı, neoklassik iqtisadi 
nəzəriyyənin banisi A.Marşalın (1842-1924) sinfi yanaşmadan 
kənar, minimum dövlət müdaxiləsi şəraitində azad bazar 
nəzəriyyəsinin böyük rolu olmuşdur. A.Marşal tələb-təklif 
qanunlarını, bazar tarazlığını, qiymətəmələgəlmə mexanizmini 
əsaslı şəkildə araşdırmış, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin 
yalnız azad rəqabətə şərait yaratması ilə məhdudlaşdırılması 
ideyasını müdafiə etmişdir. Neoklassik iqtisadi nəzəriyyə 
C.Robinson, E.Cemberlin, marjinalistlər – Avstriya məktəbi 
nümayəndələri K.Menger (1840-1921), E.Ben-Baberk (1851-
1914), F.Vizer (1851-1926), ingilis iqtisadçısı U.S.Cekons 
(1835-82), İsveç iqtisadçıları L.Varlas (1834-1910), V.Pareto 
(1848-1923) və b. nəzəriyyəçilər tərəfindən inkişaf etdiril-
mişdir. 

 20-30-cu illərin iqtisadi böhranı (“kapitalizmin ümumi 
böhranı”) isə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlən-
məsinin, başqa sözlə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 
artırılmasını zəruri etmiş və bununla əlaqədar neoliberal 
iqtisadi nəzəriyyələr meydana çıxmışdır. Lakin, neoliberalist 
iqtisadi nəzəriyyəçilərə aid edilən iqtisadçılar da iki qrupa 
ayrılmışdır. Belə ki, onların bir qrupu – amerikan iqtisadçısı 
L.Mizes (1881-1973), London məktəbi nümayəndəsi F.Hayek 
(1899-1992), Çikaqo monetarist məktəbi nümayəndəsi 
M.Fridmen, “iqtisadi təklif” nəzəriyyəçisi A.Laffer, “səmərəli 
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gözləmə” nəzəriyyəsinin nümayəndələri R.Lukas, T.Sarcent, 
N.Uolles, C.Mut və b. iqtisadçılar əsasən neoklassik nə-
zəriyyəni (A.Marşal və b.) davam etdirmişlər. Yəni, dövlətin 
iqtisadiyyata minimum müdaxiləsini məqbul saymış, sosial 
siyasəti isə inkişaf üçün bir maneə hesab edərək əsasən onun 
əleyhinə çıxmışlar.  

Digər qrup neoliberalist nəzəriyyəçilər – ingilis iqtisadçısı 
C.M.Keyns (1883-1946), Frayburq (alman) məktəbi 
nümayəndələri – V.Oyken, L.Erxard (1897-1977), L.Müller 
Armaq, A.Rustov, V.Repke, Avstriya iqtisadçısı Y.Şumpeter 
(1883-1950), müharibədən sonrakı dövrdə neokeynsçilər – 
C.Honson (1887-1976), R.Xorrod, P.Samuelson, E.Domar, 
1970-ci illərdə post/sol keynsçilər – N.Robinson, N.Kaldar, 
P.Sraff, A.Eyxner, S.Vayntraub və b. iqtisadçılar bazar 
iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsini, o cümlədən 
sosial siyasəti zəruri saymışlar. Bu nəzəriyyənin ilk və ən 
görkəmli nümayəndələrindən olan ingilis iqtisadçısı 
C.M.Keyns məcmu tələbə təsir etməklə bazar iqtisadiyyatının 
dövlət tərəfindən tənzimlənməsi nəzəriyyəsini işləmiş və 
praktikada özünü doğrultmuşdur. Keynsin bu nəzəriyyəsi 
dövlətin etməli olduğu bir çox iqtisadi tədbirləri (dövlət 
xərclərinin, o cümlədən dövlət investisiyalarının artırılması, 
aztəminatlıların müdafiəsi üçün  gəlirlərin yenidən bölünməsi 
və s.) özündə əks etdirmişdir. Keynsin bu nəzəriyyəsi mü-
haribədən sonrakı dövrdə davamçıları tərəfindən daha da 
inkişaf etdirilmişdir. XX əsrin 60-70-ci illərində keynsçilikdə 
sosial yönümün  daha da ön plana keçməsi (“Neokeynsçilik”) 
müşahidə olunmuşdur.  

Neoliberal iqtisadi nəzəriyyələr İkinci Dünya Müha-
ribəsindən sonra bazar iqtisadi sisteminin sosial yönümlü (və 
ya alman) modelinin (bu modelin əsas xüsusiyyətləri kitabın 
177-178-ci səhifələrində verilmişdir) meydana çıxmasında 
böyük rol oynamışdır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyata dövlət mü-
daxiləsini nəzərdə tutan neoliberal iqtisadi nəzəriyyələrin 
meydana çıxması liberalların iqtisadi görüşlərdə sosial-demok-
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ratlar (“islahatçı sosialistlər”) tərəfə, başqa sözlə, “sol”a 
meyllənməsi demək idi.  

İqtisadilyyatın dövlət tənzimlənməsi bu gün az və çox 
dərəcədə bütün modellər üçün labüd olsa da, bazar iqtisadi 
sisteminin liberal modelinin əsas cəhətləri (daxili bazarın 
yüksək olması, iri inhisarların timsalında xüsusi kapitalın 
möhkəm mövqeyə malik olması, həmkarlar və fəhlə hərə-
katının zəif olması) qalmaqdadır (xüsusən ABŞ-da) və digər 
modellərdən (sosial və sosial-demokrat yönümlü modellərdən) 
əsaslı şəkildə fərqlənir.  

Liberalizmin həm materialist, həm də idealist fəlsəfi 
görüşlü ideoloqları olmuşdur. Bu da liberalizmin həmin məsə-
lələrdə neytral olduğunu göstərir. Yəni, bu ideologiya üçün 
idealist və ya materialist olmağın, dindar və ya dinsiz olmağın 
fərqi yoxdur, bu məsələlərdə insanlar azaddır, materialist və ya 
idealist görüşlü olmasından asılı olmayaraq hər bir şəxs 
liberalizmin prinsiplərini qəbul edə  bilər. 

Hazırda liberalizmin əksər prinsipləri Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı (BMT) və digər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində 
öz əksini tapmışdır.  

Hüquq təmayüllü ideologiyalara başqa bir misal kimi 
anarxizmi göstərmək olar. Anarxizm yunanca “anarxiya” 
(“hakimiyyətsizlik”) sözündəndir. Bu ideologiya XIX əsrin 40-
70-ci illərində formalaşmışdır. Əsas ideoloqları P.J.Prudon 
(1809-65), A.Kolods, M.Ştirner (1806-56), M.A.Bakunin 
(1814-76), P.A.Kropotkin, J.Qrav və b. olmuşdur. Bu ide-
ologiyanın əsas ideyası hər cür dövlət hakimiyyətinin ləğv 
olunması və şəxsiyyətin qeyri-məhdud azadlığıdır. Anarxist-
lərin müəyyən etdikləri iqtisadi sistemdə xırda burjuaziya 
saxlanılmalı, istehsalçıların xırda muxtar cəmiyyətlərinin azad 
federasiyası yaradılmalı və gəlirlərin ədalətli bölgüsü təmin 
edilməli idi. XIX əsrin axırlarında bir çox Avropa və Latın 
Amerikası ölkələrinin fəhlə hərəkatlarında  bir müddət anarxist 
meylli cərəyan – anarxizm-sindikalizm mövcud olmuşdur. 
Anarxist-sindikalistlər sinfi mübarizəni və inqilabı məqbul 
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saymmışlar. Onlar həmkarlar ittifaqlarının təşkil edəcəkləri 
tətillər vasitəsiylə “ictimai çevriliş”ə nail olmaq, dövlət haki-
miyyətini ləğv etmək və istehsalata, ərzaq bölgüsünə başçılıq 
edən sindikatlar federasiyasının rəhbərliyi ilə yeni cəmiyyət 
qurmaq ideyası ilə çıxış emişlər. İnqilabçı marksistlər 
tərəfindən opportunizmə (“islahatçı sosializm”ə) yaxın hesab 
olunan bu ideyalar qəti şəkildə rədd edilmişdir. 

Anarxist meylli bir çox tələbə-gənclər hərəkatları (“kom-
munist anarxistləri”, “yeni sollar” və s.) dünya ölkələrində bu 
gün də mövcuddur. 

 
 

Dini təmayüllü ideologiyalar 
 
Dini təmayüllü ideologiyalara birbaşa hansısa dinə əsas-

lanan ideologiyalar aiddir. Məlumdur ki, dinlərdə görüşlər 
çoxsahəli olur. Yəni, dinlərdə  dünyanın yaranışı, varlıq və 
materiya, ailə-məişət, iqtisadiyyat, hüquq, əxlaq, ictimai ədalət 
və s. məsələlər haqqında danışılır, bəşəri problemlərin həlli 
yolları göstərilir. Bu baxımdan din özlüyündə bir ideoloji 
sistemə malikdir. Ona görə də, din tarixən siyasi hərəkatların 
ideologiyasına çevrilmiş və bununla da dini təmayüllü 
ideologiyalar, başqa sözlə dini ideologiyalar meydana 
çıxmışdır. Bu baxımdan, dini ideologiyaların formalaşması 
dinlərin yaranması ilə demək olar ki, eyni tarixi dövrdə baş 
vermişdir. 

Dində Allaha inam prinsipi olduğundan dini ideologiyalar 
cəmiyyətdə böyük təsir gücünə malikdir. Bu ideologiyaların 
hədəfi bir qayda olaraq dini təmayüllü dövlət, başqa sözlə dini 
dövlət qurmaqdır. Bəs dini dövlət qeyri-dini (dünyəvi) 
dövlətdən nə ilə seçilir? Dini dövlət o dövlətə deyilir ki, orada 
dinin insanlar qarşısındakı tələbləri qanun və hüquqi 
normalarla məcburiləşdirilir. Bu zaman dinin təbliğatı yalnız 
dindarlar, din ocaqları (məscidlər, kilsələr, mədrəsələr və s.) 
səviyyəsindən çıxaraq dövlət səviyyəsinə qalxır. Bu isə, əslində 
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dinin mahiyyətini və ictimai funksiyasını dəyişmiş olur, başqa 
sözlə din siyasiləşir. Dinlərin təriqətlərə bölünməsi də əsasən 
siyasi amillə bağlıdır. Son orta əsrlərə qədər dünya dövlətləri 
əsasən dini təmayüllü olmuş, sonradan tədricən din dövlətdən 
ayrılmağa başlamışdır. Lakin, bu gün də az və ya çox dərəcədə 
dini təmayülə əsaslanan dövlətlər (İran, Pakistan, Vatikan, ək-
sər ərəb ölkələri və s.) mövcuddur. 

Hazırda İslam təriqətləri içərisində “vəhabilik”, “cəfərilik” 
və “nurçuluğ”u ideologiya halına gəlmiş (siyasiləşmiş) təriqət-
lərə misal göstərmək olar. 

Dini ideologiyaların insanları özünə cəlb etmə qüvvəsi çox 
böyük olduğundan həmişə siyasi qruplar və imperialist döv-
lətlər bu ideologiyalardan müxtəlif məqsədlərlə istifadə etmiş, 
hətta öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün mürtəce dini 
təriqətlər də yaratmışlar. 

 
 

Milli təmayüllü ideologiyalar 
 
Milli təmayüllü ideologiyalar uyğun olaraq milli məsə-

lələrin həllinin (milli varlığın yüksəldilməsi, milli azadlıq, milli 
dövlətin qurulması, etnik ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və 
s.) əsas götürüldüyü ideologiyalardır. Bu ideologiyalar adətən 
milli problemlərin (müstəmləkəçilik, xarici təcavüz, milli 
ayrıseçkilik, assimilyasiya, mədəni gerilik və s.) daha çox möv-
cud olduğu cəmiyyətlərdə xalqların milli azadlıq hərəkatlarının 
ideologiyası kimi formalaşmışdır. Milli təmayüllü ideolo-
giyalar qısa olaraq milli ideologiya da adlandırılır. Lakin “milli 
ideologiya” ifadəsi təmayülündən asılı olmayaraq hər hansı 
dövlətin qəbul etdiyi ideologiya, hər hansı xalqın tarixən 
formalaşmış dünyagörüşü və b. mənalarda da işlədilir. Biz bu 
ifadəni həmin mənalarda işlətməyəcəyik. 

Milli ideologiyalar “millətçilik” və ya hansısa millətin 
adıyla da (türk millətçiliyi–türkçülük, ingilis millətçiliyi–
ingilisçilik və s.) adlandırıla bilər. “Millətçilik” ifadəsi dar 
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mənada isə insanların milli hislərini (milli özünüdərk, milli 
qürur, milli təəssübkeşlik, öz millətini sevmə və s.) və ondan 
doğan baxış və hərəkətlərini ifadə edir. Bu ifadə dar mənada 
bəzən “vətənpərvərlik”, “dövlətçilik”, “milli siyasət”, “milliləş-
dirmə” və b. bu kimi mənalarda da işlədilir.  

Məlumdur ki, milli şüurun ünsürləri (milli özünüdərk, 
milli təəssübkeşlik, öz milliyyətini fərqləndirmə və sevmə və 
s.), milli münaqişələr, hakimiyyət uğrunda etnoslararası 
mübarizə və s. hələ qədim dövrlərdən, daha dəqiq desək, 
etnosların yarandığı dövrdən mövcud olmuşdur. Həmçinin, 
hələ qədim və orta çağlarda xalqların müstəmləkəçiliyə qarşı 
azadlıq mücadilələri də baş vermişdir. Lakin həmin dövrlərdə 
milli ideyalar ideologiya səviyyəsində inkişaf etməmiş və 
əsasən dini təmayüllü ideologiyalar hakim olmuşdur. Milli 
dövlət quruculuğuna əsaslanan elmi-nəzəri görüşlər sistemi 
olan milli ideologiya isə xeyli sonra – tarixin yeni dövründə 
meydana çıxmış və imperiyalardan milli dövlətlərə keçid dövrü 
başlamışdır. Bu dövrdə ETT-nin baş verməsi və formalaşmağa 
başlayan liberalizmin azadlıq ideyaları milli ideologiyaların 
formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir. Bu tarixi dövr 
aşağıdakı ictimai dəyişikliklərlə şərtlənmişdir: 

1. Sənayedə elmi-texniki tərəqqi (ETT); 
2. Kapitalist münasibətlərinin meydana çıxması; 
3. Burjua-demokratik və sosialist hərəkatlarının yaran-

ması; 
4. İmperiyalarda milli ayrıseçkiliyin və müstəmləkəçi-

liyin, imperialist qüvvələrin təcavüzkar siyasətinin 
güclənməsinə qarşı milli təmayüllü hərəkatların yaran-
ması. 

Bu mürəkkəb proses XVI-XVII əsrlərdən etibarən Qərbi 
Avropada başlamış, tədricən dünyaya yayılmış və müəyyən 
dərəcədə bu gün də davam etməkdədir. Qeyd olunan də-
yişikliklərin hər biri müstəqil surətdə yox, biri-birini şərt-
ləndirməklə baş vermişdir. Belə ki, sənayedə elmi-texniki 
tərəqqi kapitalist münasibətlərinin meydana çıxmasına, bu isə 



 29

feodal qalıqlarına (dövlət hakimiyyətinin inhisarçılığına) qarşı 
burjua-demokratik hərəkatlarının, sinfi istismarçılığa qarşı isə 
fəhlə (sosialist) hərəkatlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. 
Eyni zamanda ETT-nin və kapitalın hakim mövqeyə keçməsi 
kapitalistləşən imperiyalar daxilində milli ayrıseçkiliyin, 
həmçinin onların işğalçılıq və müstəmləkəçilik siyasətinin 
güclənməsinə səbəb olmuşdur. Bu zaman müstəmləkədə olan 
xalqların öz varlığını, nisbətən geridə qalmış dövlətlərin isə öz 
müstəqilliklərini itirilmək təhlükəsi artmışdır. Həmin xalqların 
milli varlıqlarını itirmək təhlükəsinin yaranmasına ETT və 
təhsilin inkişafı da birbaşa təsir göstərmişdir. Belə bir şəraitdə 
inkişafa nail olmaq üçün qeyd olunan xalqlarda və dövlətlərdə 
maarifçilik, milli azadlıq və milli dövlət ideyaları, milli 
təmayüllü siyasi hərəkatlar və ideologiyalar meydana çıx-
mışdır. Həmin hərəkatların fəaliyyəti nəticəsində tədricən 
imperiyaların zəifləməsi və parçalanması, milli dövlətlərin for-
malaşması prosesi başlamışdır.  

Onu da deyək ki, milli azadlıq və milli dövlət ideyaları 
qeyd olunan bu mürəkkəb tarixi dövrdə formalaşan aparıcı 
ideologiyalar (liberalizm və sosializm ), o cümlədən burjua-
demokratik və sosialist hərəkatları tərəfindən bu və ya digər 
formada (ikincidərəcəli olsa da) qəbul edilmiş ideyalar 
olduğundan milli hərəkatlar bir çox hallarda öncə burjua-
demokratik və ya sosialist hərəkatlarının daxilində formalaş-
mış, sonradan onlardan ayrılaraq müstəqil hərəkatlara 
çevrilmişdir. Belə ki, milli problemləri daha öncə həll etmək 
istəyən qüvvələrin ayrıca hərəkat – milli azadlıq hərəkatı yarat-
ması zərurəti yaranmışdır. Tarixdə ilk burjua inqilabı olan 
Niderland burjua inqilabı demokratik və mıilli azadlıq 
ideyalarını daşımışdır. 

Beləliklə, bu dövrdə bir tərəfdən liberal (azadlıqçı) 
ideyaların inkişafı, digər tərəfdən də kapitalistləşən im-
periyaların işğalçılıq və müstəmləkəçilik siyasətinin güc-
lənməsi, eyni zamanda ETT-nin və təhsilin inkişafının 
dövləti olmayan xalqların milli varlığını itirmək təhlükəsini 
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daha da artırması milli azadlıq hərəkatlarının yaranmasına 
təkan vermişdir. 

Türk xalqlarında, o cümlədən Azərbaycanda baş vermiş bu 
tarixi proseslər haqqında  kitabın “Türk millətçiliyinin yaran-
ması və inkişafı” bölümündə daha geniş danışacağıq. 

Milli ideologiyalarda milli mənəvi dəyərlərin (MMD) 
insanların həyatında və cəmiyyətin inkişafında rolu yüksək 
qiymətləndirilir və həmin dəyərlərin qorunub yaşadılması və 
yüksəldilməsi, bu dəyərlərə söykənən milli dövlətlərin qu-
rulması, milli şüurun formalaşdırılması və milli münasibətlərin 
tənzimlənməsinin cəmiyyətin digər problemlərinin (iqtisadi, 
hüquqi, dini və s.) də həllinə şərait yaradacağı, onu asan-
laşdıracağı əsaslandırılır. Həmçinin, millətlərin bərabərliyi 
prinsipini gözləməklə milli ideologiyanın yalnız bir millətin 
yox, bütün millətlərin, bütövlükdə bəşəriyyətin xoşbəxtliyinə 
yönəldiyi əsaslandırılır. Milli ideoloqumuz M.Ə.Rəsulzadənin 
“İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal” deyimi bu prinsipi 
çox gözəl ifadə edir. Əslində millətlərin bərabərliyinin 
gözlənilməməsi bir prinsip kimi ideologiya anlayışına ziddir. 
Belə ki, bu bir millətin digərlərindən üstünlüyü, onlar üzərində 
hakimiyyəti (şovinizm) milli haqlara və ictimai ədalətə ziddir. 
İdeologiyanın isə, öncə qeyd etdiyimiz kimi məhz ədaləti 
bərqərar etməyə yönəldildiyi əsaslandırılmazsa o öz əhəmiy-
yətini, mənasını itirər, sistemsizlik və ziddiyyət yaranar. 

Bəzən səhvən millətçiliyi şovinizmlə eyniləşdirirlər. Əs-
lində isə onlar biri-birinə zidd anlayışlardır. Belə ki, millətçilik 
millətlərin bərabərliyi, milli varlığın qorunması ideyasına 
əsaslandığı halda, şovinizm bir millətin üstünlüyü və digərləri 
üzərində hakimiyyəti ideyasına əsaslanmaqla digər millətlərin 
varlığına qarşı yönəlir. Ona görə də, şovinizm ifadəsi 
ideologiyanı yox, milli haqlara qarşı yönəlmiş bir mürtəce 
siyasəti ifadə edir. 

Beləliklə, müasir dövrdə milli ideologiyanın əsas prin-
sipləri milli varlığı (əsas ünsürləri – dil, folklor, tarix) qoruyub 
saxlamaq, yaşatmaq və yüksəltmək, milli şüuru inkişaf etdir-
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mək, nəticədə hər bir millətin rifahını və inkişafını təmin 
edəcək müstəqil, güclü və inkişaf etmiş milli dövlət qurmaqdır. 
Göründüyü kimi, müstəqil, güclü və inkişaf etmiş milli dövlətə 
nail olmaq milli ideologiyanın əsas hədəfidir. Lakin xüsusi 
hallarda milli azadlıq hərəkatlarının, o cümlədən milli ide-
ologiyanın hədəfi tam müstəqil dövlət yox, milli-ərazi və ya 
milli-mədəni muxtariyyət də ola bilər. Bu hal əsasən azsaylı 
xalqlar üçün xarakterikdir. Eyni zamanda azsaylı olmayan 
xalqlar da yaxın hədəf kimi və ya digər səbəblərdən həmin 
hədəfləri qəbul edə bilərlər.  

Əgər bir millətin bir neçə dövləti mövcuddursa, bu zaman 
milli ideologiyanın ən böyük hədəfi bu dövlətlərin kültürəl, 
siyasi, iqtisadi, hərbi və b. sahələrdə birliyi ola bilər. 

Milli ideologiyalarda iqtisadi, hüquqi, fəlsəfi və s. görüşlər 
müxtəlif ola bilər. Bu ilk növbədə milli xüsusiyyətlərdən, yerli 
şəraitdən, dövrdən, ideoloqların fərdi görüşlərindən və s. ası-
lıdır. Kitabın növbəti bölməsində milli ideologiyamız olan türk 
millətçiliyin çağdaş dövrümüz üçün görüşlər sistemini geniş 
araşdıracağıq.   

Tarixi təcrübə göstərir ki, milli problemləri həll etmədən 
digər problemlərin həllindən və ədalətli cəmiyyət quruculu-
ğundan danışmaq yersizdir. Bu gün türk xalqlarının, o cümlə-
dən Azərbaycan türklərinin kifayət qədər milli problemləri var 
və ilk növbədə bu problemlər həll olunmalıdır. Ona görə də 
çağdaş dövrümüzdə inkişafımız üçün məhz milli ideologiya 
prinsiplərini qəbul etmək məqsədəuyğundur.  

Müstəqil milli dövlət qurulduqdan sonra isə həmin dövlət-
də milli ideologiya öz yerini başqa təmayüllü ideologiyalara 
verə bilər. Bu normal, qanunauyğun bir haldır. Belə ki, cəmiy-
yətdə milli problemlər müəyyən qədər həll olunduqdan sonra 
digər problemlər (iqtisadi, hüquqi və s.) daha ön plana keçə 
bilər. 

Hazırda dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı olan 
BMT-nin sənədlərində milli varlığın, o cümlədən MMD-in 
qorunması, xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi, milli 
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azlıqların hüquqları, milli ayrıseçkiliyin yolverilməzliyi və b. 
prinsiplər öz əksini tapmışdır. Məhz milli təmayüllü ideolo-
giyalarda əsas yer tutan bu prinsiplərin belə mötəbər təşkilatın 
sənədlərində təsbit olunmasını bəşəriyyətin ən böyük nailiy-
yətlərindən biri hesab etmək olar. 

 
 

Qarışıq və ümumi təmayüllü  
ideologiyalar 

 
Müasir dövrdə mövcud olan və tarixən yaranmış elə 

ideologiyalar vardır ki, onları hansısa bir təmayülə aid etmək 
olmaz. Belə ki, onlar bir yox, bir neçə təmayül (milli-iqtisadi, 
iqtisadi-hüquqi, dini-milli və s.) üzərində formalaşır. Bu 
ideologiyaları məhz qarışıq təmayüllü ideologiyalara aid etmək 
olar. Məsələn, yuxarıda hüquq təmayüllü ideologiyalara aid 
etdiyimiz Anarxizmdə hüquqi təmayüllə yanaşı iqtisadi 
təmayül də kifayət qədər geniş yer tutduğundan onu hüquqi-
iqtisadi təmayüllü ideologiya da adlandırmaq olar.  

Elə ideologiyalar da vardır ki, onlar üçün ümumiyyətlə 
hansısa təmayül müəyyən etmək mümkün deyil və bütün 
sahələrlə bağlı məsələlərə eyni dərəcədə əhəmiyyət verir.  
Məhz belə ideologiyaları ümumi təmayüllü ideologiyalara aid 
etmək olar. Bu ideologiyalara konservatizmi (mühafizəkar-
lığı),   kosmopolitizmi və son dövrlər beynəlxalq aləmdə daha 
çox müzakirə edilən qlobalizmi misal göstərmək olar. 

Avropa dillərində işlədilən konservatizm termini latınca 
“konservo” sözündəndir, mənası “qoruyuram”, “mühafizə edi-
rəm” deməkdir. Müsəlman aləmində həmin sözün ərəb mənşəli 
qarşılığı kimi “mühafizəkarlıq” termini də işlədilir. 

 Ümumiyyətlə, siyasi ədəbiyyatda mühafizəkarlıq termini 
iki mənada – dar və geniş mənalarda işlədilir. 

Dar mənada mühafizəkarlıq hər hansı ideologiyanın, si-
yasi hərəkatın və ya şəxsin mövcud ənənələrə (siyasi, iqtisadi, 
hüquqi, milli və s.) münasibətini əks etdirir. Yəni, mövcud 
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ənənələrin saxlanılmasını müdafiə edən ideologiyanın, siyasi 
hərəkatın və ya şəxsin mövqeyi mühafizəkar mövqe kimi 
qiymətləndirilir. Başqa sözlə, mühafizəkarlıq islahatçılığın 
alternativi kimi çıxış edir. Burada unutmaq olmaz ki, eyni bir 
ideologiya dövrdən və yerli xüsusiyyətlərdən asılı olaraq mü-
hafizəkar və ya islahatçı mövqedə ola bilər. Hətta ideologiya 
mövcud cəmiyyətin ənənələrinin bəzilərinə (məsələn, milli 
ənənələrə) münasibətdə mühafizəkar (onların saxlanılmasının 
tərəfdarı), bəzilərinə (məsələn, siyasi ənənələrinə) münasibətdə 
isə islahatçı (onların dəyişdirilməsinin tərəfdarı) ola bilər. Bu 
mənada mühafizəkarlıq və islahatçılıq ideologiyanın, siyasi 
hərəkatın və ya şəxsin konkret vaxtda, konkret dəyişikliyə 
münasibətini əks etdirir.  

Mühafizəkarlıq ifadəsi dar mənada hər cür yeniliyin, in-
kişafın əleyhinə olan, köhnəliyi və geriliyi müdafiə edən mür-
təce bir dünyagörüşü mənasında da işlədilir. Köhnə qaydaların 
toxunulmazlığını mütləq zərurət kimi qəbul edən mühafizə-
karlıq “təbii mühafizəkarlıq” və ya “ənənəçilik” adlandırılır.   

Geniş mənada mühafizəkarlıq ifadəsi bir ideologiyanı 
ifadə edir. Bu ideologiya kifayət qədər ziddiyyətli məqamlar və 
fikir müxtəlifliyi ilə müşahidə olunur. Mühafizəkarlıq Böyük 
Fransa İnqilabından (1789-1794) sonra bu inqilaba müxalif 
(zadəgan sinfinin mənafeyini müdafiə edən) ideya-siyasi 
cərəyan kimi meydana çıxmış, sonradan isə inkişaf etdirilərək 
ideologiya halına salınmışdır. Əsas ideoloqları kimi E.Berk, 
D.Bell, E.Benfild, N.Qleyzer, M.Haydegger və b. qeyd olunur 
(1.37).  

Bu ideologiyada ictimai dəyişikliklərə və islahatlara mü-
nasibət xüsusi yer tutur. Belə ki, mühafizəkarlıqda hər bir 
ictimai dəyişiklikdə və islahatda tarixən formalaşmış hüquqi-
siyasi və milli ənənələrin nəzərə alınması, buradakı varislik 
əlaqələrinin gözlənilməsi zəruri sayılır və kəskin inqilabi 
dəyişikliklər inkar edilir. O cümlədən, cəmiyyətdəki qeyri-
siyasi (dövlət qanunları ilə müəyyən olunmayan) bir çox 
ənənəvi təsisatlar (təbii surətdə qərarlaşmış iyerarxiya, ailə, 
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din, mülkiyyət və s. ənənələr) ali dəyərlər kimi qiymətlən-
dirilir. Oxşar ideyalar milli ideologiyalarda da olduğundan 
mühafizəkarlıq milli ideologiyaya yaxınlığı ilə seçilir. Əsas 
fərq isə ondan ibarətdir ki, milli ideologiyalarda yalnız milli 
ənənələrin qorunub saxlanılması əsas götürülür, dövlət ida-
rəçiliyindəki ənənələrdə (siyasi ənənələrdə) inqilabi dəyişik-
liklər isə inkar olunmur.  

Mühafizəkarlığın hüquqi görüşlərində azadlıq anlayışına 
münasibət xüsusi yer tutur. Burada qeyri-məhdud fərdi azadlıq 
inkar edilir, lakin fərdiyyətçilik (“konservativ fərdiyyətçilik”) 
də inkar olunmur.  Bu məsələdə də qeyri-siyasi institutlar, yəni, 
tarixən, təbii surətdə formalaşmış adət-ənənələr, qayda-qanun 
və onlardan doğan “təbii hüquqlar” əsas götürülür ki, bunun da 
fərdiyyətçilik və kollektivizm arasında balans yaratdığı və 
məhz ədaləti və “əsl azadlığ”ı təmin etdiyi qeyd olunur. Siyasi 
təsisatların, yəni dövlətin isə əsasən insanların təhlükəsizliyini, 
qayda-qanunu və sabitliyi təmin etməli olduğu göstərilir. 
Göründüyü kimi burada Liberalizmin bəzi prinsiplərinə (dövlət 
hakimiyyətinin məhdudluğu, spontan qayda-qanun və s.) 
oxşarlıq da var. Təsadüfi deyil ki, Mühafizəkarlıq bir müddət 
Klassik Liberalizmlə eyniləşdirilmişdir. Ümumiyyətlə bir çox 
məsələlərdə Mühafizəkarlıq ikili xarakter daşıyır. Mühafizə-
karlığı bəzən Liberalizmlə Sosializm arasında orta mövqeli 
ideologiya kimi də qiymətləndirirlər. Lakin mühafizəkarlığı 
bəzən tamam başqa ideyalarla da izah etmişlər (bax, 1.37).  

İlk dövrlərdə mühafizəkarlar iqtisadi məsələlərdə dövlətin 
(daha doğrusu, kral-zadəgan sinfinin) güclü mövqeyə malik 
olmasını zəruri saysalar da, müasir dövrdə mühafizəkarlığın 
(neokonservatizmin) iqtisadi görüşləri liberal xarakterlidir, yəni 
azad bazar sistemi müdafiə olunur.  

Mühafizəkarlıq xeyli dərəcədə biri-birindən fərqlənən 
daxili cərəyanlara malikdir. Buraya “neokonservatizm”, “ənə-
nəvi mühafizəkarlıq”, “yeni sağlar” və s. aiddir. Onlar içə-
risində neokonservatizm müasir dövrə xüsusi yer tutur. Neo-
konservatizm əsasən klassik liberalizmin ideyalarına söykənir. 
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Neokonservatizmdə iqtisadi görüşlər (F.A.Hayek (1899-1992) 
və b.) neoklassik iqtisadi görüşlərin davamı olmaqla keyns-
çiliyə qarşı yönəlmişdir.  

Ümumi təmayüllü ideologiyalara aid olan daha bir 
ideologiya – kosmopolitizm hərfi mənada “dünya vətəndaş-
lığı” (yunanca “kosmo”+“polites”) deməkdir. Bu ideologiyanın 
əsas ideyası bütün dövlət və millət sərhədlərini aradan 
qaldırmaq, dünyada vahid dövlət, vahid vətən və vahid millət 
formalaşdırmaq yolu ilə bəşəri problemləri həll etməkdir. 
Lakin buna nail olmaq üçün bir millət tərəfindən digər 
millətlərin assimilyasiya olunmasının zəruriliyi bu ideologi-
yanın mürtəce xarakter almasına gətirib çıxarır. Tarixən bir çox 
imperialist dövlətlər öz imperialist və şovinist siyasətlərinə 
bəraət qazandırmaq üçün kosmopolitizmin ideyalarından 
istifadə etmişlər.  

Qlobalizmi bir ideologiya kimi nəzərdən keçirməzdən 
öncə “qloballaşma” ifadəsinə və qloballaşma prosesinin 
mahiyyətinə nəzər yetirək. Qloballaşma ifadəsinin kökündə 
latınca “globus” – “kürə” (Yer kürəsi) sözü dayanır, fran-
sızcada isə “global” sözü “ümumi” mənasında işlədilir. Bu 
baxımdan “qlobalizm” və “qloballaşma” ifadələrini “kü-
rəsəlləşmə” “dünyəviləşmə”, “bütün yer kürəsinə, dünyaya 
məxsus olma”, “beynəlmiləlləşmə” mənasında qəbul etmək 
olar. Bu ifadə termin kimi XX əsrin 80-90-cı illərində dünya 
iqtisadiyyatında transmilli korporasiyaların və dünya bazarının 
mövqeyinin güclənməsi ilə əlaqədar olaraq meydana çıxmışdır. 
Belə ki, qloballaşma dünya dövlətlərinə kapital qoyan nəhəng 
transmilli korporasiyaların həmin dövlətləri öz təsiri altına 
salması və tədricən bütövlükdə dünya dövlətlərinin ida-
rəçiliyinin dünya miqyaslı  istehsalçıların əlinə keçməsi prosesi 
kimi qəbul olunmuş və bu prosesin qaçılmazlığı əsas-
landırılmışdır. Yəni, qloballaşma dünya siyasi idarəçiliyinin 
dünya iqtisadi idarəçiliyi ilə əvəz olunması, milli dövlətlərin və 
milli mədəniyyətlərin tədricən öz əhəmiyyətini itirməsi ilə 
özünü göstərən qaçılmaz proses kimi qiymətləndirilmişdir. 
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Qloballaşmanı bu mənada qəbul etsək, o heç də mütərəqqi bir 
proses və ya ideya kimi qəbul edilə bilməz. Bu ideyada 
anarxizmin (dövlət hakimiyyətinin istehsalçıların birliyi ilə 
əvəz olunması) və kosmopolitizmin (dünyada milli dövlət və 
milli mədəniyyət sərhədlərinin götürülməsi) ideyalarına 
yaxınlıq da görmək olar.  

Qloballaşmanın qaçılmaz proses olması da hələ ki, özünü 
doğrultmayıb. Belə ki, bu gün dünyanın idarə olunmasında 
dövlət hakimiyyətləri həlledici mövqeyini saxlayır və hətta 
dünya və milli iqtisadiyyatların idarə olunmasında da hakim 
mövqeyə malikdir. Bu baxımdan qloballaşmanın sadəcə 
transmilli korporasiyaların mənafeyinə (onların dövlət təsi-
rindən azad olmasına) xidmət edən bir ideya kimi ortaya 
atıldığını da ehtimal etmək olar. Həmçinin, bu ideyanı Anar-
xizmin və kosmopolitizmin bəzi ideyalarını birləşdirib başqa 
adla dünya ictimaiyyətinə təqdim olunması kimi də qiymət-
ləndirmək olar.        

Bütün bunlarla yanaşı qlobalizm xüsusən son illər bir 
mütərəqqi ideologiya kimi də izah olunur və bu ideologiyanın  
əsas ideyası kimi müxtəlif sahələrdə (hüquqi, iqtisadi, texnoloji 
və s.) dünya ölkələrinin vahid sistemə keçməsiylə əlaqələrin 
inkişafına stimul yaratmaq, bununla da bütün ölkələrin sürətli 
inkişafına, bəşəri problemlərin həllinə nail olmaqdır. Əslində 
ilk baxışdan bu həqiqətən də mütərəqqidir. Lakin unutmaq 
olmaz ki, dünya dövlətlərinin bir qismi xeyli inkişaf etmiş milli 
dövlətlərdir, digər qismi isə, onlardan xeyli geri qalır və bir 
çoxlarında milli problemlər həll olunmamış, milli dövlətlər 
formalaşmamışdır. Bu şəraitdə vahid sistemə keçmə əslində 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələrdəki 
sistemə keçməsi deməkdir. “Avropalaşma”, “qərbləşmə” 
ifadələri də bu baxımdan meydana çıxmışdır. Qərbin inkişaf 
etmiş ölkələrindəki sistem isə qərb ölkələrinin milli-tarixi 
ənənələrinə və yerli xüsusiyyətlərinə uyğun formalaşmışdır. Bu 
cür qloballaşma isə tam mənada müstəqil milli dövlət 
qurmamış xalqların güclü dövlətlərin təsiri altına düşməsinə və 
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müstəmləkəyə çevrilməsinə, milli varlıqlarını itirmək təhlükəsi 
ilə qarşılaşmasına səbəb ola bilər. Ona görə də qloballaşmada 
milli-tarixi ənənələrin və yerli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xalqların öz milli varlıqlarını 
qoruyub saxlaması, milli kültürlərinin mövqeyini möhkəmlən-
dirməsi və inkişaf etdirməsi, onların güclü dövlətlərdən siyasi 
və iqtisadi asılılığa düşmələrinə mümkün qədər yol verilmə-
məsi zəruri şərt olmalıdır.  

Bəzən nəinki iqtisadiyyat, hüquq və təhsil sisteminin,  hət-
ta dilin, adət-ənənələrin, incəsənətin qloballaşmasından danışı-
lır. Bu qloballaşma adı altında assimilyasiya siyasətidir. Belə 
ki, bu cür qloballaşma inkişaf etməkdə olan ölkələrin xalqları-
nın inkişaf etmiş ölkələrin xalqlarının dilində danışması, adət 
ənənəsinə keçməsi, incəsənətini qəbul etməsi və nəticədə milli 
varlığını itirməsi deməkdir. Bu siyasətə qarşı ciddi müqavimət 
göstərmək vacibdir. Bəzən adət-ənənələrin qloballaşmasını 
guya Şərq xalqlarının adət-ənənələrinin mədəni inkişafa mane 
olması ilə əsaslandırmağa çalışırlar. Bu yanlış fikrə inanan 
xalqlar güclü dövlətlərin imperialist siyasətinin qurbanı olmağa 
məhkumdurlar. Bu məsələlərə kitabın II və III bölmələrində 
(səh. 151-175, 199-203, 241-267 və s.) baha geniş toxunacağıq. 

 
 
3. Türk millətçiliyinin yaranması və inkişafı  

 
Türk millətçiliyinin yaranmasının  

tarixi şəraiti 
 
Milli ideologiya kimi türk millətçiliyinin formalaşmağa 

başlaması əksər tədqiqatlarda XIX əsrin ikinci yarısından 
götürülür. Bu, həmin dövrdə müasirləşmə və milliləşmə ide-
yalarının meydana çıxması ilə bağlıdır. 

Öncə qeyd etdiyimiz kimi milli ideologiyaların yaran-
masının tarixi şəraiti kapitalist münasibətlərinin meydana 
çıxması ilə ETT-nin və kapitalın hakim mövqeyə keçməsi, 
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kapitalistləşən imperiyalar daxilində milli ayrıseçkiliyin, 
həmçinin onların işğalçılıq və müstəmləkəçilik siyasətinin 
güclənməsi müqabilində müstəmləkədə olan xalqların öz milli 
varlığını, nisbətən geridə qalmış dövlətlərin isə öz müs-
təqilliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşması olmuşdur. Milli 
ideyalar və hərəkatlar bir çox hallarda ilk olaraq burjua-
demokratik və ya sosial-demokrat hərəkatlarının daxilində 
formalaşmışdır. Çünki, bu hərəkatlar daha öncə yaranmış, 
müasirləşmə və milli azadlıq ideyalarını əsasən müdafiə 
etmişlər. Məhz milli azadlıq probleminin həllini daha ön 
planda görən qüvvələr həmin hərəkatlardan ayrılaraq milli 
azadlıq hərəkatlarını və milli təmayüllü ideologiyaları 
formalaşdırmışlar.   

XIX əsrin ortalarına qədər artıq bu proses Qərbi Avropada 
müəyyən qədər getmiş, bəzi imperiyalar zəifləmiş və dağılmış, 
milli dövlətlər formalaşmışdı. Bu proses həmin dövrdə də 
davam edir, həmçinin burjua-demokratik və sosialist inqilabları 
baş verirdi. Adətən bu proseslərin Şərqdə daha sonra baş 
verməsi milli ideologiyanın Şərqə, o cümlədən türk xalqlarına 
məhz “Qərbdən gəlməsi” kimi qiymətləndirilir. (1.9, 1.26, 1.79 
və s.). Lakin bunu birmənalı olaraq demək olmaz. Sadəcə 
olaraq, bu dövrdə Qərbdə və Şərqdə olan mövcud reallıqlar 
milli ideyaların meydana çıxmasına bir zərurət yaratmış və 
təkanverici amil rolunu oynamışdır. 

XIX əsrin ortalarında feodal münasibətlərindən çıxmamış 
iki böyük türk dövləti – Osmanlı və Qacarlar dövlətləri 
mövcud idi. Digər türk xalqlarının əksəriyyəti, o cümlədən 
Şimalı Azərbaycan türkləri isə kapitalıst münasibətlərinin 
formalaşmaqda və inkişaf etməkdə olduğu, milli ayrıseçkilik və 
şovinist siyasət yeridən çar Rusiyasının tərkibində idi. 
Qanunauyğun olaraq Osmanlı və Qacarlar dövlətlərində siyasi 
hərəkatlar əsasən Qərbi Avropanı nümunə götürən müasir-
ləşmə (əsasən burjua-demokratik hərəkatı fonunda) ideyalarına 
(konstitusiya qəbulu, hüquqi-demokratik islahatlar, ETT, 
sənayeləşmə və s.) əsaslanmışdır. Milli ideya isə əsasən ana 



 39

dilinin saflaşdırılması və mövqeyinin gücləndirilməsi, xarici 
kapitaldan asılılığa son qoyulması ideyası ilə məhdudlaşmışdır. 
Çünki, müstəqil dövlət mövcud idi və əsas problem inkişaf 
etmiş Qərbi Avropa ilə ayaqlaşmaq idi.  

Rusiya tərkibində olan türk xalqlarının vəziyyəti isə fərqli 
idi. Bu türk xalqlarının müasirləşmə ilə yanaşı milli azadlıq 
problemi, yəni milli dövlətə sahib olma problemi də var idi. 
Ona görə də burada milli ideyalar milli azadlığı da ehtiva 
etməklə daha geniş məzmun daşımış, milli azadlıq məsələsinin 
ön plana keçməsi ilə milli azadlıq hərəkatlarının burjua-
demokratik və sosial-demokrat hərəkatlarından ayrılması baş 
vermişdir.  

    
 

Qacarlar dövlətində milli ideyaların 
 formalaşması 

 
Qacarlar dövlətində milli ideyaların formalaşmasında XIX 

əsrin ortalarında “Babilər”, əsrin sonlarında maarifçilik, XX 
əsırin əvvəllərində isə Məşrutə və Xiyabani hərəkatları 
mühüm rol oynamışdır.  

Adı çəkilən hərəkatlara qədər isə ölkədə müasirləşmə 
meyli hələ XIX əsrin əvvəllərində vəliəhd, hərbi komandan, 
böyük türk sərkərdəsi Abbas Mirzə Qacar Qovanlının (1788-
1833) yenilikçi islahatları ilə baş vermişdir. O, Osmanlı sultanı 
III Sultan Səlimin (h.d: 1789-1807) islahatlarından nümunə 
götürərək Avropa standartları ilə nizami ordu qurmuş, bunun 
üçün Avropadan hərbi mütəxəssislər cəlb etmiş, yeni hərbi 
texnika istehsal edən zavod açdırmış,  hərbi sahədə Avropada 
yazılmış kitabların ölkəyə gətirilməsi və tərcüməsini təşkil 
etmişdir. Abbas Mirzə həmçinin, ölkədə ilk dəfə qurğuşun 
basması ilə işləyən mətbəə açdırmış, qəzet və kitablar nəşr 
etdirmiş, təhsil almaq üçün gənclərin Avropa ölkələrinə 
göndərilməsini təşkil etmişdir (1.41). Bu da gələcəkdə yenilikçi 
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fikrin formalaşması və qərbmeylli inkişaf üçün mühüm əsas 
yaratmışdır.  

“Babilər” hərəkatı 1848-52 illərdə sosial-iqtisadi ədalət-
sizliklərə, feodal istismarçılığına və dövlətin xarici kapitaldan 
asılılığına qarşı yönəlmiş, bərabərliyi təbliğ edən dini 
təmayüllü hərəkat olmuşdur.  

Hərəkatın ideoloji əsası Seyid Əli Məhəmməd Babın 
(1819-1850) dini təlimi olmuşdur. S.Ə.Məhəmməd qatı şiə 
təriqəti olan “şeyxilər” təriqətinin başçısı Seyid Kazımın 
ölümündən (1843) sonra təriqətə rəhbərlik etmiş, 1844-cü ildə 
“Bab” (ərəbcə “qapı”) adını qəbul etmiş,  hətta 1847-ci ildə 
özünü zühur edəcək 12-ci imamın – Mehdinin təmsilçisi elan 
etmişdir. Bundan sonra o, həbs olunmuş, həbsxanada “Bəyan” 
əsərini yazmaqla “Babilik” təriqətinin əsasını qoymuşdur. O, 
bu əsərdə islam dininə münasibətdə islahatçı mövqedən çıxış 
etmiş, bir çox burjua-demokratik xarakterli ideyalar irəli 
sürmüşdür. S.M.Bab şahın əmri ilə Təbrizdə güllələnmişdir. 
Onun şagirdləri sonradan babilik əsasında “Bəhailik” təlimini 
yaratmışlar. Bu təlim isə babiliklə kosmopolit ideyaları 
birləşdirmişdir.  

Babilərin birinci üsyanı Mazandaranda (sentyabr,1848), 
ikinci üsyanı Zəncanda (iyun-dekabr, 1848), üçüncü üsyanı 
Neyrizdə (iyun, 1848) baş vermiş, hər üç üsyan şah qoşunları 
tərəfindən yatırılmışdır. 1852-ci ildə üsyançılar tərəfindən 
Nəsrəddin şaha edilən uğursuz sui-qəsd cəhdindən sonra 
hərəkata və üsyanlara son qoyulmuşdur. 

Babi üsyanları dövründə Qacarlar dövlətində baş nazir 
olmuş Mirzə Məhəmməd Tağı xan (“Əmiri-Nizam”, “Əmir-
Kəbir”) (1808-1852) hərbi, iqtisadi və mədəni inkişafa 
yönəlmiş bir çox tədbirləri ilə yadda qalmışdır. O, ordunu 
yenidən qurmuş, ticarət və sənətkarlığın inkişafına çalışmış, bir 
sıra dövlət manufakturaları yaratmış, ilk dəfə qəzet nəşr 
etdirmiş (1851-ci ildə “Ruznameyi-Vaqeyi-İttifaqiyyə” qəzeti), 
əyan uşaqları üçün ilk dünyəvi məktəb açdırmışdır. M.M.Tağı 
xan şahın əmri ilə Kaşana sürgün edilərək öldürülmüşdür. 
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XIX əsrin sonlarında qeyri-bərabər müqavilələr nəti-
cəsində xarici kapitalın təsiri altında olan Qacarlar dövlətində 
sosial-iqtisadi inkişaf zəif gedir, əhalinin sosial vəziyyəti 
ağırlaşır, kəsbkarlıq çoxalırdı. Bu dövrdə hakimiyyətə qarşı 
etirazlar güclənir, eyni zamanda maarifçilik və demokratik 
ideyalar inkişaf edirdi.   

Qacarlar dövlətində XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin 
başlanğıcında mütərəqqi düşüncəli yazarlar və maarifçi 
şəxsiyyətlər (M.Xalxali (1823-1901), M.Y.Müstəşarüddövlə 
(1823-1895), H.M.Şükuhi (1829-1896), M.Mülküm xan 
(1833-1908), Ə.Talıbov (1834-1911), M.C.Qaracadaği 
(1835-1883), Z.Marağayi (1838-1910), C.Əfqani (1838-
1897), M.Ə.Ləli (1845-1907), M.H.Rüşdiyyə (1851-1944), 
A.Kirmani (1854-1896), Ə.Səfərov, R.Sərraf (?-1907), 
M.A.Təbrizi (?-1915), M.Ə.Möcüz (1873-1934), M.Tərbiyət 
(1877-1940), H.Tağızadə (1878-1970), S.Səlmasi (1883-1909) 
C.Bağçaban (1886-1966) və b.) yetişmişdir ki, onlar geriliyi 
tənqid etmiş, dövlətin xarici kapitaldan asılılığını pisləmiş, 
elmin, təhsilin və milli sənayenin inkişaf etdirilməsinin zə-
ruriliyini təbliğ etmiş, konstitusiyalı dövlət idarəçiliyini 
müdafiə etmiş və b. yenilikçi ideyalarla çıxış etmişlər. Bu 
ideyalar ölkədə milli-demokratik hərəkatların, o cümlədən 
məşrutə inqilabının baş verməsində mühüm rol oynamışdır. 

XIX əsrin ikinci yarısında Qacarlar dövlətində nisbətən 
müasir tipli təhsil ocaqları da açılmışdır. Bunlara Təbrizdə 
açılmış “Mədrəseyi-Nasiri” (1869), Təbriz Dövlət Məktəbi – 
“Darülfünün” (1875), Təbriz Dövlət Mədrəsəsi (1877), 
Urmiyada Ali Tibb məktəbi (1878) və b. aiddir. İlk yeni üsullu 
(“üsuli-cədid”) məktəb isə böyük maarifçi, dildə türkçülük 
yönündə mühüm xidmətlər göstərmiş Mirzə Həsən Rüşdiyyə 
tərəfindən 1888-ci ildə Təbrizdə açılmış “Dəbestan” adlı  
türkdilli məktəb olmuşdur. M.H.Rüşdiyyə sonradan Tehranda 
da belə məktəb açmışdır.    

Həmin dövrdə “Ruznameyi-Vaqeyi-İttifaqiyyə” (1951), 
“Azərbaycan” (1858), “Təbriz” (1879), “Mədəniyyət” (1884), 
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“Şəbnamə” (1892-1906/11, türkcə), “Nasiri” (1893), “Maarif” 
(1896), “Əlhədid” (1897), “Ədəb” (1898), “Kamal” (1901), 
“Gəncineyi-fünün” (1902) və b. mətbuat orqanları da fəaliyyət 
göstərmişdir. 

Lakin maraqlıdır ki, Qacarlar dövlətində əhalinin çox-
luğunun və hakim sülalənin ana dili olan türk dilinin 
mövqeyinin gücləndirilməsi və saflaşdırılması məsələsi XX 
əsrin əvvəllərinə qədər ön planda olmamışdır. Bu dövrə qədər 
şifahi nitqdə türk dili üstünlük təşkil etsə də, yazılı nitqdə 
(mətbuat, yazılı sənədlər və s.) əsasən fars dilindən istifadə 
ənənəsi olmuşdur. Yalnız məşrutə inqilabı dövründən yazılı 
nitqdə türk dilindən istifadə genişlənmiş, o cümlədən türkdilli 
mətbuat  formalaşmışdır. 

 Qacarlar dövlətində türk dilinin mövqeyinin güc-
ləndirilməsi istiqamətində böyük maarifçi M.H.Rüşdiy-yənin 
xüsusi xidmətləri olmuşdur. O, ərəb qrafikasını türk dili 
əsasında təkmilləşdirmiş, “Ana dili”, “Vətən dili” adlı dərs-
liklər də hazırlamışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ilk yeni 
tipli (eyni zamanda türkdilli) məktəb də 1888-ci ildə 
M.H.Rüşdiyyə tərəfindən yaradılmışdır.  

1890-cı illərin əvvəllərində Qacarlar dövlətində tənbəki 
emalı və ticarətinin ingilis kapitalisti Tolbotun inhisarına 
verilməsinə (9 mart, 1891) qarşı tənbəki üsyanı baş vermişdir. 
Tehran, Təbriz, İsfahan və b. şəhərlərdə kütləvi etiraz aksiya-
ları keçirən üsyançılar 1891-ci ilin dekabrında ölkədə popiros 
çəkməyi haram elan etmiş, 1892-ci il, yanvarın 4-də şah 
sarayına hücum etmişlər.  Nəticədə Müzəffərəddin şah Tolbotla 
bağlanan müqaviləni ləğv etməyə  məcbur olmuşdur (5 yanvar, 
1892-ci il). Bu üsyan xarici imperialist qüvvələrə qarşı müba-
rizənin güclənməsində mühüm mərhələ olmuşdur.  

 Məşrutə (konstitusiya) hərəkatı XX əsrin başlanğıcında 
Qacarlar dövlətində konstitusiyalı monarxiyanı bərqərar etmək, 
eyni zamanda ölkəni xarici imperialist dövlətlərdən asılılıqdan 
azad etmək uğrunda mübarizə aparan burjua-demokratik və 
milli hərəkat kimi meydana çıxmışdır. Bu hərəkat Qacarlar 
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dövlətində türk dilinin mövqeyinin güclənməsində xüsusi rol 
oynamışdır.  

I rus inqilabının (1905-07) başlaması Qacarlar dövlətində 
də rejimdən narazı qüvvələrin inqilabi hərəkata başlamasına öz 
təsirini göstərir və bu dövrdə rejimə qarşı siyasi təşkilatlar 
formalaşmağa başlayır. Bu təşkilatlardan aparıcı yer tutanı 
1905-ci ildə Quzey Azərbaycan sosial-demokratlarının (N.Nə-
rimanov və b.) iştirakı ilə Güneydən olan inqilabçılar 
tərəfindən Bakıda yaradılan “İctimaiyyunəl-amiyyun” (sosial-
demokrat) partiyası (qısa olaraq “Mücahid” partiyası) 
olmuşdur. Bu partiyanın fəal funksionerləri olan Əli Müsyo 
(1879-1910), Hacı Əli Davafuruş (1871-1912), Hacı Rəsul 
Sədəqyani (1879-?) və b. tərəfindən Təbrizdə yaradılmış “gizli 
mərkəz” inqilabda həlledici rol oynamışdır.   

1905-ci ilin dekabrında Tehran, Təbriz, Kirman, Şiraz və 
b. şəhərlərdə ilk kütləvi nümayişlər baş verir. Davamlı etiraz 
aksiyalarının bütün ölkəni bürüməsi nəticəsində 1906-cı il, 
avqustun 5-də Müzəffərəddin Şah konstitusiya haqqında, 9-da 
isə məclisə seçkilər haqqında fərman verir. İnqilabçı qüvvələr 
tərəfindən əyalət əncümənləri formalaşdırılır. Bu əncümənlərdə 
məclis üçün nümayəndələr seçilir. Təbrizdə olan vəliəhd 
Məhəmmədəli Mirzə isə islahatlar ilə razılaşmır.  

1906-cı il, dekabrın 30-da Müzəffərəddin Şah konsti-
tusiyanın birinci hissəsini qəbul edir. Onun vəfatından sonra 
1907-ci ilin yanvarın 19-da taxta çıxan Məhəmmədəli şah 
konstitusiyanı qəbul etmir. Həmin il, fevralın 8-də Təbrizdə ilk 
silahlı üsyan baş verir. İnqilabçılar tərəfindən formalaşdırılmış 
məclisin konstitusiyanın ikinci hissəsini qəbul etmək tələbini 
şah hakimiyyəti qəbul etmir. Aprel-iyun aylarında inqilabçılar  
tərəfindən silahlı dəstələr yaradılır və ölkədə vətəndaş 
müharibəsi başlayır. İnqilabçıların güclü təzyiqi nəticəsində 
1907-ci ilin  oktyabrın 7-də Məhəmmədəli şah konstitusiyanın 
ikinci hissəsini təsdiq etməyə məcbur olur. Lakin şah gizli 
əksinqilabi fəaliyyətini dayandırmır. 
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1908-ci il, iyunun 23-də şah ölkədə olan rus (kazak) 
qoşunlarının dəstəyi ilə əksinqilabi çevriliş edir. Məclis dağı-
dılır, konstitusiya ləğv edilir. Bir çox vilayətlərdəki əncümənlər 
də dağıdılır.  

Ərdəbil və Meşkindən başqa digər Azərbaycan vilayət-
lərində isə inqilabçılar öz hakimiyyətlərini saxlaya bilirlər. 
Belə ki, Səttarxan (1867-1914)  və Bağırxanın (1861-1917) 
fədai dəstələrinin əksinqilabçılarla qəhrəmancasına döyüşməsi 
nəticəsində inqilabçılar ilin sonuna qədər Təbrizdə və digər 
Azərbaycan əyalətlərində hakimiyyəti tam ələ alırlar və 
demokratik islahatlar keçirirlər. Üsyançılar həmçinin İsfahan, 
Rəşt, Buşəhr və Bəndər-Abbasda hakimiyyəti ələ alırlar.  

1909-cu ilin yanvarın axırlarından Təbriz şəhəri yenidən 
şah qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınır. Aprelin sonlarında 
çar qoşunları Cənubi Azərbaycan ərazilərinə, o cümlədən 
Təbrizə yeridilir. Şah qoşunları buradan çıxır. İnqilabçılar çar 
qoşunlarına müqavimət göstərmir. Fədai dəstələri çar qoşunları 
tərəfindən tərkisilah olunmağa başlayır. 

Çar qoşunlarının Azərbaycan vilayətlərində olmasından 
istifadə edən İsfahan və Gilan inqilabçıları Tehrana hücum 
edir. 1909-cu il, iyulun əvvəlində Məhəmmədəli şah devrilir, 
onun 14 yaşlı oğlu Əhməd şah taxtda oturdulur. Keçmiş 
parlament nümayəndələrindən, nazirlərdən, varlı tacirlərdən, 
nüfuzlu ruhanilərdən ibarət “Ali məclis” (“Fövqəladə şura”) 
yaradılır. Konstitusiya bərpa edilir. Azərbaycan vilayətlərində 
də əncümən hakimiyyəti möhkəmlənir. Lakin Tehranda 
Sepəhdarın başçılığı ilə yaradılmış hökumət İngiltərə və 
Rusiyanın təzyiq və hədələri nəticəsində mücahid və fədai 
dəstələrinin tərkisilah olunmasına çalışır.   

Bu dövrdə inqilabçı qüvvələr arasında da təşkilati ayrılma 
baş verir. Liberal qüvvələr tərəfindən “Etidaliyyun” partiyası, 
radikal demokratik qüvvələr tərəfindən isə İran Demokrat 
Partiyası (İDP) yaradılır. İDP-nin yaradılması və fəaliyyətində 
Şimali Azərbaycandan olan ziyalıların  (M.Ə.Rəsulzadə və b.) 
xüsusi xidmətləri olmuşdur.  
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1909-cu il, noyabrın 15-də Azərbaycan nümayəndələrinin 
də iştirakı ilə açılan ikinci məclisdə Sepəhdar hökumətinin 
mücahid və fədai dəstələrinin tərkisilah edilməsi təklifi 
dəstəklənir. 

1910-cu ilin aprelində Daxili İşlər Naziri Sərdar Əsəd 
tərəfindən Tehrana çağırılmış Səttarxanın 100 nəfərlik fədai 
dəstəsinə qarşı daşnak Yefremin silahlı dəstələri tərəfindən 
xaincəsinə hücum təşkil edilir. Səttarxan yaralanır. Səttarxan 
və Bağırxan Tehrandan buraxılmır. Lakin bu da inqilabı qıra 
bilmir və inqilabçı qüvvələrin, o cümlədən vilayət əncümən-
lərinin hakimiyyəti öz fəaliyyətini davam etdirir.   

Bundan bərk narahat olan imperialist İngiltərə və Rusiya 
1911-ci ilin iyulunda keçmiş şah Məhəmmədəlini ölkəyə 
qaytarır. Avqustun 24-də əksinqilabi qüvvələr Təbrizə hücüm 
təşkil edir. Oktyabrın əvvəllərinədək davam edən ağır 
döyüşlərdən sonra hücum inqilab fədailəri tərəfindən dəf edilir. 
Ölkənin digər bölgələrində də əksinqilabçı qüvvələr 
məğlubiyyətə uğradılır. Məhəmmədəli ölkəni son dəfə tərk 
edərək Rusiyaya qayıdır.  

Keçmiş şahın hakimiyyətini bərpa etmək cəhdi baş 
tutmayan Çar Rusiyası başqa yola əl atır. Rusiya səfirliyi 1911-
ci il, noyabrın 29-da  Amerikalı maliyyə müşavirinin ölkədən 
çıxarılması və başqa tələblərlə məclisə ültimatum verir. Məclis 
ültimatumu rədd edir. Dekabrın 25-də hökumətin silahlı 
dəstələri məclisi dağıdır. Yerlərdəki ciddi etirazlara 
baxmayaraq Samsamüssəltənə hökuməti ültimatumu qəbul 
edir. Məşrutə inqilabı süquta uğradılır və inqilabın nailiyyətləri 
ləğv edilir.  

Dekabrın 20-26-da külli miqdarda çar qoşunları Təbriz 
üzərinə hücuma keçir. Fədai dəstələri güc fərqini nəzərə alıb 
müqaviməti dayandırır. Şəhər çar qoşunlarının nəzarətinə keçir. 
1912-ci ilin əvvəllərində ölkədə olan çar və ingilis qoşunları 
tərəfindən digər vilayətlərdə də inqilab mərkəzləri dağıdılır, 
inqilabçılara divan tutulur və inqilabın nəticələri ləğv edilir. 
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Məşrutə inqilabı dövründə ölkədə türk dilinin mövqeyi 
xeyli güclənmiş, türkdilli məktəblərin və türkdilli mətbuat 
orqanlarının (“Azərbaycan”, “Ədalət”, “Ana dili”, “Məzəli”, 
“Zənbur”, “Həşərat-ol-ərz”, “Naleyi-millət”, “Molla Nəsrəd-
din” və s.) sayı artmışdır. Lakin təzadlı məqam ondan ibarətdir 
ki, hərəkatın aparıcı qüvvəsi Azərbaycan türkləri, o cümlədən 
türk dilinin mövqeyinin yüksəldilməsi tərəfdarı olan ziyalılar 
olmasına baxmayaraq 1906-cı ildə qəbul olunmuş kons-
titusiyada dövlətin rəsmi dili kimi fars dili qeyd olunmuşdur. 
Bunun səbəbi kimi, konstitusiyanın məhz ingilislərin təsiri 
altında yazılması göstərilir (3.107). Hər halda bu məsələnin 
daha dərindən araşdırılmasına ehtiyac var. 

Məşrutə hərəkatı yatırıldıqdan sonra imperialist qüvvələr-
dən asılı irtica hakimiyyəti yenidən bərqərar olur, demokratik 
təşkilatların və mətbuatın fəaliyyəti dayandırılır. Eyni zamanda 
imperialist qüvvələrin dəstəyi ilə dövlət idarəçiliyində farsların 
mövqeyi tədricən güclənməyə başlayır.  

Birinci Dünya Müharibəsində (1914-18) bitərəf mövqe 
tutan Qacarlar dövlətinin ərazisində rus (şimal ərazilərində) və 
ingilis (cənub ərazilərində) qoşunları yerləşdirilir, Güney 
Azərbaycan ərazisi isə müharibə aparan tərəflərin döyüş 
meydanına çevrilir. 1917-ci ilin fevralında Rusiyada burjua-
demokratik inqilabının baş verməsi və rus qoşunlarının Güney 
Azərbaycan ərazisindən çıxması İran-Qacar dövlətinə öz 
təsirini göstərir və burada keçmiş məşrutəçi Ş.M.Xiyabaninin 
(1879-1920) başçılığı altında milli-demokratik hərəkat yenidən 
baş qaldırır.  

Xiyabani hərəkatı məşrutə hərəkatının milli-demokratik 
ideyalarını davam etdirmişdir. 1917-ci il, avqustun 24-də İran 
Demokratik Partiyasının (İDP) Azərbaycan əyalət komitəsinin 
konfransında Ş.M.Xiyabaninin başçılığı ilə müstəqil Azərbay-
can Demokratik Firqəsi (ADF) yaradılır. Bir neçə ay sonra 
(fevral, 1918) firqənin Bakı təşkilatı da yaradılmışdı.  1917-ci 
ilin aprelindən İDP-nin Azərbaycan əyalət komitəsinin orqanı 
kimi fəaliyyətə başlayan “Təcəddüd” qəzeti ADF-nin ideyala-
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rını təbliğ etməyə başlayır. Firqə İran-Qacar dövlətinin 
demokratik əsaslarla qurulması, konstitusiyali idarəetmənin 
bərpası, türk dilinin mövqeyinin gücləndirilməsi, Azərbaycana 
muxtariyyət verilməsi, ölkənin müstəmləkə vəziyyətindən 
çixarılması və s. mütərəqqi ideyalar uğrunda mübarizə aparırdı. 

1917-ci ilin sonunda kütləvi etirazlar nəticəsində Vüsu-
qüddövlə hökuməti istefa verir. Lakin 1918-ci ilin əvvəllərində 
ölkə ərazisinə (Zəncan, Miyanə, Xoy və Urmiyaya) yeridilən 
əlavə ingilis qoşunlarının dəstəyi ilə Vüsuqüddövlə hökuməti 
yenidən bərpa edilir.  

1918-ci ilin axırlarında bütün Cənubi Azərbaycan əraziləri 
ingilis qoşunlarının tam nəzarəti altına keçir. 1919-cu il, 
avqustun 9-da bağlanan İngiltərə-İran müqaviləsinə görə İran 
rəsmən İngiltərənin siyasi-iqtisadi asılılığına düşür. Əhməd şah 
müqaviləni imzalamaqdan imtina edir. Müqaviləyə qarşı xalq 
kütlələrinin etirazı güclənir. Etirazların mərkəzində yenə də 
Azərbaycan və buradakı aparıcı təşkilat olan ADF dayanırdı. 
1919-cu ilin oktyabrında Təbrizdə üsyan baş verir, vali 
şəhərdən qovulur. Davam edən kütləvi etiraz aksiyaları nəticə-
sində 1920-ci ilin əvvəllərində ingilis qoşunları Təbrizdən 
çıxarılır. Həmin il, aprelin 7-də Təbrizdə təslimçi Vüsu-
qüddövlə hökumətinə qarşı ADF-nin silahlı üsyanı qalib gəlir. 
ADF-nin fəal üzvlərindən İctimai İdarə Heyəti (İİH) təşkil 
edilir. 1920-ci il, iyunun 23-də Xiyabaninin başçılığı altında 
İİH əsasında Milli Hökumət (MH) yaradılır. Azərbaycan 
“Azadıstan” adlandırılır. Bu vaxta qədər ADF konstitusiyalı 
monarxiya tərəfdarı olsa da, yaradılmış MH artıq şah rejimini 
ləğv etmək, İranı müstəqil və demokratik bir respublikaya 
çevirməyə çalışırdı.  

MH nəzarəti altında olan ərazilərdə mühüm islahatlar 
həyata keçirməyə başlayır. Belə ki, MH tərəfindən jandarm və 
polis dəstələri təşkil olunur, fabriklər və zavodlar açılır, 100 
nəfər şagirdi olan yoxsullar üçün qız məktəbi açılır. Həmçinin 
kənd təsərrüfatı, maliyyə, maarif, səhiyyə və b. sahələrdə 
islahatlar aparılır.  
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1920-ci il, sentyabrın 12-də Müşuriddövlə hökuməti 
ingilislərin köməyi ilə Təbrizə hücum təşkil edir. Ək-
sinqilabçılar üsyanı yatırdır və həmin ayın 14-də Xiyabani 
vəhşicəsinə öldürülür.  

Əhməd şah ölkəni imperialist qüvvələrdən asılı vəziyyətə 
salan qeyri-bərabər, təslimçi müqavilələrə qarşı mövqedə 
dayandığından və müasirləşmə tərəfdarı olduğundan imperi-
alist İngiltərə və Rusiya ölkədəki fars əlaltıları vasitəsiylə onun 
hakimiyyətinə son qoymağa çalışırdı.  

1919-cu il sazişini hökumət də qəbul etmək istəmirdi. Bu 
durum isə imperialist İngiltərənin ölkədə dövlət çevrilişi həyata 
keçirməsinə gətirib çıxarır. 1921-ci ilin fevralında İngiltərənin 
birbaşa himayədarlığı ilə kazak diviziyasının polkovniki, fars 
şovinisti Rza xan və siyasi xadim Seyid Ziyaəddinin başçılığı 
ilə Tehranda çevriliş edir. Seyid Ziyaəddin hökumətin başçısı, 
Rza xan isə hərbi nazir olur.  

Rza xan ölkədə hərbi diktatura rejimi yaradır. Parlamentdə 
özünə kifayət qədər tərəfdar tapa bilməyən Rza xan 1923-cü 
ildə keçirilən parlament seçkilərini öz nəzarəti altında keçirir 
və yeni məclisə öz tərəfdarlarını seçdirir. 1923-cü ilin 
oktyabrında Rza xan öz birinci hökumətini təşkil edir. Bundan 
sonra 1924-25-ci illər ərzində Rza xan ölkədə Qacarlar 
əleyhinə təbliğat aparır, etiraz aksiyaları təşkil edir, şahlığı ləğv 
emək və respublika qurmaq ideyasını irəli sürür. Əslində isə o, 
respublika qurmaq yox, özü şah olmaq istəyirdi.  

1925-ci il, oktyabrın 31-də Rza xanın təklifi ilə məclisdə 
lehinə 80, əleyhinə 15 səs olmaqla Qacarların devrilməsi və 
ölkə idarəçiliyinin Rza xana tapşırılması haqqında qərar qəbul 
edilir. Bundan sonra hökumət tərəfindən Pza xanın şah olması 
haqqında kütləvi təbliğat aparılmağa başlayır. 1925-ci il, 
dekabrln 12-də Müəssisələr Məclisi Rza xanı “Pəhləvi” soyadı 
ilə Şah elan edir.  Bununla da “İran” adlandırılan ərazidə 1000 
illik türk hakimiyyətinə son qoyulur. Sonuncu dəfə 9 əsr öncə 
hakimiyyətdə olmuş farslar (935-1055-ci illərdə Büveyhilər 
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sülaləsinin hakimiyyəti) yenidən hakimiyyətə gəlir. Bu hadisə 
türk dövlətçiliyi tarixində ən qara səhifələrdən biridir.  

 
 

Şovinist İran-fars rejiminə qarşı 
milli hərəkatlar 

 
Hakimiyyətə gəlmiş Rza şah ölkədə açıq şovinist siyasət 

yeritməyə başlayır. Qacarların dövründəki federal xarakterli 
dövlət quruluşu tam mərkəzləşdirilmiş quruluşla əvəz edilir. 
Türk dilindən yazılı və hətta şifahi istifadə qadağan edilir. 
Türkdilli yazılı materiallar məhv edilir. Bütün qeyri-fars 
xalqlarına qarşı aparılan bu şovinist siyasət ölkədə əks-effekt 
doğurur, rejimə qarşı nifrəti daha da artırır, qeyri-fars 
xalqlarında milli şüuru daha da inkişaf etdirir. 1920-30-cu 
illərdə ölkənin ayrı-ayrı əyalətlərində rejimə qarşı çoxsaylı 
etiraz aksiyaları baş verir. Lakin bu etirazlar hakimiyyət 
tərəfindən güc yolu ilə yatırılır (1.79).  

1935-ci ildə Rza şah dövlətin “Persiya” (“Frasıstan”) yox, 
yalnız “İran” adlandırılmasını qəbul etdirır. Bu da şovinist fars 
hakimiyyətinin möhkəmlənməsində və assimilyasiya siyasə-
tinin həyata keçirilməsində mühüm ideoloji rol oynamışdır. 
Belə ki, bu dövlətin sərhədləri Azərbaycan, Xorasan, 
Bəlucustan və b. tarixi əraziləri əhatə etdiyi halda, Persiya bu 
ərazilərdən kənar yalnız bir tarixi əyalətin adı idi və bu cür 
adlanma başda türklər olmaqla qeyri-fars xalqlarında fərqli 
milli kimlik düşüncəsini inkişaf etdirir və ayrılma meyllərinə 
səbəb olurdu. Rza şah dövləti “İran” adlandırmaqla “hamımız 
iranlıyıq” prinsipi ilə qeyri fars xalqlarında fərqli milli kimlik 
düşüncəsinin və milli azadlıq ideyasının inkişafının qarşısını 
almağa və öz şovinist hakimiyyətini bu ərazilərdə qorumağa 
çalışmışdır. 

Şovinist fars rejiminə qarşı ilk milli hərəkat Xiyabani 
hərəkatının fəal iştirakçılarından olan S.C.Pişəvərinin (1892-
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1947) başçılığı altında 1945-46-cı illərdə baş vermişdır. Bu 
hərəkat tarixə “21 Azər” hərəkatı  adı ilə daxıl olmuşdur.  

İkinci Dünya Müharibəsi başlandıqdan sonra İran bitərəf 
mövqedə olduğunu elan etsə də, dövlətin başçısı Rza şah 
Pəhləvi faşistpərəst mövqe tutur. Buna qarşı 1941-ci ilin 
avqustunda İran ərazisinin şimalına sovet, cənubuna isə ingilis 
qoşunları daxil olur. Həmin il, sentyabrın 16-da Rza şah 
hakimiyyətdən uzaqlaşdırılır və sürgün edilir. Onun oğlu 
Məhəmmədrza taxtda oturdulur. Real hakimiyyət isə 
parlamentə və onun təşkil etdiyi hökumətə keçir. Bu isə milli-
demokratik hərəkatın inkişafına şərait yaradır. Müharibə 
dövründə (dekabr, 1942) ABŞ qoşunları da İrana daxil olur. 

1941-ci il, sentyabrın 29-da Tehranda İran Xalq Partiyası 
(İXP) yaradılır. Partiyanın Azərbaycan şöbəsi də yaradılır. 
Türk dilinin mövqeyi yenidən güclənir, bu dildə demokratik 
ruhlu mətbuat (“Vətən yolunda” (1941-46), “Qızıl Əsgər” 
(1941), “Sətareyi Azərbaycan”, “Azərbaycan” (1945), “Ədə-
biyyat səhifəsi”, “Yumruq”, “Keyvan” və s.) fəaliyyətə baş-
layır. Həmçinin ölkədə milli-demokratik hərəkat formalaşma-
ğa başlayır. 

İkinci Dünya Müharibəsi qurtardıqdan sonra ABŞ, 
İngiltərə və SSRİ arasında ziddiyyətlər güclənir. SSRİ Güney 
Azərbaycanı öz ərazisinə qatmaq istəyirdisə, ABŞ və İngiltərə 
İranda milli-demokratik hərəkatı boğmaq və bu dövləti öz 
siyasi-iqtisadi təsirləri altında saxlamaq istəyirdilər. 

1945-ci il, sentyabrın 3-də S.C.Pişəvərinin (1892-1947) 
başçılığı ilə Azərbaycan Demokratik Partiyası (ADP) 
yaradılır. Həmin ayın 5-də partiyanın orqanı olan “Azər-
baycan” qəzeti nəşr olunmağa başlayır. Partiya ölkədə milli, 
demokratik və sosial-iqtisadi islahatlar həyata keçirmək 
uğrunda mübarizə aparırdı. Buraya Azərbaycana İran 
tərkibində muxtariyyət verilməsi, rəsmi dil kimi türk dilindən 
istifadə, zəhmətkeşlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, 
kəndlilərin torpaqla təmin edilməsi, 8 saatlıq iş günü və s. daxil 
idi. Partiyanın 2-4 oktyabr, 1945-ci ildə qəbul etdiyi proqram 
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və nizamnaməsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. 
Göründüyü kimi partiya Xiyabani hərəkatının müəyyən 
ideyalarını davam etdirilmişdir.  

Partiya hələ yay aylarında hərəkatçılar tərəfindən təşkil 
olunmuş silahlı fədai dəstələrinin köməyi ilə 1945-ci il, 
oktyabrın əvvəllərində Təbrizdə hakimiyyəti ələ alır. Dekabrın 
əvvəllərinə qədər isə bir çox digər Azərbaycan şəhərlərində də 
hakimiyyət partiyanın nəzarətinə keçir.  

1945-ci il, noyabrın 21-də Azərbaycan Xalq Konqresi 
cağırılır. 744 nümayəndənin iştirakı ilə baş tutan konqresdə 
muxtariyyətin reallaşdırılması üçün Milli Məclisə seçkilərin 
keçirilməsi və Milli Hökumətin yaradılması qərara alınır. 
Noyabrın 27-dən dekabrın 1-ə qədər keçirilən seçkilər 
nəticəsində əksəriyyəti ADP tərəfdarı olan 101 nəfər 
deputatdan ibarət Milli Məclis təşkil olunur. 1945-ci il, 
dekabrın 12-də (azər ayının 21-də) Milli Məclisin ilk iclası 
keçirilir. İclasda S.C.Pişəvərinin başçılığı ilə Milli hökumət 
yaradılır və dərhal milli-demokratik və sosial islahatlar həyata 
keçirilməyə başlayır. 

İranın şimalında qoşunu olan sovet dövləti bu əraziləri 
SSRİ-yə birləşdirmək marağı ilə Milli hökumətə dəstək verirdi. 
Belə bir şəraitdə Milli hökuməti güc yolu ilə devirmək 
iqtidarında olmayan mərkəzi hökumət 1946-cı il, aprelin 28-də 
milli hökumətlə danışıqlar aparılmasına qərar verir. 1946-cı il, 
mayın 8-də SSRİ öz qoşunlarını İran ərazisindən çıxarır. 
Həmin il, iyunun 13-də milli hökumətlə mərkəzi hökumət 
(Qəvamüssəltənə hökuməti) arasında Təbrizdə müqavilə 
imzalanır. Müqaviləyə əsasən Milli Hökumət “əyalət 
əncüməni” statusunu almaqla mərkəzi hökumət tərəfindən 
tanınır. 

Əslində isə imperialist qüvvələrə (ABŞ və İngiltərəyə) 
arxalanan mərkəzi hökumətin məqsədi ölkədə milli-demokratik 
hərəkatı tamamı ilə boğmaq və şovinist fars diktaturasını bərpa 
etmək idi. Ona görə də BMT-nin, o cümlədən ABŞ və 
İngiltərənin dəstəyini alan Qəvamüssəltənə hökuməti 1946-cı 
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il, dekabrın 1-də Azərbaycan ərazisinə qoşun yeridir. Həmin 
ayın 12-də qoşunlar Təbrizə daxil olur. Milli hökumət güc 
fərqini nəzərə alıb vətəndaş müharibəsinə getmir. Milli 
Hökumət süquta uğradılır, hərəkatın fəalları qətlə yetirilir, dinc 
əhaliyə divan tutulur.  

Ümumilikdə bu dövrdə 25 minə yaxın hərəkatçı qətlə 
yetirilmiş, on minlərlə fəal həbs və sürgünlərə məruz qalmışdır. 
Milli hərəkatın bir çox fəalları, o cümlədən hərəkatın lideri 
S.C.Pişəvəri quzey Azərbaycana mühacirət etmişdir. O, 1947-
ci il, iyunun 12-də Gəncə-Bakı yolunda müəmmalı şəkildə 
avtomobil qəzasında həlak olmuşdur. 

Milli hökumət öz fəaliyyəti dövründə mühüm milli-mədəni 
islahatlar həyata keçirmişdir. Belə ki, türk dilinə rəsmi dil 
statusu verilmiş, bu dildə dərsliklər hazırlanmış, mətbuat və 
radio verilişləri fəaliyyətə başlamışdır. Təbrizdə Azərbaycan 
Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət filarmoniyası, hərbi 
məktəb, musiqi məktəbi, incəsənət muzeyi, qiraətxanalar, 
radiostansiya və s. açılmışdır.  

Milli hökumət tərəfindən sosial sahədə də mühüm tədbirlər 
həyata keçirilmişdir. Belə ki, dövlət və mülkədar torpaqları 
kəndlilərə paylanmış, fəhlələrin həmkarlar təşkilatları yaradıl-
mış, onların mənafeyini qoruyan qanunlar qəbul edilmiş, eyni 
zamanda sahibkarlara da maliyyə yardımı verilmişdir.  

 “21 Azər” hərəkatı yatırıldıqdan sonra fars hakimiyyəti 
yenidən öz şovinist siyasətini davam etdirir. Belə ki, türk 
dilində mətbuat, təhsil və kitab nəşri yenidən qadağan edilir, 
hətta ona qədər türk dilində çap olunmuş kitablar da yığılıb 
yandırılır.  

Məhəmmədrza Pəhləvinin dövründə türk əhali təqib və 
təzyiq altında saxlanmış, şovinist siyasətə qarşı çıxan milli 
düşüncəli ziyalılardan bir çoxu (yazıçı-pedeqoq Səməd 
Behrəngi (1939-68), şair Behruz Dehqani (1939-71), şairə 
Mərziyə Üskui (1941-74), şair Əlirza Oqtay (1944-72) və b.) 
məhv edilmişdir.  
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Ölkədə iqtisadiyyatın (xüsusən neft sənayesinin) ABŞ və 
İngiltərə kapitalının inhisarında olması bu inhisarçılığa qarşı 
1949-53-cü illərdə Azərbaycan türkü M.Müsəddiqin (1882-
1967) başçılığı ilə milli burjuaziya tərəfindən milli-demokratik 
hərəkatın yaranmasına səbəb olmuşdur. 1949-cu ilin 
oktyabrında “Milli Cəbhə” təşkilatını yaradan M.Müsəddiq 
1951-53-cü illərdə fasilələrlə hökumətə də başçılıq etmişdir. 
Lakin bu hərəkat da ABŞ və İngiltərənin birbaşa müdaxiləsi ilə 
qan içində yatırılmışdır. 

1960-70-ci illərdə şah ölkədə nüfuzunu artırmaq üçün 
ölkənin iqtisadi inkişafına yönəlmiş və tarixə “Ağ inqilab” adı 
ilə düşmüş islahatlar həyata keçirməyə başlayır. Bu islahatlara 
yeni sənaye müəssisələrinin açılması, kəndlilərin torpaq 
almasına yardım və s. daxil idi. Bu islahatlar kapitalist 
münasibətlərinin müəyyən qədər inkişafına səbəb olsa da, 
ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının xarici kapitaldan asılı olması 
və əhalinin ağır sosial durumu şah rejimindən narazılığı 
azaltmır. 1970-ci illərdə şah rejimi ilə əhali arasında 
ziddiyyətlər daha da kəskinləşir. Bu isə 1978-79-cu illər 
inqilabınin baş verməsi və şah rejiminin devrilməsi ilə 
nəticələnir.  

Rejimə qarşı ilk etirazlar 1977-ci ilin oktyabr-noyabr 
aylarında baş verir. Tehran, Təbriz və b. şəhərlərdə tələbə və 
ziyalılar, yazıçılar, hüquq təşkilatları və s. demokratik tələb-
lərlə çıxış edir, etiraz aksiyaları keçirirlər. Gizli fəaliyyət 
göstərən “Milli Cəbhə” rejimə qarşı aktiv fəaliyyətə keçir.   

1977-ci ilin dekabrında etirazlar daha da güclənir. Həmin 
il, Milli Hökumətin ildönümü günü (21 azər – 12 dekabr) Təb-
rizdə şah rejiminə qarşı ilk kütləvi tələbə çıxışı baş verir. 
Müəllimlər və əhali tələbələrə dəstək verir. 1978-ci il, yanvarın 
7-də Qum şəhərində şahlığın ləğv edilməsi tələbi ilə nümayıiş 
keçirilir. Yanvarın 9-da baş vermiş növbəti nümayişdə onlarla 
nümayişçi öldürülür, yüzlərlə adam yaralanır. 1978-ci il, 
fevralın 18-də (29 bəhmən), Qumda həlak olanların qırxı günü 
Təbrizdə ruhanilərin çağırışı ilə 100 min nəfərlik üsyan baş 
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verir. Bu üsyanla inqilabın əsası qoyulur. Üsyan şah 
idarəçiliyinə, imperializmə və həyat tərzində qərbləşməyə qarşı 
yönəlmişdi. Ayın 19-u üsyan qan içində yatırılır. Lakin etiraz 
aksiyaları növbəti aylarda da davam edir.  

1978-ci ilin sentyabrında inqilabın ikinci mərhələsi 
başlayır. Sentyabrın 7-də Təbrizdə və digər şəhərlərdə (cəmi 12 
şəhərdə) etiraz aksiyaları keçirilir. Nümayişçilər hakimiyyət 
tərəfindən gülləboran edilir. Bu isə rejimə qarşı nifrəti daha da 
artırır. 1978-ci ilin noyabrından neft sənayesinin fəhlələri 
tərəfindən tətillərə start verilir. Ölkəni bürümüş kütləvi 
nümayiş və tətillər nəticəsində Məhəmməd Rza şah 1979-cu il 
yanvarın 16-da Misirə qaçır. Fevralın 1-də Parisdə mühacirətdə 
olan Ayətullah Xomeyni (1902-89) ölkəyə qayıdır. Fevralın 
11-də Tehranda üsyançılar qələbə çalır. Həmin ayın 15-də 
Təbrizdə əksinqilabçılar məğlubiyyətə uğradılır və inqilab 
qələbə çalır.  

Qələbə çalmış Tehran və Təbriz üsyanlarında əsas rolu 
məhz Azərbaycan türkləri oynamış və ümumilikdə 1978-79-cu 
il inqilabında 25 min Azərbaycan türkü həlak olmuşdur. Lakin 
inqilabın əsas mərkəzi Azərbaycan və əsas iştirakçıları 
Azərbaycan türkləri olmasına baxmayaraq “İran” adlanan 
dövlətdə sayca daha az olan farsların şovinist hakimiyyəti bu 
inqilabdan sonra da saxlanılır. İnqilabın nəticəsinə (şahı 
devrilmiş ölkəyə) xarici imperialist qüvvələrin yardımı ilə 
hazırcasına sahib çıxmış fars şovinisti Xomeyni ona olan 
inamdan istifadə edərək və inqilabın həqiqi lideri, Azərbaycan 
türkü Şəriətmədarini (1905-86) aldadaraq hakimiyyəti ələ 
keçirir. O, həqiqi inqilabçıların iradəsinə zidd olaraq ölkəni 
dini dövlətə çevirir, ölkənin federallaşmasını və milli haqların 
təmin olunmasını əngəlləyir. 1979-cu il, martın 30-31-də 
keçirilən referendumdan sonra aprelin 1-də İran İslam 
Respublikası elan edilir. Həmin ilin dekabrında keçirilən 
referendumda isə ölkənin yeni konstitusiyası qəbul edilir. 
Konstitusiyaya görə İran dini təmayüllü dövlətə çevrilir. 
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Xomeyninin şovinist siyasəti başda Azərbaycan türkləri 
olmaqla qeyri-fars xalqlarının ciddi etirazlarına səbəb olur. 
Azərbaycan türkləri Konstitusiya qəbulu üçün keçirilən 
referendumu boykot edirlər və dekabrın 6-da Təbrizdə 
milyonlarla üzvü olan Müsəlman Xalqının Cümhuriyyətçi 
Partiyasının (MXCP) təşkilatçılığı ilə üsyan baş verir. 
Üsyançılar tərəfindən dövlət idarələri və digər strateji obyektlər 
ələ keçirilir və muxtariyyət tələbi ilə Azərbaycan Əncüməni 
yaradılır. Lakin 1980-ci ilin əvvəllərində Xomeyni bu etirazları 
silahlı qüvvə (“İnqilab Mühafizləri”) ilə yatırdır. MXCP  
dağıdılır, onun sədri Şəriətmədari isə Qumda ev dustağı edilir 
(1.41, 1.79) 

Lakin bu etirazlar nəticəsində Xomeyni bir müddət qeyri-
fars xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin müəyyən 
mədəni hüquqlara sahib olmasına imkan verməyə məcbur 
olmuşdur.  Xüsusən 1979-81-ci illərdə şah rejimində qadağan 
olunan türkdilli mətbuat, radio və televiziya verilişləri 
fəaliyyətə başlamışdır. Türkdilli məktəblər isə bu günədək də 
mövcud deyil. 

1979-81-ci illərdə türk dilində “Ulduz”, “Azadlıq“, 
“Azərbaycan“, “Araz“, Azərbaycan səsi“, “Dədə Qorqud“, 
“Koroğlu“, “Çənlibel“, “Günəş“, “Xalq sözü“, “Qardaşlıq“, 
“Odlar yurdu“, “Yoldaş“, “Ülkər“, “Gənclik“, “Varlıq“ və b. 
qəzet və jurnallar fəaliyyət göstərmişdir. 1981-ci ildən sonra 
isə hakimiyyətdə yerini möhkəmlətmiş Xomeyni iqtidarı 
yenidən türkdilli mətbuatı sıxışdırmış və bu mətbuat 
orqanlarından yalnız “Varlıq“ jurnalı dəyərli ziyalımız Cavad 
Heyətin rəhbərliyi altında öz fəaliyyətini davam etdirə 
bilmişdir.  

İnqilabdan sonra fars şovinistlərinin hakimiyyəti əllərində 
saxlaya bilməsində 1980-ci ildə başlamış İran-İraq 
müharibəsinin də mühüm rolu olmuşdur. Bu sonradan 
Xomeyninin öz dilindən də etiraf edilmişdir: “Allaha şükür 
edək ki, bizə bu savaşı göndərdi və biz bu savaş sayəsində top-
lumumuzu yenidən birləşdirmə fürsəti tapdıq”. (1.79, s.167).  
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Bütün bunları nəzərə aldıqda deyə bilərik ki, əslində 
Xomeyni həqiqi inqilabçı qüvvələrin yox, əks-inqilabçı 
qüvvələrin təmsilçisi kimi hakimiyyətə gəlmişdir.  

1980-ci illərin sonu, 90-cı illərin başlanğıcında Quzey 
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının vüsət alması, SSRİ-nin 
dağılması və Quzey Azərbaycanın istiqlaliyyət qazanması 
Güneyə də öz təsirini göstərdi. Belə ki, 1990-cı illərin 
əvvəllərindən burada şovinist fars rejiminə qarşı Milli Azadlıq 
Hərəkatı formalaşmağa və bu hərəkatın gizli təşkilatları 
yaranmağa başlamışdır. Tədricən şovinist fars rejiminə qarşı 
mübarizədə güneylə quzey vahid cəbhədə birləşmiş, güneydən 
və quzeydən olan hərəkatçıların DAK (Dünya Azərbay-
canlıları Konqresi-1997) və BAB (Bütöv Azərbaycan Birliyi-
1997) kimi ortaq təşkilatları da yaranmışdır.   

1990-cı illərin əvvəllərindən “İran” adlanan dövlətdə həm-
çinin türkdilli KİV-nin, o cümlədən mətbuat orqanlarının da 
sayı artmağa başlamışdır. Bu dövrdə yaranmış türkdilli mətbuat 
orqanlarına “Yol” (1990), “Kəpənək” (1990), “Çuvalduz” 
(1991), “Ərk” (1991), “Sahib” (1991), Fəcre-Azərbaycan” 
(1991), “Ümide-Zəncan” (1991), “Peyame-Ərdəbil” (1995), 
Peyame-no” (1996), “Şəms-Təbriz” (1997), “Avaye-Ərdəbnil” 
(1998), “Körpü” (1999), “Nəvide-Azərbaycan” (1999)  və b. 
qəzet və dərgiləri misal göstərmək olar. 

2006-ci ilin mayında “İran” qəzetində Azərbaycan 
türklərinə qarşı təhqiramiz karikaturanın verilməsi əhalinin 
qəzəbinə səbəb oldu və həmin ayın 22-də Təbrizdə çox 
izdihamlı mitinq keçirildi. Mitinqdə fars şovinizminə qarşı sərt 
şüarlar səsləndi. Bu hadisə milli şüurun yüksəlişində və fars 
şovinizminə qarşı mübarizədə bir partlayışa çevrildi. 
Etirazların yatırılmasında 300-dən çox milli fəal rejim 
tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Həmin hadisədən sonra milli 
mübarizə daha da canlanmışdır.  

Hazırda Güneydə milli hərəkat günü-gündən güclənir və 
fəaliyyətini genişləndirir, yeni-yeni təşkilatlar yaranır və 
liderlər yetişir. Güneydə 1990-cı illərdən yaranmağa başlamış 
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milli təşkilatlara Azərbaycan Mədəniyyət və Kültür Ocağı–
AMKO (1991), Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası–
GAQP (1990-2007–ictimai təşkilat, 2007-ci ildən partiya), 
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı–GAMOH (1995), 
Azərbaycan Bilimyurdlular Toplumu–ABT (1997), Güney 
Azərbaycan İstiqlal Partiyası–GAİP (2004), Azərbaycan 
Öyrənci Hərəkatı–AZÖH (2004), Azərbaycan Federal-
Demokrat Hərəkatı–AFDH (2004), Azərbaycan Milli 
Dirəniş Təşkilatı–AMDT (2006), Azərbaycanlı Siyasi 
Dustaqları Müdafiə Birliyi–ASDMB (2006), Azərbaycan 
Milli Azadlıq Təşkilatı–AMAT (2007), Güney Azərbaycan 
Demokrat Partiyası–GADP (2009), Güney Azərbaycan 
Milli Azadlıq Cəbhəsi–GAMAC (2010), Yeni GAMOH 
(2011) və b. göstərmək olar.  

Bu təşkilatlardan milli haqların təmin olunmasında həm 
mədəni muxtariyyəti, həm federativ quruluşu, həm də 
istiqlaliyyəti hədəf götürənləri var. Bu məsələlər haqqında 
kitabın II bölməsində “milli hədəflər” başlıqlı bölümdə geniş 
danışacağıq.  

Hazırda güneyli milli hərəkatçı Əhməd Obalının rəhbərliyi 
ilə ABŞ-da Güney Azərbaycan Televiziyası (GünAzTV) 
fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildə yaradılmış bu telekanalda 
Güney Azərbaycan türklərinin milli haqları və milli ideyalar 
təbliğ edilir, fars şovinizmi ifşa olunur. 2001-ci ildən isə 
İsveçdə güneyli milli hərəkatçılarımız tərəfindən yaradılmış 
“Güney Azəarbaycanın Səsi” radiosu fəaliyyət göstərir. 

2012-ci il, mayın 12-də Ankarada keçirilən I Uluslararası 
Güney Azərbaycan Forumunda “Uluslararası Güney 
Azərbaycan Konseyi” (UGAK) yaradılmışdır. Təşkilatda 
Güneydən və Quzeydən olan milli fəallar, milli ziyalılar, 
Güneylə bağlı fəaliyyət göstərən yerli və diaspor təşkilatlarının 
nümayəndələri təmsil olunur.  İlk dəfə Güneylə bağlı fəaliyyət 
göstərən belə geniş əhatəli beynəlxalq təşkilatın yaradılmasını 
Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizədə yeni bir mər-
hələyə keçid kimi qiymətləndirmək olar. 
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Osmanlı dövlətində milli ideyaların 
formalaşması 

 
Osmanlı dövlətində milli ideyaların formalaşmasında 

ardıcıl olaraq “Tənzimat”, “Yeni Osmanlılar”, “Gənc Türk-
lər” hərəkatlarının, onlarla vəhdətdə olan maarifçilik hərə-
katının və M.K.Atatürkün başçılığı altında yaranmış Milli 
Azadlıq Hərəkatının böyük rolu olmuşdır. 

Osmanlı imperiyasında Avropa örnəkli ilk yenilikçi 
islahatlar 1790-cı illərdə III Sultan Səlim (1761-1807, h.d: 
1789-1807) tərəfindən hərbi sahədə aparılmışdır. O, hərbdəki 
uğursuzluqları aradan qaldırmaq məqsədiylə Avropadan hərbi 
mütəxəssislər dəvət etmiş, ordunu Avropa üslubunda 
təkmilləşdirmiş, hərbi mühəndislik sahəsini genişləndirmiş və 
b. yenilikçi tədbirlər həyata keçirmişdir. III Sultan Səlimin 
hərbi sahədə apardığı bu islahatlar digər sahələrdə də 
aparılacaq müasirləşmə meylli islahatlara bir yol açmışdır.  

“Tənzimat” islahatları XIX əsrin ortalarında Osmanlı 
dövlətinin Qərbi Avropa ilə müqayisədə geriliyini aradan 
qaldirmağa yönəlmiş və daha geniş əhatəli müasirləşmə meylli 
islahatlar olmuşdur. Bu islahatlar əsasən hüquq sahələrini, 
qismən də iqtisadiyyatı əhatə etmişdir. İlk islahat 1839-cu ilin 
noyabrında Sultan Əbdülməcidin (h.d: 1839-61) fərmanı 
(“Gülxanə xətti-şərifi”) ilə həyata keçirilmişdir. Fərmanda 
aşağıdakı müddəalar öz əksini tapmışdır: 

-Bütün vətəndaşların təhlükəsizliyi; 
-Vergilərin düzgün qoyulması; 
-Hərbi xidmət müddətinin azaldılması;  
-Əyalətlərin yeni qanunlarla idarə olunması;  
-Dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün əhalinin 

hüquq bərabərliyi.  
Daha sonra islahatların davamı kimi 1840-cı ildə vergi-

toplama haqqında, 1843-cü ildə isə ordunun yenidən qurulması 
haqqında fərmanlar verilmişdir. 
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1856-cı ildə verilmiş fərmanda (“Xətti hümayün”) insan 
hüquq və azadlıqları daha açıq şəkildə əks olunmuşdur. Bu 
fərmanda qeyri-müsəlmanlara müsəlmanlarla bərabər hüquq-
ların verilməsi, dini etiqadından asılı olmayaraq bütün vətən-
daşların təhlükəsizliyinin təmin olunması, bütün təbəələrə eyni 
vergi qoyulması və s. nəzərdə tutulmuşdur. 

Lakin “tənzimat” islahatları o qədər də təsirli nəticə 
verməmişdir. Müxalifətin güclənməsindən ehtiyatlanan Sultan 
Əbdüləziz (h.d:1861-1876) 1871-ci ildə “tənzimat” islahatlarını 
dayandırmış, bu məqsədlə M.Nədim paşanı baş nazır təyin 
etmişdir. 

“Yeni Osmanlılar” hərəkatı XIX əsrin 60-cı illərində 
dövrün mütərəqqi fikirli ziyalılarının (İbrahim Şinasi (1826-
1871), Namiq Kamal (1840-1888), Əli Suavi (1838-1878) və 
b.) rəhbərliyi ilə yaranmışdır. Hərəkatın əsas ideyası Qərbi 
Avropanı nümunə götürməklə hüquq, iqtisadiyyat, milli və b. 
sahələrdə islahatlar aparmaqla inkişafa nail olmaq idi.  Belə ki, 
“Yeni Qsmanlılar” konstitusiyalı monarxiya formalaşdırmaq, 
ölkəni xarici təsirlərdən azad etmək, elm və təhsili inkişaf 
etdirmək, ana dilini saflaşdırmaq və mövqeyini gücləndirmək 
və s. uğrunda mübarizə aparırdılar. Göründüyü kimi bu hərəkat 
həm də bir maarifçilik hərəkatı olmuşdur.  

İbrahim Şinasi və Namiq Kamal tərəfindən yaradılmış 
“Osmanlı Maarif Cəmiyyəti” və “Kitab Cəmiyyəti” hərəkatın 
ilk ictimai təşkilatları olmuşdur. 1865-ci ildə isə İstanbulda 
gizli fəaliyyət göstərən “Yeni Osmanlılar” cəmiyyəti 
yaradılmışdır. 

1876-c ildə “Yeni Osmanlılar” baş nazir M.Nədim paşanın 
istefasına nail olur, Yeni baş nazir Rüştü paşanın hökumətində 
“Yeni Osmanlılar”dan olan Midhət paşa da təmsil olunur. 
Həmin il sultan Əbdüləziz taxtdan salınır. Əvvəlcə V Murad, 
sonra isə II Əbdülhəmid taxtda oturdulur. 1876-cı ilin 
dekabrında Midhət paşa tərəfindən hazırlanan ilk konstitusiya 
II Əbdülhəmid tərəfindən qəbul edilir. Konstitusiyaya görə 
konstitusiyalı monarxiya müəyyən olunur, ikipalatalı 
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parlamentin yaradılması nəzərdə tutulur, dövlətin ərazisində 
yaşayan bütün əhali osmanlı adlandırılır, etnik və dini 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs qanun qarşısında 
bərabər olur, islam dini isə dövlət dini hesab olunurdu. Lakin 
sonradan II Əbdülhəmid Midhət paşanı sürgün etdirir, “Yeni 
Osmanlılar” isə parlament seçkilərinə buraxılmır. 1877-ci ildə 
çağırılmış parlament isə cəmi 20 iclas keçirdikdən sonra 
buraxılır. Konstitusiya faktiki olaraq ləğv olunur. 

Sonradan türk millətçiliyinin təməl prinsiplərinə çevrilmiş 
türklük, müasirlik (avropalaşmaq) və islam prinsiplərinə 
uyğun fikirləri ilk dəfə irəli sürənlərdən biri də məhz bu 
hərəkatın ideoloqlarından olan Əli Suavi olmuşdur. Bu 
hərəkatın görkəmli namayəndələrindən olan İ.Şinasi türk 
dilinin saflaşdırılması ideyasının ilk müəlliflərindən olmuş və 
əsərlərini də mümkün qədər təmiz türkcədə yazmağa 
çalışmışdır. N.Kamal isə vətənpərvərlik ruhunda şeir yazan ilk 
şairlərdən hesab olunur.  

Lakin bütün bunlarla bərabər “Yeni Osmanlılar”da milli 
mənsubiyyət və milli dövlətçilik anlayışları o qədər də inkişaf 
etməmişdir. Belə ki, bu hərəkat “vahid Osmanlı milləti” 
ideyasını müdafiə etmişlər. Bunu isə onların Osmanlı 
imperiyasını qoruyub saxlamaq məqsədi ilə izah etmək olar. 

“Gənc Türklər” hərəkatının əsası 1889-cu ilin iyununda 
İstanbulda hərbi tibb məktəbinin kursantları (İ.Sükuti, İ.Temo, 
A.Cövdət, Ç.M.Rəşid, Ə.Hüseynzadə, H.Əmin, N.Selanikli, 
Ş.Mağmumi və b.) tərəfindən yaradılmış “İttihadi Osmani 
Cəmiyyəti” tərəfindən qoyulmuşdur. Sonradan cəmiyyət 
“İttihad və Tərəqqi” adını almış, ilk sədri Əli Rüştü 
olmuşdur. Sonra Əhməd Rzanın (1858-1930) başçılığı ilə 
cəmiyyətin Paris şöbəsi, Tunalı Hilminin (1871-1928) 
rəhbərliyi ilə Cenevrə şöbəsi yaradılmış və bu şöbələrin mət-
buat orqanları fəaliyyət göstərmişdir. 

“Gənc Türklər” hərəkatı əsasən “Yeni Osmanlılar”ın 
mütərəqqi ideyalara əsaslanan mübarizəsini davam etdirmiş, 
1876-cı il konstitusiyasının bərpa olunmasına çalışmışdır. 
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 “Gənc Türklər” ilk vaxtlar milli məsələdə əsasən “Yeni 
Osmanlılar” kimi mixtəlif dilli və dinli qövmlərdən “vahid 
Osmanlı milləti”ni formalaşdırmaq ideyasını müdafiə etmişlər. 
Dövlət quruluşu məsələsində isə hərəkatın federalist 
(P.Səbahəddin (1878-1948) və b.) və mərkəziyyətçi (Ə.Rza və 
b.) üzvləri arasında fikir ayrılığı olmuşdur. 

“Gənc Türklər” hərəkatında hələ XX əsrin başlanğıcında 
“vahid Osmanlı milləti”ni formalaşdırmaq ideyasına qarşı 
çıxan, milli və dini mənsubiyyəti və milli dövlət quruculuğunu 
əsas götürən “türkçü”lər (Ə.Hüseynzadə, Y.Akçura (1876-
1935), Əhməd Fərid (1878-1971) və b.) meydana çıxmışdır. 
Y.Akçuranın məşhur “Üç tərzi siyasət” məqaləsində (Qahirə, 
“Türk” qəzeti, 1904) “Gənc Türklər”in “vahid Osmalı milləti” 
formalaşdırmaq ideyası tənqid olunmuş, milli və dini amilin 
əsas rolu qeyd olunmuş, hətta Osmanlı imperiyasının 
dağılmasının labüdlüyü dolayısı ilə göstərilmişdir. Bu məqalə 
geniş müzakirə və mübahisələrə səbəb olmuş, türkçü ideyanın 
inkişafına böyük təkan vermişdir.  

Bu dövrdə sultan hakimiyyəti türk milli varlığının önə 
çəkilməsini hər yolla əngəlləməyə çalışmışdır. Bu da onunla 
əlaqədar olmuşdur ki, sultan hakimiyyəti Osmanlı dövlətinin 
yalnız türklərin dövləti yox, bütün müsəlmanların xilafəti 
statusunda qalmasını istəmiş, milli mənsubiyyət fikrinin isə 
imperiyanı parçalayacağından ehtiyatlanmışdır. Lakin bununla 
belə XIX əsrin sonlarında türk milli varlığının yüksəldilməsi 
istiqamətində ideyalar irəli sürülmüş və mühüm çalışmalar 
həyata keçirilmişdir. Belə ki, 1860-70-ci illərdə İ.Şinasi (1826-
1871), Ziya Paşa (1825-1880) və b. tərəfindən türk ədəbi 
dilinin saflaşdırılması ideyasının irəli sürülməsi, əsrin sonlarına 
doğru türk tarixi, dili və etnoqrafiyası sahəsində də çox dəyərli 
əsərlərin (Mustafa Cəlaləddin Paşa/Konstantin Bojenski 
(1820-1876), Süleyman Hüsnü Paşa (1838-1892), Əhməd 
Cövdət Paşa (1822-1895), Əhməd Vəfiq Paşa (1823-1891), 
Rəşid Əfəndi/Vamberi (1832-1913), Şəmsəddin Sami 
Fraşeri (1850-1904), Bursalı Məmməd Tahir (1861-1925), 
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Nəcib Asim (1861-1935), Vələd Çələbi (1869-1950), Bu-
xaralı Şeyx Süleyman Əfəndi və b. əsərləri) yazılması ilə 
davam etdirilmişdir. 

Bu dövrdə yazılı ədəbiyyatda və mətbuatda təmiz 
türkcədən istifadə ənənəsinin yaranmasında yazıçı Əhməd 
Midhət Əfəndi (1844-1912), İqdamçı Əhməd Cövdət Oran 
(1862-1935), yazıçı Əhməd Hikmət Müftioğlu (1870-1927) 
və şair Məmməd Əmin Yurdaqulun (1869-1944) həlledici 
rolu olmuşdur. M.Ə.Yurdaqulun öz əsərlərini heca vəznində və 
saf türkcədə yazması yazılı ədəbiyyatda heca vəznində yazmaq 
ənənəsinin genişlənməsinə, həmçinin istər heca, istərsə də 
əruzda məhz təmiz türkcədən istifadə ənənəsinin yaranmasına 
böyük təkan vermişdir. Belə ki, M.Ə.Yurdaqul yaradıcılığının 
Əbdülhəq Hamid (1852-1937), Tofiq Fikrət (1867-1915), 
Məmməd Akif Ərsoy (1873-1936) və b. əruzçuların əruzu 
məhz təmiz türkcədə yaratmalarına təsiri olmuşdur. 

M.Ə.Yurdaqulun əsərləri dilinin təmizliyi ilə bərabər 
məzmunca da millətçi olmuşdur. Ona qədər heç bir Osmanlı 
şairinin şeirlərində millətə (türklüyə), xalqa və vətənə sevgi 
onun şeirlərindəki qədər inkişaf etməmişdir.  

1908-ci il, iyulun 3-də inqilaba başlamış “Gənc Türklər 
həmin ayın 23-də Monastr şəhərində sultan II Əbdülhəmidi 
konstitusiyanın bərpası və parlament çağırılması haqqında  
fərman verməyə məcbur edirlər. Osmanlı dövləti yenidən kons-
titusiyalı monarxiya elan olunur. “Gənc türklər” hakimiyyəti 
ələ alır. 1909-cu ilin martın 31-də II Əbdülhəmid əksinqilabi 
çevriliş etsə də, “Gənc Türklər”in müqaviməti nəticəsində 
həmin ilin aprelində öz hakimiyyətini də itirir və V Məmməd 
Rəşad sultan elan edilir. 

 “Gənc Türklər”in burjua-demokratik xarakterli bu 
inqilabından sonra ölkədə millətçi təşkilatların və mətbuatın 
sərbəst fəaliyyətinə şərait yaranır. Bu dövrdə milli ideyaların 
təbliği və türk milli varlığının yüksəldilməsi yolunda  “Türk 
dərnəyi” təşkilatının (1908-1912) və onun orqanı olan “Türk 
dərnəyi” dərgisinin (1911-1912), “Gənc qələmlər” dərgisinin 
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(1910-12), “Türk yurdu”cəmiyyətinin (1911-12) və “Türk 
yurdu” dərgisinin (1911-ci ildən fasilələrlə bu günə qədər) və 
“Türk ocağı” təşkilatının (1911-12-ci illərdən fasilələrlə bu 
günə qədər) böyük rolu olmuşdur. Bu təşkilatlar və mətbuat 
orqanları öz fəaliyyətlərində ümumtürk tarixi və mədəniy-
yətinin öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği, türk dilinin saflaşdırıl-
ması, pantürkist ideyaların yayılmasını əsas götürmüşdür. 

“Türk dərnəyi” təşkilatı 1908-ci ilin dekabrında N.Asim, 
Ə.Midhət, Ə.H.Müftioğlu, Tofiq Rza (1869-1949), M.T.Bur-
salı (1861-1925), V.Çələbi, Y.Akçura, F.Raif, Əmrullah 
Əfəndi (1859-1914) və b. tərəfindən yaradılmışdır. 1911-12-ci 
illərdə dərnəyin eyni adlı dərgisi də nəşr olunmuşdur. “Türk 
dərnəyi” ilə İ.Qaspıralı, Ə.Hüseynzadə (1864-1940), Ə.Ağa-
oğlu (1869-1939), N.Yusifbəyli (1881-1920), M.Ə.Yurdaqul, 
F.Köprülü (1890-1966), Xalid Ziya (1866-1945), İspartalı 
Həqqi və b. tanınmış ziyalılar əməkdaşlıq etmişlər.  

“Gənc qələmlər” dərgisi 1910-cu ildə Selanikdə Nəsimi 
Sarımın rəhbərliyi ilə yaradılmış, baş yazarı Əli Canip (1887-
1967) olmuşdur. Dərgi “Yeni lisan” hərəkatının və “Milli 
Ədəbiyyat” cərəyanının aparıcı mətbuat orqanı olmuşdur. Bu 
hərəkatın tanınmış simaları Ömər Seyfəddin (1884-1920), 
Z.Göyalp (1876-1924), Aka Gündüz (1886-1958), Sübhi 
Ədhəm (1880-1923), Rasim Həşmət (1880-1919) və b. 
ziyalılar olmuşdur. Selanikin işğalı ilə əlaqədar dərginin 
fəaliyyəti dayandıqdan (1912) sonra onun əməkdaşları öz 
fəaliyyətlərini əsasən “Türk ocaqları”nda və “Türk yurdu” 
dərgisində davam etdirmişlər. 

“Türk yurdu” cəmiyyəti 1911-ci ilin avqustunda 
M.Ə.Yurdaqul, Ə.H.Müftioğlu, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə,  
Y.Akçura və Aqil Muxtarın (1877-1949) rəhbərliyi ilə 
yaradılmışdır. Həmin ilin noyabrından cəmiyyətin 
Y.Akçuranın rəhbərliyi ilə eyni adlı dərgisi çap olunmağa 
başlamışdır. 1917-ci ildən  “Türk yurdu” dərgisi “Türk 
ocağı”nın orqanına çevrilmişdir. 
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“Türk ocağı” təşkilatının əsası 1911-ci ilin iyununda 
M.Ə.Yurdaqul, Y.Akçura, M.Ə.Tofiq (Yüksələn) (1851-
1949), Ə.Fərid, Ə.Ağaoğlu, Fuad Sabit (1887-1957) və b. 
rəhbərliyi ilə qoyulmuşdur. 1912-ci ilin martında rəsmən təsis 
edilmişdir. Fasilələrlə bu günə qədər fəaliyyət göstərən 
təşkilatın ilk başqanları: M.Ə.Yurdaqul (1911-12), Ə.Fərid 
(1912) və H.Sübhi (1885-1966; başqanlıq illəri: 1912/3-31, 
1949-59, 1961-65) olmuşdur.  

1917-ci ildən “Türk ocağı”nın orqanına çevrilmiş və 
fasilələrlə bu günə qədər fəaliyyət göstərən “Türk yurdu” 
dərgisi türkçülük tarixində çox önəmli yer tutmuşdur. Bu 
dərgidə mütəmadi olaraq M.Ə.Yurdaqul, Ə.H.Müftioğlu, 
H.Sübhi, Z.Göyalp, Ə.Canip, Y.Akçura, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hü-
seynzadə, İ.Qaspıralı, V.Çələbi, N.Asim, M.T.Bursalı, F.Köp-
rülü, Ə.Hamid, S.Məqsudi (1879-1957) və b. kimi türkçü 
ziyalılar öz yazıları ilə çixiş etmiş və milli ideyaların inkişafına 
və yayılmasına böyük töhfələr vermişlər.  

“İttihad və Tərəqqi” hakimiyyəti bu təşkilatların və 
mətbuat orqanlarının fəaliyyətinə maddi və mənəvi dəstək 
vermişdir.  Bu təşkilat və dərgilərdən daha uzunömürlüsü və 
nüfuzlusu “Türk ocağı” təşkilatı və “Türk yurdu” dərgisi 
olmuşdur. “Türk ocağı” sonradan Atatürk hərəkatına dəstək 
vermiş və onun fəal üzvləri cümhuriyyət rəhbərliyində təmsil 
olunmuşdur. 

“Gənc Türklər”in hakimiyyəti altında olan Osmanlı 
imperiyası Trablis (1911-12) və Birincı Balkan (1912-13) 
müharibələrindən sonra ərazilərinin bir hissəsini (Trablisi 
(Liviyanı), Egey adalarını və Balkan ərazilərini) itirir. İkinci 
Balkan müharibəsindən (iyun-avqust, 1913) sonra isə Ədirnə 
və onun ətrafı geri qaytarılır. 

1914-cü ilin əvvəlində daxildə yaranmış gərgin vəziyyəti 
nəzarətdə saxlamaq üçün hərbi nazir Ənvər paşa (1881-1922), 
daxili işlər naziri və “İttihad və Tərəqqi” partiyasının sədri 
Tələt paşa (1874-1921) və İstanbul valisi Camal paşadan 
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(1872-1922) ibarət “Gənc Türklər üçlüyü”nün diktaturası 
yaradılır.  

“Gənc Türklər” hakimiyyəti ölkədə mühüm milli və 
demokratik islahatlar həyata keçirmişdir. Buraya rəsmi ya-
zışmalarda yalnız türk dilindən istifadə, ordunun Avropa 
standartları ilə yenidən qurulması, ilk qadın universitetinin 
açılması, kapitulyasiya rejiminin ləğv edilməsi və s. aiddir. 

Birinci Dünya Müharibəsində (1914-18) məğlubiyyətdən 
sonra “Gənc Türklər”in liderləri ölkəni tərk etməyə məcbur 
olurlar və onların hakimiyyəti süqut edir. Lakin böyük və güclü 
təşkilat olan İttihad və Tərəqqi Partiyasının üzvləri başqa 
adlarla təşkilatlar yaradaraq Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulur 
və bu hərəkatda aparıcı qüvvəni təşkil edirlər.  

 
 

M.K.Atatürkün başçılığı altında milli  
azadlıq hərəkatı (1919-23) 

 
M.K.Atatürkün (1881-1938) başçılığı altında milli azadlıq 

hərəkatı (1919-23) I Dünya Müharibəsindən qalib çıxmış 
imperialist dövlətlərin Türkiyəyə qarşı yeni təcavüzünə və 
təslimçi mövqe tutmuş sultan hakimiyyətinə qarşı yaranmışdır.  

Müharibədə Türkiyənin məğlubiyyətini rəsmiləşdirən 
Mudros sülh müqavıləsinin (30.10.1918) şərtləri ilə də kifayət-
lənməyən imperialist dövlətlər (İngiltərə, Fransa, İtaliya və Yu-
nanıstan) Paris konfransında (18.01.1919-21.01.1920) Türkiyə-
nin ərazilərini öz aralarında bölüşdürməyi qərara alırlar və 
1919-cu ilin əvvəllərində Türkiyənin əksər ərazilərini öz hərbi 
nəzarətləri altına keçirirlər. Ölkədə təslimçiliklə razılaşmayan 
hərbi və mülki qüvvələr cəsur hərbçi Mustafa Kamal Paşanın 
başçılığı altında birləşərək hərəkatın əsasını qoyurlar.  

1919-cu il, iyulun 21-dən avqustun 7-ədək müxtəlif hüquq 
müdafiə cmiyyətlərinin Ərzrumda keçirilmiş konfransında 
M.Kamalın sədrliyi ilə Nümayəndələr Komitəsi seçilir. Həmin 
il, sentyabrın 2-də isə Sivasda Böyük Milli Ümumtürk 
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Konqresi toplanır və burada da Nümayəndələr Komitəsi seçilir. 
Ərzrum və Sivas konqreslərində seçilmiş 15 nəfərlik 
Nümayəndələr Komitəsi özünü yeganə səlahiyyətli orqan elan 
edir. Onun tələbi ilə sultan yeni deputatlar məclisini çağırır. 
Məclis 1920-ci ilin yanvarında “İmsaqi milli” (“Milli and”) 
adlı sənədi qəbul edir. Bu sənədə görə Mudros müqaviləsində 
nəzərdə tutulan sərhədlər daxilində Türkiyənin ərazi bütövlüyü 
elan edilir. Bu sənədə qarşı çıxan müttəfiq qoşunları 1920-ci il, 
martın 16-da İstanbula daxil olur. Bundan sonra Nüma-
yəndələr Komitəsi özünü müvəqqəti hökumət elan edir və 
Ankarada yeni məclis çağırır. 1920-ciu il, aprelin 23-də 
Ankarada M.Kamalın sədrliyi ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisi 
(TBMM) yaradılır. Təslimçi mövqe tutan Sultan hakimiyyəti 
məclisi tanımır və M.Kamala edam hökmü verir. 

1920-ci ilin iyununda Türkiyə ərazisinə nizami yunan or-
dusunu yeridən müttəfiqlər avqustun 10-da sultanı təslimçi 
Sevr müqaviləsini imzalamağa məcbur edirlər. Müqaviləyə 
görə Türkiyə Əraziləri İngiltərə, Fransa, İtaliya və Yunanıstan 
arasında bölüşdürülür. Türkiyə faktiki olaraq öz müstəqilliyini 
itirir.  

M.Kamalın hakimiyyətini qəbul edən türk qoşunları 1920-
ci ilin sonlarından 1922-ci ilin sentyabrına qədər kütləvi canlı 
qüvvə itkisi ilə müşayiət olunan ağır döyüşlərdən (“Qurtuluş 
savaşı”) sonra işğalçı qoşunları ölkə ərazisindən çixarmağa 
müvəffəq olur. Ordunun toplanmasında və qələbələrin əldə 
edilməsində  M.Kamal paşa ilə bərabər Kazım Qarabəkir 
Paşa (1882-1948), Çakmak Paşa (1876-1950), İsmət paşa 
(1884-1973) və b. dövlət xadimlərinin misilsiz xidmətləri 
olmuşdur.   

1922-ci il, oktyabrın 11-də Müttəfiq qüvvələr (“Antanta” 
və Yunanıstan) ilə Türkiyə (M.Kamal hökuməti) arasında  
Mudanya sülh müqaviləsi imzalanır. Müqavilədə yunan 
qoşunlarının Şərqi Frakiyadan çıxarılması, boğazlarda isə 
müttəfiq qoşunlarının yalnız müvəqqəti olaraq (yekun sülh 
müqaviləsi imzalananadək) saxlanılması nəzərdə tutulur. 
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1922-ci il, noyabrın 1-də TBMM tərəfindən sultan 
hakimiyyəti ləğv edilir. Sultan VI Məmməd Vahidəddin 
(h.d:1918-22) Maltaya qaçır. Sülalədən olan Əbdülməcid isə 
xəlifə seçilir. 

1923-cü il, iyulun 24-də “Antanta” dövlətləri ilə Türkiyə 
Arasında növbəti Lozanna sülh müqaviləsi imzalanır. 
Müqavilə nəticəsində Mudros və Sevr müqavilələri ləğv edilir 
və Türkiyənin müstəqilliyi tanınır. 

1923-cü il, oktyabrın 29-da TBMM tərəfindən Türkiyə 
respublika elan edilir və M.Kamal prezident seçilir.  

1924-cü il, martın 3-də xəlifəlik ləğv edilir, xəlifə 
Əbdülməcid və onun ailəsi isə sürgün edilir. 1924-cü il, aprelin 
20-də Konstitusiya qəbul edilir. 

 
 

Türkiyə Cümhuriyyətində  
millətçilik 

 
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulduğu dövrdə yaranmış ilk 

partiya məhz millətçi və sosial-demokrat təməllərinə söykənən 
Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CXP) olmuşdur. Partiyanın əsası 
1923-cü il, sentyabrın 11-də TBMM-də M.Kamalın başçılığı 
altında Xalq Firqəsinin yaranması ilə qoyulmuşdur. 1924-cü 
ilin noyabrından firqənin adının əvvəlinə “Cümhuriyyət” sözü 
də əlavə olunmuşdur. 1935-ci ildə keçirilən 4-cü qurultayda 
firqə CXP adını qəbul etmişdir.  

Partiya fəaliyyətinin ilk illərində (1927, II qurultayda) 
cümhuriyyətçilik, millətçilik, xalqçılıq və dünyəvilik prin-
siplərini  qəbul etmiş, sonradan (1931, III qurultayda) bu 
prinsiplərə dövlətçilik (etatizm) və inqilabçılıq   prinsipləri də 
əlavə olunmuşdur. Göründüyü kimi bu prinsiplər milli 
ideologiyamızın əsas görüş və ideyalarını özündə əks et-
dirmişdir. Bu prinsiplər hətta 5 fevral, 1937-ci ildə qəbul 
olunmuş konstitusiyaya da daxil edilmişdir. 
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CXP 1950-ci il seçkilərinə qədər 27 il fasiləsiz iqtidarda 
olmuşdur. M.K.Atatürkün vəfatından (1938) sonra 1972-ci ilə 
qədər CXP-yə sədrlik etmiş İ.İnönü həm də 1938-50-ci illərdə 
Türkiyə prezidenti olmuşdur. 1946-cı ilə qədər davam etmiş 
təkpartiyalı sistemdə isə CXP ölkədə yeganə partiya kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 1946-cı ildə yaranmış Demokratik 
Partiya (DP) və 1948-ci ildə yaranmış Millət Partiyası (MP) da 
müxalif mövqeli CXP-çilər tərəfindən yaradılmışdır.  

CXP-nin iqtidarda olduğu dövrdə ölkədə milli, hüquqi-
demokratik, iqtisadi və b. mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, 
müstəqil milli dövlət quruculuğunda mühüm addımlar 
atılmışdır.  

1926-cı ildə şəriət Məhkəməsi ləğv olunmuş, qadınlarla 
kişilərə bərabər hüquqlar verilmiş, 1928-ci ildə konstitusiyadan 
islam dininin dövlət dini olması haqqında bənd çıxarılmışdır. 
1934-cü ildə TBMM tərəfindən M.Kamal paşaya “Atatürk” 
soyadı verilmişdir. Türk ədəbi dili saflaşdırılmış və mövqeyi 
gücləndirilmiş, 1935-ci ildə latın qrafikalı əlifbaya keçilmişdir.  

20-30-cu illər dünya iqtisadi böhranı dövründə Türkiyədə 
etatist iqtisadi siyasət həyata keçirilmişdir. Belə ki, iqtisadiy-
yatın tənzimlənməsində dövlətin mövqeyi gücləndirilmiş, bir 
çox sahələr (müəssisələr) milliləşdirilmiş, eyni zamanda milli 
sənayeni inkişaf etdirmək üçün yerli iş adamlarına xüsusi 
güzəştlər tətbiq olunmuş, kəndlilər torpaqla təmin olunmuş və 
onlara vergidə güzəşt olunmuşdur. Bu islahatlar isə iqtisadiy-
yatın inkişafına güclü təkan vermişdir. 

CXP 60-cı illərdə “ortanın solu” ideyası ilə solçu təmayülü 
ön plana çəkmiş, bunun davamı olaraq 1976-ci il, 23-cü 
qurultayda partiyanın 6 təməl prinsipinə “Demokratik sol”un 6 
prinsipi (azadlıq, bərabərlik, həmrəylik (dayanışma), in-
kişafın (gəlişmənin) bütünlüyü, əməyin üstünlüyü,  xalqın 
özünü idarə etməsi) də əlavə edilmişdir. 

1961-65-ci illərdə CXP sədri İsmət İnönü, 1974, 1977 və 
1978-79-cu illərdə isə CXP sədri Bülənt Ecevit (1925-2006) 
Türkiyə hökumətinə rəhbərlik etmişdir. 1981-ci ildə ölkədə 



 69

bütün partiyalar, o cümlədən CXP qapadılmışdır. 1980-ci 
illərdə keçmiş CXP-çilər tərəfindən Sosial-demokrat Xalqçı 
Partiya (SXP), Demokratik Sol Partiya (DSP) və b. partiyalar 
yaradılmışdır. 1992-ci ildə qadağalar götürüldükdən sonra 
partiya öz adı ilə yenidən bərpa edilmişdir. CXP 2002-ci ildən 
ana müxalifət partriyası kimi TBMM-də təmsil olunur.  

Bu gün Türkiyədə millətçi təmələ söykənən ən nüfuzlu 
partiyalardan biri də Milliyyətçi Hərəkat Partiyasıdır (MHP). 
MHP-nin yaranmasının əsası 1948-si ildə yaradılmış Millət 
Partiyasından (MP) başlayır. 1954-cü ildə iqtidar tərəfindən 
bağlanan MP-nin keçmiş üzvləri elə həmin il Cümhuriyyətçi 
Millət Partiyasını (CMP) yaradırlar. 1958-ci ildə CMP ilə 
Türkiyə Kəndli Partiyasının birləşməsi nəticəsində 
Cümhuriyyətçi Kəndli Millət Partiyası (CKMP) yaradılır. 
1965-ci ildə Alparslan Türkeş (1917-1997) CKMP-ə sədr 
seçildikdən sonra partiyada türkçü-islamçı ideyalar sistemli 
şəkildə irəli çəkilməyə və təbliğ olunmağa başlayır. 1967-ci 
ildə partiyada “Doqquz işıq” adlanan ideoloji prinsiplər 
(millətçilik, ülküçülük, əxlaqçılıq, elmçilik, toplumçuluq, 
kəndçilik, hürriyyətçilik və şəxsiyyətçilik, gəlişməçilik və 
xalqçılıq, sənayeçilik və texnikaçılıq) qəbul olunur. 1969-cu 
ildə partiyanın adı dəyişdirilərək MHP adlandırılır. 

MHP 1975 və 1977-ci illərdə Süleyman Dəmirəlin (1924) 
başçılığı altında qurulmuş I və II Milliyyətçi Cəbhə Höku-
mətində təmsil olunmuşdur. 

1970-ci illərdə Türkiyə siyasi həyatını bürümüş terrorçuluq 
və silahlı qarşıdurma xüsusən MHP və solçular arasında kritik 
həddə çatmışdır. 

MHP 1980-ci ildə qapadıldıqdan sonra 1983-cü ildə 
keçmış MHP-çilər tərəfindən Mühafizəkar Partiya yaradılmış, 
1985-ci ildə adı dəyişdirilərək Milliyyətçi Çalışma Partiyası 
(MÇP) adlandırılmışdır. 1987-ci ildə yasaqlardan azad olmuş 
A.Türkeş MÇP sədri seçilmişdir. 1991-ci il parlament seçki-
lərinə blokla qatılan MÇP parlamentdə 18 yer qazanmışdır.  
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1993-cü ilin yanvarında isə MÇP-nin adı MHP-yə 
dəyişdirilmişdir. MHP 1999-cu ilə qədər parlament seç-
kilərində 10%-lik baryeri aşa bilmədiyindən parlamentdə 
təmsil oluna bilməmişdir. 1999-cu il parlament seçkilərində isə 
18% səslə ikinci yerə çıxmış və 1999-2002-ci illərdə 
B.Ecevitin başçılıq etdiyi koalision hökumətdə DSP-dan sonra 
ikinci partiya kimi təmsil olunmuşdur. MHP 2007-ci ildən bu 
günə qədər TBMM-də müxalifət partiyası kimi təmsil olunur. 

Hazırda Türkiyədə CXP və MHP ilə yanaşı millətçi təmələ 
söykənən Haqq və Bərabərlik Partiyası, Böyük Birlik 
Partiyası, Ulusal Partiya və b. siyasi təşkilatlar mövcuddur. 

Təəssüf ki, bu gün Türkiyədə millətçilik “Türkiyəçilik” 
səviyyəsindən yuxarı qalxmır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 
millətçi sayılan heç bir təşkilat fars şovinizminə qarşı nəinki 
mübarizə aparmır, hətta bu şovinizmə tamamı ilə biganə 
mövqedədir. Bu təşkilatlar tərəfindən Güney Azərbaycan milli 
hərəkatına lazımi dəstək verilmir, Rusiya Federasiyası 
tərkibində olan türk xalqları ilə də əlaqələr qurulmur. Bu 
təşkilatların Türkiyə sərhədlərindən xaricdəki türkçülüyü 
yalnız Kıbrıs və Şimali İraqla məhdudlaşır. 

 
 

Çar Rusiyasında türkçülük ideyalarının 
formalaşması 

 
Milli ideyalar Rusiya tərkibindəki türk xalqlarında, o 

cümlədən Şimali Azərbaycan türklərində XIX əsrin orta-
larından meydana çıxmış, ilk ictimai-siyasi təşkilatlar isə XX 
əsrin əvvəllərində yaranmışdıır. Qanunauyğun olaraq bu 
təşkilatlar ilk olaraq burjua-demokratik və ya sosial-demokrat 
hərəkatları fonunda meydana çıxmışdır. 

Rus imperiyasında türkçülük ideyalarının inkişafının əsas 
mərkəzlərindən biri məhz Quzey Azərbaycan olmuşdur. 
Burada milli ideologiyanın formalaşması heç şübhəsiz ki, 
maarifçilik hərəkatından başlayır. Bu hərəkat XIX əsrin 
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əvvəllərində A.A.Bakıxanov (1794-1847), M.Ş.Vazeh (1794-
1852), Q.B.Zakir (1784-1857), M.Kazımbəy (1802-1870), 
İ.B.Qutqaşınlı (1806-1869) və b. tərəfindən başlanmış, əsrin 
sonları və XX əsrin əvvəllərində yüksək inkişaf səviyyəsinə 
çatmış və tariximizə çox mühüm töhfələr vermişdir. Bu 
hərəkatın ən görkəmli nümayəndələri kimi M.F.Axundzadə 
(1812-1878), S.Ə.Şirvani (1835-1888), M.M.Nəvvab (1833-
1918), H.Zərdabi (1837-1907), M.Şahtaxtılı (1846-1931), 
M.T.Sidqi (1854-1903), Ünsizadə qardaşları, (S.Ünsizadə 
(1845-?) və b.), N.Vəzirov (1854-1926), M.Ə.Sabir (1862-
1911), C.Məmmədquluzadə (1866-1932), S.Qənizadə (1866-
1937), H.Mahmudbəyov (1864-1928), R.Əfəndiyev (1863-
1942), F.Köçərli (1863-1920), Ə.Haqverdiyev (1870-1933), 
N.Nərimanov (1870-1925), M.S.Ordubadi (1872-1950), 
Ö.F.Nemanzadə (1872-1937), A.Səhhət (1874-1918), 
S.S.Axundov (1875-1939), A.Şaiq (1881-1959), Ü.Hacıbəyli 
(1885-1948) və b. adlarını çəkmək olar. Bu hərəkatın milli 
ideyaların təbliğində və milli şüurun formalaşmasında böyük 
rolu olmuşdur. Bu böyük maarifçilər tərəfindən milli azadlıq 
ideyaları açıq şəkildə təbliğ olunmasa da (buna çar 
senzurası imkan verməzdi), əhalini təhsilə cəlb etmək, ana 
dilimizdə yeni tipli məktəblər və mətbuat orqanları açmaq, 
bu dildə dərsliklər, lüğətlər, bədii və elmi əsərlər və s. 
yazmaq, tarix və mədəniyyətimiz üzrə tədqiqatlar apar-
maq, milli incəsənət sahələrini inkişaf etdirmək, Qərbdəki 
ETT-ni və demokratik dəyərləri örnək götürmək, xurafata 
və təriqət ayrıseçkiliyinə qarşı mübarizə aparmaq, dinə 
elmi əsaslarla yanaşmaq, həqiqi islam dəyərlərini irəli 
çəkmək və s. istiqamətində mütərəqqi fikirlər təbliğ olun-
muş və real işlər görülmüşdür. Bu isə məhz milli ideologi-
yamızın millilik, müasirlik və islam prinsiplərinə uyğun 
ideyaların təbliği və həyata keçirilməsi demək idi. Onu da 
qeyd edək ki, bu böyük işlər şovinist çar rejiminin ciddi 
təqib və təzyiqləri şəraitində həyata keçirilmişdir.  
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Azərbaycanın tarixi haqqında ilk geniş əhatəli və türkçü 
ruhlu tədqiqat (A.Bakıxanov, “Gülüstani-İrəm”, 1841), Azər-
baycan türkcəsinin ilk elmi qrammatikası (M.Kazımbəy, 
“Türk-tatar dillərinin qrammatikası”, 1839), ilk türkdilli səhnə 
əsərləri (M.F.Axundzadənin komediyaları, 1850-ci illər), ilk 
yeni üsullu anadilli məktəb (1874, S.Ə.Şirvani tərəfindən Şa-
maxıda), ilk tam türkdilli mətbuat orqanı (H.Zərdabi tərəfindən 
“Əkinçi” qəzeti, 1875), ilk milli tamaşa (1873-cü ildə “Hacı 
Qara” komediyası), ilk teatr binası (1883-cü ildə H.Z.Tağıyev 
tərfindən Bakıda), Qori seminariyasında ilk dəfə türk şöbəsinin 
açılması (M.F.Axundzadənin təşəbbüsü ilə onun ölümündən 
sonra 1879-cu ildə), ilk qiraətxana (1894-cü ildə N.Nərimanov 
tərəfindən Bakıda), ilk müasir tipli rus-tatar məktəbi (1875-ci 
ildə Qazaxda, 1880-ci illərin sonu, 1890-cı illərin əvvəllərində 
S.Qənizadə və H.Mahmudbəyov tərəfindən Bakıda), ilk rus-
müsəlman qadın məktəbi (1901-ci ildə H.Z.Tağıyev tərəfindən 
Bakıda), ilk milli operanın səhnəyə qoyulması (1908-ci ildə 
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası) və b. mühüm tarixi 
hadisələr məhz həmin fədakar maarifçilərin səyi nəticəsində 
gerçəkləşmişdir. M.F.Axundzadənin hətta 1850-70-ci illərdə 
öncə ərəb, sonra isə latın qrafikası əsasında ortaq türk-
müsəlman əlifbasının yaradılması ideyası ilə çıxış etdiyi də 
məlumdur. Bu da M.F.Axundzadənin türk birliyi yönündə ilk 
ideoloqlardan biri kimi qəbul olunmasına əsas yaratmışdır. 

Maarifçilik hərəkatında vətənpərvər, xeyriyyəçi Azər-
baycan milyonçuları – H.Z.Tağıyev (1838-1924), M.Nağıyev 
(1842-1919), M.Muxtarov (1865-1920) və b. mühüm rolu 
olmuşdur.    

Quzey Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının yayılma-
sında ilk dövrdə (XIX əsrin sonuna kimi) əsas rol oynamış 
mətbuat orqanları “Əkinçi” (1975-77), “Ziya” (1879-80), 
“Ziyayi Qafqaziyyə” (1882-84), “Kəşkül” (jurnal: 1883-84, 
qəzet: 1884-91) və b. olmuşdur. 

Azərbaycanın kənd bölgələrində rus müstəmləkəçiliyinə 
qarşı azadlıq hərəkatı XIX əsrin sonlarında özünü qaçaq 



 73

hərəkatı kimi göstərmişdir. Bu hərəkat əsasən çar hökumətinin 
torpaq məsələsində milli ayrıseçkilik siyasətinə, torpaqların və 
yerli idarəçiliyin yerli müsəlmanlardan alınıb gəlmə xristian 
əhalisinə verilməsinə qarşı yönəlmişdir. Sovet dövründə qaçaq 
hərəkatının mahiyyəti təhrif olunmuş, bu hərəkat məhz sinfi 
mübarizə kimi qiymətləndirilmişdir.   

Rus imperiyasında türkçülük ideyalarının inkişafında 
Krımlı ziyalı İsmayıl bəy Qaspıralının (1851-1914) xüsusi 
yeri olmuşdur. O, “Rusiya müsəlmanlığı” əsərində (Simfero-
pol, “Tavrida” qəzeti, 1881) və redaktoru olduğu “Tərcüman” 
qəzetində (1883-1918, Bağçasaray) yazdığı məqalələrdə 
maarifçilərin milliləşmə və müasirləşmə ideyaları ilə yanaşı ilk 
dəfə olaraq ortaq türk ədəbi dilinin yaradılması ideyası ilə 
çıxış etmişdir. Bu da türk millətçiliyinin bütün türk xalqlarını 
əhatə edən bir ideologiya səviyyəsinə yüksəlməsində mühüm 
addım olmuşdur. Məşhur “dildə, fikirdə və işdə birlik” deyimi 
də İ.Qaspıralıya məxsusdur. Bu baxımdan İ.Qaspıralını türk 
birliyi ideyasının ilk əsas ideoloqu hesab etmək olar.  

Bu dövrdə rus imperiyasında türkçülük ideyalarının inki-
şafında Kazan maarifçisi Şəhabəddin Mərcaninin (1818-
1889) də xüsusi yeri olmuşdur. O, 1880-ci illərdə Kazan türk-
cəsində yazdığı “Kitabi Müstəfadil-əxbar fi Əhval-i Kazan” 
əsərində  milli mənsubiyyəti önə çəkmiş, millətçi ideyalar irəli 
sürmüşdür. O, dilin saflaşdırılmasının tərəfdarı olmuş, türklərin 
öz şərəfli tarixlərini öyrənmələrinin vacibliyini təbliğ etmişdir.  

XX əsrin ilk illərində çar rejiminə qarşı etirazların güclən-
məsi və I rus inqilabının (1905-07) baş verməsi  rejimin 
nisbətən zəifləməsinə səbəb olmuş, bu isə həmin dövrdə 
maarifçilik ideyaları ilə yanaşı artıq milli birlik və milli 
azadlıq ideyalarının da irəli sürülməsinə və ilk ictimai-siyasi 
təşkilatların yaranmasına zəmin yaratmışdır. Əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda bu ideyalarla çıxış etmiş mütəfəkkirlərdən 
Ə.Hüseynzadə (1864-1940), Ə.Topçubaşov (1865-1934), 
Ə.Ağaoğlu (1869-1939) və M.Ə.Rəsulzadə (1884-1955) xü-
susi yer tutmuşdur. 
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XX əsrin ilk illərində ictimai-siyasi fikrin ifadəçisi olan 
əsas mətbuat orqanları “Şərqi-rus” (1903-1905), “Dəvət-qoç” 
(1906), “Hümmət” (1904-05), “Həyat” (1905-06), “İrşad” 
(1905-08), “Molla Nəsrəddin” (1906-31), “Dəbistan” (1906-
08),  “Füyuzat” (1906-07), “Təkamül” (1906-07), “Tərəqqi” 
(1908-09), “Kaspi” (1881-1919-cu illərdə Bakıda rus dilində 
nəşr olunmuş, 1898-1907-ci illərdə redaktoru Ə.Topçubaşov 
olmuşdur) və b. olmuşdur. 

XX əsrin ilk illərində yüzlərlə milli düşüncəli ziyalı və 
digər təbəqələrdən olan insanları birləşdirən ictimai-siyasi 
təşkilatlar meydana çıxmışdır.  

“Müsəlman Gənclər təşkilatı” 1902-ci ildə M.Ə.Rə-
sulzadənin rəhbərliyi ilə Bakıda Azərbaycan-türk tələbə 
gəncləri tərəfindən yaradılmışdır. Gizli fəaliyyət göstərən 
təşkilat maarifçi ideyalar yaymaqla bərabər rus müs-
təmləkəçiliyinə qarşı milli azadlıq ideyalarını da təbliğ 
etmişdir. Təşkilat həmçinin, fəhlələr arasında siyasi bə-
yannamələr yaymış, sosial-demokrat ideyalarını da təbliğ 
etmişdir. Təşkilat bir müddət sonra  “Müsəlman Demokratik 
Müsavat Cəmiyyəti” adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 
Təşkilatın İranda da mərkəzi olmuş və məşrutə hərəkatında 
iştirak etmişdir. Təşkilata verilən “Müsavat” (“bərabərlik”) 
adının sosial-demokrat ideyaları ilə bağlı olduğunu güman 
etmək olar. Sosial-demokrat təmayüllü  ilk siyasi təşkilat olan 
“Hümmət”in də məhz bu təşkilatın bazasında yarandığı 
məlumdur.  

 ”Hümmət” təşkilatı (Müsəlman Sosial-demokratik 
“Hümmət” təşkilatı) 1904-cü ilin axırlarında RSDFP-nin Bakı 
komitəsi nəzdində M.H.Mövsümov (1882-1907), M.H.Ha-
cınski (1875-1931) və M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən “Müsəlman 
demokratik Müsavat cəmiyyəti”nin əsasında yaradılmışdır. 
1905-ci ildən bu təşkilata M.Əzizbəyov (1876-1918), 
N.Nərimanov (1870-1925), S.M.Əfəndiyev (1887-1938) və b. 
da daxil olmuşdur. Ə.Ağaoğlunun da bu təşkilatla əməkdaşlıq 
etdiyi məlumdur. Əsasən sosial-demokrat ideyalarının, 
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həmçinin milli ideyaların yayılması istiqamətində fəaliyyət 
göstərmişdir. Sonradan millətçi düşüncəli hərəkatçıların 
təşkilatdan ayrılması nəticəsində bolşevik təşkilatı kimi qalmış 
və 1920-ci ilin əvvəllərinə qədər fəaliyyət göstərmişdir. 

 “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” (İttifaqi-Müslimin) 
1905-ci ildə böyük türkçü ideoloqlar – İsmayıl bəy Qaspıralı,  
Ə.Topçubaşov, Yusif Akçura (1876-1935), Əbdürrəşid 
İbrahimov (1857-1944) və b. rəhbərliyi ilə yaradılmışdır. Bu 
təşkilatın yaranması ümumtürk ideyalarının gerçəkləşməsi 
istiqamətində mühüm addım olmuşdur.  

Təşkilatın ilk qurultayı (təsis qurultayı) 1905-ci ilin 
avqustun 15-də Nijni-Novqorod şəhərində (rəsmi icazə 
olmadığından Oka çayı yaxınlığında “Qustav Struve” gəzinti 
gəmisində) keçirilmişdir. Qurultayın daha əvvəl, bir neçə ay 
öncə keçirilməsinə təşəbbüs göstərilsə də çar rejimi buna icazə 
verməmişdir. Krımdan, Şimali Qafqazdan, Zaqafqaziyadan, 
Kazandan, Uraldan, Türküstan və Sibirdən 150-ə qədər 
nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda qəbul olunan 
qətnamədə ittifaq qarşısında aşağıdakı vəzifələr müəyyən 
edilmişdir (1.46, s.56-57): 

1. Rusiya müsəlmanları bütün məsələlərdə – siyasi, 
mədəni, eləcə də Rusiyanın indiki vəziyyətindən asılı olaraq 
doğan məsələlərdə birgə olmalıdırlar. 

2. Bütün ziyalı müsəlmanlar Rusiyanın qabaqcıl adamları 
ilə həmfikir olaraq, elə bir qanunun yaradılmasında iştirak 
edirlər ki, burada qanunlar xalqların seçdikləri nümayəndələrin 
iştirakı ilə yazılsın. 

3. Müsəlmanlar qanuni yolla çalışmalıdırlar ki, onlara aid 
olan sıxışdırılma və haqsızlıq ləğv edilsin və onlar siyasi, dini 
və mülki məsələlərdə ruslarla bərabərhüquqlu olsunlar. 

4. Müsəlmanlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün Rusiyanın 
indiki və gələcək vəziyyətindən çıxış edəcəklər. ...Bütün 
quberniyalarda öz ehtiyaclarına uyğun olaraq kitab, qəzet, 
jurnal nəşr etməyə, xalqa vəziyyət haqqında əsas məlumatları 
verməyə çalışacaqlar. 
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5. Dörd bənddə qeyd olunan məsələlərin həllinə nail olmaq 
üçün yerlərdə vaxtaşırı toplaşan yığıncaqlar təsis olunsun.  

Qurultayda Bakı, Simferopol, Peterburq, Minsq, Həştər-
xan, Kazan, Daşkənd, İrkutsk, Uralsk, Verniy, Petropavlovsk, 
Aşqabad və b. şəhərlərdə mərkəzlərin yaradılması planlaş-
dırılmışdı.  

II qurultay 1906-cı il, yanvarın 13-dən 23-ə qədər Pe-
terburqda keçirilmişdir (yenə də qeyri-leqal (icazəsiz) şəkildə). 
Kazan, Türküstan, Krım və Qafqazdan 100 nəfər nüma-
yəndənin iştirak etdiyi, İ.Qaspıralının sədrliyi ilə keçirilən 
qurultayda təşkilatın “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” adlan-
dırılması rəsmiləşdirilir. Qurultayda muxtariyyət məsələsində 
fikir ayrılığı yaranır. Krım və Qafqaz təmsilçiləri ərazi, Kazan 
təmsilçiləri isə mədəni muxtariyyət tərəfdarı kimi çıxış edirlər. 
Qurultayda birincilərin müqavimətinə baxmayaraq Y.Akçura-
nın başçılıq etdiyi Kazan türklərinin səyi ilə rus liberal kadet 
partiyasına birləşmək haqqında qərar qəbul edilir. Bu qərarla 
razılaşmayan bir qrup nümayəndə  qurultayı tərk edir.  

Y.Akçura və Ə.İbrahimov kadet partiyasının mərkəzi ko-
mitəsinə də seçilirlər. Kadet partiyası Rusiya müsəlmanlarının 
milli azadlıq ideyaları ilə çıxış etmələrindən xəbərdar olsa da, 
onların siyasi qüvvəyə çevrildiyini gördüyündən, onlarla 
ittifaqa girib seçkilərdə qələbəni təmin etmək istəyirdilər. Bu 
partiya hətta müsəlmanların etimadını qazanmaq üçün öz 
proqramında müsəlmanların dini və milli mənafeyinə xidmət 
edən dəyişikliklər də etmişdir. 

Qurultay kadet partiyasının proqramına uyğun müvəqqəti 
proqram qəbul edir və seçkilərdə kadet partiyası ilə birgə işti-
rak etmək qərara alınır.  Qurultayın işində Azərbaycandan olan 
nümayəndələr (Ə.Topçubaşov, Q.Qarabəyov və F.X.Axundov) 
yaxından iştirak etmişdir. Qurultayın Proqram və nizam-
naməsini Ə.Topçubaşov hazırlamışdır. 

 III Qurultay 1906-cı ilin Avqust ayının 10-dan 20-dək 
Nijni-Novqorodda rəsmi icazə ilə keçirilmişdir. 300 nəfər 
rəsmi nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayın divanına Ə.Top-
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çubaşov başçılıq etmişdir. Divanın I katibi isə Y.Akçura 
olmuşdur. İ.Qaspıralı qurultaydakı çıxışında ortaq türk dilində 
tədris məsələsini irəli sürmüşdür. Qurultayda “Rusiya Mü-
səlmanları İttifaqı” özünü siyasi partiya (Müsəlman İttifaqı 
Partiyası”) elan edir və partiyanın 10 bölmədən və 72 
maddədən ibarət proqramı qəbul edilr. Proqramda milli, dini, 
hüquqi-siyasi və sosial-iqtisadi islahatlar öz əksini tapmışdır. 
Ruslar və müsəlmanların hüquq bərabərliyi, ibtidai və orta 
təhsilin ana dilində aparılması, müsəlmanların təhsil idarələrinə 
rəhbərlik etməsi, təriqətindən asılı olmayaraq Rusiya müsəl-
manlarının ümumi ruhani idarəsinin yaradılması, konstitusiyalı 
monarxiyaya keçid, təşkilat yaratma və mətbuat azadlığı, 
kəndlilərin torpaqla təmin olunması, şəxsi mülkiyyətin 
toxunulmazlığı, 8 saatlıq iş günü və b. müddəalar öz əksini 
tapmışdır. Göründüyü kimi proqramda milli azadlıq (milli-
mədəni muxtariyyət səviyyəsində olsa da) və liberal-
demokratik ideyalar, həmçinin sosial müddəalar öz əksini 
tapmışdır. Daha dəqiq desək, partiya milli birlik və milli 
azadlıq ideyaları ilə çıxış etmiş, hüquqi məsələlərdə əsasən 
liberal-demokratik dəyərləri qəbul etmiş, eyni zamanda fəhlə 
və kəndlilərin sosial mənafeyinə xidmət edən müddəaları da öz 
proqramına daxil etmişdir.  

“Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” Dövlət Dumasında mü-
səlman fraksiyasının yaranması və fəaliyyətində, müsəl-
manların mənafeyini təmin edən qərarların qəbul etdi-
rilməsində həlledici rol oynamışdır. Belə ki, müsəlman 
fraksiyasının fəaliyyəti əsasən ittifaqın proqramı əsasında 
qurulmuşdur. 

1907-ci ilin dekabrında senat “Rusiya Müsəlmanları 
İttifaqı”nın leqal fəaliyyət göstərməsi haqqında xahişini rədd 
edir. Çar rejimimin təqib və təzyiqləri altında yarımleqal 
fəaliyyət göstərən təşkilat 1908-ci ildə öz fəaliyyətini 
dayandırmalı olur.  

“Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” tarixdə türk xalqlarını 
birləşdirən ilk siyasi təşkilat olmaqla milli ideologiyamızın, 
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o cümlədən türk birliyi ideyasının və türk milli şüurunun 
formalaşmasında çox mühüm tarixi rol oynamışdır. 
Acınacaqlı haldır ki, 100 il öncə rus imperiyası daxilində 
türkləri birləşdirən o cür siyasi təşkilatın yaradılmış 
olmasına baxmayaraq, bu gün nəinki Rusiya federasiyası 
daxilində belə bir təşkilat yoxdur, hətta 20 ildən çoxdur ki, 
müstəqillik qazanmış türk dövlətlərini birləşdirən bir 
beynəlxalq təşkilat da yaradılmamışdır. Görəsən buna 
mane olan nədir?   

“Difai” partiyası (“Qafqaz Müsəlman İttifaqı–Difai) 
1906-cı ilin payızında Ə.Ağaoğlunun başçılığı ilə Bakıda 
yaradılmışdır. Təşkilatın ilkin özəkləri Qarabağda təşkil 
olunmuşdur. Partiya əsasən erməni terrorçularının imperiyanın 
dəstəyi ilə türk-müsəlman əhalisinə qarşı silahlı hücumlarına, 
qırğınlar törətməsinə qarşı türk-müsəlman əhalisinin mü-
qavimətini təşkil etmək zərurətindən yaradılmışdır. Lakin təş-
kilatın fəaliyyəti bununla məhdudlaşmamışdır. Belə ki, par-
tiyanın qəbul etdiyi 52 maddədən ibarət proqrama görə hərbi 
işlərdən, xarici siyasət, ümumi qanunvericilik, dövlət vergiləri, 
yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının təyini və bəzi ciddi 
cinayətlərə dair məhkəmə işlərindən başqa bütün ictimai-
iqtisadi, mədəni-maarif və dini-əxlaqi işlər, həmçinin mü-
səlmanların mülki və şəriət məsələləri, yerli və ali orqanlara 
nümayəndələrin təyini, məktəb və mətbuat işləri və s. 
partiyanın və onun göstərişi ilə hərəkət edən idarələrin və məc-
lislərin ixtiyarına verilirdi. Həmçinin partiyanın bəyanna-
mələrində Qafqaz müsəlmanlarının milli birliyi və milli 
azadlığı ideyaları açıq təbliğ olunmuşdur (1.46, s. 89-90).  

Partiya müsəlman əhalisindən silahlı dəstələr də təşkil 
etmişdir. Bu dəstələrin yaradılmasında məqsəd həm silahlı 
hücumlardan qorunmaq, həm də türk-müsəlman əhalisinin 
mənafeyini təmin etmək üçün hökümət orqanlarına güc yolu ilə 
təzyiq göstərmək olmuşdur. Partiyanın öz fəaliyyəti üçün 
əhalidən pul da topladığı məlumdur.  
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Partiya iqtisadi görüşlərdə (əsasən də aqrar məsələlərdə) 
sosial-demokrat təmayüllü olmuşdur. Onun üzvləri isə əsasən 
orta və aşağı təbəqənin (kəndlilər, tacirlər, tələbələr, vəkillər, 
həkimlər, bəzi liberal düşüncəli şəxslər və s.) nümayəndələri 
olmuşdur. Çünki, yuxarı təbəqə (müsəlman aristokratiyası) 
nümayəndələri əsasən rus hökuməti tərəfdarları olduğundan 
onlar partiyaya cəlb olunmamışdır.  

1909-cu ildə çar hökumətinin təqib və təzyiqləri 
nəticəsində “Difai” partiyasının fəaliyyətinə son qoyulmuş, 
Ə.Ağaoğlu Türkiyəyə mühacirət etmiş, partiyanın fəal üzvləri 
(M.M.Axundov, A.Rəfibəyov, H.Usubbəyov, Ə.Xasməmmə-
dov və b.) isə 5 il müddətinə Qafqazdan kənara sürgün 
edilmişdir.  

Milli hərəkat tariximizdə çox mühüm yer tutan “Difai” 
partiyasını Azərbaycan türklərinin sırf millətçi təmələ 
söykənən ilk siyasi təşkilatı hesab etmək olar. Təsadüfi deyil 
ki, “Difai”nin üzvlərinin bir hissəsi 1911-ci ildə yaradılmış 
“Müsavat” partiyasına daxil olmuşdur. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə milli ordunun yaradılmasında əvvəllər 
“Difai”nin silahlı dəstələrində olmuş şəxslər bir baza rolunu 
oynamışdır. 

Təxminən eyni dövrdə “Difai” ilə əlaqəli, eyni prinsiplərlə 
fəaliyyət göstərən nisbətən kiçik “Müdafiə”, “Qeyrət” və b. 
müsəlman-türk təşkilatları da mövcud olmuşdur. 

Bu dövrdə “Nicat” (1906), “Səadət” (1906), “Nəşri-
maarif” (1906),  “Cəmiyyəti-xeyriyyə” (1905) və b. xeyriyyə 
təşkilatları da mövcud olmuşdur ki, onlar türk-müsəlman 
əhalisinin maariflənməsi, təhsilinə yardım, ana dili və 
ədəbiyyatı inkişaf etdirmək, əhalinin sosial durumunu 
yaxşılaşdırmaq və s. istiqamətidə fəaliyyət göstərmişlər.   

O dövrdə siyasi hərəkatlarda və ideologiyalarda iqtisadi 
görüşlərə görə əsasən iki meyl mövcud olmuşdur: liberal 
(burjua-demokrat) və sosial-demokrat meylli iqtisadi görüşlər. 
Bu da tarixi gerçəklikdən doğan zərurət idi. Belə ki, öncə qeyd 
etdiyimiz kimi o dövrdə aparıcı ideologiyalar məhz liberalizm 
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və sosializm idi. Milli hərəkatlar da uyğun olaraq burjua-
demokratik və ya sosial-demokrat hərəkatları ilə vəhdətdə 
yaranırdı, çünki hər iki aparıcı ideologiya milli haqları və 
azadlıqları ən azı nəzəri olaraq tanıyırdı. Milli ideoloq-
larımızdan iqtisadi görüşlərinə görə həm liberal meylli 
(Ə.Topçubaşov, Y.Akçura və b.), həm də sosial-demokrat 
meylli (Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə və b.) ideoloqlar olmuşdur. 
Bəzən milli ideoloqlarımızın iqtisadi görüşlərindəki bu fərqləri 
süni olaraq ört-basdır etməyə çalışırlar, bir çox milli 
hərəkatçılarımızın sosial-demokrat hərəkatından çıxdığını 
müxtəlif yollarla danmağa cəhd göstərirlər. Əslində isə burada 
ziddiyyətli, qeyri-adi, inkar olunmalı heç nə yoxdur. Belə ki, 
əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, millətçilik üçün müəyyən 
olunmuş xüsusu iqtisadi görüş yoxdur, bu müxtəlif amillərdən 
asılı olaraq müəyyən oluna bilər. Hətta sonadək bolşevik 
hərəkatında qalmış N.Nərimanovun da milli ideyalarla çıxış 
etdiyi, Azərbaycan türklərinin milli haqlarının müdafiəsində 
dayandığı danılmazdır. Təsadüfi deyil ki, türklərə münasibətdə 
düşmən, şovinist mövqedə dayanan rus və erməni mənşəli 
bolşeviklər N.Nərimanovu “millətçi” adlandırmışlar. 

I rus inqilabı yatırıldıqdan sonra çar rejimi tərəfindən 
təqiblər yenidən güclənir və milli hərəkat nisbətən zəifləyir, 
hərəkatrçıların bir qismi (M.Ə.Rəsulzadə və b.) xaricə mü-
hacirət etməli olur.  

1910-cu illərin əvvəllərindən, xüsusən də çarın 1913-cü il 
“əfvi-ümumi”sindən sonra Azərbaycan Milli Hərəkatı növbəti 
yüksəliş mərhələsinə qədəm qoyur və milli təmayüllü siyasi 
təşkilatlar yaranmağa başlayır. 

 “Müsavat” partiyası İstanbulda olan M.Ə.Rəsulzadənin 
tövsiyəsi ilə 1911-ci ilin payızında keçmiş hümmətçilər –  
Məmməd Əli Rəsulzadə, Abbasqulu Kazımzadə və Tağı Nağı 
oğlu tərəfindən Bakıda qeyri-leqal şəkildə yaradılmışdır. 1913-
cü ildə çarın romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibəti ilə 
imzaladığı ümumi əfv fərmanından (“əfvi-ümumi”) sonra 
M.Ə.Rəsulzadə də Bakıya qayıtmış və “Müsavat” partiyasına 
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rəhbərlik etməyə başlamışdır. İlk dövrdə üzvləri əsasən keçmiş 
“hümmətçi”lərdən ibarət olan təşkilata sonradan milli 
düşüncəli şəxslərin, o cümlədən digər milli təmayüllü təş-
kilatlardan (əsasən “Difai” və b.) çıxmış hərəkatçıların axını 
nəticəsində onun sıraları genişlənmişdir.  

Partiyanın qəbul etdiyi 8 bəndlik ilk proqramında aşa-
ğıdakı müddəalar yer almışdır (1.46, s.102): 

1. Millət və məzhəb fərqi qoyulmadan bütün müsəl-
manların birləşməsi; 

2. Müsəlman ölkələrinin itirilmiş müstəqilliklərinin bərpa 
edilməsi; 

3. Müstəqilliklıərini  müdafiə və bərpa etmək üçün 
mübarizə aparan bütün müsəlman ölkələrinə maddi və mənəvi 
kömək etmək; 

4. Müsəlman ölkələrinin və millətlərinin müdafiə və 
hücum qüvvələrini artırmaq ücün onlara kömək etmək; 

5. Bu ideyaların yayılmasına mane olan bütün əngəllərin 
aradan qaldırılması; 

6. Müsəlmanların birliyinə və tərəqqisinə çalışan bütün 
partiyalarla əlaqə yaratmaq; 

7. Bəşəriyyətin səadət və tərəqqisinə çalışan xarici 
cəmiyyətlərlə ehtiyac olan zaman əlaqə və fikir mübadiləsi 
yaratmaq; 

8. Müsəlmanların həyat uğrundakı mübarizəsini güclən-
dirmək, onların ticarət, sənaye və ümumiyyətlə iqtisadiyyatını 
inkişaf etdirmək. 

Proqramdan göründüyü kimi “Müsavat” partiyası fəaliy-
yətinin ilk illərində əsasən müstəmləkəçi (rus imperiyası) və 
təcavüzkar (Qərbi Avropa) qüvvələrə qarşı müsəlman dövlətlə-
rinin və xalqlarının birləşməsi və azadlığı ideyası ilə çıxış 
etmişdir. Lakin bu heç də dini ideologiya demək deyildi və 
daha çox türkçülüyə xidmət edirdi. Belə ki, birincisi, bu ideya 
müasirlik ideyaları (ETT, demokratiya, avropalaşma və s.) ilə 
paralel aparılırdı. İkincisi, o dövrdə ən böyük və güclü müsəl-
man dövlətləri (Osmanlı və Qacarlar dövlətləri) məhz türk 
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dövlətləri idi və rus imperiyası tərkibində yaşayan müsəlmanlar 
da əsasən türk xalqları idi. Müstəmləkəçi və təcavüzkar 
qüvvələr isə məhz xristian dövlətləri idi və xalqı bu qüvvələrə 
qarşı məhz dini motivlə yönəltmək daha asan idi. Başqa sözlə, 
türkçülüyə yol islamçılıq və müsəlman birliyi ideyalarından 
keçirdi. Təsadüfi deyil ki, sonradan formalaşmış və inkişaf 
etmiş türkçülüyün özündə də islamçılıq əsas üç prinsipdən biri 
kimi qəbul olunmuş və bu gün də qəbul olunur. 

Məsələyə daha geniş aspektdə yanaşsaq deyə bilərik ki, o 
vaxtkı müsəlman birliyi ideyası müxtəlif millətlərin müstəm-
ləkəçiliyə və təcavüzə qarşı birgə milli azadlıq mübarizəsinin 
mütərəqqi ideyası idi. Yəni bu ideya dini ideologiyaya yox, 
məhz millətçiliyə xidmət edirdi.   

Birinci Dünya müharibəsinin (1914-18) başlaması Azər-
baycanda milli hərəkata bir az da təkan vermişdir. Belə ki, bu 
müharibədə Rusiya ilə Osmanlı dövlətinin əks tərəflərdə olma-
sı, Osmanlı dövlətinin müharibədə iştirakını məhz xristian tə-
cavüzünə qarşı müsəlmanların cihadı kimi qiymətləndir-    
məsi  Azərbaycanda panislamist və pantürkist düşüncənin, o 
cümlədən antirus əhvali-ruhiyyəsinin və milli azadlıq ide-
yasının güclənməsinə səbəb olmuşdur. Yəni milli azadlıq 
ideyasının inkişafında dini təəssübkeşlik hissi də müsbət rol 
oynamışdır.  

Hətta bu dövrdə keçmiş “Difai”çilər tərəfindən müstəqil 
Qafqaz müsəlman dövlətinin yaradılması ideyası irəli 
sürülmüş, Aslan xan Xoyski tərəfindən 1915-ci ilin fevralında 
gizli surətdə Ənvər paşaya belə bir dövlətin yaradılmasının 
layihəsi təqdim olunmuşdur. Sarıqamış məğlubiyyətindən 
(yanvar, 1915) sonra Ənvər paşa bu layihəni təsdiqləmiş, lakin 
müharibənin sonrakı gedişi bu ideyanın həyata keçməsinə 
imkan verməmişdir (1.46, s.112-113).  

Bu dövrün ictimai-siyasi fikrinin əsas ifadəçisi olan 
mətbuat orqanları “Nicat” (1910-12), “İşıq” (1911-12), “İqbal” 
(1912-15), ”Şəlalə” (yanvar-dekabr, 1913), “Bəsirət” (1914-
20), “Dirilik” (1914-16), “Açıq söz” (1915-18), “Yeni iqbal” 
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(1915), “Səda (1913-15)”, “Qardaş köməyi” (1917), “Türk 
sözü” (1918) və b. olmuşdur. Bu mətbuat orqanlarında 
M.Ə.Rəsulzadə, Y.V.Çəmənzəminli (1887-1943), H.Cavid 
(1882-1941), Ə.Cavad (1892-1937), A.Şaiq, Ö.F.Nemanzadə, 
Ə.Haqverdiyev, F.Köçərli, T.Şahbazi (1892-1937), S.Hüseyn 
(1887-1938) və b. ziyalılar tərəfindən milli-ideoloji ideyalar 
irəli sürülmüş və təbliğ olunmuşdur. Bu mətbuat orqanları 
içərisində M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə nəşr olunan “Açıq 
söz” qəzeti ideoloji baxımdan xüsusiylə seçilmişdir. 
Türkəşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək prinsipləri bu 
qəzetin şüarı olmuşdur. 

1917-ci il, 27 fevral burjua-demokratik inqilabından sonra 
imperiya ərazisində siyasi həyat daha da canlanır. Yeni 
partiyalar yaradılmağa başlayır və mövcud partiyalar leqal 
fəaliyyətə keçir. Həmin dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən əsas siyasi təşkilatlar “Müsavat”, “Türk Ədəmi 
Mərkəziyyət”, “Hümmət”, “Ədalət” və “İttihad” partiyaları və 
“Müstəqil demokratik qrup” olmuşdur.  

“Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası” fevral burjua 
inqilabından sonra Gəncədə N.Yusifbəylinin (1881-1920) 
başçılığı ilə yaradılmışdır. Millətçi təmələ əsaslanan partiya   
Rusiyanın milli azadlıqları təmin edən federasiya əsasında 
qurulmasının tərəfdarı olmuşdur. Partiyanın sosial dayağını 
əsasən fəhlə və kəndlilər təşkil etmişdir.  

“Müstəqil demokratik qrup”a Ə.Topçubaşov və 
F.Xoyski (1875-1920) başçılıq etmişlər. Qrup əsasən keçmiş 
“Müsəlman İttifaqı” partiyasının və dumanın müsəlman 
fraksiyasının fəal üzvlərindən təşkil olunmuş və millətçi təmələ 
söykənmişdir.  

“Hümmət” partiyası sosialist ideyalarına əsaslanan 
təşkilat olaraq RSDFP ilə əlaqəli fəaliyyət göstərmişdir. Burjua 
inqilabından sonra leqal fəaliyyətə keçmişdir. 1917-ci ilin iyun 
ayında partiyada parçalanma baş vermiş, islahatçı-sosialist 
mövqeli üzvlər (İ.Əbilov, S.Ağamalıoğlu, Ə.Qarayev və b.) 
partiyadan ayrılaraq Tiflisdə menşevik özəyini yaratmışlar. 
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Partiyanın radikal bolşevik qanadına isə N.Nərimanov başçılıq 
etmişdir. Bu qanada M.Əzizbəyov, D.Bünyadzadə, H.Sultanov 
və b. inqilabçılar daxil idi. Bolşevik qanadı tərəfindən Bakıda 
İran fəhlələrini əhatə edən “Ədalət” partiyası da yaradılmışdır. 
Ümumiyyətlə, “Hümmət” partiyası Azərbaycanda böyük sosial 
nüfuza malik olmamışdır.  

 “İttihad” partiyası 1917-ci ilin sentyabrında Gəncədəki 
“İttihadi-islam” və Bakıdakı “Rusiyada müsəlmançılıq” 
özəklərinin birləşdirilməsi ilə yaradılmışdır. Dini təmələ 
əsaslanmışdır. Partiya Rusiya müsəlmanlarının demokratik, 
mərkəzçi olmayan bir dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə 
aparmışdır. Partiyanın əsas liderləri Q.Qarabəyov, S.M.Qəni-
zadə, Ü.Hacıbəyli və b. olmuşdur. Partiya Azərbaycan 
kəndliləri arasında böyük nüfuza malik olmuşdur.  

Burjua inqilabından sonrakı dövrdə Qafqaz və ümum-
rusiya müsəlmanları qurultayları türkçülük tarixində 
həddən artıq mühüm  hadisələr olmuşdur. Bu tədbirlər 
müstəmləkədə olan türk xalqlarının böyük bir hissəsini 
birləşdirir, düşmənə qarşı türklərin vahid iradə və gücünü 
ortaya qoyurdu. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində məhz 
böyük türkçü ideoloqlar (Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rə-sulzadə 
və b.) mühüm rol oynamışdır. 

Qafqaz müsəlmanları qurultayı (15-20 aprel, 1917) 
Müsavat, “Türk Ədəmi-mərkəziyyət” partiyaları və “Müstəqil 
Demokratik Qrup” üzvləri tərəfindən təşkil olunmuşdur. Hər üç 
siyasi təşkilatı məhz türkçülük ideyası birləşdirirdi. Qurultayın 
ən önəmli cəhətlərindən biri də o idi ki, burada ideoloji 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələr təmsil 
olunurdu.  

Qurultay Ə.Topçubaşovun sədrliyi ilə keçirilmişdir. 
Qurultayda ən çox müzakirə olunan və mübahisə doğuran 
məsələ Rusiyanın gələcək dövlət quruluşu və müsəlmanların 
əldə edəcəkləri milli azadlıq məsələsi olmuşdur. Müzakirələr 
üç variant üzərində aparılmışdır: mədəni muxtariyyət, məhəlli 
(ərazi) muxtariyyət və müstəqil dövlət. Türkçülər məhəlli 
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muxtariyyəti əsasında federasiya, bolşeviklər və islamçılar isə 
yalnız mədəni muxtariyyət tərəfdarı idilər. Qurultayda 
türkçülərin səyi nəticəsində məhz məhəlli muxtariyyəti nəzərdə 
tutan qərar qəbul edilmişdir (1.46, s.135): 

1. Qafqaz müsəlmanları qurultayı milli-siyasi məqsədlər 
haqqındakı məsələni müzakirə edərək müsəlman qövmlərinin 
mənafeyini ən ziyadə təmin edən Rusiya şəkli-idarəsinin 
məhəlli federasiya əsası üzərinə qurulu cümhuriyyət-ənam 
olduğunu qəbula qərar verir. 

2 . İslam dinində olan bütün qövmlərin mədəni və ruhani 
irtibatını nəzərə alaraq Qafqaz müsəlman qurultayı Rusiya 
müsəlmanlarından ötrü vəzi-qavanın səlahiyyətinə malik 
ümumi bir idarə təşkilini lazım görür. 

Qurultayda həmçinin millətlərarası münasibətlərdə 
demokratik prinsiplər, ana dilində ümumi, icbari və pulsuz 
təhsil, qadınların hüquqları və s. haqqında qərarlar qəbul 
edilmiş, milli müəllim kadrların hazırlanması, seminariya, 
institut və universitetlərin açılması təkliflər irəli sürülmüş, bu 
məqsədlərlə fond da yaradılmışdır. Qurultayda fəxri qonaq 
kimi iştirak edən H.Z.Tağıyev bu fonda 50 min rubl pul da 
bağışlamışdır.  

I Ümumrusiya Müsəlmanları Qurultayı 1917-ci il, 
mayın 1-dən 11-ədək Moskvada Azərbaycan milyonçusu 
Ş.Əsədullayevin müsəlmanlara hədiyyə verdiyi binada keçiril-
mişdir. Qurultaya 600 nəfər nümayəndə heyəti dəvət olunduğu 
halda 900 nəfərin iştirakı ilə keçirilmişdir. Qurultaydan öncə 
yaradılmış müvəqqəti büro 27 təşkilat tərəfindən təqdim edilən 
109 maddədən ibarət təklif və tövsiyə paketi hazırlamışdır. 
Həmçinin, müvəqqəti büronun qurultay üçün hazırladığı 13 
maddəlik proqramda Rusiyanın gələcək dövlət quruluşu, yerli 
idarəetmə, milli və dini məsələlər, maariflənmə və təhsil, 
məhkəmə fəaliyyəti, müharibəyə münasibət, əskəri təşkilat-
lanma, müəssisələr məclisinə seçkilərə hazırlıq, torpaq 
məsələsi, fəhlə məsələsi, qadın məsələsi və s. ehtiva olun-
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muşdur. Bir sözlə proqramda demək olar ki, bütün ictimai-
siyasi məsələlər öz əksini tapmışdır.  

Qafqaz müsəlmanları qurultayında olduğu kimi burada da 
əsas müzakirə və mübahisə doğuran məsələ Rusiyanın gələcək 
dövlət quruluşu məsələsi olmuşdur. Qurultayda Qafqaz, 
Türküstan, Qırğızıstan, Başqırdıstan və Krımdan olan nü-
mayəndələr əsasən məhəlli (ərazi) muxtariyyəti əsasında 
federasiya, Kazandan olan nümayəndələr isə yalnız mədəni 
muxtariyyət əsasında unitar dövlət tərəfdarı idilər. Qurultayda 
M.Ə.Rəsulzadə və Ə.Topçubaşovun böyük səyi nəticəsində 
446 lehinə, 271 əleyhinə olmaqla federasiya layihəsi qəbul 
edilmişdir. M.Ə.Rəsulzadənin layihəsi əsasında qurultay 
aşağıdakı qərarı qəbul etmişdir (1.46, s.142): 

1. Müsəlman millətlərinin mənfəətlərini gerçəkləşdirmək 
üçün ən uyğun rejim ittifaq və torpaq muxtariyyətinə dayanan 
və bəlli torpaqları mövcud olmayan millətlərə milli mədəni 
muxtariyyət təmin edən xalq cümhuriyyətidir. 

2. Rusiyada yaşayan müsəlman millətlərinin bütün dini və 
mədəni işlərini üsula görə yürütmək və müsəlmanların birlikdə 
hərəkət etmələrini saxlamaq üçün öz dairəsində qanun çıxarma 
haqqına sahib olan bütün Rusiya müsəlmanlarına məxsus bir 
mərkəzi müəssisə qurulur. Bu müəssisənin şəkli, heyəti və 
görəcəyi işlər bütün muxtariyyətli müsəlman vilayətlərindən 
toplanacaq vəkillərin birinci qurucu məclisi tərəfindən təsbit 
edilir. 

Qurultayda həmçinin milli maarif, dini idarəetmə, torpaq, 
fəhlə, qadın hüquqları, əsgəri təşkilat və s. haqqında qərarlar 
qəbul edilmişdir. Bundan başqa qurultayda bütün müsəlman 
bölgələrinin təmsil olunduğu 30 nümayəndədən ibarət Mərkəzi 
Müsəlman Şurasının (Milli Şuranın) yaradılması haqqında 
qərar qəbul edilmişdir. Şura Müəssisələr məclisi toplanana 
qədər müsəlman xalqlarının birlikdə hərəkət etmələrinin təmin 
etməli idi. Avqustun 25-də seçkilərə hazırlıq məqsədiylə Şura 
tərəfindən  II qurultayın da çağırılması planlaşdırılmışdı. 
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1917-ci ilin iyun ayında “Müsavat” partiyası ilə “Türk 
Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası” birləşərək “Türk Ədəmi 
mərkəziyyət Partiyası – Müsavat” adı altında fəaliyyətə 
başlayır. Partiya oktyabrın 22-də Bakı sovetinə keçirilən 
seçkilərdə 37.4 % səs toplayaraq birinci yerə çıxır. Sonrakı 
yerləri Eserlər-24.5 %, Daşnaksütyun-20.6 %, Bolşevikər-
14.9% və Menşeviklər- 2.7 %  tutur ( 1.46, s.153-154)  

Oktyabrın 26-31-də “Müsavat”ın qurultayı keçirilir və iki 
partiyanın birləşdirilməsi rəsmiləşdirilir. Qurultayın qəbul 
etdiyi proqramda Rusiyanın gələcək dövlət quruluşu haqqında 
aşağıdakı müddəalar  öz əksini tapmışdır (1.46, s.148-149): 

1. Rusiya dövlətinin şəkli-idarəsi milli məhəlli muxtariy-
yətlər əsasında qurulmuş qoşma (federativ) xalq cümhuriyyət-
lərindən ibarət olmalıdır.  

2. Hürriyyəti-kəlam, mətbuat, vicdan, ictimaat, təşkilat və 
tətil kimi siyasi hürriyyətlərə bərabər muxtariyyətlərdəki 
hökumət şəklinin qoşma xalq cümhuriyyətlərindən ibarət 
olması, işçi qanunun bütün muxtariyyətlərdə bir növlə tətbiqi 
və torpaq məsələsinin əsasən keyfiyyəti həll və islahı kimi 
demokratik əsaslar Rusiya qoşma xalq cümhuriyyətinin 
Qanuni-əsasisinə daxil olub dövlətcə təxti-təminə alınmalıdır.  

3. Müəyyən məhəllə malik (yəni Rusiya məmləkətinin 
müəyyən bir qət’əsində əksəriyyətlə yaşamaqda olan) hər 
millətə muxtariyyət haqqı verilməlidir. Firqə tərəfindən 
Azərbaycan, Türküstan, Qırğızıstan, Başqırdıstan kimi türk 
ölkələri məhəlli muxtariyyət almalıdırlar. 

İdil boyu və Krım tatarları və Rusiyada yaşayan digər türk 
qövmlərinə məhəlli mümkün olmazsa, milli muxtariyyət 
verilməlidir. 

Qeyd: Başqa türk olmayan dindaşlara da firqə muxtariyyət 
tələb edib onlara hər vəclə yardım etmək borcundadır. 

4. Müəyyən məhəllə malik olmayan millətlərə mill-mədəni 
muxtariyyət haqqı verilməlidir. 
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5. Muxtariyyətlərin hüdudunu təyin etmək daxili Əsas 
Qanunlarını tərtib etmək istər məhəlli, istərsə də milli 
muxtariyyətlərin öz məclisi-müəssisanlarında həll olunmalıdır.  

6. Cümhuriyyət heyətinə daxil olan muxtariyyətlər öz 
aralarında müştərək gördükləri məqsəd və tələblər üzərində 
əqdi-ittifaq edə bilməlidirlər. 

7. Cümlə muxtariyyətli əyalətlər mərkəzi hökumətə ancaq 
vətən müdafiəsi, məsquqat (pul kəsmə), gömrük, xarici siyasət, 
dəmir yolu, poçt, teleqraf və s. bu kimi işlərlə mərbut olmalıdır.  

8. Muxtariyyətli əyalətlər idari, mali, təşrii, mədəni və  ədli 
kimi daxili məsələlərdə müstəqil olmalıdırlar.  

9. Rusiya cümhuriyyətinin ümumi işlərini idarə etmək 
üçün bütün muxtariyyətlərin nümayəndələrindən ibarət bir 
konqres təşkil olunmalıdır. 

10. Hər bir muxtariyyətin mərkəzində qanun qoymaq 
vəzifəsi daşıyan bir məclisi-məbusan və qoyulacaq qanunları 
icra etmək vəzifəsi daşıyan  bir Şurayi-vükəla (nazirlər şurası) 
təşkil olunmalıdır. 

11. Hər bir muxtariyyətli əyalət məhəlli işlərdə geniş 
imtiyazlara malik vilayət, qəza və nahiyələrə bölünməlidir.  

Partiyanın yeni proqramında həmçinin milli mənəvi 
dəyərlər və milli dövlət quruculuğu haqqında müddəalar da öz 
əksini tapmışdır. 

Bolşeviklərin 25 oktyabr inqilabından sonra “Müsavat” 
partiyası bir müddət bu inqilabı dəstəkləmiş və bolşevik 
hakimiyyətini müvəqqəti hökumətdən daha mütərəqqi hesab 
etmişdir. Partiyanın 7 noyabr qətnaməsində mövcud siyasi 
duruma belə münasibət bildirilmişdir: “Müvəqqəti hökumətin 
bütün fəaliyyəti, xüsusiylə onun müharibəni uzatmağa 
yönəldilmiş xarici siyasəti, Rusiya xalqlarının milli tələblərinə 
münasibətdə tutduğu mövqe demokratiya üçün kifayət deyildi, 
bu, hökumətin süqutu ilə başa çatdı. ....siyasi sabitliyin 
qorunmasında bütün məsuliyyət hakimiyyətin üzərinə düşür. 
...hakimiyyətin yalnız müəyyən bir partiyanın əlinə keçməsi 
demokratiyanı inqilabın özü üçün büsbütün təhlükəli edə bilər, 
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nəticədə isə əksinqilabın güclənməsi və qələbəsi labüdləşər. 
Məhz bu ümumi mövqedən çıxış edərək, “Müsavat” partiyası 
hesab edir ki, hakimiyyət demokratik, yekcins olmalı, inqilabi 
demokratiyanın nümayəndələrindən yaradılmalıdır” (1.46, 
s.151).   

Müsavatı bolşeviklərlə yaxınlaşdıran amillərdən biri 
müsavatın iqtisadi məsələlərdə (xüsusən də torpaq mə-
sələsində) əsasən solçu mövqedə olması ilə yanaşı, bu siyasi 
qüvvələrin müharibəyə münasibətdə eyni mövqedə olması, ən 
əsası isə o dövrdə bolşeviklərin millətlərə öz müqəddəratını 
təyin etmə  və hətta ayrılma hüququnu vəd edən yeganə partiya 
olması idi. Lakin hadisələrin sonrakı inkişafı əslində bolşevik 
hakimiyyətinin antitürk, şovinist və imperialist siyasət 
yeritdiyini üzə çıxartdı. 

8-12 noyabr, 1917-ci ildə Bakıda “Müsavat”ın rəhbərliyi 
ilə Qafqaz Müsəlmanları Milli Komitəsinin Konfransı 
keçirilir. Konfransda Azərbaycanda muxtariyyətin yaradılması 
üçün Milli Təşəbbüs Məclisinin yaradılması qərara alınır. 
Məclisin fəaliyyəti nəticəsində hətta ilkin silahlı qüvvələr də 
yaradılır. Belə ki, dekabrın 14-də general Levandovskinin 
imzası ilə Qafqaz cəbhəsinin bir polku Azərbaycan ordusuna 
verilir.  

26-28 noyabr, 1917–ci ildə Ümumrusiya Müəssisələr 
Məclisinə Zaqafqaziya üzrə  keçirilən seçkilərdə Müsavat 26 % 
səslə Menşeviklərdən (28 %) sonra ikinci yerə çıxır. İnqilaba 
nail olmuş bolşeviklər seçkilərin nəticələrini tanımır və Müəs-
sisələr Məclisini buraxır. Bundan sonra məclisin Zaqafqaziya 
üzrə üzvləri Zaqafqaziya Seymini yaradırlar. Seymin ilk 
yığıncağı 23 fevral, 1918-ci ildə keçirilir. Seymdə seçkinin 
nəticələrinə əsasən menşeviklər-33, “Müsavat”-30, daşnaklar-
27, Müsəlman Sosialist bloku-7, Eserlər-5, “Hümmət”-4, 
“İttihad”-3 yerə sahib olur. Beləliklə seymin 109 üzvündən 44-
ü müsəlman fraksiyasından olan üzvlər olur (1.46, s.154-155).   

Azərbaycanda milli qüvvələrin böyük nüfuzunu görən 
bolşeviklər S.Şaumyanın başçılığı ilə dinc türk-müsəlman 
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əhalisinə qarşı martın 30-31-də kütləvi qırğın törədir. On 
minlərlə türk-müsəlman əhalisi qətlə yetirilir. Qırğında rus 
qoşunları ilə yanaşı daşnak silahlıları da fəal iştirak etmişlər. 
Bu qırğına bolşeviklər tərəfindən “sinfi mübarizə”, “vətəndaş 
müharibəsi” donu geyindirilmişdir.  

Aprelin 25-də S.Şaumyanın başçılığı ilə əksəriyyəti 
ermənilər olmaqla Bakı Xalq Komissarları Soveti (BXKS) 
yaradılır. Bakı bolşeviklərin hakimiyyəti altına keçir. 

Aprelin 22-də Seym özünü müstəqil dövlət elan edir. 
Lakin seym daxilində olan fikir ayrılıqları (əsasən xarici 
siyasətlə bağlı) seymin dağılmasını qaçılmaz edir. Seymin 
mayın 26-da keçirilən son iclasında gürcü fraksiyası seymdən 
çıxdığını elan edir. Bu qərardan sonra seym buraxılır. Mayın 
27-də Azərbaycan fraksiyasının üzvləri tərəfindən 
M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə Milli Şura yaradılır. Milli 
Şuranın F.Xoyskinin sədrliyi ilə 9 nəfərlik icraiyyə komitəsi 
seçilir. Mayın 28-də şura 6 bənddən ibarət “İstiqlal 
bəyannaməsi”ni qəbul edir (1.46, s.171):  

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət 
haqqına malik olduğu kimi Cənub-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət 
Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir. 

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkli-idarəsi xalq 
cümhuriyyəti olaraq müəyyən edilir. 

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) bütün xalqlar və 
xüsusən də qonşu xalqlar və dövlətlərlə dostluq münasibətləri 
yaratmağa çalışacaq. 

4. AXC millət, məzhəb, sinif, məslək və cins fərqi 
gözləmədən ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlarına tam 
vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar verir. 

5. AXC ərazisi daxilində yaşayan bütün xalqlara sərbəst 
inkişafları üçün geniş imkan yaradır. 

6. Müəssisələr məclisi toplanana qədər Azərbaycanın 
idarəçiliyi Milli Şuraya və onun qarşısında məsul olan 
Müvəqqəti hökumətə məxsusdur. 
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AXC hökuməti iyunun 16-da İslam Qrdusunun hərbi 
dəstəyi ilə  Gəncəyə köçür. İyulun 30-da BXKS fəaliyyətini 
dayandırmağa məcbur olur. Bakıda hakimiyyət eser-menşevik-
daşnaklardan ibarət “Sentrokaspi diktaturası”nın əlinə keçir. 
Sentyabrın 15-də İslam ordusu Bakını Azad edir. Həmin ayın 
17-də Azərbaycan hökuməti Bakıya köçür.  

 
 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda 
aparılan milli-demokratik islahatlar. 

 
AXC türk dövlətçiliyi tarixində çox mühüm bir yer tutur. 

AXC tarixdə türk və hətta bütün müsəlman dünyasında 
qurulmuş ilk respublika olmuşdur. Bu respublika yarandıqdan 
sonra onun rəhbərliyinin 2 illik fəaliyyəti həqiqi milli, 
demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğuna yönəlmiş, bu 
istiqamətdə mühüm islahatlar aparılmışdır. Belə ki, türk dili 
dövlət dili elan edilmiş (27 iyun, 1918), milli ordu yaradılmış 
(26 iyun 1918), milli polis orqanı yaradılmış (2 iyul, 1918), 
milli pul dövriyyəyə buraxılmış (1919-cu ilin əvvəlləri), milli 
ideologiyamızın əsas prinsiplərini özündə əks etdirən üçrəngli 
dövlət bayrağı qəbul edilmiş (9 noyabr, 1918), milli azlıqların 
da təmsil olunduğu parlament yaradılmış (1918-ci il, noyabrın 
19-da bu haqda qanun qəbul edilmiş, dekabrın 7-də ilk iclas 
keçirilmiş, Ə.Topçubaşov sədr seçilmişdir), məktəblər 
milliləşdirilmiş (28 avqust, 1918), Bakı Universiteti yaradılmış 
(1918-ci il,  sentyabrın 1-də bu haqda qanun qəbul edilmiş, 
noyabrın 15-də fəaliyyətə başlamışdır), ölkə vətəndaşları təhsil 
almaq üçün Avropa ölkələrinə göndərilmiş, qadınlara seçki 
hüququ verilmiş, kəndlilər torpaqla təmin edilmiş, işçilərin 
sosial müdafiə məsələləri irəli sürülmüş və b. bu kimi mühüm 
tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Cümhuriyyət rəhbərliyi təhsilin inkişafına xüsusi diqqət 
yetirmişdir. Azərbaycan hökumətinin 1918-ci il, 28 avqust 
tarixli qərarına görə bütün ibtidai tədris müəssisələrində təhsil 
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şagirdlərin ana dilində aparılmalı və dövlət dili olan türk dilinin 
tədrisi icbari surətdə həyata keçirilməli idi. Hökumət müəllim 
kadrlar və dərslik çatışmazlığını Türkiyədən müəllimlərin 
dəvət olunması və dərsliklərin gətirilməsi, qısamüddətli 
pedaqoji kursların açılması yolu ilə həll etməyə çalışmışdır. Bu 
dövrdə xeyli sayda müəllim kadrlar və ana dilində yeni 
dərsliklər hazırlanmışdır. 1919-cu ilin əvvəllərində ölkədə 600-
dən çox ibtidai məktəb, 20-dən çox orta ixtisas məktəbi 
fəaliyyət göstərmişdir. 

Cümhuriyyət rəhbərliyi milli şüurun inkişafı, tarix və 
mədəniyyətimizin toplanması və tədqiqi sahəsində də xüsusi 
tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu tədbirlərə “Müsəlman Şərqini 
Öyrənən Cəmiyyət” (1919) və “Yaşıl qələm” (1919) ədəbi 
birliyinin yaradılması, Maarif Nazirliyində Arxeologiya 
şöbəsinin (1920) və parlament nəzdində “İstiqlal” muzeyinin 
açılmasını və s. misal göstərmək olar.  

Bu qurumlar içərisində “Yaşıl qələm” ədəbi birliyi 
özünün geniş əhatəli fəaliyyət proqramı ilə seçilmişdir. Birliyin 
adındakı “yaşıl” ifadəsi bahar, oyanış, yenilik, ümid və nicat 
rəmzi kimi qəbul edilmişdir. Milli yazar Seyid Hüseynin 
(1887-1938) sədrliyi ilə 35 nəfərlə təsis edilmiş bu cəmiyyətin 
məramnaməsində aşağıdakı müddəalar öz əksini tapmışdır 
(3.13, s.186): 

Cəmiyyətin məqsədi Azərbaycan xalqının fikri yüksəlişinə 
çalışmaq və Azərbaycan ədəbiyyatında müşahidə edilməkdə 
olan yeniliyi qüvvətləndirmək, onu türklüyə və sadələşməyə 
doğru sövq etməkdir. 

Cəmiyyət məqsədinə girmək üçün: 
-ədəbiyyatımızı təhlil və tarixi-ədəbiyyatımızı tərtib edəcək; 
-yazıçılıq sənətinin təşviq və təğriblə sənət həvəskarlarını 

və gənc mühərrirləri bir araya toplayaraq, onları ədəbi bir ailə 
halına vəz etməklə aralarında yazı müsabiqələri açacaq; 

-ədəbiyyatımıza ülum və fünuna aid konfranslar verəcək və 
referatlar tərtib edəcək; 
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-milli tariximizə və ənənatımıza aid əsərləri toplayıb 
nəşrinə çalışacaq; 

-nəşriyyata əhəmiyyət verəcək, ədəbi məclislər və qəzetlər 
təsis edəcək; 

-gənc ədəbi qüvvələri yeni ədəbiyyat üsulu ilə aşina 
edəcək, yeni fikirlərin onların arasında nəşvü-nümasına səy 
göstərəcək; 

-xalqımızın istifadəsinə mucib olan bizə aid əcnəbi 
lisanlarda yazılmış mühüm əsərlərin dilimizə nəql və tərcü-
məsinə, itib-batmış türk lüğətlərinin toplanmasına çalı-
şacaqdır. 

Böyük xeyriyyəçi H.Z.Tağıyev Cümhuriyyət dövründə də 
təhsil, maarif, mədəniyyət və mətbuatla bağlı həyata keçirilən 
bütün tədbirlərdə iştirak etmiş, son qəpiyini də əsirgəməmişdir. 

Cümhuriyyət rəhbərliyi dini məsələləri tənzimləmək 
istiqamətində də ciddi tədbirlər həyata keçirmişdir. 1918-ci ilin 
dekabrında Qafqaz müsəlmanlarının birgə ruhani idarəsi 
yaradılmış və axund Ağa Əlizadə (1870-1954) bu idarəyə sədr 
– şeyxülislam təyin edilmişdir. Yeni şeyxülislam məzhəb 
ayrıseçkiliyini rədd edən, mütərəqqi fikirli, milli heysiyyəti 
güclü olan, parlamentin işinə kömək edən bir şəxs olmuşdur. 

1920-ci il, 25-28 apreldə 11-ci Qırmızı Ordunun Bakını 
işğal etməsi nəticəsində AXC süqut edir və Azərbaycan 
bolşevik Rusiyasının tərkibinə daxil edilir. 

 
 

Sovet hakimiyyəti dövründə Quzey 
Azərbaycanda milli hərəkat 

 
Bolşevik istilasından sonra Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrində bolşevik hakimiyyətinə qarşı üsyanlar (1924-cü 
ilə qədər ümumi sayı 50-dən cox) baş vermişdir. Ən böyük 
silahlı üsyan 1920-ci il, mayın 25-26-da Gəncədə F.Xoyski və 
N.Yusifbəylinin başçılığı ilə baş vermişdir. Üsyanda 
S.Şıxlinski, M.M.Qacar, S.Kazımbəyov və b. hərbçilərin 
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başçılığı ilə milli ordu əsgərləri iştirak etmişdir. Şəhərə 
göndərilmiş əlavə Qırmızı Ordu qüvvələri ilə mayın 31-ə qədər 
davam etmiş qanlı döyüşlərdən sonra üsyan yatırılmışdır. 
Üsyançılar 13 mindən çox hərbi və mülki şəxs, XI ordu isə 9 
minə yaxın əsgər itirmişdir. Bu döyüşlərdə erməni silahlıları 
Qırmızı Ordu tərəfindən döyüşmüşdür. Milli hökumətin 
qurucularından olan F.Xoyski və N.Yusifbəyli sonradan 
öldürülmüşdür. Ümumiyyətlə, 1920-21-ci illərdə 50 mindən 
çox Azərbaycanlı bolşevik höküməti tərəfindən məhv 
edilmişdir.  

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycanın qərb və 
şimal-qərb ərazilərinin bir hissəsi Ermənistan və Gürcüstana 
verilmiş, nəticədə Azərbaycanın ərazisi 114 min kv.km.-dən 
86,6 min kv.km-ə düşmüşdür. Qarabağın dağlıq hissəsində isə 
gəlmə ermənilər üçün muxtar vilayət (DQMV) yaradılmışdır (7 
iyul, 1923). Bu tədbirlər bolşeviklərin mütərəqqi ideyalara 
əsaslandıqlarını, millətlərin bərabərliyini və milli haqlarını 
tanıyacaqlarını bəyan etmələrinə baxmayaraq onların əslində 
çar Rusiyasının milli ayrıseçkilik, şovinist və antitürk siyasətini 
özünəməxsus şəkildə davam etdirdiklərini göstərdi. 

Bolşevik hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra 
Azərbaycandakı milli hərəkatçıların bir hissəsi xaricə 
mühacirət etmiş, ölkədə qalan milli hərəkatçıların isə bir qismi 
həbs olunmuş və öldürülmüş, bir qismi isə öz milli 
düşüncələrini gizlətməyə məcbur olmuş və ya gizli fəaliyyətə 
keçmişlər. 

1920-ci il, aprelin 27-də M.Ə.Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə 
bolşevik işğalına qarşı gizli Müqavimət Komitəsi (sədr – 
M.B.Məmmədzadə (1898-1959), baş katib – C.Cabbarlı (1899-
1934)) yaradılır. Bu dövrdə F.Xoyski tərəfindən Tiflisdə 
Qurtuluş Komitəsi də yaradılır. 

Aprelin 28-də isə Müsavatın fövqəladə konfransı keçirilir. 
Konfransın İnqilab Komitəsinə göndərdiyi qərarında göstərilir 
ki, əgər bolşeviklər vədlərinə əməl edib Azərbaycanın müs-
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təqilliyini təmin etsələr Müsavat onlara loyal mövqedə olacaq, 
əks təqdirdə müxalif mövqe tutacaq.  

Əslində isə müsavatçılar bolşeviklərin bunu təmin 
etməyəcəklərini əvvəlcədən bildiklərindən bolşevik hakimiy-
yətinə qarşı gizli fəaliyyətə keçirlər. Müvəqqəti Komitə Bakıda 
və bölgələrdə gizli təbliğat aparmağa başlayır. Hətta mü-
savatçılar tərəfindən 19 nömrəsi çapdan çıxmış gizli “İstiqlal” 
qəzeti də çap olunur. Lakin 1923-cü ildə gizli mətbəə aşkar 
edilir və xeyli müsavatçı tutularaq sürgün olunur. Gənc mü-
savatçılardan C.Cabbarlı, S.Hüseyn və b. isə 14 avqust bəyan-
naməsi ilə siyasi fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını bildirirlər. 
Lakin müsavatçılar yenə də öz gizli fəaliyyətlərini da-
yandırmırlar. Onlar hətta Kommunist Partiyası sıralarında da 
fəaliyyət göstərirdilər.   

1920-ci ilin oktyabrında Lahıcda həbs olunan M.Ə.Rə-
sulzadə vaxtı ilə ölümdən qurtardığı keçmiş həmkarı İ.V.Sta-
lin (1879-1953) tərəfindən azad edilərək Moskvaya aparılır. 
M.Ə.Rəsulzadə burada bir müddət Millətlər Komissarlığında 
mətbuat müvəkkili və Şərqşünaslıq İnstitutunda müəllim 
işlədikdən sonra 1922-ci ildə Müsavatın gizli Mərkəzi Ko-
mitəsinin köməkliyi ilə Finlandiyaya keçir, oradan isə Al-
maniyaya, Fransaya və Türkiyəyə keçir. O, 1922-ci ildə 
İstanbulda Müsavatın xarici bürosunu yaradır və milli hərəkatı 
mühacirətdə davam etdirir. 

1923-cü ildə Türkiyədə M.Ə.Rəsulzadənin böyük əks-səda 
doğuran “Azərbaycan Cümhuriyyəti, keyfiyyəti, təşəkkülü və 
indiki vəziyyəti” əsəri çap olunur. Əsərdə Sovet hakimiyyətinin  
zorakı, müstəmləkəçi siyasəti ifşa olunur və bu sistemin gec-
tez süquta uğrayacağı göstərilirdi.   

1924-cü ildə İstanbulda Azərbaycan Milli Mühacirət 
Mərkəzi yaradılır. Həmin il Parısdə Azərbaycan, Gürcüstan və 
Şimali Qafqaz mühacirət mərkəzləri Vahid İstiqlal Təşkilatını 
yaradırlar. Sonradan Ukrayna mərkəzi də buraya daxil olur. 
1925-ci ilın iyununda Parisdə həmin dörd mərkəzin bolşevizmə 
qarşı istiqlal uğrunda mübarizə aparmaq üçün bəyannaməsi də 
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qəbul olunur. Həmin ilin sentyabrında Qafqaz milli mühacir 
mərkəzləri Millətlər Cəmiyyətinə Sovet Rusiyasının işğalçı 
planları haqqında memorandum göndərir və Qafqazda müstəqil 
konfederativ dövlətin yaradılmasını təklif edirlər. 

Bu dövrdə M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Türkiyədə çap 
olunmuş “Yeni Qafqaziya” (1923-27), “Azəri Türk” (1928), 
“Odlu yurd” (1929-31) və b. qəzet və jurnallarda Sovet 
imperializminə qarşı milli azadlıq ideyaları təbliğ olunmuşdur. 
Lakin SSRİ-nin şantajlı təzyiqləri nəticəsində bu mətbuat 
orqanları bağlanır və Türkiyədə mühacir hərəkatının fəaliyyəti 
dayandırılır. Bundan sonra bu hərəkat Avropa ölkələrində 
davam etdirilir. Hərəkatçılar tərəfindən Almaniyada “İstiqlal” 
qəzeti (1932-34), “Qurtuluş” məcmuəsi (1934-38), fransızca 
“Azərbaycan” qəzeti, türkcə “Müsavat” bülleteni,  fransızca 
“Promotey” məcmuəsi və b. mətbuat orqanları fəaliyyət 
göstərmişdir.  

Mühacirət hərəkatında Ə.Topçubaşovun da xüsusi 
xidmətləri olmuşdur. O, beynəlxalq təşkilatlarda (Millətlər 
Cəmiyyətində (1920), London (1922), Genuya (1922) və 
Lozanna (1923) konfranslarında) bolşeviklərin şovinist 
siyasətini tənqid edən çıxışlar etmişdir. 1930-cu ilin mayında 
isə Ə.Topçubaşov Millətlər Cəmiyyətinə Sovet dövlətinin 
kollektivləşdirmə siyasətini ifşa edən nota göndərmişdir. 

Türkiyədə mühacirətdə olan Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd 
bəy Ağaoğlu, M.B.Məmmədzadə, C.Hacıbəyli (1891-1962) və 
b. ziyalılar milli azadlıq ideyalarını təbliğ edən əsərlərlə yanaşı 
tariximiz və mədəniyyətimizlə bağlı tədqiqat əsərləri də ya-
ratmışlar.  

Mühacir mərkəzləri Azərbaycandakı gizli fəaliyyət gös-
tərən təşkilatlarla, hətta milli təmayülçü kommunistlərlə əlaqə 
saxlamışlar. 1932-ci ildə Xəlil İbrahimov (1892-1938) 
tərəfindən mühacir hərəkatçılarla əlaqəli gizli mərkəz də 
yaradılmışdır.  

1936-cı ilin avqustunda Müsavatın Varşavada konfransı 
keçirilir. Bu konfrans partiyanın 17 illik fasilədən sonra 
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keçirilən ilk rəsmi yığıncağı olmuşdur. Partiyanın həmin 
konfransda qəbul etdiyi "Yeni Proqram Əsasları"nda 
Azərbaycanı rus istilasından qurtarmaq və onu qeyd-şərtsiz 
müstəqil bir dövlət halında yaşatmaq əsas hədəf kimi 
götürülmüşdür. 

 Yeni Proqram Əsaslarında müsavatçılığa aşağıdakı kimi 
tərif verilmişdir: 

 Müsavatçılıq – böyük Türk kültürünə bağlı, milli, 
mədəni və insani dəyərləri mənimsəyən, hürriyyət, cum-
huriyyət və istiqlal idealına sadiq Azərbaycan vətənse-
vərliyidir. 

Proqramda ən mühüm yeniliklərdən biri “Milli təsanüd” 
prinsipinin qəbulu olmuşdur. Bu ideoloji prinsipin mahiyyətini 
ümumi şəkildə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

Milli təsanüd (həmrəylik, solidarizm) – cəmiyyəti siniflərə 
bölməmək, sinfi mübarizəni rədd etmək, fərdiyyətçiliklə 
kollektivçiliyi uzlaşdıran orta mövqeyi qorumaq prinsipidir. 

Əgər bu dövrə qədər Müsavat partiyasında “solçu” meyl 
(xalqçılıq, ilk növbədə zəhmətkeş təbəqənin mənafeyini 
müdafiə etmək, iri sənayenin milliləşdirilməsi trərəfdarı olmaq 
və s.) daha güclü olmuşdusa, Milli təsanüd prinsipi qəbul 
olunduqdan sonra partiya “sağ”a meyllənərək mərkəzçi mövqe 
tutmuşdur. Bu meyllənməyə təbii ki, bolşeviklərin iqtisadi 
islahatlarının fəsadlrı da öz təsirini göstərmişdir. 

1920-ci illərin əvvəllərindən milli düşüncəli Azərbaycan 
kommunistləri (“Milli təmayülçülər”) də Sovet hakimiyyətinin 
müstəmləkəçilik, milli ayrıseçkilik, ruslaşdırma, antitürk və s. 
mürtəce siyasətinə biganə qalmamış, bu siyasətə qarşı ciddi 
çıxışlar etmişlər. Milli təmayülçülər hakimiyyət tərəfindən 
partiya sıralarından xaric edilir, həbs və sürgünə məruz 
qoyulur, hətta sui-qəsd (zəhərləmə və s.) nəticəsində 
öldürülürdü. 1920-ci illərdə minlərlə milli düşüncəli Azər-
baycanlı “təmizləmə” siyasəti nəticəsində partiya orqanlarından 
xaric edilmişdir. N.Nərimanovun da məhz milli düşüncəsinə 
görə sui-qəsd nəticəsində öldürüldüyü ehtimal edilir.  
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1925-ci ildə türk xalqlarının birləşib SSRİ-dən ayrılması 
uğrunda mübarizə aparan gizli təşkilat da yaranmışdır. Buraya 
müsavatçılar, millətçi kommunistlər və b. müxalif qüvvələr qo-
şulmuşdur. S.M.Əfəndiyev (1887-1938), D.Bünyadzadə (1888-
1938), R.Axundov (1897-1938), M.Quliyev, B.Çobanzadə 
(1893-1937), Q.Qubaydilin (1887-1937), Z.Zakirov və b. bu 
təşkilatın üzvü olmuşdur. Ə.Haqverdiyev, Ə.Cavad (1892-
1937), M.Baharlı (1896-1937), T.Şahbazi (1892-1937) kimi 
yazarlar da bu təşkilatla fəal əməkdaşlıq etmişlər (3.114, 
s.292).  

1926-cı ildə Bakıda I Türkologiya Qurultayı keçirilir. Bu, 
türkologiya elminin inkişafında mühüm addım idi. Lakin 
təsadüfi deyil ki, qurultayda Azərbaycandan iştirak edən 16 
nümayəndədən 15-i sonradan repressiya qurbanı olmuşdur.  

1934-cü ildə “yeni millətçilər”in lideri R.Axundovun 
başçılığı ilə “Azərbaycan milli təşkilatı” yaradılır.  Təşkilatın 
məqsədi sovet rejiminə qarşı digər qüvvələrlə birgə silahlı 
üsyan edib SSRİ-ni dağıtmaq və şimallı-cənublu, bütöv, 
burjua-demokratik Azərbaycan respublikası yaratmaq idi. Bu 
təşkilatla “Trotskiçilər” arasında blok (“Qarber-Axundov" 
müqaviləsi) da yaradılır. Bu bloka “milli təmayülçü”lər, 
müsavatçılar, “ittihadçı”lar, “türkçü”lər, yaradıcı ziyalılar və b. 
da qoşulur (3.114, s.293-294). 

ÜK(b)P MK-nin 1937-ci il plenumunda İ.Stalin “sosializm 
inkişaf etdikcə sinfi mübarizənin güclənməsi” tezisini irəli 
sürməklə milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə 
qarşı amansız mübarizədə özünə əsas yaradır. Stalinin başçılığı 
ilə antisovet milli təşkilatları aşkara çıxarılır, üzvləri öldürülür, 
həbs və sürgünlərə məruz qoyulur. 1937-38-ci illərdə 
ümumilikdə 200 mindən çox azərbaycanlı repressiyalara məruz 
qalmışdır. Onlardan 29 mini məhz ziyalı təbəqəsinin 
nümayəndələri olmuşdur. Bu ziyalıların siyahısına Hüseyn 
Cavid (1882-1941), Əhməd Cavad (1892-1937), Mikayıl 
Müşfiq (1908-38), Y.V.Çəmənzəminli (1887-1943), T.Şah-
bazi (1892-1937), S.Hüseyn (1887-1938), S.Qənizadə (1866-
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1937), S.Mümtaz (1884-1941), H.Sanılı (1878-1937), 
M.Baharlı (1896-1937) və b. milli yazarlar və alimlər, 
R.Axundov (1897-1938), D.Bünyadzadə (1888-1938), 
S.M.Əfəndiyev (1887-1938), Ə.H.Qarayev (1896-1938), 
Q.Musabəyov (1888-1938), H.Sultanov (1889-?), Ç.İldırım 
(1890-1938) və b. siyasi xadimlər, Q.Vəzirov (1899-1937), 
C.Əliyev (?-1937), M.Talıbzadə (1902-1938) və b. hərbçilər 
daxildir. 

Bu təqib və repressiyalar ikinci dünya müharibəsindən 
sonra da müəyyən səviyyədə və formada davam etdirilmişdir. 

Bütün bunlarla yanaşı SSRİ yarandıqdan (dekabr, 1922) 
sonra qeyri-rus xalqları, o cümlədən Azərbaycan türkləri Çar 
Rusiyası dövrü ilə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də əldə 
etmişdi. Bu üstünlüklərə respublikaya malik olma, kütləvi 
savadsızlığın ləğvi, orduda xidmət, ana dilində orta və ali 
təhsil, ədəbi dilin formalaşması və s. aid etmək olar. 
Xalqımızın bu nailiyyətləri əldə etməsinin bir səbəbi sovet 
hakimiyyətinin imperiyanı qorumaq üçün apardığı siyasət 
(mütərəqqi qüvvə kimi özünü dünyaya təqdim etmək, “gözdən 
pərdə asmaq” siyasəti) idisə, bir səbəbi də öncə formalaşmış 
Azərbaycan milli hərəkatı və onun nəticəsi kimi 2 il yaşamış 
AXC-nin mövcud olması idi. 

Sovet hakimiyyəti xalqlara bu milli haqları versə də, 
onların bir çoxu formal xarakter daşımış, müstəmləkəçilik 
siyasəti başqa formada davam etdirilmişdir. Belə ki, xalqlarda 
milli azadlıq hərəkatının qarşısını almaq və milli şüuru 
öldürmək üçün totalitar rejim yaradılmış, keçmiş hərəkatçılara 
və milli düşüncəli ziyalilara qarşı təqib və repressiyalar həyata 
keçirilmiş, elm və təhsil əsasən rus dilinin inhisarında 
saxlanılmış, tədricən qeyri-rus əhalinin də rusdilliləşdirilməsi 
(assimilyasiya) siyasəti aparılmış, xalqların etnik və dövlətçilik 
tarıxi saxtalaşdırılmış, türk xalqlarının üzərindən “türk” adı 
götürülmüş, bir çox milli adət-ənənələr sıxışdırılmış, elm 
tutumlu aparıcı sənaye sahələri (iri maşınqayırma, elektronika 
və s.) əsasən Rusiyanın mərkəzi bölgələrində yerləşdirilmiş, 



 100

digər respublikalar isə əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları və 
xammal mənbəyinə çevrilmişdir. Bütün bu siyasət sosialist 
ideyaları ilə məharətlə pərdələnmişdir. 

İkinci Dünya Müharibəsi dövründə də həm ölkə daxilində 
həm də mühacirətdə olan hərəkatçılar Azərbaycanın azadlığı 
uğrunda mübarizəni davam etdirmişlər. 1930-cu illərin 
repressiyaları milli hərəkata böyük zərbə vursa da, digər 
tərəfdən rejimə qarşı nifrəti daha da artırmış və antisovet 
fəaliyyəti gizli şəkildə davam etmişdir. Bu fəaliyyətdə gizli 
tələbə təşkilatları xüsusi yer tutmuşdur. 1941-ci ildə tələbə 
Süleyman İsgəndərovun başçılığı ilə millətçi antisovet qrup 
yaradılmışdır. Bu qrup tezliklə aşkara çıxarılmış və fəalları 
güllələnmişdir. 1943-cü ildə tələbə Gülhüseyn Hüseynoğlunun 
(Abdullayev) (1923) təşəbbüsü ilə gizli “İldırım” təşkilatı 
yaradılmışdır.  Bu təşkilat Sovet hökumətinin milli siyasətinə 
qarşı təbliğat aparmışdır. İsmixan Rəhimov, Hacı Zeynalov, 
Aydın Vahidov və b. bu təbliğatda fəal iştirak etmişlər. 1944-
cü ildə Bakının Sabunçu qəsəbəsində bir qrup gənc fəhlənin 
rejimə qarşı gizli beynəlmiləl təşkilat yaratdığı da məlumdur 
(3.114, s.353). 

Müharibədə bolşevizmin mütərəqqi ideyalara xidmət 
etdiyinə inanan və onu faşizmdən üstün tutub sovet dövləti 
üçün səmimi döyüşən azərbaycanlılarla yanaşı SSRİ-nin 
dağılmasını və Azərbaycanın azadlığını istəyən azərbaycanlılar 
da vardı ki, Almaniya tərəfindən döyüşmək üçün qəsdən əsir 
düşürdülər. Onlar Almaniyanın qələbəsindən sonra SSRİ-nin 
dağılacağına və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsinə şərait 
yaranacağına inanırdılar. Müharibənin ilk illərində Pribaltikada 
almanlar tərəfə keçmiş hərbi mütəxəssis mayor Əbdürrəhman 
Fətəlibəyli Düdənginski (1908-1954) də belə şəxslərdən idi.    

Müharibənin ilk aylarında 3.6 milyon sovet döyüşçüsü, o 
cümlədən 150 min azərbaycanlı almanlara əsir düşmüşdü.  
Sovet ordusu tərəfindən əsir düşmüş müsəlmanların, o 
cümlədən azərbaycanlıların Almaniya tərəfindən döyüşməsində 
Hitler maraqlı idi. Hətta Hitler Qafqaz və Volqadakı uğur-
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suzluqlardan (1943-cü ilin əvvəlləri) sonra türk xalqlarının 
yaşadığı Türküstan əyalətinə özünüidarəetmə hüququnun 
veriləcəyini vəd etmişdi. 

1941-ci ilin payızında Azərbaycan mühacirləri ilə da-
nışıqar aparmaq üçün Almaniya Xarici işlər Nazirliyi 
tərəfindən M.Ə.Rəsulzadə Almaniyaya dəvət olunur. Danı-
şıqlarda Azərbaycan siyasi mühacirləri 12 bəndlik me-
morandumda öz mövqelərini bildirirlər. Memorandumda 
azərbaycanlıların hərbi əsir düşərgəsindən azad edilməsi, 
onların mülki işlərdə işlədilməsi, Azərbaycan ordusunun 
yaradılması, ordu başçılarının azərbaycanlılardan olması, 
Azərbaycanlıların yalnız Şərq cəbhəsində vuruşması, Azər-
baycan ərazisinə ilk olaraq milli ordunun daxil olması və b. 
şərtlər öz əksini tapmışdı. 

1941-ci ilin dekabrında Hitler Qafqaz müsəlmanlarından 
ibarət hərbi hissələr yaradılması haqqında əmr verir. 
Tərkibində 7 min azərbaycanlı olan bu hərbi hissələr 1942-ci 
ilin yayında Qafqaz cəbhəsində sovet ordusuna qarşı 
vuruşmuşdur.  

1943-cü ilin yazında Berlində Milli Azərbaycan Komitəsi 
təşkil olunur. Bu komitə Azərbaycan mühacirlərinin tələblərini 
Almaniya dövlətinə qəbul etdirmək üçün fəaliyyət göstərirdi.  
Lakin Almanların gələcəkdə türk xalqlarına, o cümlədən 
Azərbaycan türklərinə müstəqillik verməyəcəyini başa düşən 
M.Ə.Rəsulzadə 1943-cü ilin avqustunda Azərbaycan legionu 
qarşısında çıxışında Almaniyanın işğal etdiyi ərazilərdə heç bir 
xalqa azadlıq verməyəcəyini qeyd edir. Bundan sonra Hitler 
M.Ə.Rəsulzadənin ölkəni tərk etməsinə göstəriş verir.  

Azərbaycan mühacirlərinin bir hissəsi isə alman hökuməti 
ilə əlaqəni davam etdirir. 1943-cü ilin noyabrında həmin 
mühacirlər tərəfindən Milli Azərbaycan Komitəsinin qurultayı 
keçirilir. Qurultayın qərarında türk xalqlarının azadlığı üçün 
Almaniya ilə birgə bolşevizmə qarşı mübarizənin lazım olduğu 
qeyd olunur. Bu mövqe Almaniyanı qane edir. 1943-cü ilin 
payızında Ə.F.Düdənginskinin başçılığı ilə mühacir Azər-
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baycan hökuməti (Fuad bəy Əmircan (müavin), İsrafil bəy 
İsrafilbəyov, professor Cabbar Əliyev və b. ibarət) yaradılır. 
Almaniya hökuməti mühacir hökumətini tanıyır. Mühacir 
Azərbaycan Hökuməti 1944-cü ilin axırlarına qədər fəaliyyət 
göstərmişdir.  

Azərbaycan legionu müharibənin sonlarında Cənubi 
Faransa və Şimali İtaliya istiqamətində döyüşmüş, müharibə 
qurtardıqdan sonra isə ayrı-ayrı ölkələrin ərazilərinə da-
ğılmışdır. Vətənə qayıdan legionerlər isə təqib və sürgünlərə 
məruz qalmışlar.  

Müharibədən qalib çıxmış SSRİ-nin nüfuzu dünyada  xeyli 
artır. Onun tezliklə dağılacağını gözləyənlərin inamı özünü 
doğrultmur. Bu vəziyyət milli azadlıq hərəkatına da öz təsirini 
göstərir. Lakin rejimə qarşı fəaliyyət müəyyən gizli formalarda 
yenə də davam etdirilir.  

Müharibədən sonrakı illərdə xüsusən ruslaşdırma siyasəti 
güclənir. Belə ki, məktəblərin Azərbaycan bölmələrində rus 
dili saatlarının sayı artırılır, tədricən elm və tədris tamamı ilə 
rus dilinin inhisarına verilir, rus dili yeganə ünsiyyət dilinə 
çevrilirdi (xüsusən də Bakı şəhərində). Son məqsəd isə qeyri-
rus xalqlarını tamamı ilə ruslaşdırmaq idi. Hətta sovet 
hökuməti tərəfindən ali məktəblərdə tədris dili kimi yalnız rus 
dilindən istifadə olunması haqqında yeni qanunun qəbulu da 
nəzərdə tutulurdu. Bu isə milli respublikalarda, o cümlədən 
Azərbaycanda ciddi etirazla qarşılanmış və bu etirazlar 
nəticəsində sovet hökuməti bu qanunun qəbulunu dayan-
dırmağa məcbur olmuşdur. 1956-cı ildə isə Azərbaycan SSR-in 
konstitusiyasına ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinin dövlət dili 
olması haqqında bənd əlavə edilmişdir. 

1957-ci il, mayın 28-də AXC-nin ildönümü münasibəti ilə 
gizli hərəkatçılardan olan Cahid Hilaloğlu (Şirinov) (1928-91) 
tərəfindən Bakıda Qız Qalası üzərində üçrəngli Azərbaycan 
bayrağının dalğalandırıldığı da məlumdur. C.Hilaloğlu bu 
hərəkətinə görə 10 il həbsə məhkum edilmişdir. 
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Stalinin müharibədən sonrakı hakimiyyəti illərində türk 
xalqları, o sıradan Azərbaycan türkləri kütləvi deportasiya və 
köçürmə siyasətinə məruz qalmışdır. Məqsəd isə türk xalqlarını 
ayrı-ayrı ərazilərə səpələmək və yox etmək idi. 1948-53-cü 
illərdə Qərbi Azərbaycandan 100 mindən çox Azərbaycan 
türkü deportasiya edilmişdir. Bu isə tarixi türk torpaqları olan 
Qərbi Azərbaycan ərazisində türk əhalinin mövqeyinin 
zəifləməsində və ermənilərin həmin ərazidə möhkəmlənmə-
sində həlledici rol oynamışdır. 

Sovet hakimiyyətinin II Dünya Müharibəsindən sonrakı 
dövründə Azərbaycanda milli düşüncə və milli azadlıq ideyası 
Mirzə İbrahimov (1911-93), Bəxtiyar Vahabzadə (1925-
2009), Şıxəli Qurbanov (1925-67), Xəlil Rza Ulutürk (1932-
94), Tofiq Bayram (1934-91), Nəriman Həsənzadə (1931) və 
b. yazarlar və siyasi xadimlər, Ramazan Qurbanov (1916-
1982), Xudu Məmmədov (1927-1988), Məhəmməd Hatəmi 
(1935), Əbülfəz Elçibəy (1938-2000) və b. ziyalılar tərəfindən 
yarıgizli şəkildə olsa da yaşadılmış və inkişaf etdirilmişdir. Bu 
dövrdə MMD-imiz uğrunda rejiminin şovinist siyasətinə qarşı 
fədakarcasına mübarizə aparan milli düşüncəli ziyalılarımız 
təqib və təzyiqlərə, hətta sui-qəsdlərə məruz qalmışlar. 
Ə.Elçibəy 1975-76 illərdə antisovet fəaliyyətinə görə həbsdə 
olmuşdur.  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Türkiyə və bəzi Avro-
pa ölkələrində yaşayan Azərbaycan mühacirləri sovet imperi-
yası tərkibində olan digər xalqların mühacirləri ilə əlaqəli 
şəkildə antisovet fəaliyyətini davam etdirmişlər. M.Ə.Rə-
sulzadənin vəfatından sonra mühacir Müsavat partiyasına 
M.B.Məmmədzadə (1955-59), Kərim Odər (1959-81) və Mə-
həmməd Azər Aran (1981-92) başqanlıq etmişdir. Bu dövrdə 
Türkiyədə Müsavat partiyasından başqa onunla əlaqəli mühacir 
Azərbaycan Milli Mərkəzi və Azərbaycan Kültür Dərnəyi 
də fəaliyyət göstərmişdir. Bu təşkilatlar milli ideyaları yaşatmış 
və təbliğ etmiş, Avropadakı antisovet tədbirlərində iştirak 
edərək Azərbaycan siyasi mühacirətini təmsil etmişlər.  
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Hələ 1924-cü ildə İstanbulda M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən  
yaradılmış Azərbaycan Milli Mərkəzinə 1955-59-cu illərdə 
M.B.Məmmədzadə, 1959-76-cı illərdə Əbdülvahab Yurd-
sevər, onun vəfatından (1976) sonra isə Müsavat başqanları 
K.Odər və M.A.Aran rəhbərlik etmişlər.  

1949-cu ildə M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə yaradılmış 
Azərbaycan Kültür Dərnəyinin isə ilk başqanı Həmid Ataman 
olmuşdur. 1955-2005-ci illərdə dərnəyə Müsavat liderlərindən 
olan Əhməd Qaraca başçılıq etmiş, 2005-ci ildən bu günədək 
isə dərnəyə Cəmil Ünal başçılıq edir.  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Ə.F.Düdənginski, 
C.Hacıbəyli, Ə.A.Şeyxülislam və b. mühacirlər isə bir müddət 
“Azərbaycan Milli Birlik Məclisi” adlı  mühacir təşkilatında 
fəaliyyət göstərmişlər. Bu təşkilat Visbaden (noyabr, 1951) və 
Münhen (oktyabr, 1952) konfranslarında iştirak etmişdir. Bu 
konfranslar antisovet xarakterli olsa da, onun Qərbdən 
maliyyələşən təşkilatçıları – keçmiş rus burjua inqilabçıları 
(Kerenski (1881-1970) və b.) rus imperiyasının bütovlüyünü 
müdafiə etmiş və onun tərkibində olan qeyri-rus xalqlarının 
müstəqilliyini tanımamışlar. Ona görə də bu konfranslarda 
yaradılan təşkilatlar da tezliklə parçalanmış və fəaliyyətini 
dayandırmışdır (1.36).     

İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə Türkiyə və 
Avropa ölkələrində yaşamış mühacir Azərbaycan ziyalıları 
tərəfindən Azərbaycandakı ictimai-siyasi proseslər daim 
izlənmiş, milli ideyalar yaşadılmışdır. Azərbaycan mühacirləri 
(M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, Kərim Odər (1901-
1981), Məhəmməd Azər Aran (1911-1993), Əbdülvahab 
Yurdsevər (1898-1976), Hüseyn Baykara (1904-1984), 
Ə.F.Düdənginski, Ceyhun Hacıbəyli (1891-1962), Əhməd 
Qaraca (1929-2005), Məhəmməd Kəngərli (1914-2006), 
Nağı Şeyxzamanlı (1883-1967), Süleyman Təkinər (1917-
2006), Məcid Musazadə (1914-1990), Əhməd Cəfəroğlu 
(1899-1975) və b.) mətbuat səhifələrində mütəmadi olaraq 
sovet imperiyasını ifşa edən və Azərbaycanın azadlığını 
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tərənnüm edən yazılarla çıxış etmiş, həmçinin milli-ideoloji 
mövzuda dəyərli əsərlər də yaratmışlar. Mühacirət mətbuatında 
Ankarada nəşr olunan “Azərbaycan” dərgisi (1952) xüsusi yer 
tutmuşdur. 

XX əsrin 80-ci illərində SSRİ-nin süqutunun başlanması 
ilə müstəmləkə respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda 
milli azadlıq hərəkatı formalaşmağa başladı və onilliyin 
axırlarında təşkilatlanma mərhələsinə qədəm qoydu. İlk ictimai 
təşkilatlar (“Yurd”, “Çənlibel”, “Varlıq”, Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsinin (AXC) təşəbbüs qrupu və s.) 1987-ci ilin sonu, 
1988-ci ilin əvvəllərində yaranmağa başladı. İlk etiraz 
aksiyaları da 1988-ci ilin əvvəllərindən keçirilməyə başladı və 
davamlı xarakter aldı. Həmin dövrdən başlayaraq ermənilərin 
Azərbaycana qarşı qaldırdığı ərazi iddiaları, Ermənistanda və 
Qarabağda erməni silahlılarının sovet ordusunun və sovet 
rəhbərliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan türklərinə qarşı apardığı 
silahlı hücumlar, etnik təmizləmə əməliyyatları Azərbaycanda 
sovet rəhbərliyinə qarşı etirazları daha da coşdururdu.  

1988-ci il, noyabrın 17-də Bakıda indiki “Azadlıq” (o 
vaxtkı “Lenin”) meydanında ilk kütləvi mitinq keçirildi. 
Mitinqdə erməni təcavüzünə və sovet rəhbərliyinə qarşı sərt 
şüarlar səsləndi, meydanda ilk dəfə üçrəngli Azərbaycan 
bayrağı dalğalandırıldı.  Etirazçılar dekabrın 4-ə kimi meydanı 
tərk etmədilər. Həmin gün axşam güc strukturlarının köməyi 
ilə mitinq dağıdıldı, mitinqçilərin bir hissəsi həbs edildi. Lakin 
etiraz aksiyaları və tətillər növbəti aylarda Bakıda və 
bölgələrdə yenə də davam etdi. 17 noyabr tarixi sonradan milli 
dirçəliş günü kimi qəbul edildi. 

1989-cu il, iyulun 16-da Azərbacan Xalq Cəbhəsi (AXC) 
rəsmən təsis edildi və Əbülfəz Elçibəy onun sədri seçildi. 
AXC ona qədər yaranmış təşkilatları və milli düşüncəli 
ziyalıları özündə birləşdirməklə milli azadlıq hərəkatının 
avanqardına çevrildi. AXC-nin sədri Ə.Elçibəy milli azadlıq 
hərəkatının lideri olmaqla yanaşı həm də dövrün milli ideoloqu 
idi. Onun milli ideya və görüşləri “Türk dili və rus imperiya 
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siyasəti” (1996), “Fars şovinizmi” (1997)  və b. əsərlərində, 
çoxsaylı məqalə və çıxışlarında öz əksini tapmışdır.  

 AXC-nin qəbul etdiyi nizamnamənin “Ümumi 
prinsiplər”ində deyilir: “AXC müstəqil, vahid, demokratik 
Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan şəxsləri və qurumları 
birləşdirən ictimai-siyasi təşkilatdır. ...AXC müsavatçılıq 
ideyalarına, Azərbaycan Demokratik Respublikasının dövlət 
quruculuğu ənənələrinə və M.Ə.Rəsulzadənin qaldırdığı 
Azərbaycan milli bayrağında əksini tapmış ideoloji sistemə 
istinad edir, Azərbaycanın milli mənafeyini və demokratiyanı – 
insan hüquqları, xalq hakimiyyəti və qanunun aliliyi 
prinsiplərini əsas götürür” (1.10).  

AXC-nin 1992-ci ildə qəbul olunmş məramnaməsində 
(1.10) milli ideologiyamızın əsas görüşləri öz əksini tapmışdır. 
Məramnamənin giriş hissəsində deyilir:  

“AXC ...xalqımızın totalitar rejimli müstəmləkə əsarətində 
saxlanıldığını, siyasi hüquqsuzluğa, iqtisadi məhrumiyyətlərə, 
mənəvi aşınmalara düçar olduğunu xatırladaraq, çağdaş 
dünyada ciddi, siyasi, iqtisadi, milli proseslərin getdiyini, 
ictimai şüurda və mənəviyyatda əsaslı dəyişikliklər baş verdi-
yini, yeni siyasi qurumların yarandığını, bölünmüş xalqların 
birləşməkdə olduğunu, kölə xalqların milli azadlıq mü-
barizəsinin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu qeyd edərək, 
...millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququna, ...hər bir 
xalqın azad, müstəqil yaşamaq və öz milli iradəsinə uyğun 
dövlət qurmaq hüququna beynəlxalq normalarla müəyyənləş-
dirilmiş ümumdünya insan hüquqlarına əsaslanaraq Azər-
baycanın bütün vətəndaşlarının milli, siyasi, iqtisadi, mənəvi, 
dini və s. mənafelərini nəzərə alaraq insanın xoşbəxtliyi 
naminə millətin, vətənin və dövlətin yüksəlişi uğrunda mü-
barizə aparır. Yolumuz milli azadlıq və demokratiya yoludur.  
Məhz bu yol Azərbaycanın işıqlı sabahı – insan azadlığı, mülki 
cəmiyyət və hüquq dövləti yoludur.” 
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Məramnamədə həmçinin ayrılıqda siyasi, hüquqi, iqtisadi, 
mədəni, mənəvi-dini və ekoloji sahələr üzrə sistemli görüşlər 
öz əksini tapmışdır.  

Məramnamənin “siyasi sahə”  bölməsində deyilir:  
...-Azərbaycanda yalnız Azərbaycan xalqının iradəsini 

ifadə edən və Azərbaycan xalqının mənafeyini qoruyan 
müstəqil, milli-demokratik, dünyəvi hüquq dövləti yaradıl-
malıdır.  

...-Azərbaycan dövləti ...Azərbaycan  ərazisindəki azsaylı 
xalqların və etnik qrupların hüquqlarını tanımalı, onların öz 
dillərini, milli mədəniyyətlərini, adət-ənənələrini qoruması və 
sərbəst inkişaf etdirməsi üçün hər cür şərait yaratmalıdır. 

Əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil edən Azərbaycan 
türkləri azsaylı xalqların inkişafına xüsusi qayğı ilə ya-
naşmalıdır. 

-Azərbaycan türkcəsinin dövlət dili kimi ictimai həyatın 
bütün sahələrində geniş istifadəsi və hərtərəfli inkişafı tam 
təmin olunmalı, onun tarixi mövqeyi bərpa edilməlidir.  

-...Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində aşağıdakılara 
xüsusi diqqət yetirməlidir: ...demokratiya, azadlıq və milli 
müstəqillik uğrunda imperiya qüvvələri əleyhinə mübarizə 
aparan Qafqaz xalqları ilə qarşılıqlı surətdə həmrəy olmaq, 
eləcə də iqtisadi, mədəni və s. yönlərdə sıx əməkdaşlıq etmək 
məqsədiylə ”Qafqaz evi” yaratmaq; asılı xalqların milli 
azadlıq uğrunda apardıqları mübarizə ilə həmrəylik və onların 
haqq işini müdafiə etmək; türk dövlətləri ilə hərtərəfli sıx 
əlaqələr yaratmaq, milli və mənəvi dəyərlər sistemini əlaqəli 
araşdırmaq və bu dəyərləri gələcək nəsillər üçün qoruya 
bilmək məqsədiylə ümumtürk mədəni birliyi yaradılmasına nail 
olmaq; dünya müsəlman dövlətləri ilə hərtərəfli əməkdaşlıq 
etmək; sülh, əmin-amanlıq və bəşəriyyətin tərəqqisi naminə 
demokratik rejimli bütün dünya dövlətləri ilə hərtərəfli 
münasibətlər yaratmaq. 

  Məramnamənin “iqtisadiyyat”  bölməsində deyilir:   
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...AXC respublikanın təbii şəraitini, coğrafi mövqeyini, 
tarixi-ənənəvi və milli xüsusiyyətlərimizi nəzərə alaraq 
iqtisadiyyatımızın qurulması və inkişafı üçün aşağıdakıların 
həyata keçirilməsini zəruri sayır:  

-...iqtisadiyyatın asılı, müstəmləkə xarakterli struktu-
rundan rəqabət qabiliyyətli mütərəqqi struktura keçidinin 
sürətləndirilməsi.  

-İqtisadiyyat üzərində ifrat dövlət inhisarının aradan qal-
dırılması...  

-Müxtəlif mülkiyyət formalarının ahəngdar vəhdətinə, azad 
sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa, işgüzarlığa, sağlam rəqabətə, 
ədalətli vergi və ödənclər sisteminə əsaslanan uyumlu, 
çoxukladlı və sosial-ekoloji təmayüllü iqtisadiyyatın formalaş-
dırılması. 

-İqtisadiyyatın idarə olunmasında inzibati-amirlik metod-
larından imtina edilməsi, özünüinkişafa və iqtisadi yüksəlişə 
təkan verən tənzimləmə üsullarına üstünlük verilməsi, çevik, 
demokratik idarəetmə sisteminin yaradılması.  

...-Torpağın müvafiq norma ilə pulsuz və vərəsəlik hüququ 
ilə kəndliyə verilməsini təmin edən aqrar islahatın həyata 
keçirilməsi və kəndli təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə 
güzəştlı şərtlərlə yardım göstərilməsi. 

...-Dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı faydaya əsaslanan 
iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan xalqının 
mənafeyinə uyğun şərtlərlə xarici kapitalın cəlb olunması üçün 
əlverişli şərait yaradılması, respublikanın beynəlxalq əmək 
bölgüsü sistemində öz yerini tutmasına nail olunması. 

   Məramnamənin “sosial sahə”  bölməsində deyilir:  
AXC cəmiyyətin hər bir üzvünün ləyaqətli yaşayışını təmin 

etmək üçün sosial sahədə aşağıdakı məsələlərin həllini zəruri 
sayır: 

...-Əhalinin sosial müdafiəsinin təşkili məqsədiylə sahə və 
peşə birliklərinin, azad həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətinə 
kömək göstərilməlidir. 
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-...hər bir vətəndaş üçün minimum yaşayış vəsaiti təyin 
edilməli, dövlət tərəfindən düzgün sosial sığorta siyasəti 
hazırlanıb həyata keçirilməlidir.   

-...cəmiyyətin ilkin əsası kimi gələcək nəsillərin 
yetişməsinin və tərbiyəsinin təməl, milli mədəniyyətin 
ötürücüsü və mənəviyyatın formalaşmasında mühüm əhəmiy-
yəti olan ailənin dövlət tərəfindən qorunması və hərtərəfli 
təminatı üçün şərait yaradılmalıdır. 

 Məramnamənin “demokratiya və insan hüquqları”  
bölməsində deyilir: 

-Hüquq sistemində demokratik islahatlar keçirilməli, 
dövlət də daxil olmaqla bütün hüquq subyektlərinin qanun 
qarşısında bərabərliyi təmin edilməlidir. 

...-Qanunlar qəbul edilərkən xalqın milli-mənəvi 
xüsusiyyətləri gözlənilməli, mövcud qanunların və hüquq 
normalarının demokratikləşməsinə çalışılmalı, vətəndaşların 
qanun qarşısında bərabərliyi, insan hüquqlarına hörmət 
prinsipləri əsas götürülməli, köklü məhkəmə islahatı 
keçirilməli, azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşların insan 
hüquqları təmin edilməlidir.  

-...çoxpartiyalılıq bərqərar edilməli, ordu, milli 
təhlükəsizlik, məhkəmə, ədliyyə və hüquq mühafizə orqanla-
rının əməkdaşlarından başqa, bütün vətəndaşların ictimai-
siyasi qurumlarda birləşmək hüququ qorunmalıdır.   

...-Vətəndaşların siyasi hüquqlarının, seçmə və fəaliyyət 
azadlıqlarının, sosial hüquqlarının, şəxsi mənafe və maraqla-
rının qorunması mexanizmi yaradılmalıdır. 

Məramnamənin “Mədəniyyət, təhsil, elm”  bölməsində 
deyilir: 

...-Milli mədəniyyətin hərtərəfli inkişaf konsepsiyası 
hazırlanmalıdır.  

...-Mədəniyyət tarixinin öyrənilməsi, Azərbaycan xalqı 
üçün milli-mənəvi dəyərə və tarixi əhəmiyyətə malik abidələrin 
– miniatürlərin, xalçaların, əlyazma kitablarının, sənədlərin və 
s. Azərbaycana qaytarılması, tarixi yaddaşımızın salnaməsi 
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olan milli mədəniyyətimizin tədqiqi və təbliği üçün dövlət 
maliyyələşməsi artırılmalı, maddi mədəniyyət abidələrinin 
qorunması, bərpası və təbliği ilə bağlı dövlət orqanlarının və 
vətəndaşların məsuliyyətini artıran normalar müəyyənləş-
dirilməli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq genişləndiril-
məlidir. 

-Azərbaycanda yaşayan hər bir şəxsin (öz) mədəni 
tələbatını ödəməsi təmin olunmalı, azsaylı xalqlara və etnik 
qruplara mədəni muxtariyyət verilməli, onların öz dillərində 
təhsil almaları üçün şərait yaradılmalıdır. 

-Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi ümumtürk mədəniy-
yətinin və tarixinin tərkib hissəsi kimi öyrənilməli, türk 
xalqlarının tarixi, mədəniyyəti və mənəviyyatı sistemli və 
hərtərəfli araşdırılmalı, vahid əlifba və ümumi ədəbi dil 
ənənəsi bərpa edilməli, daimi informasiya mübadiləsi təmin 
edilməli və türk ölkələri televiziyalarının vahid ötürücü sistemi 
yaradılmalıdır. 

-Azərbaycan türklərinin milli və mədəni bütövlüyünü təmin 
etmək məqsədiylə Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, siyasi, 
dini, elmi-texniki və s. əlaqələr inkişaf etdirilməli, gediş-gəlişlə 
bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalı, sərhəddən keçid 
mexanizmi sadələşdirilməli, Azərbaycan xalqının tarixini, 
mədəniyyətini, mənəviyyatını və s. vəhdətdə öyrənmək üçün 
əlaqəli tədqiqatlar aparılmalı, birgə mədəni cəmiyyətlər 
yaradılmalı, dini və tarixi abidələrin bərpası üçün qarşılıqlı 
əməkdaşlıq genişləndirilməli, birgə bayramlar, mədəni-kütləvi 
və idman tədbirləri keçirilməlidir. 

-Xalqımızın Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan 
övladlarının milli kökdən ayrılmaması, milli və mənəvi 
dəyərlərimizi qoruya bilməsi üçün onların Vətənlə hərtərəfli 
əlaqələri təmin edilməli, Azərbaycana gediş-gəlişləri 
sadələşdirilməli, yaratdıqları milli və mədəni cəmiyyətlərə 
yardım göstərilməli, həmin cəmiyyətlərin fəaliyyətlərini 
əlaqələndirmək üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir. 
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Azərbaycanın güney və quzey hissələri arasındakı mənfur 
sərhəd qurğularının söküldüyü gün – 31 dekabr Dünya 
Azərbaycan türklərinin həmrəylik günü kimi hər il bayram 
edilməlidir. 

-Pulsuz icbari təhsilin zəruriliyinə, müxtəlif təhsil 
sistemlərinin tətbiqinə, qabaqcıl ölkələrin təhsil sistemi 
təcrübəsinə və milli ənənələrə cavab verən milli təhsil 
konsepsiyası hazırlanıb həyata keçirilməlidir. 

-Azərbaycanın öncül dünya dövlətləri arasında layiqli yer 
tuta bilməsi üçün çağdaş dünya elm və texnikasının uğurlarına 
və Azərbaycanın elm ənənələrinə əsaslanan elmin inkişaf 
konsepsiyası hazırlanıb həyata keçirilməlidir. 

-Elmin inkişaf tarixi öyrənilməli, milli iftixarlarımız olan 
elmi uğurlarımız, böyük kəşflərimiz və görkəmli alimlərimiz 
xalqa tanıdılmalı, Azərbaycan elm klassiklərinin əsərləri 
çağdaş dilimizdə nəşr edilməli, xalqımızın tarixi təcrübə, sınaq 
və müşahidələri əsasında formalaşmış milli biliklər sistemi 
müasir elmi səviyyədə öyrənilməli və ayrı-ayrı elm sahələrinin 
inkişafında onlardan istifadə edilməlidir 

Məramnamənin “Mənəviyyat və din”  bölməsində deyilir: 
-Milli mənəviyyatımız elmi əsaslarla geniş şəkildə 

araşdırılmalı və o, milli dövlət quruculuğumuzun, iqtisadi 
inkişafımızın, hüquq sistemimizin və mədəni yüksəlişimizin 
təməli kimi götürülməlidir. 

-Milli mənəviyyatımız hər cür yabançılaşmadan, pozucu 
yad təsirlərdən qorunmalı, mənəviyyatsızlığa, milli tarix 
şüuruna, milli əxlaqımıza zidd, bayağı “mədəniyyət”lərin 
yayılmasına qarşı təbliğat aparılmalı, maddi və mənəvi 
dəyərlərimizin təbliğinə ciddi diqqət yetirilməlidir.     

-Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin tapındığı 
islam dininin gerçək mövqeyinin bərpası üçün din işləri üzrə 
idarə yaradılmalı, orta və ali məktəblərdə dinin tədrisinə yer 
verilməli, islam mədəniyyəti, tarixi və şəriət dərindən 
öyrənilməli, dini ədəbiyyatın tərcüməsinə və nəşrinə xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. 
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-İslam ölkələri ilə dini və mədəni əməkdaşlıq genişlən-
dirilməli, daimi informasiya mübadiləsi təmin edilməli, 
müqəddəs yerləri ziyarət etməkdə dindarlara hər cür şərait 
yaradılmalı, yüksək ixtisaslı və savadlı din xadimlərinin 
yetişdirilməsi, üçün islam dini mərkəzlərinə tələbə gön-
dərilməlidir. 

-Mənəviyyatın formalaşmasında əsas amillərdən olan 
vicdan azadlığının – din və dünyagörüşü azadlıqlarının gerçək-
ləşdirilməsinə imkan yaradan dindarların öz mənəvi borclarını 
yerinə yetirməsi üçün hər cür şərait yaradılmasını nəzərdə 
tutan, etiqad müxtəlifliyini və din ayrılığına dözümlülüyü qəbul 
edən, başqa dinlərə mənfi münasibət bəsləməyi insanlığa, 
humanizmə zidd düşüncə düzümü sayan ayrı-ayrı din və 
təriqətlər arasında kəskin qarşıdurmanı barbarlıq hesab edən, 
hər cür fanatizmi, xurafatı rədd edən, bütün dinlərin azad 
inkişafına təminat verən xüsusi proqram hazırlanıb həyata 
keçirilməlidir. 

AXC milli azadlıq hərəkatının avanqardı olmaqla yanaşı 
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında da əhəmiyyətli rol 
oynamışdır. Belə ki, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda yaranmış ilk siyasi partiyalar 
(AQP, ASDP, AMİP, “Musavat” partiyası və s.) məhz AXC-
nin fəal funksionerləri tərəfindən yaradılmışdır ki, bu da 
cəmiyyətin partiyalaşmasında və siyasi mədəniyyətin 
formalaşmasında mühüm hadisə olmuşdur. AXC özü də 1995-
ci ildən partiyaya (AXCP) çevrilmiş və Ə.Elçibəy vəfatına 
qədər onun sədri olmuşdur.  

AXC təsis olunduqdan sonra milli azadlıq hərəkatı daha da 
gücləndi, 1989-cu ilin avqust-sentyabr ayları və ilin sonlarına 
doğru kütləvi etiraz aksiyaları və tətillər daha mütəşəkkil və 
intensiv xarakter aldı. Hakimiyyətə göstərilən bu təzyiqlər 
nəticəsində sentyabrın 23-də Azərbaycan SSR Ali Soveti 
“Azərbaycan SSR-nin suverenliyi haqqında” Konstitusiya 
qanunu qəbul etdi, oktyabrın 5-də AXC rəsmən qeydə alındı, 
noyabrın 28-də isə Ermənilərin mənafeyinə uyğun fəaliyyət 
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göstərən DQMV-nin Xüsusi İcraiyyə Komitəsi (XİK) 
(yanvarın 12-də yaradılmışdı) SSRİ Ali Soveti tərəfindən ləğv 
edildi. Burada idarəçilik Azərbaycan SSR Təşkilat Komitəsinə 
tapşırıldı. Dekabrın 31-də AXC-nin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda 
Araz çayı boyunca 137 km.-lik sərhəd qurğuları əhali 
tərəfindən dağıdıldı. 1990-cı il, yanvarın 7-də Azərbaycan-
Türkiyə sərhədində, 18-də isə Biləsuvar və Cəlilabad 
rayonlarında Azərbaycan-İran sərhədində sərhəd qurğuları 
dağıdıldı. Sərhəd hərəkatı simvolik məna kəsb edirdi və əhalisi 
haqsız olaraq biri-birindən ayrı salınmış xalqın azad olub 
birləşmə arzusunu ifadə edirdi. Sonradan 31 dekabr 
Azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi qəbul olundu. 

1990-cı il, yanvarın əvvəllərində Bakıda kütləvi mitinqlər 
və tətillər ara vermirdi. Yanvarın 19-da SSRİ ali soveti rəyasət 
heyəti “Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi 
haqqında” fərman verdi. Fərmana görə fövqəladə vəziyyət 
yanvarın 20-si saat 24:00-dan başlamalı idi. Lakin Bakıya hərbi 
müdaxilə daha tez baş verdi. Yanvarın 19-u, saat 19:27-də  
Azərbaycan Televiziyasının enerji bloku partladıldı. Bundan 
sonra Bakı ətrafında yerləşdirilmiş sovet qoşunları SSRİ 
Müdafiə Naziri R.Yazovun əmri ilə gözlənilmədən şəhərə daxil 
oldu və dinc əhalini amansız qırğına məruz qoydu, yüzlərlə 
etirazçı həbs olundu. Dinc əhaliyə qarşı qırğınlar bölgələrdə də 
törədildi.  

20 yanvar qırğını xalqımızın iradəsini heç də qıra bilmədi, 
əksinə, sovet rejiminə nifrəti daha da artırdı, tam istiqlaliyyətə 
meyl və imperiyaya qarşı mübarizə daha da gücləndi. 20 
yanvar hadisəsindən sonra 40 günlük ümumrespublika tətili 
oldu. Fövqəladə vəziyyət olmasına baxmayaraq Bakıda və 
bölgələrdə kütləvi etiraz aksiyaları yenə də keçirilirdi.  

1990-cı il, iyunun 28-də demokratik qüvvələrin res-
publuka forumunda 20-dən artıq ictimai təşkilatın qoşulduğu 
demokratik blok (“demblok”) yaradıldı. Sentyabrın 30-da 
saxtakarlıq şəraitində keçirilən parlament seçkilərində 360 
yerdən cəmi 30-u “demblok”a verildi. 1990-cı il, noyabrın 17-
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də Naxçıvan parlamentinin Heydər Əliyevin (1923-2003) 
sədrliyi ilə keçirilən sessiyasında muxtar vilayətin adından 
“Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı, üçrəngli bayrağın dövlət 
bayrağı kimi qəbul olunması haqqında qərar qəbul edildi. 
1991-ci il, fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
sessiyasında demokratik qüvvələrin tələbi ilə dövlətin adı 
“Azərbaycan Respublikası” adlandırıldı, üçrəngli bayraq isə 
onun rəsmi bayrağı kimi təsdiq edildi. Lakin Ali Sovetdə SSRİ-
nin saxlanılıb-saxlanılmaması ilə bağlı keçiriləcək referen-
dumda Azərbaycanın iştirak etməsi haqqında qərarın qəbul 
olunmasını əngəlləmək mümkün olmadı. Ermənistan refe-
rendumu baykot etmişdi. 

Martın 17-də SSRİ-nin saxlanılıb-saxlanılmaması ilə bağlı 
keçirilən referendumu demokratik qüvvələr baykot etdi. 
Saxtakarlıq şəraitində keçirilən referendumun nəticələrinə görə 
SSRİ saxlanılırdı. 

Sovet rəhbərliyində gizli fəaliyyətini getdikcə gücləndirən 
mühavizəkar qüvvələr 1991-ci il, avqustun 19-da SSRİ 
prezidenti M.Qorbaçovun Krımda istirahətdə olmasından 
istifadə edərək dovlət çevrilişinə cəhd göstərdilər. Həmin gün 
SSRİ-nin birinci vitse-prezidenti G.Yanayevin (1937-2010) 
başçılığı ilə güc nazirlikləri rəhbərləri və digər ali 
vəzifəlilərdən ibarət Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi 
(“QKÇP”) yaradıldı və hakimiyyət səlahiyyətlərinin ona 
verildiyi elan edildi. Lakin çevriliş baş tutmadı. Rusiya 
prezidenti B.Yeltsinin (1931-2007) başçılığı altında islahatçı 
qüvvələrin ciddi müqaviməti nəticəsində çevrilişin qarşısı 
alındı. M.Qorbaçov avqustun 22-si Moskvaya qayıdaraq öz 
hakimiyyətini bərpa etdi. Azərbaycan prezidenti A.Mütəllibov 
isə çevriliş zamanı “QKÇP”-ni dəstəkləmişdi. 

Bu hadisələrdən sonra artıq SSRİ-nin saxlanılmasının 
qeyri-mümkünlüyü hamıya aydın oldu. 30 avqust, 1991-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar 
sessiyasında dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında bəyanat 
qəbul edildi. Sentyabrın 8-də hakimiyyətin nəzarəti altında 
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keçirilən prezident seçkilərində A.Mütəllibov prezident seçildi. 
Sentyabrin 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası 33-cü 
qurultayında özünü buraxdı. Oktyabrın 9-da Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetində “Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələri haqqında” qanun qəbul edildi. Oktyabrın 18-də 
“Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı” qəbul edildi. 
Oktyabrın 30-da keçid dövrü üçün Ali Sovetin 50 deputatdan 
ibarət Milli Şurası yaradıldı. Buraya həm demokratik həm də 
mühafizəkar qüvvələrin nümayəndələri (hər tərəfdən 25 
deputat) daxil idi. Noyabrın 26-da DQMV ləğv edildi. 
Dekabrın 8-də Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) yaradıldı və 
bununla SSRİ-nin mövcudluğuna son qoyuldu. Dekabrın 25-də 
M.Qorbaçov istefa verdi. Dekabrın 29-da Azərbaycanda 
keçirilən referendumda müstəqillik haqqında konstitusiya aktı 
yekdilliklə qəbul edildi. 

 
 
Müstəqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında 

millətçilik və Bütöv Azərbaycan ideyası 
 
SSRİ-ni saxlamaq mümkün olmadıqda Rusiya siyasi 

müstəqillik əldə etmiş respublikalarda öz imperialist, işğalçı 
siyasətini həyata keçirməyə başlamışdı. Azərbaycanda hələ 
milli hərbi qüvvələrin tam formalaşmadığı bu dövrdə 
Rusiyanın Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağ bölgəsində 
hərbi təsiri böyük idi. 1988-ci ilin əvvəllərindən müstəqillik 
əldə edilənə qədər artıq Qərbi Azərbaycan ərazilərindən, 
Əskəran, Xocavənd, Hadrut, Ağdərə rayonlarından, həmçinin 
Xankəndi şəhərindən (1989-cu ilin iyununda) Azərbaycan 
türkləri əsasən çıxarılmış və bu ərazilər Azərbaycan dövlətinin 
nəzarətindən çıxmışdı. 1992-ci ilin yanvar-fevral aylarında 
Yuxarı Qarabağın Kərkicahan, Malıbəylı, Quşçular və 
Qaradağlı kəndləri də işğal edildi. Fevralın 25-dən 26-a keçən 
gecə mühasirədə olan Xocalı şəhəri rus-erməni birləşmələri 
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tərəfindən işğal edildi və Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırım 
törədildi, əhali görünməmiş vəhşiliklərə məruz qaldı.  

Xocalı faciəsindən sonra hakimiyyətə qarşı etirazlar daha 
da gücləndi. 1992-ci il, martın 6-da A.Mütəllibov bu təzyiqlər 
qarşısında istefa verməyə məcbur oldu. Prezident səlahiyyətləri 
Ali Sovetin sədri Y.Məmmədova keçdi.  

Mayın 8-9-da Şuşa şəhəri işğal olundu. Mayın 14-də 
A.Mütəllibov hakimiyyətə qayıtmaq cəhdi etdi. Ali Sovetin 
həmin gün keçirilən sessiyasında o, öz vəzifəsinə geri 
qaytarıldı. A.Mütəllibov dərhal ölkədə fövqəladə vəziyyət elan 
etdi. Lakin səhəri günü AXC tərəfdarları və onun tabeliyində 
olan silahlı qüvvələrin köməyi ilə dövlət idarələrinin binaları 
və dövlət televiziyası ələ keçirildi. A.Mütəllibov ölkəni tərk 
edərək Rüsiyaya sığındı. AXC faktiki olaraq ölkədə 
hakimiyyəti ələ aldı. Mayın 18-də AXC funksioneri İ.Qəmbər 
Ali Sovetin sədri seçildi. Həmin gün Milli Şuranın adı 
dəyişdirilərək “Milli Məclis” adlandırıldı və Ali Sovetin 
səlahiyyətləri ona verildi. Həmin ərəfədə Laçın işğal edildi.  

1992-i il, iyunun 7-də keçirilən prezident seçkilərində 
AXC sədri Ə.Elçibəy prezident seçildi. AXC-nin hakimiyyətə 
gəlməsi rəsmiləşdi. AXC-nin bir illik hakimiyyəti dövründə 
ölkədə mühüm milli-demokratik islahatlar həyata keçirildi. 
Bütün silahlı dəstələr Müdafiə Nazirliyinin tabeliyinə verildi, 
ordu yenidən qurulmağa başladı. 1992-ci ilin iyun-avqust 
aylarında cəbhədə uğurlu əməliyyatlar keçirildi. Ağdərə rayonu 
demək olar ki, bütövlükdə işğaldan azad edildi, cəbhənin digər 
istiqamətlərində də irəliləyişlər oldu. Avqustun 15-də milli 
valyuta dövriyyəyə buraxıldı, ali məktəblərə qəbulda test üsulu 
tətbiq edildi, Azərbaycan türklərinin ana dili rəsmi olaraq “türk 
dili” adlandırıldı (dekabr, 1992) və məktəblərdə də bu ad 
altında tədris olundu (12 noyabr, 1995-ci ildə Konstitusiya 
qəbul olunana qədər), bütün rus məktəblərində paralel olaraq 
Azərbaycan bölmələri yaradıldı, rus dilinin mövqeyi xeyli 
zəiflədi, 1-ci siniflərdə latın qrafikalı əlifba rəsmən tədris 
olunmağa başladı, milli soyadları haqqında qanun qəbul edildi, 
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təhsil haqqında yeni qanun qəbul edildi, Azərbaycan MDB 
üzvlüyündən çıxdı,  Qəbələ RLS və işğal olunmuş ərazilərdəki 
hərbi hissələr istisna olmaqla bütün rus hərbi qüvvələri ölkə 
ərazisindən çıxarıldı. Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti yeni 
milli konsepsiya əsasında tədris və təbliğ olunmağa, bu 
istiqamətdə yeni tədqiqatlar aparılmağa və kitablar yazılmağa 
başladı, Azərbaycanın və türk dünyasının bütövlüyü ideyası 
təbliğ olundu, xalqa rus və fars şovinizminə qarşı mübarizə 
ruhu aşılandı, siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün demokratik 
mühit yaradıldı, yeni-yeni partiyalar yarandı. 1992-ci ilin 
noyabrında mühacir müsavat liderlərinin (Məhəmməd Azər 
Aran, Məhəmməd Kəngərli və Əhməd Qaraca) razılığı və 
xeyir-duası ilə Bakıda Müsavat partiyasının III – bərpa kon-
fransı keçirildi və İ.Qəmbər partiyanın sədri seçildi.  

1992-ci ildə Türk dövlətləri arasından mədəni əməkdaşlıq 
istiqamətində danışıqlar başlandı və bunun nəticəsi kimi 1993-
cü il, iyunun 12-də TÜRKSOY (“Türk Kültür və Sanatları 
Ortaq Yönətimi”) yaradıldı.  

1993-cü ilin əvvəllərindən Rusiyanın ciddi hərbi müda-
xiləsi ilə Azərbaycan ordusu cəbhədə qazandığı mövqeləri 
itirməyə başladı. Fevral-mart aylarıında Ağdərə rayonunun bir 
hissəsi itirildi, aprelin 1-3-də Kəlbəcər işğal edildi. 

Azərbaycanda millətçilərin hakimiyyətdə olmasından 
qətiyyən qane olmayan Rusiya öz təsirlərindən istifadə edərək 
AXC-Müsavat hakimiyyətinin süqutuna nail olmağa çalışırdı. 
1993-cü il, iyunun 4-də Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının 
dəstəyi ilə Gəncədə milli qəhrəman Surət Hüseynovun başçılığı 
altında hərbi qiyam baş verdi. Qiyamçıların tələbi prezident və 
hökumətin istefası idi. Hakimiyyət yetkililərinin bir hissəsi 
gizli və açıq şəkildə qiyamçıların tərəfinə keçdi, hakimiyyət 
böhranı və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Baş Nazir, 
Parlament sədri və güc nazirliklərinin rəhbərləri istefa verdi. 
Prezidentin dəvəti ilə Bakıya gəlmiş Naxçıvan MR-nın Ali 
məclisinin sədri H.Əliyev iyunun 15-də onun təklifi ilə Milli 
Məclisə sədr seçildi. Ayın 17-dən 18-ə keçən gecə Ə.Elçibəy 
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Bakını tərk edərək doğulduğu Kələki kəndinə getdi, ayın 23-də 
Milli Məclis prezident səlahiyyətlərini H.Əliyevə verdi. AXC-
Müsavat cütlüyünün hakimiyyəti süqut etdi.  

Qiyamçı qüvvələr tərəfindən qoşunların cəbhə bölgələ-
rindən çıxarılması nəticəsində iyul-oktyabr aylarında Ağdərə, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları işğal 
edildi. 

1993-cü il, sentyabrın 24-də Azərbaycan yenidən MDB-yə 
daxil oldu, həmin il, oktyabrın 3-də keçirilən prezident 
seçkilərində H.Əliyev prezident seçildi. Yeni Azərbaycan 
Partiyasının (YAP) hakimiyyəti rəsmiləşdi. 1994-cü il, mayın 
8-də Bişkekdə atəşkəs haqqında protokol imzalandı. 1980-ci 
illərin axırlarından başlamış və 1993-94-cü illərdə ən yüksək 
həddə çatmış iqtisadi böhran, o cümlədən kəskin inflyasiya 
1995-ci ilin yazından sabitləşməyə başladı. 1995-ci il, noyabrın 
12-də ümumxalq səsverməsi ilə Konstitusiya qəbul edildi. 
1998-ci ildə “mədəniyyət” qanunu qəbul edildi, Həmin il 
mətbuatdan senzura götürüldü. 2001-ci il, avqustun 1-dən latın 
qrafikalı əlifba yeganə yazı vasitəsi kimi tətbiq olundu, 2002-ci 
ilin sentyabrında dövlət dili haqqında qanun qəbul edildi, 2008-
ci ilin yanvarından telekanallarda xarici dildə verilişlər qadağan 
edildi, o cümlədən Rusiya telekanallarının birbaşa yayımı 
dayandırıldı.  

1994-cü ildə əsası qoyulmuş neft layihələrinin həyata 
keçirilməsi nəticəsində 2000-ci illərin əvvəllərindən Azərbay-
can iqtisadiyyatının həcmi sürətlə artmağa başladı. 

Müstəqillikdən sonra Azərbaycan Respublikasında millətçi 
ideyalara söykənən siyasi təşkilat kimi əsasən AXCP, qismən 
də Müsavat partiyası və AMİP (Azərbaycan Milli İstiqlal 
Partiyası) fəaliyyət göstərmişdir. AXCP daxilində 1990-cı 
illərin ortalarından birinci müavin Ə.Kərimlinin başçılığı 
altında əsasən keçmiş “Yurd” təşkilatının üzvlərindən ibarət 
müxalif qrup yarandı. Şərti olaraq “yurdçular” və ya “isla-
hatçılar” adlandırılan bu qrup  partiyanın Güney Azərbaycanın 
azadlığı və Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizəsini 
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məqbul saymır və yalnız Azərbaycan Respublikasının milli-
demokratik inkişafının hədəf kimi götürülməsinin tərəfdarı 
kimi çıxış edirdilər. Partiya sədri Ə.Elçibəyin ətrafında olan 
“klassik” (“mühafizəkar”, “Elçibəyçi”) cəbhəçilər isə millətçi 
ideyalardan uzaqlaşmağın əleyhinə olamaqla Bütöv Azər-
baycan uğrunda mübarizəni əsas hədəf kimi qəbul edirdilər. 
Ə.Elçibəyin vəfatından (22.08.2000) sonra partiya parçalandı. 
Ə.Kərimlinin sədrlik etdiyi AXCP yalnız liberal-demokratik 
ideyalara əsaslanan təşkilat kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. 
M.Mirəlioğlunun sədrlik etdiyi AXCP (2006-ci ildən Klassik 
Xalq Cəbhəsi Partiyası – KXCP) isə təşkilatın klassik millətçi 
ideyalarına sadiq qalaraq fəaliyyətini davam etdirdi və bu gün 
tam mənada millətçiliyə söykənən demək olar ki, yeganə 
partiyadır. 

Müsavat partiyası da öz fəaliyyəti dövründə tədricən 
millətçi ideyalardan uzaqlaşmış və hazırda demək olar ki, əsa-
sən liberal-demokratik ideyalara söykənən bir siyasi təşkilat 
kimi fəaliyyət göstərir. Hətta partiyanın nizamnaməsində də bu 
yöndə dəyişikliklər aparılmışdır. 1992-ci ildə yaranmış AMİP-
in fəaliyyəti isə son illər xeyli passivləşmişdir. 

Milli hərəkat tariximizdə mühüm hadisələrdən biri Ə.El-
çibəyin başçılığı altında Azərbaycanın quzeyindən və gü-
neyindən olan ən dəyərli milli düşüncəli ziyalıları, mübariz 
gəncləri özündə birləşdirən ictimai təşkilatın – Bütöv Azər-
baycan Birliyinin (BAB) yaradılması oldu. 1997-ci ildə əsası 
qoyulmuş bu təşkilat 1998-ci ilin noyabrında rəsmən təsis 
edildi və qısa müddətdə ölkədə böyük nüfuz qazandı. BAB-ın 
2000-ci ildə qəbul olunmuş Məramnaməsində (1.13) milli 
ideologiyamızın görüşləri geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Bu 
iri həcmli Məramnamə milli hərəkat tariximizdə çox mühüm 
yer tutan bir tarixi sənəddir.  

Məramnamənin giriş hissəsində Azərbaycanın bölünməsi 
və milli hərəkat tariximiz haqqında qısa məlumat verilir, 
mövcud durum qiymətləndirilir və Azərbaycanın bütövləş-
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məsinin və bunun üçün bütövlük ideyasının irəli sürülməsinin 
vacibliyi qeyd edilir. 

Məramnamənin giriş hissəsinin “Təbii haqlarımız” 
bölməsində deyilir:  

...təbii insan haqlarına uyğun, hər bir xalqın da, sadəcə bir 
xalq kimi yaranışdan var olan yaşama haqqı mövcuddur. 
Xalqın yaşama haqqı onun kompakt halda, birgə yaşamasını və 
məhz özü kimi yaşama istəyini nəzərdə tutur. Birgə yaşamaq 
xalqın parçalanmasının, bölünməsinin yolverilməzliyi demək-
dir. ...Özü kimi yaşama xalqın öz dilini, ədəbiyyatını, tarixini, 
musiqisini, adət-ənənələrini, əxlaqını, davranış biçimlərini, bir 
sözlə özünə məxsus bütün maddi və mənəvi mədəniyyətini 
qoruyub yaşatması, gəlişdirməsi və azad surətdə, maneəsiz 
olaraq gələcək nəsillərə ötürə bilməsi deməkdir. Əsarətdə 
olmaq, yaxud parçalanmaq bunu ortadan qaldırır, xalqın birgə 
və özü kimi yaşama haqqını pozur... 

Hər xalqın bir xalq olaraq yaşaması və öz milli sərvətinə 
özünün sahiblik edə bilməsi üçün azadlıq haqqı vardır. Xalqın 
azadlığı onun müstəqil dövlət qurub öz-özünü idarə etməsi, 
milli iradəsinin üstün tutulması, öz maddi və mənəvi 
mədəniyyətini sərbəstcə yaşadıb gəlişdirə bilməsi, öz Vətəninin 
milli sərvətlərindən bir xalq olaraq hamılıqla yararlanması və 
s. deməkdir. 

...Xalqın yaranışdan var olan bu təbii haqlarının məhdud-
laşdırılmasında imperiyaçılıq, müstəmləkəçilik, istismar, 
diktatorluq, totalitarlıq, avtoritarlıq və s. kimi zorakılıqlar cid-
di rol oynayır. Bu cür zorakılıqlara qarşı çıxmaq, müqavimət 
göstərmək, mübarizə aparmaq xalqın təbii haqqıdır və heç bir 
qanun, heç bir şəriət, sinif, qrup, yaxud “külli-ixtiyar” sahibi 
bu təbii haqqı xalqın əlindən ala bilməz. 

...Dünyadakı əlli milyonluq Azərbaycan türkü ...Müstəqil 
Bütöv Azərbaycan dövlətini qurub öz-özünü idarə etmək və öz 
müqəddəratını özü təyin etmək hüququna malikdir. 

Məramnamədə daha sonra son yüz ildə fars şovinizmi 
tərəfindən Azərbaycan türklərinin təbii haqlarının məhdudlaş-
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dırılması və həmin haqların mövcud durumu haqqında 
məlumat verilir. 

Məramnamədə “millətləşmə” anlayışına xüsusi yer verilir. 
Millətləşmə dedikdə bir xalqın milli kimlik şüurunun, milli 
ideologiyasının və milli hərəkatlarının formalaşması prosesi 
nəzərdə tutulur. 

Məramnamənin giriş hissəsinin “Bütöv Azərbaycan 
Birliyinin yaranma zərurəti” bölməsində deyilir: 

...Xalqımız siyasi tarix səhnəsinə əlli milyonluq vahid bir 
millət olaraq çıxmasa, Azərbaycana qurtuluş yoxdur! Azər-
baycanın qurtuluşu Güneydəki istiqlalımızdan və sabah möv-
cud olacaq iki Azərbaycan dövlətinin ümumxalq referendumu 
yolu ilə birləşib bütövləşməsindən asılıdır. O bütövləşməyə 
indidən hazırlaşmaq və onu gerçəkləşdirəcək milli gücü 
vaxtında yetişdirə bilmək üçün bu gün bütövlüyü hədəf alan 
milli təşkilatlanmaya böyük ehtiyacımız var. 

Milli təşkilatlanma ehtiyacımız Azərbaycanın güneyində, 
Azərbaycanın quzeyində və xaricdəki soydaşlarımız arasında 
Bütöv Azərbaycan ideyasına bağlı kütləvi xarakter daşıyan 
təşkilatların yaranmasını və bu təşkilatların qarşılıqlı əmək-
daşlığını, sıx iş birliyini bir zərurət olaraq irəli sürür. 

Biz Azərbaycanın azadlığı, istiqlaliyyəti, bütövlüyü uğrun-
da mübarizə aparan şəxslər, siyasi və ictimai qurumlar bu 
zərurəti dərindən dərk edərək əlli milyonluq xalqımızın milli 
təşkilatlanma formalarından biri kimi Bütöv Azərbaycan 
Birliyini (qısaca: BAB) yaradır və Müstəqil, Bütöv, Demokratik 
Azərbaycan hədəfli bütün qurumlarla qarşılıqlı əməkdaşlığa, 
sıx iş birliyinə ürəkdən hazır olduğumuzu bildiririk. 

Məramnamənin “Bütöv Azərbaycan anlayışımız” adlanan 
birinci bölümündə başlıca hədəflər, mərhələlər, görüşlər, 
prinsiplər və vəzifələr göstərilir.  

Məramnamədə Müstəqil, Bütöv və Demokratik Azərbay-
can BAB-ın başlıca hədəfləri kimi qəbul edilir. Bu hədəflərə 
çatmaq üçün isə üç strateji mərhələ – hazırlıq, istiqlaliyyət  və  
bütövləşmə mərhələləri müəyyən edilir.  
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Hazırlıq mərhələsində millətləşmə prosesinin dərinləş-
məsi, həmçinin kadrlaşma probleminin həlli, Azərbaycan 
Respublikasında dövlət müstəqilliyinin, milli-demokratik 
dövlət quruculuğunun dərinləşməsi, elmi-texniki və sosial-
iqtisadi yüksəlişə nail olunması nəzərdə tutulur. Bu mərhələdə 
Azərbaycanın güneyinin milli-mədəni, yaxud milli inzibati 
muxtariyyətinin, “İran” adlanan dövlətin federativləşməsi də 
istisna olunmur. Lakin bu dəyişikliklərin istiqlaliyyətə gedən 
yolda yalnız bir mərhələ olacağı qəbul olunur.  

İstiqlaliyyət mərhələsində milli azadlıq hərəkatının yeni 
yüksəliş dalğasının başlanması və Azərbaycanın güneyində 
müstəqil dövlətin qurulması nəzərdə tutulur.  

Bütövləşmə mərhələsində isə iki Azərbaycan dövlətinin 
birləşərək vahid dövlətə – Bütöv Azərbaycan Dövlətinə çev-
rilməsi nəzərdə tutulur. 

Məramnamənin “Başlıca görüşlər” bölməsində “Azərbay-
can türk milləti”, “milli dövlət”, “dünyəvi dövlət, “sosial 
dövlət”, “hüquq dövləti” və b. anlayışlar izah edilir, demok-
ratiya və insan haqları müdafiə olunur.  

Həmin bölmədə “Azərbaycan türk milləti” anlayışı əsasən 
Qərbi Avropa  yanaşmasına (bu barədə bax, səh. 146-151) 
uyğun olaraq etnik çərçivədən çıxarılır və ideya-siyasi mənada 
qiymətləndirilir:  

BAB millətin eyni bir milli kimlik şüuruna və istiqlal 
məfkurəsinə malik toplum olmasına söykənir və hesab edir ki, 
Azərbaycan türk milləti irqindən, dinindən-məzhəbindən, etnik 
mənsubiyyətindən, sinfi mənsubiyyətindən və s. asılı olmayaraq 
Azərbaycanın milli və tarixi ərazisini özünə Vətən sayan, 
Azərbaycan türk mədəniyyət şüurunu paylaşan, Azərbaycan 
milli tarix şüurunu daşıyan, taleyinin Azərbaycanla bağlılığına 
inanan, Müstəqil, Bütöv, Demokratik Azərbaycan Dövlətini 
qurmağa və onu əbədi yaşadıb yüksəltməyə çalışan insanların 
etno-sosial birliyidir. 

...Aparıcı və dominant türk etnosu hər kəsin bərabə-
rhüquqlu vətəndaş sayılacağı Azərbaycandakı milli azlıqların, 
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azsaylı xalqların və etnik qrupların haqlarının qorunmasında 
qarant rolu oynayır və buna təminat verir.  

Fikrimizcə, belə tərifi “Azərbaycan xalqı” anlayışına 
vermək daha doğru olardı. Çünki, “xalq” anlayışı qeyri-etnik 
mənada da (bax, səh. 150) işlədilə bilər. “Türk milləti” ifadəsi 
isə birbaşa etnik məna kəsb etdiyindən onu müxtəlif etnosların 
siyasi, ərazi, şüur və s. əsasında birliyi mənasında işlətmək ol-
maz. Bu, məramnamənin ziddiyyətli məqamlarındandır. 

“Başlıca görüşlər” bölməsində daha sonra deyilir: 
...BAB Bütöv Azərbaycan dövlətini müstəqil, demokratik, 

milli, dünyəvi (laik) və sosial bir hüquq dövləti kimi görür. 
Milli dövlət dedikdə ali hakimiyyətin hər hansı bir şəxsə, 

xanədana, klana, partiyaya, zümrəyə və ya sinfə yox, qeyd-
şərtsiz yalnız millətə məxsus olduğu və yalnız millətin 
iradəsinin üstün tutulduğu bir dövlət anlayırıq. 

Dünyəvi dövlət dedikdə dinin dövlətdən ayrılmasını, dinin 
və şəriətin dövlət işlərinə qarışmamasını başa düşürük. Heç bir 
toplum dinsiz ola bilməz, ancaq din toplumun dövlət işlərinə 
qarışmamalı, heç bir siyasətə alət olmamalı və toplum 
düzəyində öz varlığını sürdürməlidir. 

Sosial dövlət dedikdə sosial ədalətin gözlənilməsi, bütün 
vətəndaşlar üçün fürsət bərabərliyi, milli gəlirin ədalətli 
bölünməsi, hər kəs üçün iş, təhsil, səhiyyə və s. kimi sosial, 
iqtisadi, mədəni imkanların yaradılması və hamının insan kimi 
yaşayıb rifaha qovuşa bilməsi məqsədiylə demokratik sistemi 
zədələmədən dövlətin sosial və iqtisadi həyatda müəyyən 
nizamlayıcı rol oynamasının gərəkliliyini nəzərdə tuturuq. 

Hüquq dövlətini yalnız hüququn hakim olduğu dövlət kimi 
başa düşür, Anayasada təsbit olunmuş və Azərbaycanın qəbul 
etdiyi uluslararası sənədlərə uyğun insan haqları, vətəndaş 
hüquqları və azadlıqlarının qanunla qorunmasını, hakimiyyət 
bölgüsünün gerçəkləşməsini və məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyini əsas götürürük. 

...BAB-ın inancına görə: 
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- yaşanılan sistemlər içərisində çağdaş bir toplum üçün ən 
uyğun və ideal bir düzən demokratiyadır; 

- milli iradənin üstünlüyü və ali hakimiyyətin gerçəkdən 
millətə məxsusluğu demokratiyasız mümkün deyil; 

- çoxpartiyalı bir sistemin, açıq toplumun varlığı və 
millətin azad, sərbəst səsvermə ilə öz nümayəndələrini 
hakimiyyətə seçə bilməsi yalnız demokratik düzəndə müm-
kündür; 

- dövlətin cümhuriyyət idarə şəkli ancaq demokratik 
düzəndə öz gerçək mahiyyətini göstərə bilər; 

- dövlətin millətə xidmət üçün bir vasitə sayılması daha 
çox demokratik düzəndə ola bilər; 

- insan haqlarının aliliyinə, vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının ən yaxşı şəkildə qorunmasına, azsaylı xalqların 
öz varlıqlarını sərbəst şəkildə davam etdirmələrinə yalnız 
demokratik düzən güvəniləsi təminat verə bilər və s. 

BAB-ın fikrincə Bütöv Azərbaycanda demokratiya mədə-
niyyətinin bərpa edilərək oturuşub gündəlik həyat tərzinə 
çevrilə bilməsi üçün çağdaş dünya təcrübəsi ilə yanaşı türk 
etnosunun tarixi təcrübəsindən və demokratiya ənənəsindən də 
geniş istifadə edilməlidir... 

Məramnamədə aşağıdakı özəl prinsiplər qəbul olunur: 
1. Hürriyyətçilik – insan haqlarının, vətəndaş hüquqları-

nın və azadlıqlarının qorunmasını, toxunulmazlığını və hüqu-
qun üstünlüyünü əsas götürür; 

2. Çoxfikirlilik və xoşgörü – toplumda inanc və düşüncə 
müxtəlifliyinin yanaşı mövcudluğunu, biri-birinə zidd və əks 
fikirlərin yanaşı yaşamasını, çoxfikirliliyə (plüralizmə) 
dözümlülüyü və ona xoşgörü (tolerantlıq) ilə yanaşılmasını 
tələb edir;   

3. Təsanüdçülük – sosial ədalətin, milli həmrəyliyin, birlik 
və bərabərliyin mövcudluğu naminə ümumi ilə xüsusinin, 
toplumla fərdin mənafeyinin ahəngdar vəhdətinə nail olmağı, 
bütün vətəndaşların maddi və mənəvi inkişafına, rifaha 
qovuşmasına, xoşbəxt yaşamasına yetməyi nəzərdə tutur;  
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4. İstiqlalçılıq – Bütöv Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
yaranmasını, bu müstəqilliyin qorunmasını və möhkəmlənib 
qüdrətlənməsini irəli sürür;  

5. Millətçilik – irqçiliyi və şovinizmi rədd edib, dünya 
türklüyünün ayrılmaz tərkib  hissəsi olan Azərbaycan türk milli 
kimliyini dərk etməyi, əlli milyonluq Azərbaycan türk millətini 
ürəkdən sevməyi, onu qorumağa və yüksəltməyə çalışmağı 
bildirir;     

6. Vətənçilik – Bütöv Azərbaycanın milli və tarixi əra-
zilərini müqəddəs vətən saymağı, sevməyi, onun bütövlüyünün 
yaranması, qorunması və gəlişməsi uğrunda fədakarlığa hazır 
olmağı ifadə edir; 

7. Öncüllük və yöncüllük – çağdaş dünya elminin və 
texnologiyasının uğurlarına, milli mentalitetimizə, intellektual 
və fiziki sərvətlərimizə söykənərək Vətənimizi siyasi, iqtisadi, 
mədəni, elmi və s. sahələr üzrə dünyanın öncül və yöncül 
ölkələri sırasına çıxartmağı, əhalimizi inkişaf etmiş, yüksək 
savadlı, bacarıqlı, firavan və zəngin bir millətə çevirməyi, bir 
sözlə Vətənimizi, Millətimizi, Dövlətimizi və İnsanımızı 
yüksəltməyi hədəf alır. 

Məramnamənin “Başlıca vəzifələr” bölməsində deyilir: 
BAB ...hesab edir ki, Müstəqil, Bütöv Demokratik 

Azərbaycanın yaranması üçün gərəkən əlverişli daxili və xarici 
şərtlər yetişməkdədir. ...BAB hazırlıq dövrünün başlıca 
vəzifələri kimi aşağıdakı işlərin görülməsini önəmli bilir: 

1. Əlli milyonluq Azərbaycan türklüyü içərisində eyni bir 
milli kimlik şüurunun biçimləndirilməsi və xalqımızın eyni 
milli-siyasi ideallar ətrafında bütövləşdirilməsi... 

2. Əlli milyonluq Azərbaycan türklüyü içərisində milli 
təşkilatlanmanın gücləndirilməsi və kütləviləşdirilməsi... 

3. Parçalanmış Azərbaycan Vətəni və bölünmüş Azərbay-
can türk milləti gerçəkliyinin dünyaya duyurulması... 

4. Azərbaycanın bütün problemlərinin əlli milyonluq 
xalqımızın ümummilli işinə çevrilməsi...   
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Məramnamənin “Bütöv Azərbaycan yolumuz” adlanan  
ikinci bölümü əsasən milli kimlik şüurumuzun biçimlənməsi 
probleminə həsr olunmuşdur. Milli kimlik şüuru isə milli 
gücün mühüm ünsürü kimi qiymətləndirilir. Həmin bölümdə 
deyilir: 

...Milli kimlik şüuru – xalqı öz ətrafında toplayaraq bir-
ləşdirib bütünləşdirən və eyni hədəflərə yönəldən təməl dayaq 
sayılır. Xalqımızı başqalarından ayıran və bizi biri-birimizə 
bağlayıb “Biz!” edən məhz bu kimlik şüurudur. Bu gün torpağı 
parçalanmış və övladları dünyaya səpələnmiş əlli milyonluq 
xalqımızın bir qisminin “Azərbaycanlı”, digər böyük bir 
qisminin “İranlı”, başqa bir qisminin də “Gürcüstanlı”, 
“Ermənistanlı” və s. yox, vahid bir anlayışda bütövləşəcəyi və 
qürurla “Biz!” adlandıra biləcəyimiz vahid milli kimlik 
şüuruna yiyələnməsi həlledici şərtdir. Bu həlledici şərt əlli 
milyonluq xalqımızın vahid bir Azərbaycan türk kimliyi 
şüuruna yiyələnməsini, özünü yalnız bu anlayışla tanımasını və 
məhz bu anlayışın idrakını daşımasını tələb edir. 

...Bütöv Azərbaycan yolu əlli milyonluq xalqımızın eyni bir 
Azərbaycan türk milli kimlik şüurunu dərk etməsindən keçir.  

Məramnamənin ikinci bölümündə milli kimlik şüuru-
muzun biçimlənməsində dil, tarix, mədəniyyət, Vətən və ülkü 
amillərinin oynadığı mühüm roldan ayrı-ayrılıqda bəhs edilir 
və bu sahədə olan problemlər göstərilir. 

“Milli kimlik şüurumuzun biçimlənməsində dil amili” 
bölməsində deyilir: 

Milli kimliyin ən önəmli amillərindən biri dil şüurudur. 
Əslində dil şüuru milli kimlik şüurunun ilk pilləsidir və dil 
şüuruna yiyələnmənin başlanması öz ardınca milli kimliyin 
digər amillərini də hərəkətə gətirir. 

İnsan nə qədər çox dil öyrənir-öyrənsin, öz doğma ana 
dilinin incəliklərini yaxşı bilməli, onu dərindən sevməli, və 
yüksəltməyə çalışmalıdır. Dil şüuru ana dilinə özəl sevgi 
bəslənməsi, onunla qürur duyulması və onun zənginləşməsinə, 
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yüksəlməsinə, bütün sahələr üzrə ümumişlək ünsiyyət vasitəsi 
olmasına çalışılması üzərində qurulur. 

Məramnamədə Milli kimlik şüurumuzun biçimlənməsində 
dil amili ilə bağlı özəl adlarımızın milliləşdirilməsi, ədəbi 
dilimizin cilalanması, zənginləşdirilməsi və işlənmə 
dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən lüğət tərkibimizin 
gərəksiz alınma sözlərdən təmizlənməsi, digər türk 
ləhcələrində işlənən və unudulmuş türk sözlərinin ədəbi 
dilimizə gətirilməsi, Bütöv Azərbaycanın latın qrafikalı 
ortaq əlifbaya keçməsi və b. vacib məsələlər qeyd edilmişdir. 

Məramnamənin “Milli kimlik şüurumuzun biçimlən-
məsində tarix amili” bölməsində deyilir: 

...Tarix ilk sırada toplumun bu günədək olub-bitənlərdən 
ibarət keçmişidir. Olub-bitən bu keçmişlə bağlı insanlar bəlli 
bir görüşə yiyələnər və həmin görüş tarix şüuru adlanar. Tarix 
şüuru insanların keçmişlə bağlı bilgisi və duyğusu üzərində 
qurulur... 

Keçmişi əks etdirən ortaq tarix şüuru indini yönlən-
dirməkdə və gələcəyi biçimləndirməkdə çox böyük önəm 
daşıyır. ...çağdaş siyasi mədəniyyətin və onunla bağlı kimlik 
şüurunun, həmçinin gələcəyin təməl yönlərinin hazırlanıb 
formalaşmasında ən mühüm amillərdən biri ortaq tarix şüuru 
hesab edilir. 

...Milli tarix şüurunun biçimlənməsində iki amil – 1. soy-
kök (əcdad) amili və 2. tarixi dövlətlər amili həlledici önəmə 
malikdir. 

Bu bölmədə soykök və dövlətçilik tariximizin rus və fars 
şovinizmi tərəfindən saxtalaşdırıldığı və bununla da milli tarix 
şüurumuza böyük zərbə vurulduğu haqqında ətraflı danışılır və 
yeni milli tarix görüşünün ana xətləri göstərilir: 

- qədim kəngər (şumer/sumer) yazıları sayəsində konkret 
etnos ünvanlı bəşər tarixinin ortaya çıxdığı m.ö. IV minillikdən 
indiyədək, yəni ən azı bilinən son altı min ildir ki, Azərbaycan 
bir türk yurdu olaraq tanınmışdır; 
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- ən azı altı min illik yazılı yaşı olan bu əzəli və əbədi türk 
yurduna – Azərbaycana m.ö. III minilliyin sonlarında sami et-
nosları (ərəblər, yəhudilər, assurlar...) m.ö. VIII-VII əsrlərdə 
fars və ona qohum tayfalar, m.ö. VI-V əsrlərdə erməni (hay) 
tayfaları gəlib yerləşmiş və zəiflədiyimiz dövrlərdə fürsətdən 
yararlanıb torpaqlarımızı qəsb etmişlər; 

- ən azı altı min illik yazılı tarix sübut edir ki, soykökümüz 
– ulu əcdadımız türkdür və Azərbaycan ərazisində tarix boyu 
təməl, aparıcı, dominant etnos məhz türklər olmuşdur; 

- Dağıstandan Kəngər körfəzinə, Xəzər dənizindən doğu 
Anadoluya və Kərkükədək öz damğasını vurmuş Azərbaycan 
türk etnomədəni arealı daxilində türklərin hər hansı bir 
farsdilli, yaxud qafqazdilli tayfanı assimilyasiya etməsi faktını 
hələ indiyədək heç kim heç bir dəlillə ortaya qoya bilməmişdir. 
Çünki o Qafqazdilli və farsdilli gəlmə etnoslar Azərbaycanda 
indi də yaşayırlar və qətiyyən assimilyasiya edilməmişlər; 

- “Tarix şumerdın başlanır” (Samuel Kramer) düşün-
cəsinə uyğun olaraq, konkret etnos ünvanlı ilk bəşər 
mədəniyyəti də məhz kəngər türklərinə məxsusdur və çağdaş 
dünya sivilizasiyası tarixən qazandığı bir sira mədəni dəyərlər 
üçün məhz türklüyə borcludur; 

- dövlət və dövlətçilik üzrə bəşəriyyətə müəllimlik etmiş 
türklər yabançıların işğal dövrlərini çıxmaqla Azərbaycan 
ərazisində daim dövlət sahibi olmuş və Azərbaycanın tarixi 
dövlətlərini də onlar yaratmışlar. Başqa sözlə, Kəngər, Makan, 
Elam, Aratta, Kuti, Lullubey, Kas, Su, Subar, Turuk, Elümay, 
Manna, Midiya, Atarpaten, Ağvan və s. kimi qədim dövlətlər 
məhz türklər tərəfindən qurulmuşdur və tarixi türk döv-
lətləridir; 

- Caclı, Salarlı, Azərbaycan Atabəyləri, Elxanlı, Qaraqo-
yunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi, Əfşar, Qacar kimi dövlətlərin 
sonradan “İran” adı altında pərdələnmiş Farsıstan farslarına 
heç bir aidiyyəti yoxdur və türklərin aparıcı, dominant etnos 
olduğu bu dövlətlər birbaşa orta çağ Azərbaycan türk 
dövlətləridir... 
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Əslində “İran” adlandırılan dövlət yalnız 1925-ci ildən 
sonra bir fars dövlətinə çevrildi və 1925-ci ilədək onun fars 
dövləti kimi götürülməsi sırf siyasi məqsədlərdən irəli gələn 
şüurlu saxtakarlıqdır. 

- Azərbaycan türklərinin Qacar Dövlətini farslara “bağış-
lamaqla” bir tərəfdən Qacarların mərkəzləşdirmə siyasətləri 
təhrif olunaraq yadelli işğalçıların Azərbaycana basqını kimi 
təqdim edilir, digər tərəfdən isə, mərkəzdənqaçan qüvvələrin – 
Azərbaycan xanlıqlarının öz hakimiyyətlərini qorumağa 
çalışmaları az qala Azərbaycan xalqının istiqlaliyyət uğrunda 
mübarizəsi kimi qələmə verilir...    

    “Milli kimlik şüurumuzun biçimlənməsində mədəniyyət 
amili” bölməsində deyilir: 

İnsanların yaratdığı bütün maddi və mənəvi dəyərlərin 
cəmi mədəniyyət sayılır. Lakin insan toplumdan qıraqda 
yaşamadığı üçün onun yaratdığı mədəni dəyərlər öncə öz 
toplumunun milli mədəniyyətinə aid olur, sonra isə bu 
dəyərlərin müəyyən qismi başqa toplumlar tərəfindən də 
mənimsənilərək ümumiləşir və dünya mədəniyyətinə daxil 
edilir... 

...milli mədəniyyət bir toplumun düşüncə sistemi, maddi-
mənəvi dəyərləri və həyat tərzinin ahəngdar bütünüdür. 

...milli mədəniyyəti toplum yaratsa da, toplumun 
formalaşıb millətə çevrilməsində, vahid bir millət olaraq 
yaşamasında və yüksəlməsində milli mədəniyyət çox önəmli rol 
oynayır. 

...Tarixi təcrübə göstərmişdir ki, hərbi, siyasi və iqtisadi 
baxımdan işğala uğrayan toplumlar öz milli mədəniyyətləri 
səbəbinə özlərini qoruya və anı çatanda imperiyanın hərbi, 
siyasi və iqtisadi ağalığından qurtula bilirlər. Lakin milli 
mədəniyyətin ortadan qaldırılması – yabançılaşdırılması kütlə-
vi manqurtlaşma yaradır və bu kültür imperializminin 
ağalığından qurtula bilmək çox çətin məsələdir. ...Kültür 
imperializminə boyun əyib öz milli mədəniyyətini itirmiş 
toplumlar əbədi əsarətə məhkumdur. ...İllər uzunudur ki, milli 
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mədəniyyətimizin düşüncə sistemi yox sayılaraq ört-basdır 
edilir, maddi-mənəvi dəyərlərimiz önəmsizləşdirilərək kiçil-
dilir, həyat tərzimiz təhqir olunaraq aşağılanır. Məqsəd 
xalqımızda öz milli mədəniyyətinə qarşı aşağılıq kompleksi 
formalaşdırmaq, imperiya ağalarının hakim mədəniyyətinə 
heyran kəsilməyimizə və öz ayranımıza turş deyib bəyən-
məməyimizə, yabançılaşıb manqurtlaşmamıza nail olmaqdır. 
Çünki aşağılıq kompleksinə uğramış insanlarımız özlərinin 
Azərbaycan türkü olmasından utanacaq, sıxılıb əzab çəkəcək və 
bu əzabdan qurtulmaq üçün assimilyasiyaya könüllü boyun 
əyəcək, hətta özlərinə haqq qazandırmaq üçün imperiya 
ağalığından daha artıq milli varlığımıza düşmən kəsiləcəklər. 
Sapı özümüzdən olub ruslaşan, yaxud farslaşan manqurt-
larımızın Azərbaycan türk milli varlığına qarşı üzdəniraq 
əməlləri məhz buradan doğmuşdur.  

...aşağılıq kompleksinə uğradılaraq çaşdırılan ...toplum-
ların assimilyasiyadan qurtulmaqda yeganə doğru çıxış yolu 
böyüklük kompleksinə sarılmaqdır. Böyüklük kompleksi 
toplumun öz milli mədəniyyətini qoruyub daha da gə-
lişdirməsində çox mühüm rol oynayır, toplum fərdlərinin öz 
kimliklərindən qürur duyub iftixar etməsinə səbəb olur və 
assimilyasiyaya qarşı milli müqavimətin gücünü artıran 
enerjisini yüksəldən bir amilə çevrilir. Böyüklük kompleksinə 
malik toplumların həm özləri öz qədrlərini bilir və öz milli 
varlığına hörmətlə yanaşır, həm də başqaları bu topluma qarşı 
saymazyana davranmaqdan çəkinir və nisbətən hörmətlə 
yanaşmağa, haqlarını tanımağa məcbur olurlar. 

Lakin böyüklük kompleksi ilə bağlı iki həssas məsələyə 
ayrıca diqqət yetirilməlidir: 1. Toplumun böyüklük kompleksi 
başqalarının kiçikliyi, aşağılığı anlamına gəlməz. Əgər bir 
toplum özünü böyük, başqalarını kiçik, aşağı sayırsa, labüdən 
şovinizmə yuvarlanacaq və gec-tez öz şovinistliyinin altını 
çəkəcəkdir. Böyüklük kompleksi toplumun başqalarından üstün 
olması yox, aşağılıqdan qurtulub milli şəxsiyyətə çevrilməsi və 
qürurlu bir millət kimi yaşaması yoludur. 2. Böyüklük 
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kompleksinin formalaşdırılmasında ifrata varmaq və heç bir 
elmə, dəlil-sübuta söykənməyən nağıllar uydurmaq çox 
ziyanlıdır. Çünki, bu cür nağıllar inamsızlıq, etimadsızlıq 
yaratmaqla böyüklük kompleksinə qarşı dalğaqıran rolu 
oynaya bilər. 

Böyüklük kompleksinin başlıca qaynağı bütün yönləri ilə 
milli mədəniyyətdir. Gerçəkliyi əks etdirən elmi əsaslar üzrə 
milli mədəniyyətin araşdırılıb öyrənilməsi, bilinməsi, sevilməsi 
və tanıtdırılması milli qürur duyğusunun biçimlənməsində və 
toplumun milli şəxsiyyət qazanıb məğrur bir millətə 
çevrilməsində çox böyük önəm daşıyır. Ümumtürk mədəniy-
yətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Azərbaycan türk milli 
mədəniyyəti xalqımızda böyüklük kompleksinin yaranması üçün 
tamamı ilə yetərli bir səviyyədədir. Sadəcə bu möhtəşəm milli 
mədəniyyətlə bağlı bilgi, sevgi və tanıtma məsələlərinə özəl 
diqqət yetirilməlidir. 

Daha sonra Məramnamədə dünya mədəniyyətində çox 
önəmli yer tutan türk elat mədəniyyətinin, həmçinin bəşər 
tarixində məhz türklərin adı ilə bağlı olan bir çox mədəni 
nailiyyətlərin (təkərin və arabanın icadı, atın əhliləşdirilməsi və 
atçılıq, yəhər, yüyən və üzənginin hazırlanması, atlı qoşun 
növü, uzun əyri qılıncın hazırlanması, yonca əkinçiliyi, 
dəmirçilik, şalvar, ütü, dəri çəkmə və dəri qurşağın icadı, cib 
dəsmalından istifadə və s.) öyrənilməsi və tanıdılmasının 
vacibliyi qeyd olunur. 

Məramnamənin “Milli kimlik şüurumuzun biçimlənmə-
sində Vətən amili” bölməsində deyilir: 

...Coğrafi ərazi adicə bir torpaq parçası, Vətən isə mü-
qəddəs bir məkandır. ...Ölkə hüdudları daxilindəki ərazi insan 
üçün yalnız coğrafi anlayışdırsa, o zaman insanın bu əraziyə 
münasibətində elə bir özəl bağlılıq hissi və vazkeçilməz 
duyğusallığı olmaz. Həmin insan ən yaxşı halda öz doğulub 
boya-başa çatdığı bölgəni sevər, ona xüsusi məhəbbət bəsləyər. 
Lakin bu məhəbbət bütün ölkəni içərən Vətən eşqi yox, ölkənin 
yalnız müəyyən bölgəsinə aid olan məhdud diyar (məmləkət, 
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yurd) sevgisidir. Xatırladaq ki, diyar sevgisi insan varlığına 
xas olan, sosial çevrədən daha çox fərdlərin şüuraltındakı 
xatirələrindən irəli gələn tamamı ilə təbii və normal bir 
duyğudur. Milli dəyərlər üzərində köklənmiş düzgün təlim-
tərbiyə, milli ideologiya və onun təbliği, bir sözlə, sosial 
çevrədən gələn təsir təbii diyar sevgisini şüuraltı sahədən şüur 
sahəsinə çıxararaq bütün ölkəni içərən Vətən eşqinə çevirə 
bilər. Yəni əslində Vətən eşqi diyar sevgisindən – insanın 
doğulub boya-başa çatdığı bölgəyə məhəbbətindən başlayır. 
Lakin burada sosial çevrədən gələn təsirin xarakterini 
unutmaq olmaz. Həmin təsirin xarakteri güdülən siyasi 
hədəflərdən asılıdır... 

Yalnız öz şəxsi, yaxud qrup mənafeyini güdən bəzi 
siyasətbaz qüvvələr  ...yerliçiliyi qabardaraq hədəfə çevirməyə 
çalışırlar. Təbii diyar sevgisini istismar edən bu siyasətbazlar 
ölkənin bütünlüyünü zədələyər və ölkədəki ayrı-ayrı bölgələri 
üz-üzə qoyaraq vahid Vətən siyasi anlayışının tam oturuşma-
sına ciddi zərbə vurar. 

Bəzi qüvvələr də müstəmləkəçi imperiya siyasəti yürüdərək 
ayrı-ayrı ölkələri eyni bir çatı altında toplamağa və vahid 
Vətən kimi göstərməyə can atırlar. Təbii ki, bu müstəmləkəçi 
imperiya siyasəti də milli Vətən anlayışına qarşıdır. 

Millətləşmə sürəci isə nə ayrı-ayrı diyarları, nə də 
imperiya ərazisini yox, məhz milli Vətəni hədəfə çevirər. Milli 
Vətən millətin kollektiv şurunda toplanmış sosial hafizənin – 
qan yaddaşının dayağıdır... 

Coğrafiyadan Vətənə keçid millətin yaranmasının coğrafi 
şərtidir. Bu şərtin gerçəkləşməsində iki amili mühüm rol 
oynayır: 1. Toplum üzvlərinin mütləq çoxluğunda təkcə öz 
böyüyüb boya-başa çatdığı bölgəyə yox, bütün ölkəyə yönəlik 
özəl bağlılıq hissinin və vazkeçilməz duyğusallığın – Vətən sev-
gisinin formalaşması; 2. Vətən sevgisinin şüur sahəsinə 
çıxarılaraq dərk edilməsi və insanlarda yüksək vətən şüurunun 
yaranması.  
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Bu bölmədə daha sonra fars şovinizmi tərəfindən 
qondarma “İran” anlayışının Vətən kimi qəbul etdirilməsinin 
heç bir əsası olmaması tarixi faktlarla göstərilir və Azərbaycan 
türkləri üçün məhz Bütöv Azərbaycanın vahid Vətən anlayışı 
kimi formalaşmasının vacibliyi vurğulanır:  

Bütöv Azərbaycan Vətəni anlayışının oturuşub sabit-
ləşməsi və əlli milyonluq Azərbaycan türklüyünün şüuruna 
hakim kəsilməsi millətləşmə sürəcimizi tamamlayar, xalqımızı 
milli şəxsiyyətə çevirər və Müstəqil, Bütöv, Demokratik 
Azərbaycan idealımızın gerçəkləşməsində həlledici rol 
oynayar. Bu gerçəkliyi unutmamalı və milli kimlik şüurumuzun 
biçimlənməsində Vətən Amilinə özəl diqqət yetirməliyik. 

Məramnamənin “Milli kimlik şüurumuzun biçimlənmə-
sində ülkü amili” bölməsində deyilir: 

...dil, tarix, mədəniyyət, Vətən və s. kimi amillər nə qədər 
ciddi önəm daşısalar da, bir toplumun millətə çevrilməsi 
ülküsüz – məfkurəsiz mümkün deyil.  

Digər amillərin biçimləndirdiyi milli kimlik şüuru dünəni 
dəyərləndirib bu günü anlamağa imkan verir, milli kimlik 
şüurunu tamamlayan ülkü amili isə sabaha yönəlik həyat 
xəritəsi olub, toplumun hara gedəcəyini, niyə gedəcəyini, necə 
gedəcəyini, nə ilə gedəcəyini və s. göstərir... 

...Milli ülkü toplumun sabahına işıq salan və onun həyat 
yolunu aydınlandıran yaradıcı qüvvədir... 

...Milli ülkü varılası hədəfləri və bu hədəflərə aparacaq 
yolları əks etdirən sistemli düşüncə və fəaliyyətlərin ölçülüb-
biçilmiş planıdır. Toplumun sabaha yönəlik hədəfləri çox ola 
bilər. Başlıca məsələ bu hədəflərin ən mühümlərini doğru 
təsbit etmək və həmin mühüm hədəflərin toplum tərəfindən 
bilinib-dərk edilməsinə və toplum üzvlərinin böyük çoxlu-
ğunu hərəkətə gətirən daxili generatora çevrilməsinə nail 
olmaqdır. Çoxsaylı hədəflər içərisindən ən mühümləinin seçilib 
toplumda geniş yayılmasına nail olmaq milli ülkünün əsas 
şərtlərindən biridir. Ən mühüm hədəflərin seçilməsi toplumun 
düşdüyü şəraitdən asılı olaraq dəyişkən xarakter daşıyır. 
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Toplum üçün hər yeni şəraitə uyğun yeni hədəf aktuallıq 
qazanıb önə çıxa bilər. Bir hədəf əldə olunduqdan sonra başqa 
hədəf ortaya çıxacaq və beləliklə də hədəflər bitməyəcək. 
Hədəflərin bitməsi istər insan üçün, istərsə də toplum üçün 
yalnız ölüm halında mümkündür. Yaşayan, canında güc və 
enerji olan insanın, yaxud toplumunsa hədəfləri bitə bilməz.  

İndiki anda Azərbaycan türklərinin əlli milyonluq vahid 
bir toplum olaraq ən mühüm hədəfi və milli ülküsünün təməli 
istiqlaliyyətdir. Bu mühüm istiqlaliyyət hədəfi XX yüzilliyin 
əvvəllərində böyük öndərimiz M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə 
təsbit olunmuş və həmin hədəf üzərində biçimlənən milli 
ülkümüzə müsavatçılıq adı verilmişdir. Azərbaycan türklüyünə 
müsavatçılıq milli ülküsünü qazandıran böyük şəxsiyyət-
lərimizin  fikrincə: 

“Müsavatçılıq böyük türk mədəniyyətinə bağlı, milli, 
mədəni və insani dəyərləri mənimsəyən, hürriyyət, cüm-
huriyyət və istiqlal ideyasına sadiq Azərbaycan vətən-
sevərliyidir”. 

Lakin müsavatçılıq dəyişməz, donuq və durğun yox, əksinə, 
çevik, yeni şərtlərə uyğun gəlişə bilən, dinamik bir milli ülkdür. 
Unudulmasın ki, artıq günümüz üçün cümhuriyyət anlayışı 
qazanılmış bir davadır və dövlətimizin cümhuriyyət şəklində 
olmasına heç kim etiraz edə bilməyəcəyi üçün müsavatçılığın 
tanımlanmasında bu anlayışa yer verilməsinə ehtiyac yoxdur.  

Həmçinin günümüzdə demokratiya anlayşı öz məzmu-
nunda hürriyyət, azadlıq, bərabərhüquqluluq, sosial ədalət, 
qanunun aliliyi, hüququn üstünlüyü və s. kimi anlayışları da 
içərdiyinə görə daha uğurludur və dövrümüzün şərtlərindən 
irəli gələrək işlədilməsi daha düzgündür.   

Nəhayət  nəzərə alaq ki, Ə.Elçibəy tərəfindən siyasi 
müstəviyə gətirilən Bütöv Azərbaycan idealı çağımızda 
aktuallıq qazanaraq önə çıxmış və milli ülkümüzün ikinci ən 
mühüm hədəfinə çevrilmişdir. İstiqlaliyyət və Bütövlük 
Azərbaycan türklüyünün biri-birini tamamlayan iki ən mühüm 
hədəfidir və qətiyyən vahid milli ülkümüzdən – müsavatçılığı-
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mızdan ayrı təsəvvür edilə bilməz. O zaman çevik və dinamik 
milli ülkümüz – müsavatçılıq məfkurəmiz indiki çağın şərtlərinə 
uyğun yenidən açıqlanmalı və tanımlanmalıdır. 

BAB belə hesab edir ki: 
“Müsavatçılıq – böyük türk mədəniyyətinə bağlı olan, 

milli, mədəni və insani dəyərləri mənimsəyən, demokratiya, 
istiqlaliyyət və bütövlük ideallarına sadiq Azərbaycan 
vətənsevərliyidir”. 

Başqa sözlə, Azərbaycan türklərinin çağdaş şərtlərə uyğun 
milli ülküsü demokratiya, istiqlaliyyət və bütövlük hədəfləri 
üzərində qurulmuş yeni müsavatçılıqdır...   

Məramnaməni “Bütöv Azərbaycan siyasətimiz” adlanan 
üçüncü – sonuncu bölümündə Bütöv Azərbaycan yolundakı dış 
və iç əngəllərə qarşı siyasətimiz, həmçinin milli bütünləşmə 
siyasətimizin mədəni-mənəvi, sosial-iqtisadi və siyasi-ideoloji 
yönləri araşdırılır.  

Məramnamədə “dış əngəllər” kimi Azərbaycanın bütövləş-
məsini öz mənafeyinə uyğun görməyən dövlətlərin və qlobal 
güclərin yarada biləcəyi əngəllər göstərilir. Buna qarşı isə 
hərtərəfli milli gücə sahib olmaq, regional bloklara daxil 
olmaq, qlobal siyasətin ikiqütblülükdən çoxqütblülüyə keçməsi 
istiqamətində fəaliyyət göstərmək  və s. məqbul sayılır. 

Məramnamədə “iç əngəllər” kimi milli kimlik şüuruna 
hələ tam sahib olmamağımız, etnik seperatizm təhlükəsi, 
tayfaçılıq, yerliçilik və bölgəçilik, dini, beynəlmiləlçi-proletar 
və kosmopolit kimliyin milli kimliyə qarşı qoyulması və s. 
göstərilir.  

Məramnamənin “Milli bütünləşməmizin mədəni-mənəvi 
yönü” bölməsində deyilir: 

BAB belə hesab edir ki, əlli milyonluq Azərbaycan 
türklüyünün milli bütünləşməsində ilkin şərt mədəni-mənəvi bü-
tövlüyümüzün qorunması, gəlişdirilməsi və yüksəldilməsidir. 

...BAB böyük öndərimiz M.Ə.Rəsulzadənin “Mədəniyyətin 
qayəsi siyasəti elmə tabe etməkdir” tezisinə söykənərək milli 
bütünləşmə siyasətimizin elmi əsaslar üzərində qurulmasını 
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vacib sayır və buna görə də əlli milyonluq Azərbaycan 
türklüyünə məxsus vahid milli mədəniyyətimizin istiqlaliyyət 
və bütövlük amalları baxımından araşdırılıb öyrənilməsini, 
xalqımıza öyrədilməsini və dünyaya tanıdılmasını gərəkli 
bilir. 

BAB belə hesab edir ki: 
...Bütün sahələr üzrə milli mədəniyyətimizin fikir və sənət 

əsərlərinin toplanması, bərpası, qorunması, indiki nəsillərə və 
dünyaya tanıdılması ən vacib məsələlərdən biridir... 

“Bütöv Azərbaycanın milli mədəniyyət konsepsiyası”nda 
milli dil siyasətinə özəl diqqət yetirilməlidir.  

Əlli milyonluq Azərbaycan türk millətinin milli dili Azər-
baycan türkcəsidir. 

Azərbaycan dövləti milli mədəniyyətimizin təməl daşı olan 
Azərbaycan türkcəsinə rəsmi dövlət dili kimi xüsusi qayğı 
göstərməli, əlli milyonluq Azərbaycan türklüyünə məxsus bu 
dilin qorunub gəlişdirilməsinə, yüksəldilməsinə, dünyada layiq 
olduğu şərəfli bir yer tutmasına yönəlik milli dil siyasəti 
yürütməli və aydınlarımızın köməyi ilə həmin siyasəti həyata 
keçirməlidir.  

Əlli milyonluq Azərbaycan türklüyü ərəb, kiril əlif-
balarından yaxa qurtarmalı və latın əsaslı Bütöv Azərbaycan 
əlifbasında birləşməlidir.  

Əlli milyonluq Azərbaycan türklüyü ortaq milli ədəbi dilə 
yiyələnməlidir...   

Əlli milyonluq Azərbaycan türklüyünün milli tarixi şovinist 
fars və rus strategiyalarına xidmət edən uydurma tarix 
görüşündən yaxa qurtarmalı, Azərbaycan tarixi Azərbaycan 
türk milləti gerçəkliyinə söykənərək milli tarix şüurumuzu 
düzgün yöndə biçimləndirəcək milli tarix görüşü əsasında 
araşdırılıb öyrənilməli və öyrədilib tanıdılmalıdır.  

...Ədəbi irsimiz həm sənətkarlıq, həm də bütövlük, 
istiqlaliyyət, milli dövlətçilik, Azərbaycan türk milli kimlik 
şüurunun yüksəldilməsinə xidmət baxımından öyrənilib dəyər-
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ləndirilməli və istedadlı qələm sahiblərimizin bu yöndə yazıb-
yaratmalarına xüsusi önəm verilməlidir... 

Harada yaşamasından asılı olmayaraq, əlli milyonluq 
xalqımızın folkloru, mifoloji görüşləri, xalq təbabəti (türkə-
çarə), etnoqrafiyası, həyat tərzi, davranış biçimləri, etnope-
doqogikası, ənənəvi əmək məşğuliyyəti sahələri, məişəti, etik və 
estetik görüşləri, bir sözlə milli varlığımıza aid bütün sahələr 
dərindən araşdırılıb öyrənilməlidir... 

Əlli milyonluq Azərbaycan türklüyü dini mənsubiyyətinə 
görə müsəlmandır və müqəddəs islam dini milli varlığımızın 
ayrılmaz tərkib hissəsidir. Məzhəb ayrılığı güdülməyən ənənəvi 
islamı əsas götürməklə müqəddəs dinimiz fanatizmdən, 
xurafatdan, ateizmdən, fars şovinizminin strateji gedişlərindən 
qorunmalı, eyni zamanda çağdaş dünya sivilizasiyasının “din 
dövlətdən ayrıdır” prinsipi unudulmamalıdır. 

...Milli mədəniyyətimizin bütün sahələrinin tarixi tədqiq 
edilməli, özəlliklə də dövlətçilik və hərb mədəniyyətimizin 
tarixi təcrübələri dərindən araşdırılıb öyrənilməli və müstəqil, 
Bütöv Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bu təcrübələrdən yara-
rlanılmalıdır... 

 Məramnamənin “Milli bütünləşməmizin sosial-iqtisadi 
yönü” bölməsində deyilir: 

BAB belə hesab edir ki, əlli milyonluq Azərbaycan 
türklüyünün milli bütünləşməsində toplumumuzun sosial-
iqtisadi bütövlüyü ən mühüm şərtlərdən biridir. 

...Toparlasaq, indiki dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi 
bütövlük probleminin çözülməsinə yönəlik milli bütünləşmə 
siyasətimizin iki əsas xətti var: 

1. Milli mədəniyyətimizdə, özəlliklə toplum fəlsəfəmizdə 
sosial-iqtisadi bütövlüklə bağlı dəyərlərin araşdırılıb öyrə-
nilməsi, geniş təbliğ edilib tanıdılması və əlli milyonluq 
xalqımız içərisində bu dəyərlərin yönverici status qazanmasına 
çalışılması; 

2. Milli-siyasi partiyalaşmamızın yüksək səviyyəyə çatması 
üçün əlli milyonluq Azərbaycan türklüyünün siyasi qüvvələri 
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arasında milli məfkurəmizin təməl dəyərlərinə əsaslanan 
uzlaşmanın – konsensusun yaradılması. 

Milli bütünləşmə siyasətimizin sosial-iqtisadi yönü ilə 
bağlı bu iki xəttə dair BAB-ın görüşü aşağıdakılardır: 

Qədim türklərin dünyagörüşündə toplum fəlsəfəsində xü-
susi ilə ümuminin uyumlu (ahəngdar) vəhdəti həlledici önəm 
daşımışdır. Bu fəlsəfədə nə mütləq xüsusi mülkiyyət, nə də 
mütləq ümumi mülkiyyət qəbul edilirdi. Əksinə xüsusi mülkyyət 
məqbul sayılırdı, lakin onun mühüm bir qismi ümuma verilməli 
idi ki, toplumda sosial müvazinət qoruna bilsin. 

...Sonralar milli təsanüd – solidarizm adlandırılmış bu 
düşüncə sistemi qədim türklərdə “ülüş” anlayışı ilə ifadə 
edilirdi. ...türk törəsinin ən ciddi normalarından birinə 
çevrilib əməl edilməsinə ciddi diqqət yetirilən ülüş sistemi 
qədim türklərin həyat tərzindən doğmuşdur. İlk öncə savaşda 
qazanılan hərbi qənimətin bütün topluma paylanması üzərində 
qurulmuş ülüş anlayışı zaman-zaman üç formada gerçəkləş-
dirilirdi: 1. Yağma forması... 2. Xeyriyyəçilik forması... 3. 
Vergi forması... 

Türk ülüş sisteminin əsas dəyərlərindən biri iməcilik idi... 
BAB-ın fikrincə milli mədəniyyətimizin iməcilik anlayışını 

və ülüş milli təsanüd sisteminin xeyriyyəçilik, özəlliklə də 
ədalətli vergi anlayışlarını geniş öyrənib-öyrətmək, topluma 
tanıtmaq və bu milli dəyərlərimizin əlli milyonluq Azərbaycan 
türklüyünə – yönverici sosial status qazanmasına nail olmaq 
gərəkdir... 

İkinci xətlə siyasi qüvvələrin milli məfkurəmizin təməl də-
yərləri əsasında uzlaşması ilə BAB belə hesab edir ki, bu uzlaş-
ma məhz milli təsanüd – solidarizm üzərində qurulma-lıdır. 

Milli məfkurəmizin – müsavatçılığın  əsasında milli təsa-
nüd durur. Milli təsanüd Bütöv Azərbaycan dövlətçiliyinin fəl-
səfi əsasıdır və bu fəlsəfi əsas əlli milyonluq Azərbaycan türk 
toplumunun siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sahələri üçün təməl 
təşkil edir. 
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...Milli hakimiyyətin yönəldəcəyi Müstəqil, Bütöv, Milli 
Azərbaycan dövləti və bu dövlətin milli təsanüd üzərində quru-
laraq demokratik, dünyəvi (laik), sosial bir hüquq dövlətinə 
çevrilməsi yeganə qurtuluşumuzdur. 

...Məhz  ...milli mədəniyyət dəyərlərimizə və istiqlaliyyət, 
bütövlük kimi ortaq ideallarımıza söykənməklə siyasi qüvvələ-
rimizin uzlaşması mümkündür... 

Məramnamənin “Milli bütünləşməmizin siyasi-ideoloji 
yönü” bölməsində deyilir: 

BAB belə hesab edir ki, əlli milyonluq Azərbaycan 
türklüyünün milli bütünləşməsində xalqımızın siyasi qüvvələri 
arasında siyasi-ideoloji bütövlük həlledici şərtlərdən biridir. 

...Bəziləri yalnız fərdin azadlğını əsas götürür və liberal 
dəyərlər təməlində uzlaşaraq ayrıca bir qütbə çevrilir. Bu qütb  
...cəmiyyətin liberallaşması uğrunda mübarizə aparır. 

Bəziləri üçün əsas məsələ əzilən fəhlə sinfinin azadlığıdır. 
Yalnız sosial dəyərlər təməlində uzlaşaraq bir qütbə çevrilən 
bu insanlar ...cəmiyyətdə proletariatın hakimiyyətini qurmaq 
istəyirlər.  

Bəziləri ümməti qabardır və dini dəyərlər təməlində 
uzlaşaraq ayrıca bir qütbə çevrilir, cəmiyyətdə dini hakimiyyət 
yaratmağı üstün tuturlar. 

Bəziləri millətin azadlığını əsas götürür və milli mənafe 
təməlində uzlaşaraq ayrıca bir qütbə çevrilir, millətin imperiya 
əsarətindən qurtulub öz müstəqil dövlətini qurması və öz milli 
hakimiyyətini yaratması uğrunda mübarizə aparır. 

Bəziləri də nəliyindən asılı olmayaraq, yalnız mövcud 
olanı qorumağa, mühafizə etməyə can atırlar və s.  

...bir xalq üçün yalnız öz müstəqil milli dövləti daxilində 
sinfi bütünləşmənin xeyri ola bilər; imperiya daxilində isə sinfi 
bütünləşmə ən uzağı imperiyanın cildini, rəngini dəyişər, lakin 
mahiyyət eyniylə qorunar və sinfi bütünləşmə də bu imperiya 
mahiyyətinin qorunmasına xidmət edən ideoloji bağa çevrilər. 

 Azərbaycanın güneyində ümməti qabardaraq dini dəyərlər 
təməlində uzlaşıb bütünləşdik, ancaq nəinki problemlərimiz 
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çözülmədi, əksinə bir az da artdı və gördük ki, şah dövrünün 
“vahid İran xalqı”nda olduğu kimi molla dövrünün “vahid 
müsəlman ümməti”ndə də panfarsizm hakimdir, türk milli 
varlığı isə məhvə məhkumdur.  

Xalqımızın siyasi qüvvələri içərisində panfarsizmin hakim-
liyini hansı formada olursa-olsun qorumağa çalışan mühafizə-
karlar da, fərdlərin azadlığını əsas alıb müəyyən yumşalma və 
milli-mədəni haqlar istəyən liberallar da var. Lakin əlli mil-
yonluq Azərbaycan türklüyünün düşdüyü bu dözülməz acına-
caqlı durumda gerçəkdən xalqımızı düşünən, onun halına ya-
nan və çıxış yolu arayan həqiqi siyasi qüvvələr üçün yeganə 
doğru yol millət təməlindən çıxış etməkdir... 

...Ona görə də xalqımızın gerçək siyasi qüvvələrinin baş-
lıca hərəkət nöqtəsi əlli milyonluq Azərbaycan türk milləti 
olmalı və məhz millətin azadlığı əsas götürülərək milli mənafe 
təməlində uzlaşılmalıdır. 

Milli mənafe təməli milli hədəfləri də ortaya qoyur: çağdaş 
Azərbaycan üçün bu milli hədəflər Müstəqil, Bütöv, De-
mokratik Azərbaycan hədəfləridir. 

...Çeşidli toqquşmaların məngənəsində əzilib məhv 
olmamaq, bir xalq kimi öz milli varlığımızı qoruyub gəlişdirə 
bilmək üçün xalqımızın siyasi qüvvələri milli mənafe və milli 
hədəflər təməlində uzlaşıb siyasi-ideoloji bütövlüyə qovuşmalı 
və əlli milyonluq Azərbaycan türklüyünün milli bütünləşmə 
sürəcini həyata keçirməlidir... 

1997-ci ildə əsasən xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları 
özündə birləşdirən daha bir təşkilat – Dünya Azərbaycanlıları 
Konqresi (DAK) yaradıldı. Bu təşkilat da öz fəaliyyətində 
Güney Azərbaycanın azadlığı və vətənimizin bütövlüyünü 
uğrunda mübarizəni əsas götürüb. BAB və DAK-da həm Qu-
zeydən, həm də Güneydən olan hərəkatçıların birgə fəaliyyət 
göstərməsi fars şovinizminə qarşı milli azadlıq mübarizəsində 
Quzey və Güney cəbhələrinin birləşməsi istiqamətində mühüm 
addım olmuşdur. 
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Son illər Güneyin azadlığı və Azərbaycanın bütövlüyü 
uğrunda ictimai-siyasi fəaliyyət daha da canlanmışdır. Belə ki, 
bu yöndə yeni təşkilatlar (Bütöv Azərbaycan Gənclər 
Təşkilatı – BAGT (2009), Bütöv Azərbaycan Ocaqları – 
BAO (2011), Uluslararası Güney Azərbaycan Konseyi – 
UGAK (2012, bu təşkilat haqqında bax, səh-57) və s.) yaran-
mış, Güney mövzusunda keçirilən ictimai-siyasi və mədəni təd-
birlərin sayı və bu mövzuda informasiya mübadiləsi artmağa 
başlamışdır.  

 
 

4. Türk millətçiliyində üçlü sistem 
 

Türk millətçiliyinin formalaşdığı dövrdən bu günə qədər 
üç əsas prinsip bir sistem şəklində bu ideologiyanın özülündə 
dayanmışdır: Türklük, Müasirlik, İslam. Mahiyyətcə bu üçlü 
sistemə uyğun ilkin fikirlərə XIX əsr Azərbaycan (H.Zərdabi, 
S.Ə.Şirvani, C.Əfqani və b.) və Osmanlı (Əli Suavi, İ.Şinasi və 
b.) maarifçilərində rast gəlmək olar. Sonradan bu ideoloji 
prinsiplər artıq bir şüar şəklində Ə.Hüseynzadə, Z.Göyalp, 
M.Ə.Rəsulzadə və b. ideoloqlar tərəfindən inkişaf etdirilmiş və 
türk millətçiliyinin ən ümumi prinsipləri kimi təsbit olun-
muşdur. Hətta ilk türk respublikası olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin dövlət bayrağında da həmin prinsiplər uyğun 
olaraq mavi, qırmızı və yaşıl rənglərlə öz əksini tapmışdır. Bu 
gün də həmin üçrəngli bayraq respublikamızın dövlət rəmzidir. 
Tarixi təcrübə bu üç prinsipin nə qədər doğru və mükəmməl bir 
sistem təşkil etdiyini sübut etmişdir. 

Birinci prinsip olan türklük – türk milli varlığını qoru-
maq, yaşatmaq və yüksəltməyi, milli şüura və milli dövlətə sa-
hib olmağı əks etdirir. Belə ki, burada türk dili, türk folkloru və 
türk tarixinin qorunması, yaşadılması və yüksəldilməsi ilə türk 
milli varlığını yüksəltmək, milli şüura sahib güclü, bütöv bir 
millətə çevrilmək nəzərdə tutulur. Bu proses başqa millətlərin 
milli haqlarına toxunmamaq şərti ilə həyata keçirilməlidir. 
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Aydındır ki, milli varlığı qorumaq, yaşatmaq və yüksəltmək 
bütün millətlərin milli ideologiyasinin baş prinsipidir. 

İkinci prinsip olan müasirlik – elmi-texniki tərəqqi, iqtisa-
di inkişaf, hüquqi-demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunu 
əks etdirir. 

Bəzən müasirlik anlayışı yanlış mənalarda qəbul  olunur və 
müasirlik məsələsi daim mübahisələrə səbəb olur. Ərəb mənşə-
li “müasir” sözü hərfi mənada çağdaş, əsrə/dövrə uyğun, indiki, 
bugünkü mənasını verir. Bu mənada bu gün nə mövcuddursa 
ona müasir demək olar: müasir (bugünkü) Afrika, müasir 
(bugünkü) Əfqanıstan, müasir (bugünkü) Avropa və s. İdeoloji 
baxımdan isə, “müasir” sözü fərqli məna daşıyır. Bu mənada 
inkişafdan geri qalmış xalqlar (məsələn, bəzi Afrika qəbilələri), 
dini təmayüllü və ənənəvi idarəçiliyə malik dövlətlər (İran, 
Əfqanıstan, Vatikan, bəzi Afrika və Asiya ölkələri və s.) 
müasir sayılmır. Göründüyü kimi, ideoloji mənada “müasirlik” 
anlayışı inkişaf anlayışı ilə bağlıdır. İnkişafın əsas göstəri-
cilərinə isə elmi-texniki və iqtisadi tərəqqi, hüquqi, demokratik 
dövlət quruculuğu və s. daxildir. Yəni, milli ideologiyamızdakı 
müasirlik prinsipi elmi-texniki və iqtisadi tərəqqidə, hüquqi, 
demokratik dövlət quruculuğunda inkişaf etmiş dünya ilə 
ayaqlaşmağı əks etdirir. Qeyd olunan göstəricilərə görə dün-
yanın üç böyük inkişaf mərkəzi mövcuddur: Şimali Amerika 
(ABŞ və Kanada), Qərbi Avropa (Avropa Birliyinin aparıcı 
dövlətləri: Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya) və 
Şərqi Asiya (Yaponiya və Cənubi Koreya). Bu mərkəzlərdən 
bizə ən yaxını Avropa olduğundan “müasirlik” prinsipini 
“Avropalaşma” kimi də ifadə edirlər. Yəni elmi-texniki və 
iqtisadi inkişafda, hüquq sistemində, demokratik cəmiyyət 
quruculuğunda Avropa dövlətləri bizim üçün nümunədir və biz 
onların təcrübəsindən yararlanmalıyıq. Bu zaman milli mənəvi 
dəyərlərimizi qorumaq zəruri şərtdir. Belə ki, dövlətimizi 
gücləndirmək və inkişaf etdirmək üçün Avropadan yalnız elmi-
texniki tərəqqini, təhsil, iqtisadiyyat və hüquq sistemini, 
demokratiyanı götürməliyik, onların milli mənəvi dəyərlərini 
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yox. Təəssüflər olsun ki, millətimizə düşmən olan qüvvələr 
tərəfindən belə bir təbliğat aparılır ki, guya bizim milli mənəvi 
dəyərlərimiz (ailə ənənələrimiz, hətta musiqimiz, dilimiz, 
geyimimiz) inkişafımıza mane olur. Düşünülmüş şəkildə belə 
bir fikir aşılanır ki, guya Avropa kimi inkişaf etmək üçün məhz 
Avropa xalqlarının milli mənəvi dəyərlərini götürməliyik. 
Hətta bu gülünc fikri “elmi cəhətdən əsaslandırmağa” da ça-
lışırlar, hətta insanlarımızı inandırıb, onlarda aşağılıq kom-
pleksi yaratmağa da nail olurlar. Guya  milli dəyərlərimiz müa-
sirliyə və inkişafa ziddir, inkişafa nail olmaq üçün Avropa 
xalqlarının milli dəyərlərini də qəbul etməliyik. Yəni, məsələn, 
qadınlar açıq-saçıq giyinməli, ailə ənənələrinin “buxov”undan 
azad olmalı, insanlar xarici dildə danışmalı, əcnəbi musiqiyə 
qulaq asmalıdırlar və s. Bir sözlə, milli varlığımızı itirməliyik. 
Bütün bunların adını “müasirlik”, milliliyın adını isə “gerilik” 
qoymaqla mənəvi-psixoloji üsulla düşüncəmizə təsir göstərilir 
və insanlarda yanlış müasirlik düşüncəsi yaradılır. Əslində isə 
belə “müasirləşmə” yalnız əsarətə və geriliyə səbəb ola bilər. 
Bu məsələ haqqında kitabın növbəti bölmələrində daha geniş 
danışacağıq. 

Üçüncü prinsip olan islam – türk millətinin əsrlərdən bəri 
qəbul etdiyi və şüurunda yaşatdığı islam dininin dəyərlərini 
qoruyub-yaşatmaq və yüksəltməyi əks etdirir. Lakin bu dini 
təmayüllü dövlət qurmağı nəzərdə tutmur. Əksinə, dini dövlət 
qurmağın (dini ehkamların qanunla məcburiləşdirilməsinin) 
dinin əsl mahiyyətinə zidd olduğu qəbul olunur.  

Bəzən islam prinsipinin də mahiyyəti düzgün başa 
düşülmür, belə ki, bu prinsipi türklüyə və ya müasirliyə bir 
alternativ kimi qəbul etməklə sistemin ziddiyyətli olduğunu 
iddia edirlər. Əslində isə cəmiyyətin milli və dini mənsubiyyəti 
biri-birinə heç vaxt alternativ ola bilməz, əksinə onların paralel 
mövcud olması labüddür. Bu məsələyə növbəti bölmədəki 
“dini məsələlər” məqaləsində geniş toxunacağiq. 

Milli ideologiyamızın görüşlər sistemində ayrı-ayrı məsə-
lələri araşdırdıqca bu üçlü sistemin mahiyyəti və əhəmiyyəti 
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daha da aydınlaşır. Həmin məsələləri isə kitabın ikinci və 
üçüncü bölmələrində araşdıracağıq. 

 
  

5. Türk millətçiliyinin səviyyələri 
 

Türk milləti böyük millət olmaqla, tarixən çox geniş 
ərazilərdə yayılmış və bu ərazilərdə eyni vaxtda bir neçə türk 
dövləti mövcud olmuşdur. Bununla da müstəqil dövlətçilik 
tarixinə malik ayrı-ayrı türk xalqları meydana çıxmışdır. Bu 
gün də 7-si müstəqil olmaqla 20-yə yaxın türk dövlət qurumu 
mövcudur. Aydındır ki, türk millətçiliyi bir milli ideologiya 
kimi bütün türk xalqlarını əhatə edir. Yəni, bu ideologiyanın 
hədəfi ən yüksək səviyyədə türk dövlətlərinin müəyyən 
formada birliyidir. Lakin, bu hədəfə qədər ayrı-ayrı türk 
xalqları və dövlətləri səviyyəsində milli hədəflərə çatmaq 
zəruridir. Bu hədəflərə uyğun olaraq türk millətçiliyinin üç 
səviyyəsi müəyyən edilir. 

Türkçülüyün birinci səviyyəsi ayrı-ayrı türk xalqlarında 
milli məsələlərin həllini əks etdirir. Yəni, birinci səviyyədə 
hədəf ayrı-ayrı türk xalqlarının türk milli dəyərlərinə söykənən 
bütöv və müstəqil dövlətə sahib olmasıdır. Milli ideologiya-
mızın bu səviyyəsi uyğun olaraq bir türk xalqının (və ya 
dövlətinin) adı ilə adlandırılır. Məsələn, Azərbaycan türkləri 
üçün “Azərbaycançılıq”, Türkiyə türkləri üçün “Türkiyəçilik”, 
türkmənlər üçün “Türkmənçilik” və s. 

Türkçülüyün ikinci səviyyəsi müəyyən xüsusiyyətlərinə 
(ərazi, mənəvi dəyərlər və s.) görə daha yaxın türk xalqlarını 
əhatə edir və onların müəyyən birliyini hədəf ğötürür. Milli 
ideologiyamızın bu səviyyəsi Oğuz xalqları üçün “Oğuzçuluq”, 
Qıpçaq xalqları üçün “Qıpçaqçılıq” və s. adlandırıla bilər. 

Türkçülüyün üçüncü səviyyəsi bütün türk xalqlarını əhatə 
edir. Türk millətçiliyinin bu səviyyəsi “Turançılıq” və ya  
“Bütün Türkçülük” (“Pantürkizm”) adlandırılır. Bəzən “Türk-
çülük” ifadəsi milli ideologiyamızın məhz üçüncü səviyyəsi 
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mənasında işlədilir. Burada hədəf bütün türk xalqlarının siyasi-
mədəni birliyinə nail olmaq və dünyada bir güc mərkəzinə 
cevrilməkdir. Öncə qeyd etdiyimiz kimi üçüncü səviyyədə 
türkçülük ideyalarını əsaslı şəkildə irəli sürən tarixə məlum ilk 
mütəfəkkir İ.Qaspıralıdır (1851-1914). Bu ideyaların ilkin ün-
sürlərinə isə XIX əsr Azərbaycan maarifçilərində (M.F.Axund-
zadə, H.Zərdabi və b.) də rast gəlinir. Turançılıq ideyaları 
sonradan Ə.Hüseynzadə, Y.Akçura, Z.Göyalp və b. ideoloqlar 
tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Onu da qeyd edək ki,  türk-
çülüyün səviyyələri türkçülük siyasətinin mərhələləri demək 
deyil, yəni bu siyasət hər üç səviyyədə eyni vaxtda, paralel 
olaraq aparılmalıdır. 

Hazirda birinci səviyyədə milli ideologiyamızın hədəfinə 
çatmış türk xalqı kimi yalnız Türkiyə türklərini göstərmək olar. 
Belə ki, bu gün Türkiyə xeyli inkişaf etmiş, müstəqil siyasət 
yeridən, bütöv və güclü milli dövlətidir. Lakin təəssüflər olsun 
ki, bu dövlətdə daha yüksək səviyyələrdə türkçülük (“Oğuz-
çuluq”, “Turançılıq”) nə dövlətin, nə də siyasi partiyaların si-
yasətində demək olar ki, yoxdur. Təkcə onu demək kifayətdir 
ki, “İran” adlanan dövlətdə milli haqları taptanan qırx milyon-
luq türkün problemi Türkiyədəki heç bir siyasi hərəkat tə-
rəfindən səsləndirilmir, Türkiyə sərhədlərindən kənardakı 
türkçülük yalnız Şimali Kipr və qismən də İraq türkmanları ilə 
məhdudlaşır. Bir sözlə, Türkiyə dövlətində türkçülük “Türki-
yəçilik” səviyyəsindən yuxarı qalxmır.     
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I I  BÖLMƏ.  Çağdaş milli  ideologiyamızın 
məsələləri 

 
1. Milli məsələlər 

 
Millət  və Vətən anlayışları 

 
Milli məsələlər araşdırılarkən ilk növbədə “millət” anlayışı 

öyrənilməlidir. “Millət” nədir? Bu sula zaman-zaman müxtəlif 
cavablar verilmişdir və bu gün də bu məsələdə ciddi fikir 
ayrılığı mövcuddur. Aydındır ki, millət insanların birlik forma-
larından biridir. Amma hansı birlik forması? Bu məsələdə 
mövcud görüşlər əsasən üç istiqamətdə inkişaf edir: 

1. Millət etnik birlik formasıdır. Burada ortaq dil və 
mədəniyyətə əsaslanan birlik forması nəzərdə tutulur. 

2. Millət siyasi birlik formasıdır. Burada bir dövlətin 
vətəndaşlarının birlik forması nəzərdə tutulur. 

3. Millət etnik-siyasi birlik formasıdır. Burada etnik 
birliyin (etnosun, xalqın) milli dövlətə və milli şüura (ilk 
növbədə milli dövlətçilik şüuruna) malik olduqdan sonrakı 
forması nəzərdə tutulur. 

Millətə etnik birlik forması kimi yanaşıldıqda ortaq dil və 
mədəniyyət amili əsas götürülsə də, bu anlayışların özünə də 
müxtəlif baxışlar var. Dil nisbətən sadə, hamı tərəfindən başa 
düşülən anlayış olsa da, mədəniyyət çox geniş anlayışdır və 
hamı tərəfindən eyni mənada qəbul olunmur. Elmdə mə-
dəniyyətə verilən ümumi tərif aşağıdakı kimidir: Mədəniyyət – 
insanların tarixən yaratdıqları maddi və mənəvi nemətlərin 
məcmusudur. Deməli, məişət adət-ənənələrindən tutmuş elmi-
texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə qədər hər şey (dil özü də) 
mədəniyyət anlayışına daxildir. Amma mədəniyyətin bu 
çoxsaylı ünsürlərinin hamısını millətləri biri-birindən fərq-
ləndirən, başqa sözlə, milli varlığı müəyyən edən amillər kimi 
qəbul etmək olarmı? Təbii ki, yox. Bəs bu ünsürlərdən 
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hansıları məhz milli varlığı müəyyən edən amillər kimi qəbul 
etmək olar? Bu məsələdə xüsusi mövqeyi olan mütəfəkkir-
lərdən biri milli ideoloqlarımızdan olan Ziya Göyalpdır. O, 
fərdi iradə ilə yaradılmayan dəyərləri (toplum (xalq) 
yaradıcılığını) fərdi iradə ilə yaradılan dəyərlərdən ayıraraq, 
birinciləri “kültür” (və ya “hars”), ikinciləri “mədəniyyət” 
anlayışına daxil etmiş və milli varlığı mədəniyyət yox, məhz 
kültürün müəyyən etdiyini demişdir (1.26). Z.Göyalp bu cür 
fərqləndirmə ilə milli varlıq məsələsinə xeyli aydınlıq 
gətirmişdir. Doğrudan da, millət fərd yox, fərdlərin birliyidirsə, 
onun varlığı fərdi yox, toplum iradəsi ilə yaradılan dəyərlərlə 
müəyyən edilə bilər. Yəni məsələn, fərdi yaradıcılıq 
nümunələri – alimlərin elmi əsərləri, müəllifi olan bədii əsərlər, 
istehsal olunan maddi nemətlər və s. beynəlmiləl dəyərlərdir və 
milli varlığı müəyyən edə bilməz. Milli varlığı yalnız toplum 
yaradıcılığının (xalq yaradıcılığının) məhsulu olan dəyərlər  
müəyyən edə bilər. Lakin, hazırda nə Türkiyədə, nə də 
Azərbaycanda “mədəniyyət” və “kültür” ifadələri Z.Göyalpın 
verdiyi tərifə uyğun mənada həmişə işlədilmir. Adətən 
“mədəniyyət” ifadəsi ümümi mənada (yuxarıda qeyd olunan 
ümumi tərifə uyğun) işlədilir. Ziya Göyalpın “kültür” 
anlayışına daxil etdiyi (milli varlığı müəyyən edən) ünsürlər isə 
daha çox “milli mədəniyyət”, “milli mənəvi dəyərlər” və s.  
kimi ifadə olunur. Z.Göyalpın “mədəniyyət” anlayışına daxil 
etdiyi ünsürlər isə adətən “sivilizasiya” termini ilə ifadə olunur. 
Lakin necə ifadə olunmasından asılı olmayaraq milli varlığı 
müəyyən edən amillər kimi məhz ictimai yaradıcılığa (“xalq 
yaradıcılığı” anlayışının ən geniş mənası) məxsus dəyərləri 
qəbul etmək ən doğrusudur. Bu dəyərlərə isə ilk növbədə dil və 
folklor (xalq ədəbiyyatı, xalq musiqisi, adət-ənənələr, 
mentalitet və s.) aiddir ki, onlar da bir fərd tərəfindən 
yaradılmır və tarixi inkişaf prosesində toplum daxilində bir növ 
öz-özünə formalaşır və nəsildən nəslə ötürülür. Bu dəyərlərin 
varlığı maddi deyil, daha çox mənəvi xarakter daşıyır (məsələn, 
sözlər, adətlər, qaydalar, musiqi və s.) və əsasən yaddaş 
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vasitəsiylə nəsildən nəslə ötürülür. Ona görə də bu dəyərlərin 
məhz milli mənəvi dəyərlər (MMD) adlandırılması tamamı ilə 
yerinə düşür. Lakin bu mənəvi dəyərlərin maddi daşıyıcıları 
(yazılar, əşyalar və s.) da ola bilər 

Millət ortaq mənəvi dəyərlərə malik insanların məhz ən 
böyük birlik forması kimi qəbul olunur. Aydındır ki, bu birlik 
forması birdən birə yaranmamışdır. Millətlərin meydana 
çıxmasına qədər tarixən ortaq mənəvi dəyərli insanların daha 
kiçik birgə yaşayış formaları – qəbilələr və tayfalar mövcud 
olmuşdur.  

Qəbilələr ibtidai icma quruluşunda (İİQ) qohum ailələrin 
birgə yaşayışı nəticəsində meydana çıxmışdır. İİQ-da 
qəbilələrin meydana çıxması təxminən orta paleolit dövründən 
(e.ə. 100-30-cu minilliklər) götürülür. Ərazi və mənəvi 
dəyərlərə (dil və ənənələr) görə yaxın olan qəbilələrin 
birləşməsi (təsərrüfatla birgə məşğul olması) nəticəsində isə 
tayfalar meydana çıxmışdır. Yaxın tayfaların birləşməsi 
nəticəsində isə tayfa birlikləri və millətlər formalaşmışdır. 
Tayfa və tayfa birliklərinin formalaşması həmçinin dövlətin 
ilkin ünsürlərinin (xüsusi mülkiyyət, siniflər, təbəqələşmə və 
s.) meydana çıxması ilə müşahidə olunmuşdur. Millətin 
foralaşmasını həmçinin, insan birliyinin “topluluq”dan daha 
mükəmməl formaya – “toplum”a (“cəmiyyət”ə) çevrilməsi ki-
mi də qiymətləndirirlər (1.26. və s.).  

Millətə siyasi birlik forması kimi yanaşma Qərbi Avropa 
yanaşması (fransız alimi E.Renan və b.) da adlanır. Bu 
yanaşma kifayət qədər ziddiyyətlidir və zaman-zaman hakim 
millətlərin şovinizminə, imperializminə və assimilyasiya 
siyasətinə bəraət qazandırmışdır (1.47). 

Millətə etnik-siyasi birlik forması kimi yanaşıldıqda milli 
dövlətçilik və milli şüur (bu anlayışlar haqqında bir az sonra 
geniş məlumat verəcəyik) milli varlığın zəruri ünsürü kimi 
müəyyən edilir. Belə ki, milli dövlətçiliyi olmayan və milli 
şüuru formalaşmamış etnik birliklərin “millət” adlandırılması 
doğru sayılmır. Bu cür etnik birlikləri “millətləşməmiş”, “mil-
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lətə çevrilməmiş” xalqlar (və ya “milliyyət”lər) adlandırırlar. 
Millət haqqında marksist, modernist və başqa bir çox 
nəzəriyyələr əsasən etnik-siyasi yanaşmaya uyğundur. Həmin 
nəzəriyyələrdə eyni zamanda millətlər (və milli dövlətlər) – 
kapitalizmin (həmçinin ETT-nin), “millətə çevrilməmiş xalq-
lar” (və ya “milliyyət”lər, etnoslar) isə – feodalizmin məhsulu 
hesab olunur.  

Lakin etnik-siyasi yanaşma da kifayət qədər ziddiyyətlidir 
və xeylı mübahisə doğurur və fikrimizcə, məsələni daha da 
mürəkkəbləşdirir. Belə ki, bu gün öz dili və folkloru ilə 
fərqlənən, öz adı ilə tanınan, kifayət qədər saya malik, lakin  
milli dövlətçilik tarixi olmayan etnoslar (qaraçılar və s.) vardır 
ki, onları millət adlandırmamaq düzgün olmaz. Həmçinin, 
kapitalist münasibətlərinin meydana çıxmasına qədər də 
yetərincə inkişaf etmiş etnoslar, onların öz mənəvi dəyərlərinə 
söykənən dövlətləri və fərqli etnik kimlik düşüncələri mövcud 
olmuşdur. Yəni, qədim və orta çağlarda da millətlərin mövcud 
olduğunu danmaq olmaz. Bir sözlə, millətlərin varlığını siyasi 
(dövlətçilik), sinfi, elmi-texniki, ictimai quruluş və s. amillərlə 
deyil, məhz etnik amillərlə (mənəvi dəyərlərlə) müəyyən etmək 
daha düzgündür. 

Hər bir millətin formalaşdığı dövrdən bu yana onun bir 
inkişaf yolu – tarixi mövcud olur ki, bu da dil və folklor kimi 
fərdi iradə ilə yaradılmayan, mənəvi xarakter daşıyan və 
bununla da milli varlığı müəyyən edən amildir. Deməli dil və 
folklor kimi  tarix də MMD-in bir ünsürüdür. Beləliklə, MMD-
in üç böyük ünsürünü müəyyən etmiş oluruq: dil, folklor və 
tarix.  Bu baxımdan millətə aşağıdakı kimi tərif verə bilərik: 

Millət – vahid dilə, folklora və tarixə malik ən böyük in-
sanlar toplumudur. 

Millət anlayışına yaxın mənalı “etnos” və “xalq”  termin-
ləri də məlumdur. Bəs bu anlayışlar necə başa düşülməlidir? 

Etnos (yunanca “etnos” – “xalq” deməkdir) anlayışını bö-
yüklüyündən asılı olmayaraq ortaq mənəvi dəyərlərə malik 
insanların istənilən birliyini ifadə edən ümumi anlayış kimi 
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qəbul etmək olar. Yəni, qəbilə, tayfa və millət ayrı-ayrılıqda 
insanların etnik birlik formalarıdır.  

Xalq isə daha geniş və çoxmənalı ifadədir. Bu ifadə termin 
kimi əsasən aşağıdakı 3 mənada işlədilir: 

1. Millət sözünün sinonimi kimi; 
2. Etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq müəyyən tarixi 

ərazidə və ya bir dövlətin ərazisində yaşayan insanların birlik 
forması kimi; 

3. Tayfa formasından millət formasına keçid mərhələsi 
olan, insanların tarixi etnik birlik forması kimi.  Belə ki, burada 
“xalq” (bəzən də “milliyyət”) dedikdə hələ müstəqil milli döv-
lətə və milli dövlətçilik şüuruna sahib olmamış, tayfa birlik-
lərindən üstün etnik birlik forması başa düşülür. Göründüyü 
kimi xalq anlayışına verilən bu tərif millətə etnik-siyasi 
yanaşmada müəyyən edilir. Bu mənada “xalq” (“milliyyət”) 
anlayışı etnik yanaşmada “millət” kimi qəbul olunur. 

Millət anlayışı ilə sıx bağlı olan Vətən anlayışı da xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Bəs Vətən nədir? Hansı əraziləri bir 
millətin vətəni hesab etmək olar? Aydındır ki, millətin 
formalaşması və yaşaması müəyyən coğrafiyada baş verir, yəni 
müəyyən ərazidə millətin MMD-i yaranır və inkişaf edir. Bu 
halda MMD həmin əraziylə müəyyən formada bağlanır. 
Məsələn, həmin ərazidə millətin dilində olan yer adları yaranır, 
millətin həyat tərzi yaşadığı ərazinin iqliminə uyğun 
formalaşır, bu ərazilər haqqında müəyyən məlumatlar folklora 
keçir və s. Həmçının həmin ərazidə yaşayan millət özünə 
dövlətlər də qurur. Bununla da həmin ərazi millətin doğma 
məkanına – vətəninə çevrilir. Bu baxımdan vətənə aşağıdakı 
kimi tərif verə bilərik: 

Vətən – millətin tarixən üzərində yaşadığı, maddi və mə-
nəvi dəyərlər yaratdığı və dövlət qurduğu  ərazidir. 

Onu da qeyd edək ki, işğal olunmuş ərazilərdə aparılan 
etnik təmizləmə, kütləvi soyqırım və ya assimilyasiya siyasəti 
nəticəsində yerli xalq yox edildikdə və gəlmə xalq bu əra-
zilərdə dövlət qurub uzun müddət yaşayıb-yaratdıqda, artıq 
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həmin ərazi gəlmə xalqın vətəninə çevrilmiş olur. Dünya 
tarixində bu cür hadisələr (məsələn, Amerika qitəsinın in-
gilislərin və latın xalqlarının vətəninə çevrilməsi s.) az baş 
verməmişdir. Belə ki, imperialist dövlətlər öz ərazilərini 
genişləndirmək, vətənlərini böyütmək üçün ədalətsiz olsa da bu 
üsuldan həmişə istifadə etmiş və bu gün də etməkdədirlər.  
Ona görə də bir ərazidə milli varlığı (MMD-i) qoruyub 
saxlamaq (müstəmləkə olduqda belə) vətənin özgəninkiləş-
məsininin qarşısını alır.   

             
 

Milli mənəvi dəyərlər və 
elmi-texniki tərəqqi 

 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi MMD ictimai (toplumsal) 

yaradıcılığın məhsulu olmaqla milli varlığı müəyyən edir. 
MMD-in birinci və ən mühüm elementi DİLdir. Dil MMD-
lərin bir elementi olmaqla yanaşı onun digər elementlərini 
(folkloru və tarixi) də müəyyən qədər özündə daşımaq xüsu-
siyyətinə malikdir. Ona görə də folklor və tarix unudulduqda 
belə, dil yaşayırsa, millət varlığını qoruyub saxlamış olur. Hər 
bir dildə minlərlə söz, on minlərlə lüğət vahidi olur ki, bunlar 
da məhz fərdi iradə ilə yaradılmayan ictimai yaradıcılıq 
məhsuludur. Bütün dünya dilləri ən ümumi xüsusiyyətlərinə 
görə dil ailələrində qruplaşdırılır. Dil ailələri isə qruplara və 
yarımqruplara bölünür. Bir dilin isə ləhcələri və şivələri olur.  

Dilin danışıq (xalq) və ədəbi formaları fərqləndirilir. 
Millətin bəzi təriflərində (məsələn, sovet ideologiyasında 
verilən tərifdə) yanlış olaraq məhz ədəbi dil milli varlığın 
zəruri şərti kimi qəbul olunur. Yəni, ortaq ədəbi dili for-
malaşmamış toplum millət hesab olunmur. Aydındır ki, öncə 
danışıq dili yaranır, sonra isə onun əsasında ədəbi dil yaradılır. 
Belə ki, ədəbi dil yerli ləhcələrin ən ümumi cəhətlərini özündə 
birləşdirən, müəyyən qədər onlardan fərqlənən və əsasən yazı 
üçün müəyyənləşdirilmiş, normalaşdırılmış dildir. Eyni 
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zamanda şifahi nitq üçün də ədəbi normalar (şifahi ədəbi dil) 
müəyyən olunur. Hazırda bir çox dünya xalqlarının (qaraçılar, 
bəzi Afrika, Cənubi Amerika və Okeaniya xalqları və s.) hələ 
də ədəbi dilləri formalaşmamışdır. Lakin həmin xalqları millət 
hesab etməmək düzgün deyil. Bir millətin ədəbi dilinin 
formalaşmasını onun varlığının zəruri şərti kimi götürmək 
yanlışdır. Çünki, ədəbi  dil sonradan fərdi iradə ilə yaradılır. 
Milli varlıq isə fərdi iradə ilə yaradılan amildən asılı ola 
bilməz. Əslində ədəbi dili formalaşmamış xalqlar dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən millət kimi qəbul olunur. 

Milli varlığın dildən sonra ikinci zəruri ünsürü olan folklor 
(yunanca “folk”–xalq, “lore”–bilik, hikmət) çoxşaxəli anlayış-
dır. Bu terminin sinonimi kimi “xalq yaradıcılığı” termini də iş-
lədilir. Ümumiyyətlə, folklor termini dar və geniş mənalarda iş-
lədilir. Dar mənada folklor yalnız xalq ədəbiyyatı kimi qəbul 
olunur. Geniş mənada isə bu termin həm də xalq musiqisi, 
adət-ənənələr, mifologiya, mentalitet, xalq geyimləri, xalq 
rəqsləri, xalq mətbəxi, xalq təbabəti və s. anlayışları özündə 
ehtiva edir.  

Bəs folklor necə yaranır? Folklorla fərdi yaradıcılıq 
arasında dəqiq bir sərhəd müəyyən etmək mümkündürmü? 
Folklor əsasən mənəvi (qeyri-maddi) xarakter daşıyan 
(deyimlər, ənənələr, qaydalar, formalar, musiqi və s.) dəyərdir 
və əsasən yaddaş vasitəsiylə, şifahi şəkildə nəsildən nəslə 
ötürülür. Maddi əşyalar (bəzək əşyaları, musiqi alətləri, 
geyimlər, heykəltəraşlıq nümunələri, kitablar, lent/dısk yazıları 
və s) isə bu mənəvi dəyərlərin yalnız daşıyıcısı ola bilər. Bəs 
bu dəyərlər toplum – yüzlər, minlər tərəfindən necə yaradılır? 
Aydındır ki, bir dəyəri yüzlərlə, minlərlə insan birdən-birə 
“oturub müştərək şəkildə” yarada bilməz. Hər hansı folklor 
nümunəsinin ilkin yaranışı mütləq fərdi iradə ilə bağlıdır. Bu 
nümunə isə müəyyən dövr ərzində insanlar arasında yayılaraq 
və müəyyən dəyişikliklərə məruz qalaraq toplumun ortaq 
yaradıcılığına çevrilir. Həmin dəyişikliklər nümunənin 
dəyərinin daha da artmasına, onun daha da ictimailəşməsinə 
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xidmət edir. Folklor nümunələrinin çoxvariantlılığı da buradan 
yaranır. Həmin dəyişikliklərdən sonra adətən nümunənin ilkin 
variantı və ilkin müəllifi bilinmir. Aydındır ki, hər fərdi 
yaradıcılıq nümunəsi folklora çevrilə bilməz. Yalnız o nü-
munələr folklora çevrilə bilər ki, insanların həyatına, ba-
xışlarına, onaqədərki ənənələrə uyğun olsun. Bu baxımdan fo-
lklor insan cəmiyyəti yarandığı gündən bu yana “qırılmaz 
zəncir” şəklində inkişaf edir. 

Fikrimizcə, müəllifin dəqiq bilinməməsi nümunənin folk-
lora aid edilməsinin zəruri şərtlərindən biri kimi götürülə bilər. 
Çünki, bu təsadüfi hadisə deyil. Əgər bir yaradıcılıq nümunəsi 
müəllifi bilinmədən şifahi şəkildə xalq tərəfindən yaşadılıbsa, 
deməli xalqın ruhuna uyğun olub, xalq onu sınağından keçirib 
və bəyənib, xalq üçün müəllifinin kimliyindən çox nümunənin 
mahiyyəti önəmli olub. Digər tərəfdən, xalq onu müəyyən 
qədər dəyişdirib, cilalayıb, daha da gözəlləşdirir. Bir sözlə, 
xalq o nümunəyə öz müəllifliyini verib. Yox, əgər bir 
yaradıcılıq nümunəsi şifahi şəkildə olsa da, müəllifinin adı ilə 
yaşadılıbsa, deməli xalq ona öz müəllifliyini verməyib və 
folklora aid edilməməlidir. Bəzən səhvən folklor toplularına 
müəllifi dəqiq məlum olan aşıq şeirlərini (qoşma, gəraylı, 
bayatı və s.) da daxil edirlər. Bu nümunələrin yalnız forması, 
janrı, yəni yazılış qaydaları xalq yaradıcılığının məhsulu ola 
bilər, özü isə yox.  

Onu da qeyd edək ki, müəllifin adı müəyyən səbəblərdən 
hətta yazılı ədəbiyyatda da itə bilər. Bu hallar istisnadır və 
aydındır ki, həmin nümunələr folklora aid edilə bilməz. Yəni, 
müəllifin dəqiq bilinməməsi xalq yaradıcılığı üçün kafi yox, 
zəruri şərtdir. 

Folklorda professional və kütləvi yaradıcılıq  biri-birindən 
fərqlənir. Yaradılmasında yalnız xüsusi sənət, peşə sahiblərinin 
(xanəndələr, aşıqlar, instrumental musiqiçilər, toxucular və s.) 
iştirak etdiyi folklor nümunələri professional (yəni, hansısa 
peşə ilə bağlı) folklor nümunələri sayılır. Lakin bu fərdi 
yaradıcılıq demək deyil, çünki, bu nümunələr çoxsaylı sə-
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nətkarlar arasında dildən-dilə, əldən-ələ keçərək dəyişilir, ci-
lalanır və ilkin variantı və müəllifi dəqiq bilinmir. Elə folklor 
nümunələri (məsələn, atalar sözləri, məsəllər, bayatılar, rəva-
yətlər, lətifələr, sadə xalq mahnıları, adət-ənənələr  və s.) də var 
ki, onların yaranmasında xüsusi peşə sahiblərinin iştirakı zəruri 
deyil. Belə folklor nümunələri kütləvi yaradıcılığa aid edilir. 
Bəzən yanlış olaraq xalq yaradıcılığı kimi yalnız kütləvi folklor 
qəbul olunur, yuxarıda professional folklora aid etdiyimiz 
nümunələr isə fərdi yaradıcılığa (müəllif yaradıcılığına) aid 
edilir. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda da qeyd 
etdiyimiz kimi, xüsusi sənət sahibləri arasında olsa da, həmin 
professional yaradıcılıq nümunələri də əldən-ələ, dildən-dilə 
keçərək dəyişilir və ictimailəşir, həm-çinin, şifahi və ənənəvi 
xarakter daşıyır.  

 Folklorun cəmiyyətin inkişafında və ictimai münasi-
bətlərin tənzimlənməsində rolu böyükdür. Folklorumuzun 
çoxşaxəli elementləri və cəmiyyətin həyatındakı rolu haqqında 
kitabın 3-cü bölməsində daha geniş məlumat verəcəyik. 

Tarix də fərdi iradə ilə yaradılmır, obyektiv ictimai 
qanunlardan asılı olaraq formalaşır və hər bir millət özü-
nəməxsus tarixə malik olur. Məhz buna görə də dil və folklor 
kimi tarixi də milli varlığı müəyyən edən amillərə, başqa sözlə 
MMD-ə aid edirik. Tarix həm də özünəməxsus ənənələri (tarixi 
ənənələr) formalaşdırır və özündə yaşadır. Beləliklə, hər bir 
millətin özünəməxsus tarixi ənənəsi olur. 

Hər bir millətin dövlətçilik (siyasi) və mədəniyyət tarixi 
fərqləndirilir. Siyasi tarix qurulmuş dövlətlərin, onların daxili 
və xarici siyasətlərinin, apardığı müharibələrin tarixidir. 
Mədəniyyət tarixi isə dilin və folklorun, bədii ədəbiyyatın, elmi 
nailiyyətlərin, görkəmli şəxsiyyətlərin və s. tarixini ehtiva edir. 
Kitabın III bölməsində tariximizin mövcud durumu, tədqiqi, 
tədrisi və təbliği problemləri haqqında geniş danışacağıq. 

Milli dəyərlər anlayışına alternativ kimi “bəşəri dəyərlər” 
(və ya “ümumbəşəri dəyərlər”) anlayışı da mövcuddur. Bəs 
bəşəri dəyərlər nədir? O milli dəyərlərdən nə ilə fərqlənir? 
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Təəssüf ki, çox vaxt milli və bəşəri dəyərlər arasındakı 
sərhədlər düzgün müəyyən edilmir, bu anlayışlar biri-birinə 
qarışdırılır. Halbuki, milli-ideoloji məsələlərdə bu dəyərləri 
biri-birindən fərqləndirmək çox vacibdir. Əgər milli dəyərlər 
hansısa millətə aid olan dəyərlərdirsə, bəşəri dəyərlər milli 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanlara – bəşəriyyə-
tə aid olan dəyərlərdir. Bəşəri dəyərlərə ilk növbədə elm və 
onun nailiyyətləri daxildir. “Elmin milləti yoxdur” deyimi 
burada tamamı ilə yerinə düşür. Bununla yanaşı müasir dövrdə 
insan haqları, vicdan azadlığı, hətta hüquqi dövlət, demok-
ratiya, söz azadlığı və s. də bəşəri dəyərlər kimi qəbul olunur. 
Milli dəyərlər əsasən mənəvi xarakter daşıdığı halda, bəşəri 
dəyərlər həm maddi (istehsal olunan məhsullar), həm də 
mənəvi (elmi əsərlər, texnikadan istifadə qaydaları və s.) 
xarakterdə ola bilər. Bu baxımdan bəşəri dəyərlər Z.Göyalpın  
“mədəniyyət” anlayışına daxil etdiyi dəyərlərə uyğundur. Belə 
ki, həmin dəyərlər fərdi iradə ilə yaradılan, milli varlığı 
müəyyən etməyən və hansısa millətin adı ilə bağlı olmayan 
dəyərlər olduğundan onlar bəşəri xarakter daşıyır.  

Milli ideologiyamızın əsas prinsiplərində həm milli, həm 
də bəşəri dəyərlər ehtiva olunmuşdur. Belə ki, bu prinsipləri 
əks etdirən üçrəngli bayrağımızda mavi rəng (türklük) milli 
dəyərləri, qırmızı rəng (müasirlik) isə məhz bəşəri dəyərləri əks 
etdirir.   

Bəs MMD-lə bəşəri dəyərlərin və onun əsas ünsürü olan 
elmi-texniki tərəqqinin (ETT) qarşılıqlı təsiri necədir? Bunlar 
paralel inkişaf edə bilərmi, yoxsa biri digərini inkar edir? ETT-
nin MMD-lərin bir çox ünsürlərini (xüsusən folkloru) sıxış-
dırdığı danılmazdır. Belə ki, məktəblər, icbari təhsil, yazıdan 
və kitablardan kütləvi istifadə, texnoloji yeniliklər, sənayenin 
inkişafı, sənaye sahələrində çalışmaq, iri sənaye şəhərlərinə 
kütləvi axın (urbanizasiya) və s. insanların həyat tərzini elə 
dəyişdirir ki, yeni nəsil əsasən kənd həyatında formalaşmış 
müəyyən adət-ənənələrdən, mərasimlərdən, xalq sənəti 
sahələrindən uzaqlaşır, bir çox xalq ədəbiyyatı və xalq musiqisi 
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nümunələrini yaşlı nəsildən götürə bilmir. Lakin, istənilən 
halda dil yaşayırsa o, özündə müəyyən folklor nümunələrini 
daşıyır.  

Bu proses həm də ona görə baş verir ki, folklorumuzdakı 
bəzi mərasimlər və sənət nümunələri müasir icbari təhsilin, 
kitabların, televizor və maqnitafonun, yüksək texnologiyanın 
olmadığı dövrlərdə müəyyən qədər onların funksiyasını başqa 
formada yerinə yetirmiş, insanların biliklərini artırmışdır. 
Məsələn, dastan-nağıl gecələri insanlara bədii ədəbiyyat 
nümunələri mənimsətmiş, onların fəlsəfi-əxlaqi biliklərini 
artırmışdır. Toy mərasimləri insanların musiqi zövqünü 
formalaşdırmış, şənləndirmiş və bir çox ənənələrin yaşadıl-
masını və nəsildən nəslə keçməsini təmin etmişdir. Bir çox 
xalq yaradıcılığı nümunələri (xalq təbabəti, xalq tətbiqi sənəti 
və s.) şifahi ənənə formasında elmi bilikləri özündə ya-
şatmışdir. ETT və ictimai inkişaf isə folklorun bu kimi 
funksiyalarının əhəmiyyətini azaltmış və folklor nümunələrinin 
tədricən unudulmasına və əhalinin yalnız az bir qismi 
tərəfindən yaşadılmasına səbəb olmuşdur. Lakin ETT nə qədər 
irəli getsə də, folklorun həmişə cəmiyyətin yaşaması və 
inkişafında rolu var və onun qorunub saxlanılması və yaşadıl-
ması vacibdir. 

ETT folkloru sıxışdırsa da, əvəzində unudula biləcək 
folklor nümunələrinin qorunub saxlanılması, yaşadılması və 
təbliği imkanlarını artırır. Məsələn, xalq musiqisi nümunələri 
nota köçürüldükdə, diskə/lentə yazıldıqda, tədqiq olunduqda, 
orta və ali təhsil ocaqlarında tədris olunduqda, xalq ədəbiyyatı 
və b. folklor nümunələri toplandıqda, yazıya köçürüldükdə, 
tədqiq və təbliğ olunduqda həmin dəyərlər həmişəlik qorunub 
saxanılmış və mədəni səviyyəyə yüksəlmiş olur. MMD-in 
mədəni (sivil) səviyyəyə yüksəldilməsi ilə milli varlıq 
möhkəmlənir, assimilyasiyaya qarşı müqavimət artır, milli şüur 
inkişaf edir və millət də yüksəlır.  

Folklorumuzun ən mühüm elementlərindən olan xalq 
musiqimizin mədəni səviyyəyə yüksəldilməsində dahi şəx-
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siyyətimiz Üzeyir Hacıbəylinin (1885-1948) böyük xidməti 
olmuşdur. 

Bəzən folklorun və ümumiyyətlə MMD-in yaşadılmasının 
və yüksəldilməsinin ETT-yə mane olduğunu və ona görə də 
həmin dəyərlərdən imtina etməyin inkişaf üçün daha 
məqsədəuyğun olduğunu deyirlər. Bu fikrin heç bir elmi əsası 
yoxdur və bu fikir yalnız imperialist qüvvələrin siyasətinə 
xidmət edə bilər. Heç bir inkişaf etmiş xalq öz MMD-indən 
imtina etməklə inkişafa nail olmayıb, əksinə, MMD-ini mədəni 
səviyyəyə yüksəltməklə inkişaf edib. Dil başda olmaqla MMD-
lərin yaşadılması və yüksəldilməsi ETT-yə nəinki mane olmur, 
hətta ETT-nin məhz müstəqil milli iqtisadiyyatın inkişafına 
yönəlməsinə  şərait yaradır. İlk növbədə ona görə ki, MMD-in 
yüksəldilməsi milli şüuru inkişaf etdirir, eyni zamanda dilin 
mövqeyinin güclü olması məhz yerli elmi kadrların 
yetişməsinə geniş imkan yaradır. “Milli şüur və milli dövlət” 
və “Milli siyasət” bölümlərində bu məsələlərə daha geniş 
toxunacağıq. Həmçinin, kitabın III bölməsində MMD-imizin, o 
cümlədən adət-ənənələrimizin cəmiyyətdəki rolu haqqında 
geniş danışacağıq. 

 
 

Milli şüur və milli dövlət 
 
 Milli şüur – milli ideyalara əsaslanan ictimai şüur forma-

sıdır. Yəni, milli ideyalar cəmiyyətdə yayıldıqda, insanlar 
kütləvi surətdə milli ideyalarla yaşadıqda həmin cəmiyyətdə 
milli şüur formalaşmış olur.  Bəs milli ideyalarla yaşamaq nə 
deməkdir? Milli kimliyini dərk etmək (milli özünüdərk), öz 
millətini və vətənini sevmək və təəssübünü çəkmək, uğurlarına 
sevinmək, uğursuzluqlarına kədərlənmək, MMD-i sevmək və 
qorumaq, öz millətinin tarixi ilə fəxr etmək, milli hədəflərə 
çatmağı arzulamaq və s. birlikdə milli ideyalarla yaşamaq 
deməkdir. Göründüyü kimi, milli ideyalarla yaşamaq milli 
ideologiya daşıyıcısı – millətçi olmağa yaxın anlayışdır. Lakin 
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millətçi olmaq daha yüksək səviyyədir. Belə ki, o şəxslərə 
millətçi deyilə bilər ki, onlar milli ideyaları kortəbii yox, 
müəyyən qədər sistem şəklində qəbul etmiş olsunlar. Ona görə 
də milli ideologiyanın daşıyıcısı olan insanların – millətçilərin 
ictimai şüuru  milli şüurun ən yüksək səviyyəsidir.  

Milli şüur MMD-in və milli dövlətin qorunmasında və 
cəmiyyətin hər cəhətdən (iqtisadi, hüquqi, siyasi və s.) in-
kişafında mühüm rol oynayır. Çünki, milli şüur olan yerdə 
dövlət qanunlarına hörmət və onlara riayət etmə səviyyəsi, peşə 
vicdanı, ictimai münasibətlərdə əxlaq normalarının gözlənil-
məsi və s. yüksək səviyyədə olur, bütün sahələrdə (təhsil, elm, 
iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət və s.) əhalinin fəallığı artıtr, 
antimilli meyllərə güclü ictimai müqavimət olur ki, bu da 
hərtərəfli inkişafa böyük stimul verir.  

Milli şüur milli ideyaların təbliğindən çox asılıdır. Bu təb-
liğat şəxslər, təşkilatlar və dövlət səviyyəsində aparıla bilər. 
Dövlət səviyyəsində aparılan təbliğat daha təsirli və həl-
ledicidir.  

İmperialist dövlətlər öz əsarətlərinə keçirdikləri xalqlarda 
ilk növbədə milli şüuru öldürməyə çalışırlar. Çünki, milli şüur 
milli azadlıq hərəkatının yaranmasının ilkin qaynağı ola bilər. 
Milli şüuru öldürülmüş xalqlarda isə milli azadlıq hərəkatının 
formalaşması və inkişafı çox çətindir. Türk dövlətləri, o cümlə-
dən Azərbaycanın şimal hissəsi Rusiya tərəfindən işğal edildik-
dən sonra rus imperiyası türk xalqlarında milli şüuru öldürmək 
üçün hər vasitəyə əl atmış və buna xeyli dərəcədə nail olmuş-
dur. Belə ki, rus imperiyası ilk növbədə türk xalqlarına “türk” 
adını unutdurmaq məqsədi ilə əvvəllər “Türküstan” adlanan 
bölgədən bu adı götürmüş, 1937-ci ilə qədər “türk dili” adlanan 
dilimizin “Azərbaycan dili” adlandırılmasını qəbul etdirmiş, 
tariximizi bizi alçaldacaq dərəcədə təhrif etmişdir. 1930-cu il-
lərdə 200 min soydaşımız repressiya qurbanı olmuşdur. Onların 
içərisində alimlər, ziyalılar, yazıçı və şairlər, siyasi xadimlər, 
bir sözlə millətin elitasını təşkil edən insanlar olmuşdur. Sovet 
dövründə həmçinin cəmiyyətdə sosialist ideyaları ön plana 
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çəkilərək insanlar milli ideyalardan uzaqlaşdırılmışdır. Xalqlar-
da belə bir düşüncə yaradılmışdır ki, xoşbəxtlik yalnız rus 
dövlətinin “himayəsində” (əslində əsarətində) mümkündür.  

1980-ci illərin sonlarında Azərbaycanda yaranmış milli 
azadlıq hərəkatı milli şüurumuzun inkişafına xeyli təkan verdi.  
Lakin rus imperiyasının milli şüurumuza qarşı apardığı 
çoxsahəli  siyasətin nəticələri xalqımızın (xüsusən yaşlı nəslin) 
şüurunda müəyyən qədər hələ də qalmaqdadır.  

Milli şüur millətin həyatında o qədər böyük rol oynayır ki, 
hətta bir çox mütəfəkkirlər milli şüuru millətin varlığının zəruri 
şərti kimi götürürlər. Yəni, milli şüuru formalaşmamış xalqları 
“millət” hesab etmirlər və milli şüurun formalaşmasını                   
“xalqdan millətə keçmə prosesi” kimi qiymətləndirirlər. 

Müasir dünyada bir çox azsaylı və böyük dövlətçilik tarixi 
olmayan xalqlar (yəhudilər, ermənilər, kürdlər və s.) vardır ki, 
onlarda milli şüur çox yüksək səviyyədədir. Bunun müxtəlif 
səbəbləri vardır. Bir səbəb azsaylı xalqda özünümüdafiə 
instinktinin yüksək olmasıdır (psixoloji amil). Digər bir səbəb 
imperialist dövlətlərin rəqabət apardıqları digər dövlətlərə qarşı 
müəyyən məqsədlərini həyata keçirmək üçün həmin azsaylı 
xalqlara verdikləri maddi və mənəvi dəstəkdir. 

Milli dövlət dedikdə millətin MMD-inə söykənən, onun 
tarixi ərazisində qurulmuş və milli mənafeləri təmsil edən 
dövlət başa düşülür. Milli dövlət MMD-in qorunması, 
yaşadılması və yüksəldilməsinin qarantı kimi çıxış edir. Yəni, 
milli dövlət o dövlətə deyilir ki, orada millətin dilinin mövqeyi 
(rəsmi statusu, işlənmə səviyyəsi, elm və tədris dili kimi 
tanınması və s.) kifayət qədər güclü olur, folklor dövlət 
səviyyəsində qorunur və inkişaf etdirilir, millətin tarixi millətə 
qürur verəcək şəkildə yazılır və təbliğ olunur. Bu gün mövcud 
olan milli dövlətlərin əksəriyyəti məhz millətin adı ilə 
adlandırılır. Məsələn: Fransa, Almaniya, İspaniya, Yaponiya, 
Türkiyə və s. İmperialist dovlətlərin mədəni-iqtisadi təsiri 
altında olan dövlətləri (məs., bir çox Asiya və Afrika ölkələri) 
isə tam mənada milli dövlət hesab etmək olmaz. 
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Hazırda monolit etnik tərkibə malik milli dövlətlərə rast 
gəlmək çətindir. Bir neçə yerli xalqın yaşadığı tarixi ərazidə 
adətən sayına və məskunlaşmasına görə əhəmiyyətli dərəcədə 
üstün olan (dominant) xalq öz milli dövlətini qurur, digər 
xalqlar isə bu dövlətin ərazisində milli azlıq kimi yaşayırlar. 
Müasir dövrdə milli azlıqların milli haqları beynəlxalq 
normalarla qorunur. Bu haqlar milli azlığın əhalisinin sayından 
və məskunlaşma səviyyəsindən asılı olaraq mədəni və ya ərazi 
muxtariyyəti şəkində təmin oluna bilər. Hətta iki və ya daha 
çox böyük (dominant) xalqın yaşadığı tarixi ərazidə bu 
xalqların ortaq milli dövləti də qurula bilər. Belə dövlətlər iki 
və ya daha çox rəsmi dilə və unitar, federativ və ya 
konfederativ quruluşa malik ola bilərlər. Məsələn: Kanada, 
Belçika, İsveçrə, İrlandiya, Bosniya-Hersoqovina və s. 

Qədim və orta çağın imperiyalar dövrundə bir millətin 
böyük ərazilərdə digər millətlər üzərində mütləq hakimiyyəti 
mövcud olmuş və imperiya əsarətində yaşayan millətlər milli 
dövlətdən məhrum olmuşlar. Tarixin yeni dövründə isə imperi-
yalar parçalanmağa və milli dövlətlərin sayı atrmağa başlamış-
dır. Bu proses bu gün də davam etməkdədir. Orta əsr imperiya 
quruluşunun qalıqları bu gün Rusiya federasiyası, İran, Böyük 
Britaniya və b. dövlətlərdə yaşamaqdadır. 

 Milli dövlət nəinki ölkədə, hətta ölkədən xaricdə yaşayan 
millət nümayəndələrinin də milli və digər problemlərinin həlli 
ilə məşğul olmalıdır. Milli dövlət bütün bunlarla həm də milli 
şüurun formalaşmasına şərait yaradır.  

Milli dövlətin formalaşması son nəticədə cəmiyyətin hərtə-
rəfli (iqtisadi, hüquqi, elmi-texniki və s.) inkişafına, həyat sə-
viyyəsinin yüksəlməsinə, əmin-amanlığa böyük zəmin yaradır. 
İlk növbədə milli dövlətdə doğma dil və digər milli dəyərlərin 
yüksək mövqedə olması milli şüuru inkişaf etdirir, ictimai zid-
diyyətləri azaldır, insanların yüksək səviyyədə təhsil, peşə, sə-
nət, karyera qazanmaq imkanını və həvəsini artırır, ETT-nin in-
kişafına və bunun məhz dövlətə xidmət etməsinə şərait yaradır. 
Təsadüfi deyil ki, dünyanın ən inkişaf etmiş dövlətləri məhz 
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milli dövlətlərdir. Burada hökumətin ETT-nin və elm tutumlu 
sənayenin inkişafına xüsusi diqqət yetirməsi də zəruridir.  

Milli dövlətdən fərqli olaraq MMD-ə söykənməyən, yəni 
bu dəyərlərin mədəni səviyyəyə yüksəlmədiyi dövlətlərin digər 
güclü və ya imperialist dövlətlərin mədəni, siyasi və iqtisadi 
təsiri altına düşməsi və ya müstəmləkəyə çevrilməsi qaçıl-
mazdır. Belə ki, məsələn, hansısa ölkədə MMD-in ən mühüm 
ünsürü kimi yerli xalqın dili elm və təhsil dili kimi forma-
laşmayıbsa, orada elm və təhsilin, elm tutumlu müstəqil milli 
sənayenin və deməli müstəqil milli iqtisadiyyatın inkişafı 
mümkün deyil. Belə dövlətlərdəki elm tutumlu sənayedə xarici 
kapital hökmranlıq edir. İmperialist qüvvələr belə dövlətlərdən 
ucuz işçi qüvvəsi bazası və yüksək mənfəət əldə etmək məkanı 
kimi istifadə edirlər, yerli elm müəssisələri və elm tutumlu 
yerli sənaye inkişaf etmir, imperialist qüvvələr belə ölkələrdə 
milli şüurun inkişafında maraqlı olmurlar, insanlarda xarici dilə 
və xarici mədəniyyətə meyl yaradırlar ki, bu da həmin 
insanların milli sənayenin inkişafına xidmət etməsnə yox, 
yalnız xarici müəssisələrdə ucuz işçi qüvvəsinə çevrilməsinə 
gətirib çıxarır. Beləliklə, iqtisadi inkişaf və həyat səviyyəsi 
aşağı olur. 

 
 

Milli siyasət 
 
Milli siyasət dedikdə milli məsələlərin həllinə yönəlmiş si-

yasət başa düşülür. Milli ideologiyaya əsaslanan milli siyasətə 
MMD-i qoruyub-yaşatmağa və yüksəltməyə, milli şüurun inki-
şafına və milli dövlət quruculuğuna yönəlmiş siyasət daxildir. 
MMD-i qorumaq, yaşatmaq və mədəni səviyyəyə yüksəltmək 
isə, öncə qeyd etdiyimiz kimi həmin dəyərlərin yüksək səviy-
yədə tədqiqi, tədrisi və təbliği ilə gerçəkləşdirilir. 

MMD-in birinci və ən mühüm elementi dil olduğundan 
milli siyasətin ən mühüm tərkib hissəsi də məhz dil siyasətidir. 
Müasir dövrdə dövlətin hansı millətə məxsus olmasının birinci 
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göstəricisi onun rəsmi dilidir. Lakin, rəsmi dövlət statusu olan 
dilin də ictimai mövqeyi, işlənmə səviyyəsi kifayət qədər 
yüksək olmalı, ölkə daxilində birinciliyi qorunmalıdır. Bu gün 
sovet imperiyası tərkibindən çıxmış türk dövlətlərində dövlət 
dilinin mövqeyi (xüsusən rus dili qarşısında) heç də qənaətbəxş 
deyil. Bunun əsas səbəblərindən biri rus imperiyasının türk 
xalqlarına qarşı zaman-zaman həyata keçirdiyi mədəni təcavüz-
assimilyasiya siyasətinin müəyyən səviyyədə və formada bu 
gün də davam etməsidir. Rusiya dövləti hazırda Qazaxıstan, 
Qırğızıstan, Latviya, Litva və Belorusda rus dilinin rəsmən 
ikinci dövlət dili olmasına nail olub və digər kecmiş sovet 
respublikalarında da bunu həyata keçirməyə çalışır. Bu gün 
müstəqil Azərbaycan Respublikasında rus dilinin rəsmi statusu 
olmasa da bu dil ictimai həyatdakı mövqeyi və işlənmə 
səviyyəsinə görə sanki, ikinci rəsmi dil statusundadır. Hətta, 
bəzi hallarda dövlət dilini də üstələyir. Millətimizə qarşı bu 
mədəni təcavüzə ilk növbədə dövlətin bu sahədə xüsusi milli 
siyasətinin olmaması şərait yaradır. Rus dilinin bu imtiyazlı 
mövqeyi ictimai həyatın müxtəlif sahələrində özünü göstərir. 

Bu gün rus dili orta və ali məktəblərdə xarici dillərdən ayrı 
tədris olunur. Belə ki, məktəblərdə digər xarici dillərdən 
(ingilis, fransız, alman, ərəb və s.) biri tədris olunduğu halda 
rus dili həmişə ona paralel tədris olunur. Hətta son illərə qədər 
rus dili qəbul imtahanlarında xarici dil blokuna daxil edilmirdi. 
Sanki, xarici dil deyildi. Bu gün bütün digər xarici dillərin 
tədrisi üçün yalnız bir ali məktəbin (Dillər Universiteti) olduğu 
halda, slavyan dillərinin, o cümlədən rus dilinin tədrisi üçün 
əlavə bir universitet (Slavyan Universiteti) yaradılmışdır. 
Bizim üçün daha vacib elm olan Türkologiya isə ən yaxşı halda 
bir kafedra səviyyəsində öyrənilir. Azərbaycanda Slavyan 
universitetindənsə, bir “Türkologiya Universiteti”nin açılması 
daha məqsədəuyğun olmazdımı? Onu da qeyd edək ki, 
Azərbaycanda yazılan “Rus dili” dərslikləri digər xarici dil 
dərsliklərindən fərqli olaraq ana dilimizdə yox, rus dilinin 
özündə yazılır. Sanki rus dili hələ də vahid dövlət dilidir. 
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Ali məktəblərdə ana dilimizdə dərslik problemi hələ də 
tam həll olunmayıb və dərslik kimi tələbələrə hələ də rusca 
ədəbiyyat (xüsusən texniki, təbiət və tibb elmləri sahəsində) 
tövsiyyə olunur. Halbuki, hazırda yeniyetmə və gənclərin 
əksəriyyəti rus dilini bilmir və bilməyə borclu da deyil. 

Bakı şəhərindəki kitab mağazalarında kitabların böyük 
əksəriyyəti (təxminən 80-90 faizi) rus dilində olan (Rusiyadan 
gətirilən) kitablardır. Onların xeyli hissəsi uşaqlar üçün olan 
vəsaitlərdir. Doğrudanmı həmin kitablara bu qədər tələb var? 
M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada da kitabların 80-90 
faizi rus dilindədir və bu kitablar daimi olaraq Rusiyadan gə-
tirilir. Həmin kitabxanada Türkiyə türkcəsində olan ədəbiy-
yatın kataloqunda isə çox cüzi miqdarda kitab adı var. Və 
ümumiyyətlə ən yaxın münasibətdə olduğumuz qardaş Türkiyə 
Cümhuriyyətindən ölkəmizə kitabların gətirilməsi demək olar 
ki “sıfır” səviyyəsindədir. Halbuki, bu kitabların (xüsusən 
texnika, tibb, dilçilik və Türkologiya sahəsində) kütləvi surətdə 
Azərbaycana gətirilməsi (həm Milli Kitabxanaya, həm də satış 
üçün) respublikamızda elmin və milli şüurun inkişafına xeyli 
təkan vermiş olardı. Bu bir tərəfdən də ona görə əlverişlidir ki, 
bu kitabları oxumaq üçün xarici dil bilməyə ehtiyac yoxdur. 
Kitab oxuyan hər bir şəxs elə də çətinlik çəkmədən Türkiyə 
türkcəsində olan ədəbiyyatı oxuya bilər. 

Bir neçə il öncəyə qədər telekanallarda rus dilində 
verilişlərin, o cümlədən bədii və cizgi filmlərinin yayımlanması 
adi bir hal idi. Yalnız müstəqilliyimizdən 16 il  keçdikdən 
sonra (2008-ci ilin yanvarından) xarici dildə olan verilişlərin 
yayımlanması rəsmən yasaqlanmışdır. Lakin bu gecikmiş 
qərardan sonra belə Azərbaycan telekanallarında rəsmi 
görüşlərdə, mərasimlərdə olan rusca çıxışlar və bəzi rusca 
müsahibələr tərcüməsiz verilir. Hətta ilk vaxtlar digər xarici 
filmlər dublyaj olunduğu halda rus filmlərinin tərcüməsini 
titrlərlə vermək kimi yersiz və yararsız üsuldan istifadə 
edirdilər. Sanki, rus filmlərini dublyaj etmək günah idi. 
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Halbuki, hələ sovetlər dövründə xeyli rus filmi Azərbaycan 
türkcəsində dublyaj edilmişdi.  

Rus dilinin hakim mövqeyə malik olduğu sahələrdən biri 
də elektron vasitələrin (mobil telefon, kompüter və s.) menyü 
dilidir. Texniki cəhətdən mümkün olduğu halda bu sahədə ana 
dilimizə yer verilməməsi acınacaqlıdır. Yalnız bəzi cib 
telefonlarının son modellərində menyü  dillərinə Azərbaycan 
türkcəsi də daxil edilib. Bu günə qədər bəzi kompüter 
proqramlarının Azərbaycan türkcəsində interfeys dil paketi 
hazırlanmış olsa da, nədənsə kütləvi istifadəyə buraxılmır. 
Sanki, bu sahədə rus dilini əvəz etmək günahdır. 

Bu gün reklamlarda, küçə və divar elanlarında, idarələrdə, 
hətta dövlət müəssisələrinin (xüsusən xəstəxanaların) rəsmi 
sənədlərində, həmçinin rusdilli şəxslər tərəfindən şifahi nitqdə 
rus dilindən geninə-boluna istifadə edilir. 

Respublikamızda rus dilinin bu cür imtiyazlı mövqeyi ilk 
növbədə milli şüurumuza mənfi təsir göstərərək, xalqımızda 
dilimizə və gələcəyimizə inamsızlıq yaradır və vətəndaşla-
rımızda belə bir yanlış təsəvvür yaranır ki, elm və mədəniyyət 
dili məhz rus dilidir. Bu yanlış düşüncəylə onlar uşaqlarını 
məktəblərin rus bölmələrinə qoyurlar və beləliklə də millət 
assimilyasiyaya məruz qalır, milli hislərdən və milli mübari-
zədən uzaqlaşır. Bu isə milli varlığımıza qarşı mübarizə aparan 
düşmənlərimizin öz məqsədlərinə çatmasına xidmət edir. 

Ümumiyyətlə dil problemimiz yalnız rus dilinin hakim 
mövqeyi ilə məhdudlaşmır, əksər inkişaf etməkdə olan 
dövlətlərdə olduğu kimi bizdə də elm və təhsilin inkişaf 
etdirilməsində xarici dil baryeri mövcuddur. Bəs bu problemi 
necə həll etməli? Həmin problemdən söhbət düşəndə artıq bir 
ənənə halına gəlmiş bu fikri tez-tez eşidirik: “Gənclərimiz  
mütləq xarici dilləri öyrənməlidirlər”. Amma nədənsə bunun 
zərərli cəhətlərinə və problemin daha səmərəli həlli yollarının 
tapılmasına diqqət yetirilmir. 

Aydındır ki, elmi-texniki tərəqqiyə görə Qərb ölkələri 
bizdən xeyli irəlidədir və biz təhsilimizi, elmimizi və elm 
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tutumlu sənaye sahələrimizi inkişaf etdirmək üçün onlardan 
öyrənməliyik. Bunun üçün isə Qərb ölkələrinin dilini (xüsusən 
ingilis dilini) öyrənməyə məcburuq. Amma hansı miqyasda? 
Burada nəzəri cəhətdən iki variant mümkündür: 

1. Bütün təhsilli insanlar qarşısında xarici dil 
öyrənmək tələbi qoyulur və bu tələbin yerinə yetirilməsi 
nəticəsində xarici dil problemi həll edilir. Yuxarıda qeyd 
etdiyimiz ənənəvi fikir əslində elə bu variantı ifadə edir. 

2. Dövlətin dəstəyi ilə müxtəlif sahələrdə tərcüməçi 
kadrlar hazırlanır və onlar inkişafımız üçün zəruri olan 
ədəbiyyatları, elmi mənbələri, kompüter proqramlarını və 
s. tərcümə edirlər və fəaliyyəti birbaşa xarici dillə bağlı 
olan insanlar (xarici dil müəllimləri, tərcüməçilər, xaricdə 
təhsil alanlar, diplomatlar və s.) istisna olmaqla digər 
təbəqənin xarici dil bilməsinə ehtiyacı qalmır. Bir sözlə, 
xalqın xarici dil öyrənməyə olan ehtiyacı minimuma 
endirilir. 

İndi isə ayrı-ayrılıqda bu variantların tətbiqinin hansı 
nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini nəzərdən keçirək. Birinci 
variantın tətbiqi aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxara bilər: 

1. Kütləvi surətdə xarici dil öyrənməyə meyl xalqın 
assimilyasiya olunmasına, milli şüurun zəifləməsinə şərait 
yaradır. 

2. Xarici dil bilmək zərurəti ölkədə çoxsaylı yüksək 
ixtisaslı kadrların yetişməsi imkanını məhdudlaşdırır. 

3. Elmi ədəbiyyatların, dərsliklərin və s. xarici dildə 
olması dövlət dilinin mövqeyini zəiflədir, onun inkişafının 
qarşısını alır və xarici dil ölkədə “qeyri-rəsmi dövlət dili” 
statusunu alır.  

4. Maddi marağın təsirindən xarici dil bilən yüksək 
ixtisaslı kadrların xaricə axını (xaricə “beyin axını”) 
qarşısıalınmaz olur və ölkədə elmi-texniki tərəqqinin getməsi 
çətinləşir. 
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5. Xarici firmaların ölkədə fəaliyyəti asanlaşır, ucuz yerli 
ixtisaslı kadrlardan istifadə imkanları artır və ölkə 
iqtisadiyyatının xarici kapitaldan asılılığı güclənir. 

6. Bütün bu proseslər nəticəsində ölkə güclü Qərb 
dövlətlərinin mədəni və iqtisadi təsiri altına düşür. 

İkinci variantın tətbiqi isə aşağıdakılarla nəticələnə bilər: 
1. Elmi ədəbiyyatların, dərsliklərin, kompüter proqram-

larının və s.-nin ana dilimizdə olması dövlət dilinin mövqeyini 
xeyli gücləndirir və milli şüurumuzun inkişafına şərait 
yaradır. 

2. Xarici dil bilmək zərurətinin olmaması ölkədə müxtəlif 
sahələrdə yüksək ixtisaslı kadrların yetişməsi imkanını 
artırır. 

3. Yüksək ixtisaslı kadrların ölkədə qalmasına və onların 
ölkənin elmi-texniki və iqtisadi inkişafına xidmət etməsinə 
şərait yaranır.  

4. Xarici firmaların ölkədə fəaliyyəti və xarici kapitalın 
ölkəyə axını məhdudlaşır. 

5. Bütün bu proseslər nəticəsində sağlam milli iqti-
sadiyyata malik müstəqil, güclü dövlətin formalaşmasına 
şərait yaranır. 

Qeyd olunan variantlardan ikincinin daha səmərəli olduğu 
göz önündədir. Rusiya, Türkiyə və b. dövlətlərdə məhz bu 
yolla dövlət dili xeyli inkişaf etdirilmişdir. Bu gün Azərbaycan 
türkcəsi ilə müqayisədə rus dilinin elm və təhsil dili kimi xeyli 
öndə olduğu hər kəsə məlumdur. Təsadüfi deyil ki, müxtəlif 
sahələrdə elmi mənbə kimi məhz rus dilində olan ədəbiyyatlara 
müraciət olunur. Halbuki, bu mənbələr özləri də Qərb 
mənbələrindən tərcümə vasitəsiylə formalaşdırılır. Biz də bu 
yolla öz ana dilimizi elm və təhsil dili kimi həmin səviyyəyə 
yüksəldə bilmərikmi? 

Elm və təhsil dili kimi Türkiyə türkcəsi də xeyli inkişaf 
etmişdir, yəni bu dildə kifayət qədər müasir elmi ədəbiyyat 
vardır və bu Azərbaycan xalqı üçün böyük bir şansdır. Lakin 
nədənsə bu şansdan demək olar ki, istifadə olunmur. Öncə 
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qeyd etdiyimiz kimi, qardaş ölkədən elmi, bədii və s. ədə-
biyyatların gətirilməsi demək olar ki, “sıfır” səviyyəsindədir. 
Halbuki, bu ədəbiyyatları oxumaq üçün xarici dil bilməyə 
ehtiyac yoxdur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, heç bir xalq ana dilinin 
mövqeyini gücləndirmədən müstəqil və güclü dövlət qura 
bilməz. Təsadüfi deyil ki, xarici dilin hakim mövqeyə malik 
olduğu dövlətlər, başqa sözlə, xarici dilin rəsmi dil olduğu və 
əhalisinin əksəriyyətinin həmin xarici dili bildiyi dövlətlər 
(məsələn, bir çox Asiya və Afrika ölkələri) güclü dövlətlərdən 
asılı vəziyyətdə olan və inkişafdan qalmış dövlətlərdir. Və 
əksinə, bir inkişaf etmiş güclü dövlət göstərmək olmaz ki, 
həmin ölkədə xarici dil hakim mövqeyə malik olsun. Bu gün 
Almaniya, Fransa, İtaliya, İspaniya, Yaponiya və s. kimi 
inkişaf etmiş güclü dövlətlərdə xalqın elmi biliklərə 
yiyələnməsi üçün xarici dil bilməyə ehtiyac yoxdur. Əgər biz 
də müstəqil, inkişaf etmiş güclü dövlətə sahib olmaq 
istəyiriksə, mütləq ana dilimizin hakim mövqedə olmasını 
təmin etməliyik. 

Folklor sahəsində milli siyasətə folklor nümunələrinin 
toplanması, tədqiqi və təbliği işlərinə xüsusi dövlət dəstəyinin 
verilməsi aiddir.   

Tarix sahəsində milli siyasətə millətin həqiqi tarixinin 
üzə çıxarılması, bu sahədə tədqiqatların aparılması, düşmən 
qüvvələr tərəfindən tarixin saxtalaşdırılmasının qarşısının 
alınması, tarixin geniş miqyasda tədrisi və təbliği işlərinə 
xüsusi dövlət dəstəyinin verilməsi aiddir. 

Kitabın III bölməsində dilimiz, tariximiz və çoxşaxəli 
folklorumuzun mövcud durumu, onların tədqiqi, tədrisi və 
təbliği məsələləri haqqında daha geniş danışacağıq.    

Milli şüurun formalaşması da dil, folklor və tarix 
sahəsindəki milli siyasətlə sıx bağlıdır. Belə ki, millətin dili, 
folkloru və tarixi dövlətin xüsusi dəstəyi ilə yüksək səviyyədə 
tədqiq, tədris və təbliğ olunduqda istər-istəməz cəmiyyətdə 
milli şüur formalaşmağa başlayacaq. Lakin, milli şüurun daha 



 168

yüksək səviyyədə formalaşması üçün vətənə, millətə və milli 
dəyərlərə sevginin xüsusi təbliği də zəruridir. Burada isə bu 
mövzuda olan bədii əsərlərin xüsusi yeri var. Bu gün 
Azərbaycan türklərinin milli şüurunun formalaşmasında  
mühüm amillərdən biri məhz Bütöv Azərbaycan amalının 
təbliğidir. 

Hazırda milli siyasətimizin mühüm tərkib hissələrindən 
biri də Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına və Azərbaycanın 
bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan digər təşkilatlara dövlət 
səviyyəsində maddi və mənəvi dəstəyin verilməsidir. 

Milli siyasət türk dövlətlərinin inteqrasiyası sahəsində də 
özünü göstərməlidir. Bu artıq ikincı və üçüncü səviyyədə 
türkçülükdür. Bu siyasətin bütün türk dövlətləri tərəfindən 
aparılması zəruridir. Buraya türk dövlətlərini özündə birləşdi-
rən regional beynəlxalq təşkilatın yaradılması, mədəni, iqtisadi, 
siyasi və hərbi əlaqələrdə qarşılıqlı güzəştlərin tətbiqi, sərhəd-
lərin şəffaflaşdırılması, telekanalların bütün türk dövlətlərində 
birbaşa yayımlanması, türkologiya üzrə xüsusi universitetlərin 
açılması, türk xalqlarında ortaq ünsiyyət dilinin yaranmasına 
şərait yaradılması və s. daxildir. Bütün bunlar isə türk dövlət-
lərinin ayrı-ayrılıqda güclənməsi ilə yanaşı, onların dünyada bir 
güc mərkəzinə çevrilməsinə də zəmin yaratmalıdır.      

 
 

Milli hədəflər 
 
Öncə qeyd etdik ki, türk millətçiliyinin birinci səviyyədə 

hədəfi ayrı-ayrı türk xalqlarının bütöv və güclü milli dövlətə 
sahib olmasıdır. Hazırda dünyada 20-yə yaxın türk dövlət 
qurumu mövcuddur. Onlardan 7-si (Azərbaycan, Türkiyə, 
Şimali Kipr, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğı-
zıstan) müstəqildir. Şimali Kipr Türk Respublikası istisna 
olmaqla, qalan 6 türk dövlətinin müstəqilliyi BMT tərəfindən 
rəsmən tanınmışdır. Digər türk dövlət qurumlarına Rusiya 
Federasiyası tərkibində 9 respublika (Tatarıstan, Çuvaşıstan, 
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Tuva, Qaraçay-Çərkəz, Kabarda-Balkarıstan, Altay, Xakasiya, 
Başqırdıstan, Saxa), Çinin tərkibində bir muxtar rayon (Sincan-
Uyğur muxtar rayonu), Ukrayna tərkibində bir muxtar 
respublika (Krım Muxtar Respublikası), Moldova tərkibində 
bir muxtar vilayət (Qaqauz Muxtar Vilayəti) aiddir.                                       

Müstəqil türk dövlətləri içərisində yalnız Türkiyə tam 
mənada milli dövlət kimi formalaşmışdır. Belə ki, bu dövlətdə 
ərazi bütövlüyü problemi yoxdur, türk dili rəsmi dil kimi 
kifayət qədər güclü mövqeyə malikdir, MMD əsasən mədəni 
səviyyəyə yüksəldilmişdir, milli şüur Türkiyəçilik səviyyəsində 
kifayət qədər inkişaf etmişdir. Orta Asiyanın müstəqil türk 
respublikaları haqqında isə bunu demək olmaz. Belə ki, bu 
dövlətlərin ərazi bütövlüyü problemi olmasa da və onlar 
rəsmən müstəqil olsalar da, siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən 
Rusiyanın təsirindən tam çıxa bilməyiblər. Bu dövlətlərdə türk 
dilinin mövqeyi (xüsusən rus dili qarşısında), MMD-in mədəni 
səviyyəyə yüksəldilməsi və milli şüurun inkişaf səviyyəsi 
qənaətbəxş deyil. Hətta, Qazaxıstan və Qırğızıstanda rus dili 
ikinci rəsmi dil statusuna malikdir. 

Azərbaycan türklərinə gəldikdə, müasir Azərbaycan Res-
publikası tarixi Azərbaycan torpaqlarının yalnız kiçik bir 
hissəsində qurulmuşdur. Üstəlik, Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinin 20 faizini Rusiya Ermənistanın adından işğal 
etmişdir. Eyni zamanda müasir Azərbaycan Respublikasında 
da dövlət dili kimi Azərbaycan türkcəsinin mövqeyi (xüsusən 
rus dili qarşısında), MMD-in mədəni səviyyəyə yüksəldilməsi 
və milli şüurun inkişafı kifayət dərəcədə deyil. Ona görə də, 
Azərbaycan türkləri üçün türkçülüyün birinci səviyyəsində 
hədəfi bütöv və milli Azərbaycan dövlətini qurmaqdır. 

Bütöv Azərbaycan məsələsinə gəldikdə, bu məsələyə 
müxtəlif baxışlar var. Tarixi Azərbaycan əraziləri şimaldan 
Dərbənd şəhəri, Cənubdan Kəngər körfəzi, Şərqdən Xəzər də-
nizi və Xorasan, Qərbdən Anadolu, Suriya və İraqla əhatələnir. 
Müasir Azərbaycan türklərinin əcdadları olan türkdilli tayfalar 
bu ərazilərin ən qədim yerli sakinləri olmuşdur və qədim 
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dövrdən bu ərazilərdə Azərbaycan türk imperiyaları (İşquz, 
Midiya, Parfiya, Atabəylər, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvi-
lər, Avşarlar, Qacarlar və s.) və nisbətən kiçik Azərbaycan türk 
dövlətləri (Manna, Atropatena, Albaniya, Şirvanşahlar,  Saco-
ğulları, Salarilər və s.) mövcud olmuşdur. Bu dövlətlərin çoxu 
məhz bütöv Azərbaycan ərazilərini əhatə etmişdir və “Araz” 
çayı heç vaxt nə döv-lətçilik, nə də etnik-mədəni baxımdan 
tarixi sərhəd ol-mamışdır. Müasir “İran” dövləti də 1921-25-
ci illərdə baş vermiş hakimiyyət çevrilişi nəticəsində fars şovi-
nistlərinin əlinə keçmiş türk (Qacar) imperiyasıdır. Azərbay-
canın Araz çayından şimalda qalan hissəsi, o cümlədən, müasir 
Azərbaycan Respublikası isə, 1804-13 və 1826-28-ci illərdə 
baş vermiş Rus-Qacar müharibələrində Qacarlar dövlətinin 
itirdiyi ərazilərdir. Ona görə də, bəzi insanlar milli dövlət prob-
leminin həllini “İran” adlanan dövlətin parçalanmasında yox 
(bu dövləti canı-qanı bahasına quran məhz türklər olduğundan), 
sadəcə onun yenidən türk dövlətinə çevrilməsində görürlər.  

Ümumilikdə Azərbaycan türklərinin bütöv milli dövlət 
probleminin həllinin müxtəlif variantları səslənir. Onlar əsasən 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Türk-İran imperiyasının bərpası. Bu variantın tərəf-
darları hesab edirlər ki, tarix boyu İranı türklər idarə etmiş və 
hakimiyyət yenə də türklərin olmalıdır. Azərbaycan milli 
azadlıq hərəkatının lideri, milli ideoloq Əbülfəz Elçibəy Türk-
İran imperiyasını bərpa etmək ideyasının qəti əleyhinə 
olmuşdur. O, bu barədə fikrini belə ifadə etmişdir: “Biz onların 
üzərində ağamı olmaq istəyirik? Yox! Biz şovinizmin nə 
olduğunu görmüşük. Şovinizm həmin xalqın özünü faciəyə 
aparır. Bizə öz azadlığımız, öz müstəqilliyimiz yetər. Biz fars 
şovinizminin əleyhinəyik, farsların yox” (1.19, s.19). 

2. “İran” adlanan dövlətdə türk dilinə rəsmi dövlət dili 
statusunun verilməsi. Burada nəzərdə tutulur ki, “İran” adlanan 
dövlətdə fars dili ilə bərabər türk dilinə də bütün ölkə 
ərazisində rəsmi dövlət dili statusu verilir və bu dövlət iki 
millətin (türklərin və farsların) ortaq dövlətinə çevrilir. Analoji 
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model Kanada, Belçika və b. dövlətlərdə mövcuddur. Belə 
dövlətlər də adətən federativ və ya konfederativ inzibati ərazi 
quruluşuna malik olurlar. Lakin, bəzən unitar dövlətlərin də 
eyni vaxtda iki rəsmi dili ola bilər (məsələn, İrlandiya, 
Finlandiya və s.). Burada ən önəmli məsələlərdən biri hansı 
dilin məhz birinci rəsmi dil olmasıdır. Əhalinin sayında çoxluq 
təşkil edən və dövlətçilik tarixini yaradan xalq məhz türklər 
olduğundan türk dilinin birinci rəsmi dil olması daha 
ədalətlidir. Bu modelin mənfi cəhəti kimi dövlətin “xalis” türk 
dövləti olmaması qeyd edilir.  

3. “İran” adlanan dövlətin federasiyaya çevrilməsi. Bu va-
riantda fars dilinin dövlət dili olaraq saxlanılması, Azərbayca-
nın güneyinin onun tərkibində muxtariyyət qazanması, həmin 
muxtariyyətdə isə türk dilinə rəsmi dil statusunun verilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu Rusiya Federasiyasına analoji bir modeldir 
və bu model milli mənafelərimizə qətiyyən uyğun deyil. Belə 
ki, bu ərazidə tarixən dövlətçiliyi yaradan və yaşadan, sayca da 
üstünlük təşkil edən türk milləti olduğu halda, türklərə bir milli 
azlıq kimi fars hakimiyyəti altında yalnız muxtariyyət verilir. 
Baxmayaraq ki, bu model Azərbaycan türklərinin halal milli 
haqları qarşısında çox azdır, 1945-46-cı il “21 Azər” hərəkatını 
yatıran və 1979-cu ildə əks-inqilabçı qüvvə kimi hakimiyyəti 
ələ alan fars rejimi buna da razı olmamışdır. Federasiya modeli 
yalnız istiqlala gedən yolda bir müvəqqəti mərhələ kimi qəbul 
oluna bilər.  

4. Azərbaycanın Güneyinin istiqlaliyyət qazanması və 
daha sonra Quzeylə birləşməsi. Bu ideya qısa şəkildə 
“istiqlalçılıq” adlandırılır. İstiqlalçılıq son 20-30 ildə əsas 
qəbul olunan ideyadır. (Bu dövrə qədər Azərbaycan türkləri 
təbii olaraq öz tarixi dövlətləri hesab etdikləri İranı parçalamaq 
istəməmiş, yalnız burada türklüyün mövqeyini yüksəltməyin 
tərəfdarı olmuşlar). Lakin təəssüf ki, indiyə qədər istiqlal-
çılıqda lazımınca diqqət yetirilməyən önəmli məsələlər var. 
Həmin məsələlər aşağıdakılardır: 



 172

– Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti hansı sərhədlər daxi-
lində olacaq? 

– Azərbaycan sərhədlərindən kənarda qalan digər qeyri-
fars bölgələrinin taleyi necə olacaq? 

Təəssüf ki, son illərə qədər Bütöv Azərbaycanın tərtib 
olunmuş xəritələrində Tehran bölgəsi mübahisəli ərazi kimi 
verilir, Qaşqay bölgəsi isə ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisinə 
daxil edilmirdi. Qaşqay bölgəsi ilə birlikdə Xorasan və 
Bəlucustan əraziləri “Farsıstan”a aid edilirdi. (Bu qüsurlar 
təşəbbüsümüzlə tərtib olunmuş son xəritələrdə aradan qaldı-
rılmışdır). Azərbaycan fars hakimiyyətindən azad olduqdan 
sonra Tehran əyalətinin, Qaşqay Yurdunun, Xorasanın (“İran” 
adlanan dövlətin şimal-şərq bölgəsi) və Bəlucustanın (“İran” 
adlanan dövlətin cənub-şərq bölgəsi) “İran” və ya “Farsıstan” 
adı ilə fars hakimiyyəti altında qalması qəbulolunmazdır. 
Çünki, farsların tarixi vətəni olan Farsıstan yalnız “İran” 
adlanan dövlətin cənub bölgəsində yerləşən məhdud bir 
ərazidir. (farslar bu ərazidə e.ə. IX-VIII əsrlərdə məskun-
laşıblar). Qaşqay Yurdu, Tehran əyaləti, Xorasan və Bəlucus-
tan isə Farsıstan deyil, oranı öz əlimizlə farslara bağışlaya 
bilmərik. Yəni, Azərbaycan türkləri “İran” adlanan ərazidə 
dövlətçilik tarixini canı-qanı bahasına yaradan və əsrlər boyu 
yaşadan, sayca da üstünlük təşkil edən xalq olduğu halda, 
həmin dövlətçilik tarixinin mirası olan “İran” adlanan dövlətin 
ərazisinin az hissəsini götürüb, daha çox hissəsini farslara 
bağışlamaq qəbulolunmazdır və dünya, Azərbaycan türk-
lərini “fars imperiyasından ayrılmış milli azlıq” kimi tanı-
mamalıdır. Yəni “istiqlalçılıq” dedikdə unutmamalıyıq və 
bütün dünyaya bildirməliyik ki, biz milli azlıq kimi istiqlalçı 
deyilik, biz bir çoxluq olaraq istiqlalçıyıq. Biz əslində vaxtı 
ilə öz qurduğumuz imperiyanı parçalayırıq.  

4-cü variantda, yəni, “İran” adlanan dövlət parçalandığı 
halda məsələni milli mənafelərə uyğun şəkildə həll etmək üçün 
onun ərazisində azı 4 dövlət yaranmalıdır: Azərbaycan (Tehran 
əyaləti və Qaşqay Yurdu ilə birlikdə qərb bölgəsi), Xorasan 
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(şimal-şərq bölgəsi), Bəlucustan (cənub-şərq bölgəsi) və Far-
sıstan (cənub bölgəsi). O ki qaldı xəritədə Bütöv Azərbay-
canın ərazisinə daxil edilən müxtəlif xalqların (əsasən kürdlər, 
ərəblər və lorlar) yaşadığı ərazilərə, bu ərazilərin statusu Azər-
baycan türkləri ilə həmin xalqlar arasında milli haqlara və 
ədalətə uyğun şəkildə həll olunacaqdır. Bu məsələnin farslara 
aidiyyəti yoxdur. 

Türkçülüyün ikinci səviyyəsində hədəflərə gəldikdə, bu 
hədəflər türk dövlətlərinin Oğuz, Qıpçaq və s. birliklərin ya-
radılmasına nail olmaqdır. Türkçülüyün üçüncü səviyyəsində 
hədəf isə bütün türk dövlətlərinin dünya üzrə bir güc mərkəzinə 
çevriləcək birliyidir. Bu isə siyasi, iqtisadi və hərbi bloklar, 
konfederasiyalar formasında ola bilər. 

 
 

Dövlətlərarası münasibətlərdə  
milli amil 

 
Dövlətlər arasında mövcud olan siyasi-iqtisadi və mədəni 

münasibətlərdə milli amil həmişə mühüm rol oynayıb və bu 
gün də oynamaqdadır. Bu münasibətlərdə milli amil əsasən 
aşağıdakı siyasi qanunauyğunluqları şərtləndirir:  

- Əhaliləri etnik cəhətdən biri-birinə yaxın olan 
dövlətlərin strateji müttəfiqliyinin labüdlüyü. Aydındır ki, 
dövlətlərin əhalilərinin dil və mədəniyyətinin eyniliyi və ya 
yaxınlığı onlar arasında iqtisadi və mədəni münasibətlərin 
inkişafına böyük stimul verir. Belə dövlətlərin xalqları arasında 
özgəlik düşüncəsi, mədəni təsirə düşmə və assimilyasiya kimi 
milli problemlər də olmadığından, istər-istəməz həmin döv-
lətlərin biri-birinə yaxınlığı müttəfiqlik səviyyəsində inkişaf 
edir. Azərbaycan və Türkiyə, ABŞ və İngiltərə arasındakı 
strateji müttəfiqlik buna bariz nümunədir. Lakin burada istisna 
hallar da var. Bu hallar əsasən xarici imperialist qüvvələrin 
dövlət hakimiyyətlərinə təsiri nəticəsində baş verir. Məsələn, 
Şimali və Cənubi Koreya eyni millətin dövlətləri olsalar da, bu 
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dövlətlərin hakimiyyətlərinə imperialist dövlətlərin təsiri 
nəticəsində onlar biri-biri ilə demək olar ki, düşmən münasi-
bətindədirlər. Həmçinin, Orta Asiyanın türk respublikalarında 
hakimiyyətlərin Rusiya təsiri altında olması nəticəsində bu 
respublikalar Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxın müttəfiqlik 
münasibətləri qura bilmirlər. 

Qeyd olunan qanunauyğunluq əsasən tarixin yeni dövrünə 
aiddir. Belə ki, müasir dövrdə etnik yaxın dövlətlər 
müttəfiqliyə üstünlük verdiyi halda, Qədim və orta çağlarda öz 
ərazilərini genişləndirmək, hegemonluq məqsədiylə eyni millə-
tin dövlətləri də biri-biriləri ilə müharibələr aparmış, düşmən 
münasibətdə də olmuşlar. Lakin bununla belə, qədim və orta 
əsrlərdə də eyni soydan və dindən olma düşüncəsinin dövlətlər 
arasındakı münasibətlərə müəyyən təsiri olmuşdur. Eyni 
soydan olan tayfaların və ya kiçik dövlət qurumlarının vahid 
dövlətdə birləşməsi hallarını buna misal göstərmək olar. 

- Əhalisinin milli şüuru zəif olan dövlətlərin imperialist 
qüvvələrin təsiri altına salınmasının asanlığı. İmperialist 
dövlətlər nisbətən zəif dövlətləri əsasən həmin dövlətin 
hakimiyyətini ələ almaq vasitəsiylə təsir altına salır. Əhalisinin 
milli şüuru zəif olan dövlətlərdə buna qarşı daxili ictimai-siyasi 
müqavimət yaranmır. Əhalisinin milli şüuru güclü olan 
dövlətlərdə isə xarici imperializmə qarşı milli hərəkat baş 
qaldırır və imperialist dövlətlər üçün problem yaranır. Ona 
görə də imperialist dövlətlər təsir altına saldığı və ya salmaq 
istədiyi dövlətdə milli şüur varsa, onu öldürmək, yoxdursa, 
onun formalaşmasına imkan verməməyə çalışır.   

- Müstəqil dövləti olmayan və ya kiçik dövləti olan azsaylı 
xalqın imperialist dövlətlər tərəfindən rəqabət apardığı digər 
dövlətlərə təsir vasitəsinə çevrilməsi. İmperialist dövlətlər 
dövləti olmayan milli azlıqlardan yararlanmaq üçün həmin 
xalqların milli azadlıq hərəkatına dəstək vermək adı ilə bu 
xalqların yaşadığı dövlətə təsir edir, sıxışdırır, sanksiyalar 
tətbiq edir, zəiflədir, hətta yeri gəldikdə həmin dövlətin 
ərazisinə qoşun da yeridir. 
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Azsaylı xalqların kiçik dövlətləri onsuz da güclü və tam 
mənada müstəqil ola bilmirlər və hansısa güclü dövlətə sığın-
mağa məcbur olurlar. İmperialist dövlətlər isə belə kiçik dövlə-
ti olan xalqların himayəçisi rolunda çıxış etməklə onların ərazi-
sində qoşun yerləşdirir, öz kapitalını ixrac edir, onun ərazisin-
dən digər rəqib dövlətlərə qarşı istifadə edirlər. Bir sözlə, qeyri 
rəsmi olsa da oranı öz ərazilərinə (müstəmləkəyə) çevirirlər.  

Rus imperiyası zaman-zaman ermənilərdən və digər azsay-
lı və dövləti olmayan xalqlardan türk dünyasına qarşı istifadə 
etmiş və bu gün də etməkdədir. Hazırda güclü Qərb dövlətləri 
də bu siyasətdən yararlanırlar. 

Bütün bu beynəlxalq qanunauyğunluqları nəzərə aldıqda 
bir daha görürük ki, hazırda türk xalqlarında milli dövlətlərin 
formalaşması, milli şüurun inkişafı və türk dövlətləri arasında 
inteqrasiyanın və müttəfiqlik münasibətlərinin gücləndirilməsi 
sərbəst və sürətli inkişafımız üçün zəruridir. 

 
 

2. İqtisadi məsələlər 
 

İqtisadiyyat və iqtisadi sistem 
anlayışları 

 
Avropa xalqlarında işlədilən “ekonomi” ifadəsi yunanca 

“oykos”– ev, “nomos”– qayda, qanun sözlərindəndir. Müsəl-
man şərqində işlədilən ərəb mənşəli “iqtisadiyyat” ifadəsi də 
uyğun hərfi mənanı verir.  

İqtisadiyyat anlayışına müxtəlif cür təriflər verilir. Ən 
ümumi mənada iqtisadiyyat – insanların öz həyati tələbatlarını 
ödəmələri üçün onların istehsal fəaliyyətini və bununla bağlı 
olan münasibətləri əks etdirir. Marksist nəzəriyyəyə görə 
iqtisadi münasibətlər cəmiyyətin bazisidir və ictimai proseslərə 
həlledici təsir göstərir. Hətta ideologiya anlayışı da iqtisadi 
amillərlə əlaqələndirilir. Yəni, bütün ideologiyaların əsasında 
məhz iqtisadi məsələnin dayandığı qəbul edilir.  
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İstehsal, bölgü, mübadilə və istehlak iqtisadiyyatın təməl 
prinsipləri sayılır. İqtisadiyyatın əsas məsələsi isə məhdud 
resurslar şəraitində insanların sonsuz tələbatlarının təmin 
olunmasıdır. 

İqtisadi sistem (İS) – iqtisadi məhsulun istehsalı, bölüşdü-
rülməsi, mübadiləsi və istehlakı prosesində yaranan əsas 
iqtisadi münasibətlərin formasını və məzmununu müəyyən 
edən, tarixən meydana gəlmiş, yaxud müəyyən edilmiş, ölkədə 
işləyən pirnsiplərin, qaydaların, qanunla təhkim edilmiş 
normaların məcmusudur. Yəni, İS hər hansı ictimai quruluşun 
(ictimai-iqtisadi formasiyanın) iqtisadi tərəfini əks etdirir. 
Tarixən mövcud olmuş hər bir ictimai quruluşun (ibtidai icma, 
quldarlıq, feodalizm, kapitalızm və sosializm) özünəməxsus  
İS-i olmuşdur. Ümumiyyətlə, bazar İS meydana çıxana qədər 
mövcud olmuş bütün İS-lər idarəetmə formasına görə amirlik 
iqtisadiyyatına (dövlət hakimiyyətinin hökmran mövqeyə 
malik olduğu iqtisadiyyat) aid edilir.   

Müasir dövrdə isə İS-in aşağıdakı formaları mövcuddur:  
-Bazar İS-i; 
-İnzibati amirlik (və ya sosialist) İS-i; 
-Qarışıq İS; 
-Ənənəvi İS.  
Bazar İS-i. Bazar hələ qədim dövrdən, əmtəə təsərrü-

fatının, yəni mübadilə münasibətlərinin formalaşdığı dövrdən 
meydana çıxmışdır. Lakin, elmi termin kimi bazar İS-i dedikdə 
kapitalizmin inkişafı dövründə formalaşmış İS nəzərdə tutulur. 
Bazar İS-i özəl mülkiyyətə, azad sahibkarlığa və bazar 
tənzimlənməsinə əsaslanan iqtisadi sistemdir. Kapitalist mü-
nasibətlərinin formalaşdığı ilkin dövrdə isə, iqtisadiyyatda 
imtiyazlı dövlət hakimiyyəti təbəqələlərinin (hakimiyyət 
sülalələrinin, zadəgan sinfinin) iqtisadiyyat üzərində hökm-
ranlığı mövcud olmuş və azad sahibkarlıq fəaliyyəti məhdud 
olmuşdur. Rəqabətli bazar sistemi isə məhz burjua-demokratik 
inqilablarından sonrakı dövrdə formalaşmağa başlamışdır. 
Azad sahibkarlıq və azad bazar nəzəriyyəsinin ilk yaradıcıları 
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kassik iqtisadi nəzəriyyənin baniləri A.Smit (1723-1790) və 
D.Rikardo (1772-1823) olmuş, sonra isə müxtəlif nəzə-
riyyəçilər tərəfindən inkişaf etdirilmiş və bazar İS-nin müxtəlif 
modelləri meydana çıxmışdır.  

Müasir dövrdə bazar İS-nin liberal, sosial yönümlü və 
sosial-demokrat yönümlü modelləri fərqləndirilir 

Bazar İS-nin liberal (amerikan) modelinin meydana 
çıxması, əsas xüsusiyyətləri və sonrakı inkişafı haqqında 
kitabın 22-24-cü səhifələrində məlumat verilmişdir. Orada 
qeyd etdiyimiz kimi, liberal modelin xüsusiyyətləri əsasən 
neoklassik iqtisadi nəzəriyyəyə (A.Marşal  (1842-1924) və b.) 
əsaslanır. Bu model klassik (xalis) formada XX əsrin 
əvvəllərindən 20-ci illərin sonunadək ABŞ-da mövcud 
olmuşdur. Sonra isə bu modelin dövlət tərəfindən tən-
zimlənən forması (C.Keyns (1883-1946) və b. tərəfindən irəli 
sürülmüş neoliberal nəzəriyyələr əsasında) meydana 
çıxmışdır ki, bu gün də liberal model bu və ya digər dərəcədə 
dövlət tənzimlənməsinə bağlıdır.  

 Bazar İS-nin sosial yönümlü modeli ikinci dünya mü-
haribəsindən sonra Qərbi Almaniyada meydana çıxmışdır. Ona 
görə də bu modelə “alman modeli” də deyirlər. Sosial yönümlü 
modelin yaranması neoliberal iqtisadi nəzəriyyəçilərə aid 
edilən Frayburq (alman) məktəbi nümayəndələrinin (V.Oyken, 
L.Erxard (1897-1977), L.Müller Armaq, A.Rustov, V.Repke və 
b.) nəzəriyyələri ilə sıx bağlıdır.  

 Bazar İS-nin sosial yönümlü modelinin əsas 
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır (2.31, s.189): 

- Çox və ya az dərəcədə dövlət sektorunun mövcud olduğu 
qarışıq iqtisadiyyatın mövcud olması; 

- Nəinki makroqtisadi proseslərin, hətta bazar sub-
yektlərinin fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrinin dövlət tərəfindən 
tənzimlənməsi; 

- Dövlət tərəfindən əhaliyə qeyri-istehsal sahələrindəki 
xidmətlərin pulsuz göstərilməsi, ailə gəlirlərindən asılı ol-
mayaraq cəmiyyətin bütün üzvlərinin bu xidmətlərdən istifadə 
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etməsi üçün soisial təminat yaradılması, hər bir vətəndaşa 
pulsuz təhsil, səhiyyə xidmətləri alması haqlarının həyata 
keçirilməsinə təminat verilməsi;  

- Tənzimlənmənin azad rəqabətin saxlanılmasına, kapi-
talların olduqca az əllərdə cəmlənməsinin qarşısının alınma-
sına, yeni təsərrüfat obyektlərinin yaradılmasına yönəldilməsi; 

- İşsizlərin sayını minimum həddə çatdırmaqla əhalinin 
məşğulluğunun tənzimlənməsi; 

- Ümumu Milli Məhsulda (ÜMM) dövlət büdcəsinin bö-
yük hissəyə malik olması; 

- İqtisadiyyatın büdcə-maliyyə siyasəti ilə deyil, kredit-pul 
siyasəti vasitəsi ilə tənzimlənməsi;  

Bazar İS-nin sosial-demokrat yönümlü modelinin xü-
susiyyətləri sosial yönümlü modelin xüsusiyyətləri ilə  əsasən 
eynidir. Lakin sosial-demokrat yönümlü modeldə  “solçu” is-
tiqamət daha da güclüdür. Sosial-demokrat modelinin ya-
ranması və əsas xüsusiyyətləri haqqında kitabın 17-19-cu 
səhifələrində ətraflı məlumat verilmişdir. 

İnzibati amirlik (və ya sosialist) İS-i. Bu İS marksizm 
ideyalarına əsaslanan sistemdir. Bu İS-in əsas xüsusiyyətləri 
aşağıdakılardır: 

- İstehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyətin mövcud 
olması;   

- Təsərrüfatın dövlət tərəfindən dövri planlaşdırılması;  
- İstehsal, ticarət, bazar və qiymətlər üzərində tam dövlət 

nəzarəti. 
Bu prinsiplərin müəyyən edilməsinə baxmayaraq bu 

sistemin mövcud olduğu ölkələrdə gizli (qeyri-leqal) olaraq 
bazar qanunları fəaliyyət göstərmiş və gizli inflyasiya mövcud 
olmuşdur. İnzibati amirlik sisteminin süqutuna səbəb olan 
xüsusiyyətləri kimi aşağıdakılar qeyd edilir (2.31, s. 78-79): 

- İctimai mülkiyyət adı altında bütün iqtisadi resursların 
dövlətin nəzarətində və inhisarında olması; 

- Təsərrüfat mexanizmi kimi mərkəzləşdirilmiş iqtisadi 
planlaşdırmanın ön mövqedə durması; 
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- Bütün yaradılmış nemətlərin regional xüsusiyyəti nəzərə 
almadan bərabər bölgü adı altında bərabərləşdirici şəkildə 
bölünməsi; 

- İqtisadi aktivliyin yüksəldilməsinə və şəxsi mənafeyin 
reallaşdırılmasına şəraitin yaradılmaması; 

- Bütövlükdə iqtisadi resursların hərbi sənaye komplek-
sinin tələbatı istiqamətində istifadə olunması; 

Sosialist İS Sovet imperiyasında və dünyanın (əsasən Şərqi 
Avropanın) bir çox ölkələrində mövcud olmuşdur. Hazırda 
Kubada bu İS qalmaqdadır.  

Qarışıq İS dövlət və özəl mülkiyyətin, həmçinin, iqtisadiy-
yatın dövlət və bazar tənzimlənməsinin müəyyən optimal 
nisbətdə paralel fəaliyyət göstərdiyi İS-ə deyilir. Bu isə bazar 
İS-nin sosial və sosial-demokrat yönümlü modellərini nəzərdə 
tutur. Yəni, bazar İS-nin bu modellərinə iqtisadi nəzəriyyədə 
ayrıca İS – qarışıq İS kimi də baxılır. 

Ənənəvi İS milli və dini ənənələrə əsaslanan İS-lərə 
deyilir. Burada mülkiyyət münasibətləri, gəlirlərin bölgüsü və 
s. iqtisadi məsələlər mövcud milli və dini ənənələrə və 
qaydalara əsasən həll edilir. Ənənəvi İS-lər qəbilə-tayfa 
münasibətlərinin hələ də qaldığı bəzi Afrika ölkələrində 
mövcuddur.  

 
 

İqtisadi sistemin optimal növünün 
müəyyən edilməsi 

 
 İS-lərin müxtəlif tarixi və müasir formaları müxtəlif sosial 

qrupların mənafeyini bu və ya digər dərəcədə əks etdirir. 
Burada əsasən üç sosial qrupun mənafeyi əsas rol oynayır: 

- Dövlət hakimiyyəti; 
- Sahibkarlar (mülkədarlar və ya kapitalistlər); 
- Zəhmətkeşlər (yalnız fiziki və ya zehni əməkləri ilə dola-

nanlar). 
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Sinifli cəmiyyətin (başqa sözlə dövlətlərin) meydana çıx-
dığı qədim dövrdə mövcud olmuş iqtisadi sistem (quldarlıq 
sistemi) əsasən dövlət hakimiyyətinin (hakim sülalələrin) iq-
tisadi mənafeyini qorumuşdur. Daha sonra meydana çıxmış 
feodalizm quruluşunda ayrıca mülkədarlar təbəqəsi formalaşsa 
da, torpaq sahibliyində yenə də dövlət hakimiyyəti öndə getmiş 
və ya mülkədarlarla dövlət hakimiyyətinin iqtisadi mənafeləri 
əsasən birləşmişdir. Lakin kapitalist münasibətlərinin meydana 
çıxması ilə kapitalistlərin mənafeyi dövlət hakimiyyətinin 
mənafeyinə qarşı dayanmışdır. Bu ziddiyyət azad sahibkarlıq 
ideyalarına əsaslanan (kapitalist sinfinin mənafeyini əks et-
dirən) liberal iqtisadi görüşlərin və burjua inqilablarının 
(Niderlandda – 1566-1609, İngiltərədə – 1640-60 və 1688-89, 
Fransada – 1789-94 və s.) meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. 
Bununla paralel olaraq həmçinin, dövlət hakimiyyətinin 
mənafeyini müdafiə edən mühafizəkarlıq və zəhmətkeşlərin 
mənafeyini müdafiə edən sosialist ideyaları da meydana 
çıxmışdır (zəhmətkeşlər sinfi qədim dövrdən mövcud ol-
duğundan və hakim sinfə qarşı dayandığından sosialist ide-
yalarının tarixi daha qədimdir). 

Liberal iqtisadi görüşlərə əsaslanan burjua inqilablarının 
məqsədi elə iqtisadi sistem formalaşdırmaq idi ki, orada dövlət 
iqtisadiyyata müdaxilə etməsin və sahibkarlara iqtisadi azadlıq 
verilsin. Bu dövrdə mühafizəkar iqtisadi görüşlər (burada 
“mühafizəkar” ifadəsi müasir dövrümüzdəki mənasından ta-
mamı ilə fərqlənir, belə ki, müasir mühafizəkarlar əsasən 
liberal iqtisadi görüşləri müdafiə edirlər. Bax, səh. 34-35) məhz 
dövlət hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin (iqtisadi imtiyaz-
larının) saxlanılmasını doğru sayırdılar. Sosialist hərəkatları isə 
zəhmətkeş təbəqənin mənafeyini müdafiə edərək hər iki görüşə 
(liberal və mühafizəkar) qarşı dayanırdı. XIX əsrdə sosialist 
hərəkatı özü də iki qanada ayrılmışdır: inqilabçı-marksist və 
islahatçı. İnqilabçı-marksistlər burjua sinfinin tamamı ilə ləğv 
olunmasının və mülkiyyətin ictimailəşdirilməsinin tərəfdarı 
idilər. Bu bir növ yuxarıda qeyd etdiyimiz üç sosial qrupdan 



 181

(iqtisadi imtiyazlı dövlət hakimiyyəti, sahibkarlar və zəh-
mətkeşlər) yalnız birinin – zəhmətkeşlər sinfinin saxlanılması 
demək idi. İslahatçı-sosialist qanadı isə burjua sinfini sax-
lamaqla zəhmətkeş sinfin də iqtisadi mənafeyinin qanunla 
təmin olunmasının tərəfdarı idilər. Hətta xırda burjuaziyanı 
saxlamaqla dövlət hakimiyətini tamamı ilə ləğv etmək 
ideyasını irəli sürən anarxistlər də meydana çıxmışdır.    

Tarixin gedişində tənzimlənən bazar İS-nin, o cümlədən, 
sosial (neoliberal) və sosial-demokrat modelli bazar İS-nin for-
malaşması ilə liberal və islahatçı-sosialist iqtisadi görüşlərin 
müəyyən qədər uzlaşması baş verdi. İnqilabçı marksistlər isə 
bununla barışmadılar, onlar yalnız burjua sinfinin tamamı ilə 
ləğvi və mülkiyyətin tam ictimailəşdirilməsi ilə ədalətli İS-ə 
nail olmağı mümkün saydılar. Sosialist İS-i bərqərar olduqdan 
(Rus imperiyasında (1917-1991) və dünyanın bir çox ölkə-
lərində) sonra isə bu ideya (ədalətli İS qurmaq) heç də özünü 
tam doğrultmadı. Belə ki, mülkiyyət ictimailəşdirildikdən sonra 
bu mülkiyyəti idarə edən müəssisə rəhbərləri faktiki olaraq 
kapitalistə, hakimiyyət orqanlarının (dövlət idarəetmə orqanla-
rının) vəzifəliləri isə onlarla birləşmiş iqtisadi imtiyazlı sosial 
qrupa çevrildilər. Başqa sözlə, üç sosial qrupdan ikisinin (döv-
lət hakimiyyəti və sahibkarlar) zəhmətkeşlərə qarşı qeyri-leqal 
birləşməsi baş verdi. Bu sistem mahiyyətcə dövlət-inhisarçı 
kapitalizminə uyğun idi. Yəni, faktiki olaraq siniflər (istismarçı 
və zəhmətkeş) heç də ləğv olunmadı, müəssisə rəhbərləri və 
dövlət idarəetmə orqanları vəzifəliləri heç də yalnız əmək 
haqqı ilə yaşamadılar, dövlət idarəetmə orqanlarında və 
müəssisələrdəki korrupsiya və sosial təbəqələşmə kapitalist 
ölkələrindəkindən heç də geri qalmadı, hətta onları da geridə 
qoydu.  Zəhmətkeşlər sinfinin ən böyük (və bəlkə də yeganə) 
uduşu isə əmək haqqının xeyli aşağı olmasına baxmayaraq 
işsizlik probleminin demək olar ki, 100%-li həll olunması idi. 
Sosialist iqtisadi sisteminin tənəzzülü dövründə (XX əsrin 70-
80-ci illəri) isə sosialist iqtisadiyyatında qıtlıq və gizli 
inflyasiya özünün ən yüksək həddinə çatmışdır.  
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Bütün bunlara rəğmən sosialist iqtisadi sisteminin tərəfdarı 
olan, həqiqi sinifsiz cəmiyyətin qurulmasını mümkün hesab 
edən ideoloqlar və siyasi hərəkatlar bu gün də mövcuddur. 

Bəs milli ideologiyamızda hansı iqtisadi sistemə üstünlük 
verilir? Öncə qeyd etdiyimiz kimi milli ideologiyalarda əsas 
məsələ milli haqların təmin olunması və milli dövlətin qu-
rulmasıdır və iqtisadi sistem isə milli xüsusiyyətlər, tarixi 
ənənə, coğrafi şərait və s. nəzərə alınmaqla müəyyən olun-
malıdır.  

Qədim tarixi ənənələrimizə gəldikdə, tədqiqtçılara görə 
qədimdən türk düşüncə sistemində “milli təsanüd” (bax, səh. 
97, 124, 138-139) prinsipi mövcud olmuşdur ki, bu da cə-
miyyətdə fərdiyyəətçiliklə kollektivçiliyn səmərəli uzlaş-
dırılmasını nəzərdə tutur. Yəni nə ifrat solçuluq, nə də ifrat 
sağçılıq qəbul edilmişdir. “Milli təsanüd” prinsipi hətta 
Müsavat partiyasının 1936-cı ildə qəbul olunmuş yeni 
proqramına da daxil edilmişdir. Bu prinsip müasir dövrümüzdə 
iqtisadi mənada məhz qarışıq (sosial və sosial-demokrat 
yönümlü) bazar iqtisadiyyatı modellərinə uyğundur. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
yaranmış milli azadlıq hərəkatı (“Difai”, Müsavat və s.) və 
milli ideoloqlarımız (Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə və b.) iqtisadi 
məsələdə əsasən “sol” (sosial-demokrat) təmayüllü olmuş, 
yəni, xırda burjuaziyanı saxlamaqla dövlət tərəfindən iqti-
sadiyyatın tənzimlənməsi və sosial siyasətə üstünlük vermişlər. 
Lakin eyni zamanda liberal iqtisadi görüşə meylli milli ideo-
loqlarımız da (Ə.Topçubaşov, Y.Akçura və b.) olmuşlar. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin ilk illərində milli ideoloq və 
böyük mübariz M.K.Atatürk etatist iqtisadi siyasəti ilə 
seçilmişdir (bax, s. 68). Bu iqtisadi siyasət də əsasən sosial-
demokrat yönümlü bazar iqtisadi sistemi formalaşdırmağa 
yönəlmişdir.  

Bu gün də Türkiyə Cümhuriyyətində sol təmayüllü kifayət 
qədər nüfuzlu siyasi partiyalar (Cümhuriyyət Xalq Partiyası, 
Demokratik Sol Partiya və s.) fəaliyyət göstərir və haki-
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miyyətdə də təmsil olunurlar. Ümumiyyətlə Türkiyə sosial 
dövlətlərə aiddir. Qardaş dövlətdə son 11 ildə görünməmiş 
yüksək templi iqtisadi artıma nail olunmuşdur. Belə ki, 
nominal Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) təxminəm 5 dəfə (≈150 
mld. dol.-dan ≈780 mld. dol.-a qədər) artmışdır. Özü də bu 
artım hasilat yox, əsasən emal sənayesinin hasabına baş 
vermişdir.  

XX əsrin axırlarında milli azadlıq hərəkatımızın aparıcı 
təşkilatları olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin (AXC) və 
Bütöv Azərbaycan Birliyinin (BAB) məramnamələrində də 
sosial yönümlü iqtisadiyyat məqbul sayılmışdır (bax, səh. 108-
109, 123, 124, 138-139).  

Respublikamızın müstəqilliyinin ilk illərində isə sosialist 
sistemindən bazar sisteminə keçmək üçün aparılan ilk iqtisadi 
islahatlar əsasən liberal modelə yönəlmiş, lakin sonradan sosial 
yönumlü model daha məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Azər-
baycan üçün sosial yönümlü bazar İS-nin seçilməsi əsasən 
aşağıdakı amillərlə əsaslandırılmışdır (2.31, s.205-209): 

- Xalqımızın mentalitetində fərdiyyətçiliklə bərabər dərin 
iz qoymuş sosialist ənənələrinin də mövcud olması;  

- Sahibkar ola biləcək şəxslərin sayının az olması; 
- İqtisadi liberallaşmadan ayrı-ayrı şəxslərin sui-istifadə 

(korrupsiya, inhisarçılıq və s.) imkanlarının geniş olması; 
- Ümumi həyat səviyyəsinin aşağı olması ilə bərabər sosial 

təbəqələşmənin mövcud olması; 
- İqtisadiyyatın böhran vəziyyətdə və əsasən hasilat 

sənayesindən asılı olduğu bir şəraitdə emal və elm tutumlu 
digər sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi dövlət 
siyasətinə ehtiyacın böyük olması;  

- İqtisadi göstəricilərin çox aşağı olduğu bir vaxtda daha 
“solçu” model olan sosial-demokrat modelinin tətbiqinin şəxsi 
mənfəətin hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsini məhdudlaş-
dıracağı və inkişafı ləngidə biləcəyi ehtimalının böyük olması. 

Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsi göstərir ki, qarışıq iq-
tisadiyyat modellərinin seçilməsi adətən sürətli iqtisadi 
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inkişafla müşahidə olunur. Almaniya, Skandinaviya ölkələri, 
Çin, Yaponiya, Türkiyə və s. ölkələri buna misal göstərmək 
olar. Ona görə də istənilən halda sosial yönümlü bazar modeli 
Azərbaycan üçün ən optimal model sayıla bilər. 

 
  

İqtisadi inkişaf problemləri. 
 
Son on ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının həcmi çox sürətlə 

böyümüş olsa da, bu əsasən neft hasilatının hesabına baş 
vermişdir və bu gün də neftdən asılılıq qalmaqdadır. Əmtəə 
ixracının 95%-dən, sənaye istehsalının isə 80%-dən çoxu neft 
sektorunun payına düşür. Ölkədə istehsal olunan qeyri-neft 
sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsullarının adambaşına düşən 
miqdarı xeyli aşağıdır. İstehlak olunan əmtəələr əsasən idxal 
olunur. Bu isə çox acınacaqlıdır. Ona görə də neft gəlirləri ilk 
növbədə qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməlidir. 
Burada xarici kapitaldan asılı olmayan elm tutumlu sənayenin 
inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bunun üçün isə, elm və 
təhsil sahəsində xüsusi islahatların aparılması (elm və təhsilə 
ayrılan vəsaitin artırılması, elm və təhsildə ana dilimizin 
mövqeyinin yetərincə gücləndirilməsi, bu sahədə baş alıb 
gedən rüşvətxorluq və korrupsiyanın aradan qaldırılması, 
rüşvətxorluq və korrupsiyaya şərait yaradan qanun və 
qaydaların dəyişdirilməsi və s.) zəruridir. Həmçinin azad 
biznes və azad rəqabət mühitinin yaradılması, daxili və xarici 
ticarətdə inhisarçılığın aradan qaldirilması, eyni zamanda 
inhisarçılıq, rüşvətxorluq və korrupsiyaya şərait yaradan qanun 
və qaydaların dəyişdirilməsi zəruridir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün isə regionlarda əhalinin 
həyat şəraiti yaxşılaşdırılmalı (kommunal xidmətlərin daimi və 
güzəştli verilişi, əmək haqlarının şəhərdəkindən yüksək ve-
rilməsi və s.), fermerlərə edilən güzəştlər və yardımlar daha da 
artırılmalı, kənd təsərrüfatı məhsulları ticarətinə yüksək gü-
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zəştlər tətbiq edilməli və tam azadlıq verilməli, bu məhsulların 
bazarında olan yüksək inhisarçılıq aradan qaldırılmalıdır.   

Məlumdur ki, yeraltı yanacaq ehtiyatları tükənir və 
gələcəkdə alternativ enerji mənbələrindən (Günəş, külək, çay 
axını enerjisi və s.) kütləvi istifadə qaçılmaz olacaq. Bu enerji 
mənbələri həm də ətraf mühiti çirkləndirmədiyinə görə əl-
verişlidir. Ona görə də iqtisadiyyatda alternativ enerji 
mənbələrindən istifadənin xüsusi çəkisinin daim artırılması 
prioritet istiqamətlərdən olmalıdır.  

Yanacağın ən çox istifadə olunduğu sahələrdən biri də 
daxili yanma mühərrikli avtomobil nəqliyyatıdır ki, yeraltı 
ehtiyatı tükənən, bahalı və ətraf mühiti çirkləndirən yanacaqla 
işləyir. Lakin bu sahədə də alternativ var. Bu elektrik mü-
hərrikli avtomobillərin – elektromobillərin istismarıdır. Elek-
tromobillər daxili yanma mühərrikli avtomobillərlə müqayi-
sədə quruluşca daha sadə, daha etibarlı, daha az cari təmir və 
istismar xərcləri tələb edən, mənbəyi tükənən enerji ilə 
(yanacaqla) işləməyən, daha asan idarə olunan və daha səssiz 
işləyən, komfortluq əldə edilmə imkanları daha geniş olan, 
ətraf mühitə zəhərli qazlar buraxmayan nəqliyyat vasitəsidir. 
Bir sözlə, elektromobillər texniki, iqtisadi və ekoloji cəhətdən 
həddən artıq əlverişlidir. Hələlik yeganə mənfi cəhəti isə bir 
doldurulmada uzun məsafə qət edə bilməməsi və doldurulmaya 
daha çox vaxtın sərf olunmasıdır. Lakin bu da gələcəkdə 
innovasiya nəticəsində həll oluna biləcək problemdir.  

Bütün bunlara baxmayaraq nədənsə elektromobil 
sənayesində innovasiya və elektromobillərin kütləvi istehsalı 
və istismarında dünya çox gecikir. Halbuki, məsələn, rəqəmli 
texnologiyalar həddən artıq sürətlə inkişaf edir. Hazırda 
elektromobillərin kütləvi istehsalı və istismarında ən çox 
nailiyyət əldə etmiş dövlət Çin və qismən də Yaponiyadır. Belə 
bir şəraitdə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində elektromobil 
sənayesində innovasiya və elektromobillərin kütləvi istehsalına 
maddi-texniki dəstək verilsə bu sahədə hətta inkişaf etmiş 
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dünya dövlətlərini də geridə qoymaq olar. Həmçinin Azər-
baycan iqtisadiyyatında əsaslı dönüş yarana bilər. 

  
 

3. Siyasi-hüquqi məsələlər 
 

Dövlət anlayışı 
 
Dövlət anlayışına baxış və dövlətə verilən təriflər müx-

təlifdir. Dövlət anlayışına baxış dövlətin mənşəyinə dair nə-
zəriyyələrlə sıx bağlıdır. Bu nəzəriyyələrdən geniş yayılmışları 
marksist, zorakılıq, “ictimai müqavilə”, psixoloji, üzvi, 
patriarxal və teoloji nəzəriyyələridir. 

Marksist nəzəriyyəyə (K.Marks, F.Engels) görə tarixən 
dövlətlərin meydana çıxması xüsusi mülkiyyətin meydana 
çıxması, cəmiyyətin siniflərə bölünməsi və onlar arasındakı 
mübarizə ilə şərtlənmişdir. Siniflərə ayrılma isə I və II ictimai 
əmək bölgüsü və əmtəə təsərrüfatının meydana çıxması ilə baş 
vermişdir. Dövlətin bu nəzəriyyəyə əsaslanan tərifində dövlət 
bir sinfin digəri üzərində hökmranlığını mühafizə edən vasitə 
kimi qiymətləndirilir.  

Zorakılıq nəzəriyyəsinə (L.Qumploviç, K.Kautski, Y.Dü-
rinq və b.) görə dövlət daxilıi (Dürinq) və xarici (Kautski) 
zorakılığın nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Daxili zorakılıq 
dedikdə fiziki üstünlüyə malik olanların digərlərini özünə tabe 
etməsi, xarici zorakılıq dedikdə isə  tayfalararası müharibələrdə 
qalib tayfanın məğlub tayfanı özünə tabe etməsi başa düşülür. 
Bir sözlə, tabeçilik və dövlət fiziki mübarizənin nəticəsidir. 
Fiziki mübarizədə qalib tərəf maddi nemətləri və istehsal 
vasitələrini mənimsəmiş və bərqərar olunmuş qaydanın mü-
hafizəsi üçün də güc tətbiqi – zorakılıq tələb olunmuşdur. 
Bununla da nemətləri ələ keçirmişləri nemətləri itirilmişlərdən 
müdafiə edən “mühafizəedici aparat”ın – dövlətin yaradılması 
bir zərurətə çevrilmişdir. 
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“İctimai müqavilə” nəzəriyyəsinə (N.Tusi, H.Qrotsi, Did-
ro, Russo və b.) görə insanlar sülh və rifah naminə hüquq və 
azadlıqlarının bir hissəsindən keçməli olduqlarını başa düşmüş 
və həmin hüquq və azadlıqları “ümümi iradə”yə – dövlət ha-
kimiyyətinə tabe etməyə razılaşmışdır. Dövlət isə insanların 
toxunulmaz (təbii) hüquqlarını, yəni, mülkiyyət, azadlıq, 
təhlükəsizlik hüququnu mühafizə etmək vəzifəsini öz üzərinə 
götürmüşdür.  

Psixoloji nəzəriyyəyə görə dövlət insanların qarşılıqlı 
psixoloji münasibətlərinin qanunauyğunluqlarının nəticəsidir. 
Belə ki, insanlar birgə yaşayışa, qarşılıqlı ünsiyyət və 
fəaliyyətə daimi psixoloji ehtiyac duyduğundan bu ehtiyacları 
təmin edəcək bir qurumun – dövlətin yaranması bir zərurətə 
çevrilmişdir. 

Üzvi nəzəriyyəyə görə insanlardan ibarət olan cəmiyyətdə 
insan orqanizminə analoji bir təşkilatın – dövlətin formalaş-
ması bir qanunauyğunluqdur. Yəni dövlət cəmiyyət qanunla-
rının təbiət qanunlarına uyğunluğunun göstəricisidir 

Patriarxal nəzəriyyəyə (Aristotel və b.) görə dövlət 
hakimiyyəti ailədə (qəbilədə, tayfada)  ata hakimiyyətinin təbii 
davamıdır. 

Teoloji nəzəriyyəyə (F.Akvinalı və b.) görə dövlət Allahın 
iradəsi ilə yaranan, əbədi və dəyişməz qurumdur. O, praktiki 
olaraq Allahın hakimiyyətinin yer üzərində təcəssümüdür. Hər 
bir dünyəvi hakimiyyət biri-birinin təkrarı olmaqla ilahi 
hakimiyyətin törəməsidir. İnsanlar ilahidən gələn qayda-
qanuna sözsüz tabe olmalıdır. Qədim və orta çağlarda dövlət 
haqqında olan nəzəriyyələrin əksəriyyəti bu və ya digər 
dərəcədə teoloji xarakter daşımışdır. 

Lakin, o da məlumdur ki, dövlətin əmələ gəlməsi prosesi 
dünyanın ayrı-ayrı ərazilərdə fərqli formalarda getmişdir. Bu 
baxımdan dövlətin əmələ gəlməsinin Afina, qədim Roma, 
qədim german və qədim Şərq  formaları fərqləndirilir. 

Dövlətin mənşəyinə dair bu nəzəriyyələrin hər biri 
özlüyündə müəyyən həqiqəti əks etdirir. Yəni, tarixən dövlətin 
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formalaşmasında iqtisadi, zorakı, təbii-hüquqi, psixoloji, dini 
və s. amillərin rolu olmuşdur. Ona görə də dövlətə tərif ve-
rərkən bu amillərin hansısa birinə əsaslanmaq yox, dövlətin 
ümumi əlamətlərinə əsaslanıb ümumi tərif vermək daha məq-
sədəuyğundur. Bu həm də ona görə lazımdır ki, son yüzil-
liklərdə dövlət artıq sinfi və zorakı xarakterindən daha çox 
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını, rifahını, təhlükəsizliyini 
və ədaləti təmin edən xarakteri ön plana keçmişdir. 

Dövləti digər təşkilatlardan fərqləndirən özünəməxsus 
əlamətləri aşağıdakılardar: 

- Xüsusi idarəetmə aparatına malik olması; 
- Müəyyən sərhədlər daxilində əraziyə malik olması;  
- Müəyyən sayda əhali üçün vətəndaşlıq müəyyən etməsi 

(Vətəndaşlıq fərdlərlə dövlət arasında hüquqi əlaqənin 
xüsusi forması olub şəxsin müəyyən dövlətə mənsu-
biyyətini, onun suveren hakimiyyətinin təsiri altında 
olmasını ifadə edir).  

- Suverenliyə, yəni, müəyyən ərazidə dövlət hakimiy-
yətinin aliliyinə və müstəqilliyinə malik olması; 

- Ümumi-məcburi davranış qaydalarını müəyyən etməsi; 
- Hüquq-mühafizə orqanlarına, silahlı qüvvələrə və güc 

tətbiq etmək imkanına malik olması;  
- Əhalidən vergi və b. ödənişlər  toplaması. 
Bütün bunları ümumiləşdirərək dövlətə aşağıdakı kimi tə-

rif vermək olar:  
Dövlət – müəyyən ərazidə insanlar üzərində ümumi ha-

kimiyyəti həyata keçirən, cəmiyyətin bütövlüyünü təmin edən, 
ümumi-məcburi davranış qaydaları müəyyən edən, bu qay-
daları güc strukturları vasitəsiylə təmin etmək imkanına malik 
olan, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını qoruyan siyasi 
təşkilatdır. 

Dövlət müxtəlif yanaşmalarla tiplərə ayrılır. İctimai-
iqtisadi formasiyasına görə quldarlıq, feodal, burjua 
(kapitalist) və sosialist dövlət tipləri, iqtisadi inkişaf səviy-
yəsinə görə ənənəvi, keçid, inkişafda olan, yetkinləşmiş və 
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yüksək xalq istehlaklı dövlət tipləri fərqləndirilir. Tarixi 
sivilizasiyalar baxımından isə dövlətlərin Qədim Misir, Türk, 
Çin, Ərəb, Suriya, Qərb, Provaslav, Meksika və s. tipləri 
fərqləndirilir. 

Dinin dövlətdəki mövqeyi baxımından dini və dünyəvi 
dövlətlər fərqləndirilir. Dini dövlətlərdə dövlət dini ehkamlarla 
idarə olunur, yəni dini ehkamlar qanunla məcburiləşdirilir. 
Dünyəvi dövlətlərdə isə, din dövlətdən ayrı olur. 

Dövlətin idarəçilik, miilli-inzibati ərazi quruluşu və 
siyasi rejim formaları fərqləndirilir. 

Dövlət idarəçilik forması dedikdə, ali hakimiyyət or-
qanlarının strukturunu, yaradılması və təşkili qaydasını və 
onlar arasındakı səlahiyyət bölgüsünü səciyyələndirən dövlət-
hüquqi kateqoriya başa düşülür. Dövlət idarəçiliyinin iki əsas 
forması mövcuddur: monarxiya və respublika. Monarxiyanın 
özünün isə iki növü var: mütləq (qeyri məhdud) və məhdud 
(konstitusiyalı) maonarxiya. 

Mütləq monarxiyada monarx (hakimiyyəti irsi olaraq 
ötürülən dövlət başçısı) qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
funksiyalarını yerinə yetirir. O, ədalət mühakiməsi həyata 
keçirmək səlahiyyətinə və bir sıra nəzarət funksiyalarına da 
malik olur. Bu idarəetmə forması quldarlıq və feodalizmdə 
mövcud olmuş, kapitalizmdə isə tədricən öz əhəmiyyətini 
itirərək ya tamamı ilə ləğv edilmiş (respublika ilə əvəz edilmiş) 
ya da məhdud monarxiya ilə əvəz edilmişdir. Lakin bu gün də 
bir sıra dünya ölkələrində (Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər, 
Vatikan və s.) mütləq monarxiya mövcuddur.  

Məhdud (konstirusiyalı) monarxiyada hakimiyyət monarx-
la seçkili-nümayəndəli orqan – parlament arasında bölüşdürü-
lür və monarxın məhdudlaşdırılmış hakimiyyəti əslində sim-
volik xarakter daşıyır və dövlət əsasən parlament və hökumət 
(nazirlər kabineti) tərəfindən idarə edilir.  

Respublika idarəetmə formasına malik ölkələrdə xalqın 
dövlət idarəçiliyində iştirakı seçkilər vasitəsi ilə təmin edilir. 
Belə ki, dövlət idarəçiliyi əhali tərəfindən müəyyən müddətə 
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seçilən seçkili orqanlara məxsus olur və bu orqanlar seçicilərlə 
əlaqədə olaraq onlar qarşısında məsuliyyət daşıyır. Dövlət 
seçkili parlament və icraedici hakimiyyət tərəfindən idarə 
edilir. Prezidentin səlahiyyətlərinin daha çox olduğu res-
publikalar Prezident Respublikası, parlamentin səlahiyyət-
lərinin daha çox olduğu respublikalar Parlament Respublikası 
adlanır. Birinci halda hökumət prezident tərəfindən 
formalaşdırılır və əsasən onun qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
İkinci halda isə bu funksiyalar parlament tərəfindən həyata 
keçirilir.  

Dövlətin milli-inzibati ərazi quruluşu (və ya sadəcə 
“dövlət quruluşu”) dedikdə dövlətin milli-ərazi bölgüsünü 
səciyyələndirən, mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları arasında 
qarşılıqlı münasibətləri xarakterizə edən  daxili strukturu başa 
düşülür. Dövlət quruluşunun 3 forması mövcuddur: unitar, 
federativ və konfederativ dövlət quruluşu. 

Unitar dövlətdə vahid konstitusiya, parlament, hökumət və 
vətəndaşlıq mövcud olur. İnzibati ərazi vahidlərində isə yalnız 
icraedici hakimiyyət fəaliyyət göstərir. Bu hakimiyyət or-
qanları isə ya mərkəzin tam hakimiyyətində, ya da ikili 
tabelikdə – mərkəzi və yerli nümayəndəli orqanların tabeliyin-
də olurlar. Unitar dövlətin parlamentinin palataları federasi-
yalardakından fərqli olaraq ölkənin regionlarından xüsusi 
nümayəndəliyə malik olmurlar. 

Federativ dövlətdə ümumi konstitusiya, parlament və 
hökumət olmaqla yanaşı, ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidlərində 
də konstitusiya, parlament və icraedici hakimiyyət fəaliyyət 
göstərir, vətəndaşlıq mövcud olur və həmin ərazi vahidləri 
idarəçilikdə müəyyən müstəqilliyə (suverenliyə, muxtariyyətə) 
malik olurlar. Federasiya ilə onun subyektləri arasında 
səlahiyyətlər ümumfederativ konstitusiya ilə və ya mərkəzlə 
subyektlər arasında bağlanan müqavilə ilə müəyyənləşdirilir. 
Dövlətdə ali hakimiyyət dövlət hakimiyyətinin ali (federativ) 
orqanlarına məxsus olur. Federasiyalara iki və daha çox 
palatalı parlament səciyyəvidir. Palataların birində federasiya 
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subyektlərinin mənafeləri təmsil olunur. Federativ dövlətlərdə 
ərazi federasiyası (yalnız məhdud suverenliyə malik ərazi 
vahidlərinə görə) və milli federasiya (əhalinin etnik tərkibi 
nəzərə alınmaqla)  fərqləndirilir.  

Konfederativ dövlət bir neçə dövlətin ümumi məqsədlərlə 
(ekoloji, siyasi, hərbi və s.) ittifaqa girməsi nəticəsində 
yaradılır. Burada ittifaq orqanları yalnız birləşmənin məqsədi 
ilə bağlı məsələlər üzrə dövlətlərin fəaliyyətini əlaqələndirir. 
Konfederasiyada ümumi idarəetmə aparatı, vahid pul sistemi 
adətən mövcud olmur, dövlətlər öz müstəqilliklərini 
saxlayırlar. Konfederasiya adətən müəyyən müddət üçün 
yaradılır. Qarşıya qoyulmuş məqsədlər  həyata keçirildikdən 
sonra isə konfederasiya ləğv oluna və ya federasiyaya çevrilə 
bilər.  

Siyasi rejim dedikdə siyasi hakimiyyətin həyata keçi-
rilməsinin üsul və vasitələrinin məcmusu, onun məzmunu və 
xarakteri başa düşülür. Siyasi rejimin iki növü fərqləndirilir: 
demokratik və antidemokratik siyasi rejimlər. 

Demokratik siyasi rejimdə dövlət hakimiyyəti azad və 
ədalətli seçkilər vasitəsiylə xalq tərəfindən formalaşdırılır,  
əhalinin dövlət hakimiyyətinə birbaşa təsir mexanizmi 
(deputatı geri çağırmaq və s.) mövcud olur. Siyasi və ideoloji 
plüralizm bərqərar olur, güc strukturları yalnız daxili və xarici 
təhlükəsizliyə cavabdeh olur və siyasətə müdaxilə etmir. Bütün 
dövlət orqanlarının fəaliyyəti hüquqi xarakter daşıyır. Şəxslərin 
hüquq və azadlıqları elan edilir və təmin olunur, onların 
qanunsuzluqlardan müdafiəsi həyata keçirilir.  

Antidemokratik siyasi rejim ictimai həyatın bütün sahələ-
rində dövlət nəzarətinin mövcudluğu, dövlətin hüquq üzərində 
üstünlüyə malik olması ilə xarakterizə olunur. Antidemokratik 
siyasi rejimin özünün də iki forması fərqləndirilir: Avtoritar 
və totalitar siyasi rejimlər. 

Avtoritar siyasi rejimdə hakimiyyət bölgüsü, xalqın 
seçkilər vasitəsi ilə dövlət idarəçiliyində iştirakı, siyasi plü-
ralizm əsasən formal xarakter daşıyır. Vətəndaşların hüquq və 
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azadlıqları xeyli məhdudlaşdırılır, onlar siyasi və ideoloji 
görüşlərinə görə qeyri-rəsmi təqib olunur. Əsas hakimiyyət 
səlahiyyətləri dövlət başçısının və mərkəzi icra strukturlarının 
əlində cəmləşir, parlamentin və digər dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının rolu isə tamamı ilə formal xarakter daşıyır. 
Korrupsiya və rüşvətxorluq adətən mərkəzləşir və yüksək 
səviyyədə olur. 

Totalitar siyasi rejimin xüsusiyyətlərindən danışıldıqda 
adətən keçmiş SSRİ-dəki rejim əsas götürülür. Belə rejimdə 
rəsmi olaraq vahid partiya və vahid ideologiya mövcud olur, 
çoxpartiyalılıq və ideoloji plüralizm rəsmən qadağan edilir. 
Mülkiyyət rəsmən dövlət inhisarında olur. Vətəndaşların nəinki 
siyasi həyatda, hətta şəxsi həyatda da azadlıqları məh-
dudlaşdırılır. Konstitusiya və qanunlarda təsbit olmasına bax-
mayaraq dövlət hakimiyyətinin xalq tərəfindən formalaş-
dırılması real olaraq təmin olunmur. 

Siyasi rejimin bu formalarından başqa müvəqqəti xarakter 
daşıyan keçid rejimi və fövqəladə rejim formaları da 
fərqləndirilir. Keçid rejimi radikal müxalifətin hakimiyyətə 
gəlməsi nəticəsində formalaşır. Bu rejim demokratik və ya 
avtoritar xarakterli ola bilər. Fövqəladə siyasi rejimlər isə 
kütləvi iğtişaşın, təbii fəlakətin, ekoloji qəzaların, dövlət 
çevrilişinin və s. qarşısının alınması və ya baş vermiş belə 
hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zərurəti ilə 
yaradılır. 

 
 

Hüquq və hüquq sistemi anlayışları 
 
Hüquq anlayışı çoxmənalı və çoxşaxəli anlyışdır. Qeyri-

elmi kateqoriya kimi (leksik mənada) hüquq dedikdə şəxslərin 
“ədalət çərçivəsində” iradə və hərəkət azadlığı (haqq, ixtiyar, 
“təbii hüquq”) başa düşülür. Elmi termin kimi isə hüquq 
anlayışı dövlət anlayışı ilə bağlıdır. Belə ki, elmdə hüquq – 
dövlət tərəfindən müəyyən olunan ümumi-məcburi norma-
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lar sistemi kimi qəbul olunur. Yəni, tarixən dövlətlərin hələ 
formalaşmadığı dövrdə hüquq da mövcud olmamışdır. Düzdür, 
hələ dövlətlər formalaşmamış qəbilələrdə və tayfalarda başçı, 
idarəçilik, ailə-məişət adətləri, ümumi-spontan davranış 
qaydaları mövcud olmuşdur. Lakin, bu normalar cəmiyyətdən-
kənar, cəmiyyətüstü qüvvə tərəfindən ümumi-məcburi xarakter 
daşımadığından hüquq normalarına aid edilmir. Dövlətlərin 
yarandığı ilkin dövrlərdə isə, ümumi məcburi normalar məhz 
dövlətəqədərki qəbilə-tayfa adət-ənənələrinə əsaslanmışdır. 
Belə hüquq normalarına elmdə adət hüququ deyilir. 

Qədim dövrdən hüquq təbii və pozitiv olmaqla iki yerə 
bölünmüşdür. Təbii hüquq dedikdə insanların doğuluşdan 
malik olduqları, təbiətdən, Allahdan gələn dəyişməz hüquqları 
(yaşamaq, işləmək, qidalanmaq, şəxsi əmlaka sahib olmaq və 
s.) başa düşülür. Dövlətin özünün mövcudluğu da təbii hüquq 
hesab olunur. Pozitiv hüquq dedikdə isə dövlət orqanları 
tərəfindən yaradılan, dəyişdirilə bilən hüquqlar başa düşülür. 
Dövlətin təbii hüququ pozması yolverilməz hesab olunur. 

Dövlətlər inkişaf etdikcə hüquq daha çox hakim təbəqənin 
mənafeyini qoruyan normalarla zənginləşmiş, daha çox sub-
yektiv xarakter daşımış və adət əsasları tədricən zəifləmişdir. 
Lakin adət-ənənələrə əsaslanan spontan davranış qaydaları xalq 
arasında yaşamış və bu günə qədər də öz əhəmiyyətini 
itirməmişdir.  

Dövlətlər inkişaf etdikcə hüquq insanların həyatının daha 
çox sahəsini (dövlət idarəçiliyi, iqtisadi münasibətlər, 
cinayətkarlıq və s.) əhatə etmiş, hüququn strukturu genişlənmiş 
və cəmiyyətdə ayrı-ayrı hüquq sahələri formalaşmışdır. 
Hüquq sahələri (dövlət (konstitusiya) hüququ, inzibati hüquq, 
maliyyə hüququ, torpaq hüququ, mülki hüquq, əmək hüququ, 
ailə hüququ, mülki-prosessual hüquq, cinayət hüququ, cinayət 
prosessual hüquq, islah-əmək hüququ və s.) nisbi müstəqilliyə 
malikdir. Hüquq sahələri yarımsahələrə, yarımsahələr isə öz 
növbəsində hüquq institutlarına bölünür. Hüquq institutları isə 
hüquq normalarından formalaşır. Hüququn bu komponentləri 
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müstəqil yox, biri-biri ilə qarşılıqlı vəhdətdə, əlaqədə və təsirdə 
fəaliyyət göstərir və onların məcmusu hüququn sistemi 
adlanır. Lakin hüququn sistemi anlayışı ilə hüquq sistemi (və 
ya hüquqi sistem) anlayışları fərqlidir.  

Hüquq sistemi (HS) dedikdə cəmiyyətdə mövcud olan 
hüquqi hadisələrin məcmusu başa düşülür. Dövlət məhz bu 
hüquqi hadisələrin vasitəsi ilə ictimai münasibətləri və 
insanların davranışını tənzimləyir. HS anlayışı cəmiyyətin 
bütövlükdə hüquqi təşkilini əks etdirir. Hüquq, hüquq 
düşüncəsi, hüquq mədəniyyəti, hüquqi tərbiyə, hüquq mü-
nasibətləri, qanunçuluq, hüquq qaydası və s. bu anlayışa da-
xildir (2.15). Yəni, hüququn sistemi anlayışı sadəcə hüququn 
müxtəlif sahələrinin məcmusunu ifadə etdiyi halda, HS daha 
geniş məzmunlu anlayış olmaqla hər hansı ictimai-iqtisadi 
formasiyanın hüquqi tərəfini əks etdirir. Tarixən hər bir ictimai 
quruluşun da özünəməxsus HS olmuşdur. Həmçinin, tarixən 
hər bir ölkənin HS-nin də özünəməxsus hüquqi ənənələri 
formalaşmışdır. Bu HS-lərinin hər birində özünəməxsus fərqli 
xüsusiyyətlər olsa da, onlar müəyyən elementlərin (hüququn 
mənbəyi və təşəkkülü, ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi, 
hüquqi anlayış və kateqoriyalar və s.) oxşarlığına əsasən 
qruplaşdırılır. Bu baxımdan HS-lərin aşağıdakı tarixi formaları 
(və ya hüquq ailələri (2.2)) fərqləndirilir:  

- Roman-german HS;  
- İngilis-sakson HS;  
- Sosialist HS; 
- Dini HS;  
- Ənənəvi HS. 
Roman-german HS Roma hüququ əsasında formalaş-

mışdır. Bu HS-də hüququn əsas mənbəyini normativ hüquqi 
akt təşkil edir. Kontinental Avropada yayılmışdır. Azərbaycan 
Respublikasının hüquq sistemi də Roman-German hüquq 
sisteminə aiddir. Bu sistemdə vətəndaşlar arasındakı mü-
nasibətlərin tənzimlənməsi əsas götürülür, hüquq xüsusi və 
ümumi olmaqla iki yerə ayrılır.  



 195

İngilis-sakson HS XI əsrdə İngiltərədə formalaşmışdır. Bu 
HS-də məhkəmə presedenti əsas (hüquq mənbəyi kimi) 
götürülür. Hazırda bu sistem Böyük Britaniya, Kanada, ABŞ, 
Yamayka və Avstraliyada müəyyən qədər saxlanılır.  

Sosialist HS keçmiş SSRİ-də və digər sosialist ölkələrində 
mövcud olmuş, roman-gürman HS-ə və Marksizm ideyalarına 
əsaslanan HS-dır. Bu HS-də istehsal vasitələri üzərində yeganə 
mülkiyyət forması kimi ictimai mülkiyyət müəyyən edilir və 
xüsusi mülkiyyət hüququ tanınmır. İdarəçilikdə zəhmətkeşlərin 
tam hakimiyyəti və “sosialist demokratiyası” əsas götürülür. 
Antisosialist düşüncə və hərəkata qarşı mübarizə qanuniləş-
dirilir.       

Dini HS-nin əsasını dini ehkamlar (dini kitabların və dini 
təlimlərin müəyyən etdiyi normalar) təşkil edir. Orta əsr 
dövlətlərinin HS-i əsasən dini xarakter daşımışdır. Hazırda dini 
HS dini təmayüllü bir çox dünya dövlətlərində (Əksər ərəb 
ölkələri, Vatikan, İran, Pakistan və s.) az və ya çox dərəcədə 
mövcuddur. İslam hüququnun mənbəyi kimi Quran, sünnə 
(Məhəmməd peyğəmbərin (s) kəlamları və davranışları), “ic-
ma” (din alimlərinin görüşləri) və “qiyas” (oxşarlığa  əsasən 
mülahizələr) götürülür.  

Ənənəvi HS yerli xalqın milli adət-ənənələrinə əsaslanan 
HS-lərinə deyilir. Əsasında qəbilə-tayfa münasibətləri dayanır. 
Burada idarəçilik, tabeçilik, davranış qaydaları, cəzalandırma, 
mülkiyyət məsələləri, istehsal münasibətləri və s. milli adət-
ənənələrə əsaslanır. Ənənəvi HS-ləri hüququn tarixi inkişafının 
adət hüququ mərhələsinə uyğundur və qəbilə-tayfa münasibət-
lərinin hələ də qaldığı bəzi dünya ölkələrində mövcuddur.  

 
 

Hüquqi dövlət və demokratiya 
 
Müasir dövrdə insanların hüquq və azadlıqlarının təmin 

olunmasının ən mühüm vasitələri kimi məhz hüquqi dövlət və 
demokratiyanı göstərmək olar.  
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Hüquqi dövlət ideyası bəşəriyyətin ən böyük nailiy-
yətlərindən biridir. Digər ictimai-siyasi ideyalar kimi bu 
ideyanın da ilkin kökləri qədim, antik dövrə gedib çıxır. Müasir 
hüquqi dövlət nəzəriyyəsinin yaradıcıları kimi isə liberalizmin 
ideoloqları – H.Qrotsi, T.Hobbs, C.Lokk, Monteskyö və b. 
qəbul olunur. “Hüquqi dövlət” termininin isə elmə İ.Kant 
tərəfindən gətirildiyi məlumdur. 

Hüquqi dövlət dedikdə elə dövlət başa düşülür ki, orada 
dövlət özü də hüquqa tabedir, yəni dövlət hakimiyyətinin 
səlahiyyətləri hüquqla məhdudlaşdırılır, hakimiyyət özbaşına-
lığının qarşısı alınır, insanlar isə hüquqla qadağan olunmayan 
hər şeyi etməkdə azad olur. Hüquq isə əvvəllər olduğu kimi 
əsasən hakim təbəqənin mənafeyini yox, hər bir şəxsin mə-
nafeyini qoruyur və ədalətə söykənir. Hüquqi dövlətin əsas 
əlamətləri aşağıdakılardaır:  

1. Hakimiyyətlərin bölünməsi; 
2. Qanunun aliliyi; 
3. Dövlət və şəxsiyyətin qarşılıqlı məsuliyyəti; 
4. Şəxsiyyət hüquqlarının reallığı, azad inkişafının təmin 

edilməsi; 
Demokratiya (yunanca “demos + ”kratia” – “xalq haki-

miyyəti” mənasını verir) dövlət hakimiyyətinin müəyyən 
xarakterini ifadə edir. Belə ki, demokratiya – vətəndaşların 
dövlət idarəçiliyində bərabərhüquqlu iştirakının təmin 
edildiyi hakimiyyət formasıdır. Demokratiya məhz hüquqi 
dövlət bazasında formalaşır. Yəni, hüquqi dövlət olmadan 
demokratiya formalaşa bilməz. Demokratiya anlayışı yalnız 
dövlətə yox, hətta ayrı-ayrı idarə və təşkilatların  idarəçiliyinə 
də aid edilir.   

Demokratik ideyaların və demokratiyanın ünsürlərinin 
tarixi də qədim dövrlərə dayanır. Demokratiyanın bəzi ün-
sürlərinə hətta İbtidai İcma Quruluşunda da rast gəlinir. (1.16.). 
Antik dövrdə Yunanıstan (Afina) və Roma dövlətlərində 
quldarlıq demokratiyası mövcud olmuşdur. Həmçinin, qədim 
Azərbaycan dövlətlərində (Quti, Manna və s.) demokratiyanın 
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bəzi ünsürlərinin (seçkilər, ağsaqqallar şurası və s.) mövcud 
olduğu müəyyən edilmişdir.   

Demokratiya qədim dövrlərdən bu günümüzə qədər uzun 
bir inkişaf yolu keçmişdir. Qədim dövrdə demokratiya və 
demokratik ideyalar məhdud xarakter daşımışdır. Belə ki, 
məsələn, seçki hüququ əhalinin aşağı təbəqələrinə (qullara və 
s.), gəlmələrə və qadınlara şamil edilməmiş, yalnız yuxarı 
təbəqələrə aid edilmişdir.  

Orta əsrlərdə də bir çox Qərb və Şərq ölkələrində 
demokratiyanın müəyyən ünsürləri (respublika forması, seç-
kilər, şura, məclis, parlament və s.) mövcud olmuşdur. Lakin 
bu dövrdə də demokratiya məhdud xarakterdə olmuş, seçki 
hüququ bütün əhaliyə şamil edilməmiş, bu hüquq yalnız 
müəyyən yuxarı təbəqəyə aid edilmişdir. Vergi ödəməyənlər, 
qadınlar və müstəmləkə əhalisi seçki hüququna malik 
olmamışdır. Parlament xarakterli qurumlar (şuralar, məclislər, 
yığıncaqlar və s.) isə əsasən hakimiyyətin və hakim təbəqənin 
mənafeyini qorumuşdur. 

Müasir demokratiya prinsipləri yalnız XVII-XIX əsrlərdə 
bir çox Qərb ölkələrində liberalizm ideyalarının inkişafı (bax, 
səh. 14-15) və burjua-demokratik inqilabları nəticəsində forma-
laşmağa və tətbiq edilməyə başlamış və Şərqə də yayılmışdır. 
İlk yazılı konstitusiya 1789-cu ildə ABŞ-da qəbul olunmuşdur. 
1860-cı ildə isə ABŞ-da qullara azadlıq verilmişdir. Bütün 
vətəndaşlara seçki hüququnun verilməsi yalnız XX əsrdən  
tətbiq edilməyə başlamışdır. Qadınlara seçki hüququ ilk dəfə 
1893-cü ildə Yeni Zelandiyada verilmişdir. Müsəlman Şər-
qində isə qadınlara seçki hüququ ilk dəfə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətində (1918-20) verilmişdir.  

Cəmiyyətin tarixi inkişafı prosesində demokratiyanın tarixi 
formaları (quldarlıq, feodalizm, burjua və sosialist de-
mokratiyası) meydana çıxdığı kimi müasir dövrdə də 
demokratiya haqqında müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur. 
Hazırkı dövrdə fərdiyyətçi və kollektivçi, elitar və 
ümumxalq, rəqabətli (plüralist) və rəqabətsiz,  nümayən-
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dəli və nümayəndəsiz (birbaşa), konsensuslu və konsen-
sussuz və s. demokratiya nəzəriyyələri fərqləndirilir. Lakin bu 
nəzəriyyələr biri-biri ilə xeyli dərəcədə əlaqəli olduğundan çox 
vaxt onlar arasında dəqiq sərhədlər müəyyən etmək çətin olur. 
Bununla belə demokratiyanın demək olar ki, bütün nə-
zəriyyələrində qəbul olunmuş ən ümumi müddəalar vardır. 
Həmin müddəalar bunlardır: xalqın və ya onun müəyyən 
hissəsinin hakimiyyət mənbəyi kimi qəbul edilməsi; seçki yolu 
ilə hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin fəaliyyətinə nəzarət; və-
təndaşların siyasi həyatda bərabərhüquqlu iştirakı; insanların 
hüquq və azadlıqları (1.37).     

Bu müddəalara uyğun olaraq müasir dövrdə demokratiya-
nın əsas əlamətləri kimi aşağıdakılar qəbul olunur: 

1. Xalq hakimiyyətinin təmin edilməsi, hakimiyyət or-
qanlarının seçki ilə formalaşdırılması və müntəzəm də-
yişdirilməsi; 

2. Çoxpartiyalı rəqabətli sistem və plüralizm; 
3. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması; 
4. Yerli özünüidarəetmənin formalaşması. 
Hüquqi dövlət və demokratiya “müasirlik” prinsipinin 

ayrılmaz tərkib hissəsi kimi milli ideologiyamızda birmənalı 
olaraq qəbul olunmuş ideyalardır. Bu ideyalar milli azadlıq 
ideyaları ilə uzlaşır. Məhz hüquqi dövlət və demokratiya 
şəraitində milli haqlar və azadlıqlar təmin oluna bilər. Tarixi 
təcrübə göstərir ki, müstəmləkəçilik, milli ayrıseçkilik, 
assimilyasiya demokratiya ilə bir araya sığmır, imperiyaların 
demokratikləşməsi onların dağılmasına və xalqların azad 
olmasına gətirib çıxarır. Diktatura isə imperiyanın və müstəm-
ləkəçiliyin saxlanmasının bir vasitəsinə çevrilir. Təsadüfi deyil 
ki, rus-sovet imperiyası totalitar rejim şəraitində yaşamış, onun 
dağılması isə demokratikləşmə ilə paralel baş vermişdir.  

Milli dövlətçilik və demokratiya isə qarşılıqlı olaraq biri-
birinin inkişafını təmin edir. Başqa sözlə, milli dövlət 
demokratiyanın (çünki müstəqil milli dövlətlərdə imperiya-
larda olduğu kimi antidemokratik rejim yaratmağa bir növ 
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ehtiyac qalmır), demokratiya isə milli dövlətin inkişafına şərait 
yaradır. Odur ki, milli-demokratik dövlət quruculuğu milli 
ideologiyamızın əsas hədəflərindən biridir. 

 
 

Azadlıq anlayışı və insan  
azadlığı problemi 

 
Azadlıq anlayışına ideoloji mənsubiyyətindən, dünya 

görüşündən asılı olaraq insanlar tərəfindən müxtəlif baxışlar 
var. Hətta “əsl azadlığ”a nail olmağın müxtəlif prinsipləri də 
müəyyən olunur. Bu prinsiplərin ən geniş yayılmışları aşağı-
dakılardır: 

- Dünyanın maddi nemətlərindən imtina etmək. Əsasən  
dini cərəyanlara (zahidlik, dərvişlik və s.), həmçinin bədii 
yaradıcılıqla (şairlik, rəssamlıq, musiqiçilik və s.) məşğul olan 
bir çox şəxslərə məxsus görüşdür. Bu görüşə görə insan maddi 
nemətlərə həris, aludə olduqca onun quluna çevrilir, həmçinin 
o nemətlərə görə başqa insanların quluna çevrilir. İnsan bu 
nemətlərdən imtina etdikdə, mənəvi dəyərlərə üstünlük verdik-
də, yalnız Allaha tapındıqda isə, heç kimin qarşısında əyilmir, 
azad olur, Allahdan başqa heç kimin quluna çevrilmir.   

- Xüsusi mülkiyyəti ləğv etmək. Mraksizmin əsas prin-
siplərindən biridir. Bu ideologiyaya görə insanlar əsl azadlığa 
və xoşbəxtliyə o vaxt nail ola bilər ki, istehsal vasitələri 
üzərində xüsusi mülkiyyət və izafi dəyər olmasın. 

- Dövlət hakimiyyətini ləğv etmək. Anarxizmin əsas 
prinsipidir. Bu prinsipə görə dövlət hakimiyyətinin möv-
cudluğu istənilən halda insanların azadlığını əlindən alır və 
yalnız dövlət hakimiyyətini ləğv etməklə əsl azadlığı təmin 
etmək olar. 

- Milli azadlıqları təmin etmək. Milli ideologiyaların əsas 
prinsiplərindən biridir. Bu prinsipə görə millətlər azad olduqda 
insanlar da azad olacaq (“İnsanlara hürriyyət, millətlərə 
istiqlal!”–M.Ə.Rəsulzadə), çünki, tarixən də insanların azad-
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lıqlarının məhdudlaşdırılmasının, əsirə, qula çevrilməsinin əsas 
səbəblərindən biri də məhz işğalçılıq, milli ayrıseçkilik və 
müstəmləkəçilik olmuşdur.  

- Bütün adət-ənənələrdən imtina etmək. İfrat liberal nə-
zəriyyədə qəbul olunur. Bu prinsipə görə, bütün adət-ənənələr 
istənilən halda insanların fərdi azadlıqlarına qarşı yönəlir, 
onların azadlıqlarını məhdudlaşdırır. Ona görə də yalnız adət-
ənənələrdən imtina etməklə insan özünü tam azad və xoşbəxt 
hiss edə bilər. 

- Bütün dinlərdən imtina etmək. Ateizmin əsas prinsipidir. 
Bu prinsipə görə, bütün dinlər uydurmadır, insanları əsarətdə 
saxlamaq üçün yaradılmışdır. İlahi qüvvənin varlığına inam 
istənilən halda insanın azadlığını məhdudlaşdırır, yalnız ateist 
insan əsl azadlığa nail ola bilər. 

Lakin, unutmaq olmaz ki, əslində qeyri-məhdud fərdi 
azadlıqlara malik olmaq heç də xoşbəxtlik və ya ədalət demək 
deyil. Azadlıqların bu və ya digər formada məhdudlaşdırılması 
da bədbəxtlik və ya ədalətsizlik demək deyil, bu, cəmiyyətin 
yaşaması və inkişafı üçün bir tarixi zərurətdir. Azadlığın 
mütləq bir həddi olmalıdır, bu hədd başqalarının haqlarının 
pozulmasıdır. Yəni hər bir fərd başqalarının haqlarını pozana, 
yəni onlara zərər yetirənə qədər azad ola bilər. Məhz bu 
prinsipin gözlənilməsi insanların hüquq bərabərliyini və nisbi 
ədaləti təmin edə bilər.  

Ona görə də dövlət hakimiyyətinin, adət-ənənələrin,  din-
lərin insan azadlıqlarını məhdudlaşdırması heç də onlardan 
imtina etmək ideyasına bəraət qazandırmır. Belə ki, onların hər 
birinin cəmiyyətdə zəruri, mühüm funksiyaları var. Onlardan 
imtina etməyin fəsadları daha pis ola bilər. Bir sözlə, insanların 
fərdi azadlıqlarının müəyyən qədər məhdudlaşması insan 
cəmiyyətinin normal yaşaması və inkişafı üçün zəruri və 
qaçılmazdır.  

Milli dövlətin hüquq qanunlarında mütləq xalqın MMD-
ləri, o cümlədən adət-ənənələri nəzərə alınmalıdır. Bu cəmiy-
yətin normal yaşaması və inkişafı üçün zəruridir. Lakin adət-
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ənənələri nəzərə almaq onların qanunla məcburiləşdirilməsi 
demək deyil. Eyni zamanda bəzi zərərli hallar istisna olmaqla 
heç bir adət-ənənə qanunla qadağan da edilə bilməz. Bir sözlə, 
adət-ənənələrin məcburiləşdirilməsi də, qadağan edilməsi də 
mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hər iki hal insanların 
hüquq və azadlıqlarına ziddir. Milli adət-ənənələr sadəcə olaraq 
qanunlarda nəzərə alınmalıdır. Başqa sözlə, hüquq milli adət-
ənənələrin sərbəst yaşamasını təmin etməli, bir növ onlara 
neytral qalmalıdır. Bu məsələlərə (hüquq və adət-ənənələr mə-
sələsinə) kitabın III bölməsinin “Xalq adət ənənələri” başlıqlı 
bölümündə daha geniş toxunacağıq. 

İnsan azadlığı problemindən danışılanda ən çox üstünə 
gəlinən məsələlərdən biri də qadın azadlıqları problemidir. 
Tarixin ən qədim dövrlərində qadınlar müqəddəs varlıq kimi 
qəbul olunmuş, hətta qəbilə başçıları da qadınlar (“Ana-
xaqanlığı”, “Matriarxal cəmiyyət”) olmuşdur. Sonradan üs-
tünlük kişilərə keçmiş, “Ataxaqanlığı” (“Patriarxal cəmiyyət”) 
bərqərar olmuşdur. Ailədə, cəmiyyətdə və dövlət işlərində 
kişilərin üstünlüyü hökm sürmüş, qadınların hüquqları isə xeyli 
məhdud olmuşdur. Lakin tarixən türk xalqlarında digər xalqlara 
nisbətən qadına hörmət, qadının müqəddəsliyi, qadınların hü-
quq və azadlıqları daha yüksək səviyyədə olmuşdur. Qadınlara 
dilimizdə “xanım”, “bəyim” deyə müraciət olunması özü də 
təsadüfi deyil. Bu məsələyə də “Xalq adət-ənənələri” başlıqlı 
bölümdə daha geniş toxunacağıq. 

Sonuncu səmavi din olan islam dinində isə qadınların 
yüksək məqama layiq görülməsi, bir çox hallarda qadınlara 
kişilərdən üstün haqlar verilməsi  demək olar ki, bir tarixi 
inqilab olmuşdur. Məhəmməd Peyğəmbərin (s.) məşhur 
“cənnət anaların ayaqları altındadır!” deyimi bu gün də bütün 
bəşəriyyəti həyəcana gətirir. 

Liberal dəyərlərin, o cümlədən insanların hüquq və 
azadlıqları anlayışının Qərb dünyasında inkişaf etməsi və dün-
yaya yayılması nəticəsində bu gün müasir dünya dövlətlərində 
qadınlar yüksək ictimai-siyası azadlıqlara malikdir. Lakin 
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təəssüf ki, müasir Qərb dünyagörüşündə bir çox hallarda 
“qadın azadlığı”, “qadin-kişi bərabərliyi” anlayışları elə ifrat 
dərəcədə şişirdilir ki, bu, cəmiyyətdəki ailə quruluşunu 
dağıtmağa, hətta qadınları mənəvi cəhətdən alçaltmağa yönəlir. 
Yəni “qadın azadlığı” anlayışının düzgün müəyyənləşdiril-
məməsi nəticəsində bu anlayış qadınların özlərinin əleyhinə 
yönəlir. Bu məsələlər barəsində də kitabın “Xalq adət 
ənənələri” bölümündə daha geniş danışacağıq.  

Azadlıq anlayışı bir çox hallarda xoşbəxtlik anlayışı ilə 
eyniləşdirilir. Başqa sözlə, insan xoşbəxtliyi məhz “əsl azad-
lıq”da görülür. Yeri gəlmişkən, xoşbəxtlik anlayışına da müx-
təlif baxışlar var. Bu anlayışa dəqiq tərif verməkdə çətinlik çə-
kirlər. Bəzən “xoşbəxtlik yoxdur”, “xoşbəxtlik ani olur” de-
yirlər. Bizcə burada “xoşbəxtlik” anlayışı “sevinc” anlayışı ilə 
qarışdırılır. Sevinc ani ola bilər, xoşbəxtlik isə yox. İnsanın 
həyatında sevincli anlar ola bilər, bu qətiyyən xoşbəxtlik de-
mək deyil. İnsan hansısa bir oyunda udanda, yaxud sevimli fut-
bul komandası qol vuranda da ən yüksək sevincli anlar keçirə 
bilər, lakin bu xoşbəxtlik demək deyil. Xoşbəxtlik insanın bü-
tövlükdə öz həyatına baxışı ilə müəyyən olunmalıdır. Fikrimiz-
cə, xoşbəxtlik – insanın öz həyatından razılıq hissidir. İnsan 
öz həyatından nə qədər razıdırsa, o qədər də xoşbəxtdir.  

İnsanların dünyagörüşləri, həyat idealları, həyatın mənası 
haqqındakı görüşləri müxtəlif olduğundan onların öz 
həyatlarından razılıq meyarları da müxtəlifdir. Həyatın 
mənasını kimi tez-tez yeyib içməkdə, kimi tez-tez kurortlarda 
olmaqda, kimi cinsi tələbatını ödəməkdə, kimi həddən artıq 
varlı olmaqda, kimi yüksək vəzifələrdə işləməkdə, kimi 
möminlikdə, kimi ümumbəşəri ideyalar uğrunda mübarizədə, 
kimi elmi yaradıcılıqda, kimi sevdiyi bir sənət və ya peşə 
sahəsində yüksəlməkdə və s.-də görür. Maddi və mənəvi 
tələbatlar və arzular sonsuz olduğundan insanın öz həyatından 
tam razı olması çətinləşir. Məhz buna görə də heç vaxt insan 
özünü tam xoşbəxt hesab edə bilmir. Lakin nisbi xoşbəxtlik 
hissinin olması mümkündür və onu inkar etmək olmaz.   
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4. Fəlsəfi məsələlər 
 

Fəlsəfə (yun. “philo”-“sevirəm”, “sophia”-“müdriklik”) – 
varlığa ən umumi baxışlar sistemi, təbiətin, cəmiyyətin və 
təfəkkürün ən ümümi inkişaf qanunları haqqında elmdir. 
Fəlsəfə bəşər tarixində mifologiya və dinlərdən sonra daha 
mükəmməl və elmi dünyagörüşü kimi meydana çıxmış, ilk 
yaranan elm, “elmlər elmi”, “elmlərin şahı” kimi qiymətləndi-
rilmişdir. Həqiqətən də qədim dövrdə fəlsəfə çoxsahəli (təbiət, 
cəmiyyət, iqtisadiyyat, hüquq və s.) bilikləri ehtiva edən 
universal elm kimi mövcud olmuşdur. Bəşəriyyətin sonrakı 
inkişafında ayrı-ayrı elm sahələri (fizika, riyaziyyat, coğrafiya, 
tarix, sosiologiya, iqtisadiyyat, hüquq, psixologiya və s.) 
fəlsəfədən ayrılaraq müstəqil elmlər kimi formalaşmışdır. 
Fəlsəfə isə həmin elmlərin birbaşa öyrənmədiyi ən ümumi 
varlıq və inkişaf məsələlərini öyrənən elm kimi qalmışdır. 
Hətta XIX əsrin əvvəllərində digər elm sahələrinin mövcud 
olduğu halda fəlsəfəyə ehtiyacın olmadığı ideyasını irəli sürən 
“pozitivizm” (O.Kont (1798-1857), C.S.Mill (1806-73), 
Spenser (1820-1903), M.Şlik (1882-1936), F.Frank (1884-
1966), R.Karnap (1891-1970), H.Reyxenbax (1891-1953) və 
b.) cərəyanı da meydana çıxmışdır. Lakin bəşəriyyətin sonrakı 
inkişafı fəlsəfənin cəmiyyətin həyatında və inkişafında yenə də 
böyük rol oynadığını göstərmişdir.  

Şüurun varlığa münasibəti fəlsəfənin əsas məsələsi hesab 
olunur. Bu məsələ iki tərəfdən araşdırılır: 1) Materiya 
birincidir, yoxsa ideya? 2) Varlıq şüur tərəfindən dərk 
olunandırmı? Bu məsələdə fəlsəfə materialist və idealist  
cərəyanlara ayrılır. Materializmə görə materiya (maddilik),  
idealizmə görə ideya (qeyri-maddilik, mənəvilik, şüur, ilahi 
qüvvə) birincidir. Materializmə (E.Heraklit (e.ə.544-483), 
Demokrit (e.ə.460-370), Epikür (e.ə.341-270), F.Bekon (1561-
1626), Lamerti (1709-51), Didro (1713-84), P.A.Holbax (1723-
89), K.A.Helvetsi (1715-71), L.Feyerbax (1804-72), K.Marks 
(1818-83), F.Engels (1820-95) və b.) görə qeyri-maddi nə 
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varsa (məsələn, müxtəlif qüvvə sahələri, elektromaqnit 
qalğaları, şüur və s.) mənbəyi maddədir, maddiliyin məhsu-
ludur. İdealizmin isə obyektiv və subyektiv formaları fərqlən-
dirilir. Obyektiv idealizmdə (Sokrat (e.ə.469-399), Platon 
(e.ə.428/7-348/7), Leybnist (1646-1716), Şelleinq (1775-1858), 
Hegel (1770-1831), A.Şopenhauer (1788-1860) və b.) ideya 
materiyanın (maddiliyin) əsasında dayanan obyekt kimi qəbul 
olunur. Subyektiv idealizmdə isə (C.Berkli (1685-1753), 
D.Yum (1711-76), İ.Q.Fixte (1762-1814) və b.) birinci olan 
ideya fərdiləşdirilir, subyekt kimi qəbul olunur. 

Fəlsəfədə idealizmlə materializm arasında “aralıq” möv-
qeli fəlsəfi cərəyanlar da meydana çıxmışdır. Bunların ən geniş 
yayılmışlarından dualizmi və panteizmi göstərmək olar. Du-
alizmə görə (Dekart (1596-1650), Kant (1724-1804) və b.) 
maddilik və qeyri maddilik biri-birindən asılı olmayan, ayrı-
ayrılıqda müstəqil başlanğıclara malik substansiyalardır. 
Panteizmdə isə (C.Bruno (1548-1600), Spinoza (1632-77), 
İ.Q.Herder (1744-1803), İ.Göte (1749-1832), İ.S.Eruigena 
(810-77), N.Malbranş (1638-1715) və b., Şərqin sufi mü-
təfəkkirləri: M.Həllac (858-920), B.K.Bakuvi (933/4-1074), 
E.Həmədani (1099-1131), Ş.Təbrizi (1185-1248), C.Rumi 
(1207-1273), M.Şəbüstəri (1287-1320), Y.Qarabaği (?-1645) 
və b.) Allahla təbiət (materiya, varlıq) eyniləşdirilir. Burada 
Allah anlayışı ilə təbiət (materiya, varlıq) anlayışının ortaq 
əlamətləri (yaradılmazlıq, əbədilik, qanunlarının hakimliyi, 
dəyişməzliyi, hər yerdə həmişə mövcudluğu, dərkolunmazlıq, 
qeyri-maddiliyə bağlılıq və s.) əsas rol oynamışdır. Panteizm 
bəzən materializmə (“Allah təbiətdədir” prinsipi ilə), bəzən də 
obyektiv idealizmə (“təbiət Allahdadır” prinsipi ilə) aid fəlsəfi 
cərəyan kimi özünü göstərir.  

İstər idealist, istər materialist, istərsə də dini dünyagörüşü-
nün ən ümumi cəhəti ondan ibarətdir ki, bu dünyagörüşlərinin 
hər birində yaradılmaz başlanğıc (idealizmdə mütləq ideya, 
materializmdə materiya, dində Allah) qəbul olunur. Deməli 
“yaradılmazlıq problemi” heç bir halda həll olunmur, çünki 
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yoxluq təsəvvür olunan deyil. Bu isə əslində varlığın insan 
şüuru tərəfindən dərkolunmaz olduğuna gətirib çıxarır.  

Umumilikdə fəlsəfi görüşlərin ideologiyalarda rolu böyük 
olsa da, fəlsəfənin əsas məsələsinin necə həll olunmasının, baş-
qa sözlə, idealist və ya materialist olmağın bir çox ideologiya-
ların əsas ideyalarının qəbul olunması və həyata keçirilməsi 
baxımından o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, həmin ideolo-
giyalar bu məsələdə neytral və ya pozitivist mövqedə dayanır. 
Lakin, fəlsəfənin əsas məsələsinin həllində neytral olmayan 
ideologiyalar da var. Məsələn, aydındır ki, dini təmayüllü ideo-
logiyalar idealist fəlsəfi görüşlər tələb edir. Çünki, materialist 
(ateist) fəlsəfi görüşlər dini dünyagörüşünə tamamı ilə ziddir.  

Fəlsəfənin əsas məsələsinin həllində neytral olmayan ide-
ologiyalardan biri də marksizmdir. Burada materialist fəlsəfə 
əsas götürülür və hətta bu ideologiyanaın əsas ideyasının 
(inqilab yolu ilə ictimai mülkiyyətə əsaslanan sinifsiz cəmiyyət 
qurmaq) həyata keçirilməsinin yalnız materialist (ateist) dün-
yagörüşü ilə mümkün ola biləcəyi də nəzəri cəhətdən əsaslan-
dırılmağa çalışılır. Guya idealist dünyagörüşlü insanların in-
qilabçı-sosialist ideyalarını qəbul etməsi mümkün deyil. Çünki, 
idealist dünyagörüşü insanlarda təslimçilik yaradır, kapitaliz-
mlə barışmağa, ona bəraət qazandırmağa gətirib çıxarır. Əs-
lində isə bu prinsip marksizmin zəif tərəfi olmaqla kifayət 
qədər cəlbedici ideyalar olan inqilabçı-sosialist ideyalarının 
daha geniş yayılmasına tarixən süni bir əngəl olmuşdur. Belə 
ki, idealistlərin inqilabçı-sosialist ideyalarını qəbul etməsində 
nəzəri cəhətdən elə bir ziddiyyət yoxdur. Təsadüfi deyil ki, 
tarixən inqilabçı-sosialist ideyalarını qəbul etmiş insanların heç 
də hamısı ateist olmamışdır, əksinə, bəlkə də çoxu idealist 
düşüncəli insanlar olmuşdur.  

Milli ideologiyaları, o cümlədən türk millətçiliyini fəlsə-
fənin əsas məsələsinin həlli baxımında neytral ideologiyalara 
aid etmək olar. Belə ki, bu ideologiyaların ideoloqları arasında 
həm materialist, həm də idealist dünyagörüşlü mütəfəkkirlər 
olmuşdur. Eyni zamanda milli ideologiyanın həm materialist, 
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həm də idealist dünyagörüşlü daşıyıcıları ola bilər. Əsas şərt isə 
fikir azadlığını və tolerantlığı gözləmək, məcburiyyətə və 
qadağalara yol verməməkdir. 

 
 

5. Dini məsələlər 
 

Din – fövqəltəbii qüvvələrin (bir və ya bir neçə Allahın) 
varlığına inama əsaslanan dünyagörüşü, sitayişlər, ayinlər, 
ehkamlar, qaydalar və davranışlar sistemidir. Bnunla da din 
həm də bir ictimai şüur formasıdır. 

Dinlərin ibtidai icma quruluşunun (İİQ) üst poliolit 
dövründən (35-40 min il bundan qabaqdan) meydana çıxdığı 
ehtimal edilir. Dinlərin tarixən meydana çıxmasının ilkin 
şərtləri təbiət hadisələrinin və təbiət qüvvələrinin insanlar 
üzərində hökmranlığı olmuşdur. Bu hökmranlığın təsirindən 
insanlarda dünya haqqında müəyyən fantastik təsəvvürlər və 
sitayışlər formalaşmağa başlamışdır. Dinlərin hələ forma-
laşmadığı dövrlərdə onun ilkin ünsürləri kimi fetişizm 
(əşyalara sitayiş), totemizm (müəyyən canlılara – bitkilərə və 
ya heyvanlara sitayiş) və animizm (ruhlara sitayış), həmçinin, 
sehr və ovsunçuluq mövcud olmuşdur. Bu ünsürlərin daha da 
inkişaf etməsi nəticəsində mifologiyalar formalaşmışdır. Mi-
fologiya (yun. “mifos”– əfsanə, əsatir, “loqos” – söz, təlim) – 
dünya və yaranış haqqında fantastik təsəvvürlərə əsaslanan 
əfsanələr və rəvayətlər sistemidir. Mifologiyalarda ehkamçı-
lığın və ayinlərin inkişafı öncə çoxallahlı (politeist), sonra isə 
təkallahlı (monoteist) ənənəvi dinlərin formalaşmasına gətirib 
çıxarmışdır. Təkallahlı dinlərin əsasən tayfa birlikləri və döv-
lətlərin meydana çıxması ilə eyni vaxtda formalaşdığı ehtimal 
edilir. 

Dinlər  yaranma formasına və öz xarakterinə görə iki qrupa 
bölünür: Səmavi və qeyri-səmavi (ənənəvi) dinlər. 

Səmavi dinlər Allah elçilərinin (peyğəmbərlərin) Al-
lahdan aldıqları vəhy ilə yaratdıqları təkallahlı dinlərdir. Hər 
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bir səmavi dinin ehkamları onun müqəddəs kitabında əks 
olunur. Dinşünaslıqda qəbul olunan məlum səmavi dinlər 
bunlardır: İslam (peyğəmbəri – Məhəmməd (s.), müqəddəs ki-
tabı – Quran), Xristianlıq (peyğəmbəri – İsa (s.), müqəddəs ki-
tabı – İncil), İudaizm (peyğəmbəri – Musa (s.), müqəddəs kita-
bı – Tövrat), Davud  peyğəmbərin (s.) dini (müqəddəs kitabı – 
Zəbur), İbrahim peyğəmbərin (s.) dini (müqəddəs kitabı – Sü-
huf). Bəzən Zərdüştlüyü də səmavi din kimi (peyğənbəri – 
Zərdüşt, müqəddəs kitabı – Avesta) qiymətləndirirlər. İslamda 
yeni din yaratmayan və kitab nazil edilməyən, yalnız Allahın 
əmrlərini və onaqədərki səmavi dinin ehkamlarını insanlara 
çatdıran minlərlə peyğəmbərin olduğu da qəbul olunur. 

Qeyri-səmavi dinlər xalqın mifologiyasından gələn şifahi 
ənənələr şəklində yaranan dinlərə deyilir. Yəni, qeyri-səmavi 
dinlər xalq yaradıcılığına – folklora əsaslanır. Belə dinlərin 
şifahi ənənələri yazıya da köçürülə, müqəddəs kitab halına da 
salına bilər. Bu dinlərə Şamançılığı, Sintoizmi, Konfusizmi, 
Buddizmi, bütpərəst və çoxallahlı dinləri və s. misal göstərmək 
olar. Bu dinlərin xadimləri müxtəlif adlarla (“kahin”, “şaman” 
və hətta “peyğəmbər”) adlandırılır. 

Qeyri-səmavi dinlər daha çoxsaylı və daha qədimdir. 
Tarixən ilk olaraq məhz qeyri-səmavi dinlər yaranmışdır.  
Həmçinin, qeyri-səmavi dinlərdə olan müəyyən ənənələrin 
(rəvayətlərin, ehkamların, ayinlərin və s.) sonradan yaranmış 
səmavi dinlərdə də mövcud olduğu məlumdur. Ümumiyyətlə, 
bütün dinlər ortaq kökünü ən qədim mifologiyalarda tapır. 
Yazılı mənbəyə malik ən qədim mifologiya kimi Şumer 
mifologiyası buna əyani misaldır. Belə ki, dini kitablardakı bir 
çox rəvayətlərin analoji variantının hələ qədim şumer 
mifologiyasında mövcud olduğu məlumdur.  

Qeyri-səmavi dinlərın ənənələri daim dəyişilir və çoxşaxəli 
olur. Hətta bir xalqın başqa dini qəbul etməsi nəticəsində bu 
ənənələr dini xarakterdən çıxıb sadəcə digər milli ənənələr kimi 
yaşaya bilər.     
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Dinlər insan cəmiyyətində bir tarixi zərurət kimi meydana 
çıxmışdır. Dinsiz cəmiyyət və millət yoxdur. Dinsiz cəmiyyət 
və millət olmadığından, bütün millətlər öz milli ideo-
logiyalarında millətin dini etiqadına xüsusi yer vermişdir. Bu 
bir zərurətdir. Hətta milli ideyaların yayılmasında və həyata 
keçirilməsində din ocaqlarının, məscidlərin, kilsələrin xüsusi 
rolu olmuşdur və bu gün də var. Təsadüfi deyil ki, xristian 
aləmində kilsələrin məhz millətin adı ilə adlanması (“rus 
kilsəsi”, “erməni kilsəsi”, “fransız kilsəsi” və s.) mövcuddur. 
Bu müəyyən mənada millətçiliklə dinin birləşməsidir. Mil-
lətçiliyin dinlə birləşməsi isə, milli ideologiyanın təsir gücünü 
daha da artırır. 

Uzaqgörən milli ideoloqlarımız da türk xalqlarının əsrlər 
boyu yaşatdığı və yüksəltdiyi islam dinini milli ideologi-
yamızda türklük və müasirliklə birgə bir prinsip kimi qəbul 
etmişlər. Lakin, milli ideologiyamızda dinin bir prinsip kimi 
qəbul olunması heç də dini ideologiya demək deyil. Çünki, 
hədəf dini təmayüllü dövlət qurmaq deyil. 

Ümumiyyətlə, islam dininin türk millətçiliyində bir prinsip 
kimi qəbul olunması bu günə qədər də birmənalı qəbul 
olunmur. Hətta bunun ziddiyyətli olduğunu iddia edənlər və 
əleyhinə çıxanlar da var. Türkçülükdə islamın bir prinsip kimi 
qəbul olunmasını ziddiyyətli hesab edənlərin əsas arqumentləri 
aşağıdakılardır: 

1. Millətçiliyin dinlə bir araya sığmadığının, başqa sözlə, 
millətçinin dinçi, dinçinin isə millətçi olmasının qeyri mümkün 
oldığının iddia edilməsi. Öncə qeyd etdiyimiz kimi dinsiz 
millət yoxdur və millətin mütləq bir dini etiqadı olmalıdır. 
Hətta bir çox qeyri-səmavi dinlər xaraktercə folkor olmaqla 
onları yaradan xalqların MMD-nə birbaşa daxildir. O ki qaldı 
millətin sonradan qəbul etdiyi səmavi dinlərə (türklərin qəbul 
etdiyi islam), bu dinləri də millət qəbul edib yaşatdıqca öz 
mənəvi dəyərləri ilə, folkloru ilə zaman-zaman çulğalaşdırır, 
hətta bəzi milli ənənələr sonradan qəbul edilmiş dinin ənənəsi 
kimi qəbul olunur. Belə olan halda dinçinin millətçi olmasında 
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nə ziddiyyət ola bilər? Burada ziddiyyətin olub-olmaması  yal-
nız dinin necə qəbul olunmasından asılıdır. Əgər milli haqların 
tanınması və milli dövlətlərin qurulması dinə zidd hesab 
olunmursa, millətçiliyin dinlə heç bir ziddiyyəti ola bilməz. 

Milli ideologiyanı qəbul etmək, millətçi olmaq dindən 
imtina etmək demək deyil. Başqa sözlə, milli mənsubiyyəti 
yüksəltmək dini mənsubiyyəti inkar etmir, çünki onlar biri-
birinə alternativ deyil. MMD dini əvəz edə bilməz, əksinə onlar 
paralel mövcud olur və öz dini ilə millət daha güclü və 
mütəşəkkildir. Milli ideologiyamızdakı islam prinsipi də islam 
dəyərlərini qoruyub yaşatmağı əks etdirir ki, bu da türk 
millətinin daha güclü millət olmasına xıdmət edir. 

2. İslam dininin “türkün milli dini” olmadığından milli 
ideologiyaya daxil edilməsinin yanlış hesab edilməsi. Öncə 
qeyd edək ki, islam dini səmavi din olmaqla heç bir millətin (o 
cümlədən ərəblərin) folkloru deyil. İslamın ehkamlarının isə 
türk xalqlarının MMD-nə və islamaqədərki əsas dini eti-
qadlarına (Göy-Tanrıçılıq, Zərdüştlük) uyğunluğu ilə seçilir 
(1.19, 3.64 və s.). Digər tərəfdən, sonuncu səmavi din olmaqla 
islamın, elmiliyi ən yüksək səviyyədə olan mükəmməl din 
olduğu təsdiq edilir. Türklərin islamaqədərki dini etiqadlarını 
qaytarıb bu səviyyədə bir din formalaşdırmaqdan isə (bu 
versiya ilə çıxış edənlər də var) söhbət gedə bilməz. Əslində 
həmin etiqadlardan qalma bir çox ənənələr bu gün islamla 
birləşdirilir (islam dininə aid ənənə kimi tanınır) və ya milli 
ənənə kimi yaşadılır.  

Türk milləti islam dinini 14 əsrdən çoxdur ki, şüurunda və 
ənənələrində yaşadır. İslam türk folkloru və türk tarixində 
özünə yer etmişdir. İslam dininə söykənən xeyli sayda türk 
dövlətləri qurulmuşdur. Ona görə də bu gün islamı türk 
millətinə yad bir din hesab etmək qətiyyən doğru deyil. Əksinə, 
bu din Ərəbistanda yaransa da, onu yaşatmaqda və yüksəlt-
məkdə türklər heç də ərəblərdən geri qalmayıblar, bəlkə də 
daha irəli gediblər.  
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3. “İslam” prinsipinin “müasirlik” prinsipinə zidd hesab 
olunması. Türkçülükdə “islam” prinsipi dini təmayüllü dövlət 
qurmağı, yəni dini ehkamların dövlət qanunları ilə məcburi-
ləşdirilməsini nəzərdə tutmur. Bu dinin öz mahiyyətinə də zidd 
hesab olunur. Belə ki, insanların dövlət cəzasından qorxduğuna 
görə dini ehkamlara məcburi riayət etməsi həqiqi möminlik 
sayıla bilməz. Dini ehkamlara riayət etməyin əsasında dövlət 
cəzasından qorxmaq yox, yalnız və yalnız iman dayanmalıdır. 
Ona görə də milli ideologiyamızda islam dininin elmi əsaslarla, 
xurafatdan və təriqətçilikdən kənar öyrənilməsi və təbliği 
nəzərdə tutulur.   

Cəmiyyətin və dövlətin inkişafında ən mühüm məsə-
lələrdən biri də mürtəce dini təriqətlərdən qorunmaqdır. Dini 
ehkamlar həddən artıq “sürüşkən”dir. Yəni, bu ehkamlar ən 
müxtəlif mənalarda yozula – təfsir oluna bilər. Bu xüsusiyyət 
bəlkə də dinlərin ən zəif cəhətidir. Dini ehkamlar “sürüşkən” 
olduğundan və dini ideyaların cəmiyyətdə təsir gücü yüksək 
olduğundan imperialist qüvvələr tarixən dinlərdən öz imperia-
list siyasətlərində istifadə etmişlər və bu gün də etməkdədirlər. 
Belə ki, imperialist qüvvələr tərəfindən müxtəlif mürtəce dini 
təriqətlər uydurulmuşdur ki, bu təriqətlərin fəaliyyəti dövlət-
lərin inkişafdan qalmasına, təsir altına düşməsinə və hətta 
parçalanmasına xidmət edir. Ona görə də dinin öyrənilməsində 
və təbliğində ilk növbədə elmi yanaşma olmalıdır.  
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I I I  BÖLMƏ. Türk milli varlığının  
       ünsürləri 

 
Öncə qeyd etdiyimiz kimi, hər bir millətin varlığını onun 

MMD-i (dili, folkloru və tarixi) müəyyən edir. MMD-i qoru-
yub-yaşatmaq və yüksəltmək isə milli şüuru yüksək səviyyədə 
inkişaf etdirir, güclü millətin formalaşmasına səbəb olur, bun-
lar isə cəmiyyətin inkişafına və rifahın yüksəlməsinə böyük sti-
mul verir. Türk milləti dünyada MMD-i ən zəngin və çoxşaxəli 
olan millətlərdən biridir. Bu qədim kültürü daha çox mühafizə 
etmiş və bu gün də yaşadan türk xalqlarından biri də məhz 
Azərbaycan türkləridir. Bu da Azərbaycanın ən qədim türk 
məskənlərindən biri olması ilə əlaqədardır.  

Türk milli varlığının ünsürlərinin ümumi strukturu Sxem–
1-də göstərilmişdir. Burada olan hər bir element ayrıca tədqiqat 
mövzusudur. Bu sahədə indiyədək müəyyən toplama işləri və 
tədqiqatlar aparılmışdır. Millət üçün bu müqəddəs işi görmüş 
mərhum və bu gün aramızda olan dəyərli ziyalılarımız, böyük 
şəxsiyyətlərimiz qarşısında baş əyirik. Lakin bu hələ çox zən-
gin kültürümüz qarşısında kifayət deyil, bu sahədə görüləsi iş-
lər çoxdur. Bu gün inkişaf etmiş qüdrətli dövlətləri olan millət-
lər (ingilis, fransız, alman, yapon və s.) bu milli problemlərini 
artıq həll ediblər. Onlar öz milli kültürlərini mədəni səviyyəyə 
yüksəldərək həmişəyaşar ediblər, ölməzliyə qovuşdurublar. 
Ana dillərini xeyli inkişaf etdiriblər, xalq yaradıcılığı nümunə-
lərini yazıya köçürüblər, dərindən tədqiq ediblər, xalq musiqi-
lərini notlaşdırıblar, öz tarixlərini özlərinə qürur verəcək şəkil-
də yazıblar. 

Bu bölmədə türk milli varlığının ünsürlərini (Azərbaycan 
türk kültürü əsasında) qoruyub-yaşatmaq və yüksəltmək prob-
lemləri, o cümlədən onların tədqiqi və təbliğinin mövcud duru-
mu, həmçinin MMD-imizin cəmiyyətin həyatında və inkişafın-
dakı rolu haqqında danışacağıq.    
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Sxem-1 
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1. Türk dili 
 

Türk dilinin yaranması və inkişafı  
tarixi haqqında. 

 
Hər hansı bir dilin yaranma tarixi araşdırıldıqda istər-istə-

məz bəşər tarixində nitqin meydana çıxması və inkişafı məsə-
lələri qarşıya çıxır. Bəşər tarixində nitqin “ağıllı insan”ın for-
malaşdığı üst paleolit dövrünün (m.ö. ≈40-12-ci minilliklər) əv-
vəllərində meydana çıxdığı ehtimal edilir. Eyni zamanda bu 
gün dünyada mövcud olan bütün dil ailələri arasında leksik, fo-
netik və qrammatik müqayisələr əsasında onların məhz eyni bir 
“ulu” (kök) dildən təşəkkül tapdığı sübut edilir. Lakin artıq üst 
paleolit dövrünə qədər insan dəstələrinin biri-birindən kifayət 
qədər uzaq məsafələrdə (qitələrdə) yayıldığı da məlumdur. Be-
lə olan halda vahid “ulu dil” necə formalaşa bilərdi? Burada 
ehtimal edilir ki, uzaq ərazilərə yayılmış insan nəsilləri məhv 
olmuş və yalnız “ulu dil”i formalaşdıran insan nəsilləri öz var-
lığını sürdürmüşdür (3.56).  

İnsanların irqlərə ayrılmasının da üst paleolit dövründə baş 
verdiyi ehtimal edilir. Tarixi məntiqlə yanaşsaq ulu dil mütləq 
irqlərdən öncə yaranmış olmalı idi. Çünki, irqlər insan dəstələ-
rinin xeyli uzaq ərazilərə yayılmalarından sonra fərqli iqlim-
lərin təsirindən yaranmışdır. Bu hadisədən sonra isə xeyli uzaq 
ərazilərdə yaşayan biri-birlərindən xəbərsiz insan dəstələrində  
vahid ulu dil yarana bilməzdi.  

“Ulu dil” nəzəriyyəsi müasir dilçilikdə əsasən qəbul olu-
nur. Burada əsas dəlil kimi dünyadakı bütün dil ailələrində ən 
ümumi ortaq xüsusiyyətlərin aşkara çıxarılmasıdir. Özü də son 
tədqiqatlarda “Ulu dil”in məhz ilkin türk dili olduğu əsaslan-
dırılır. Burada isə əsas dəlillərdən biri əşyaların çıxardığı səsin 
və ya formasının həmın əşyanın türkcə adlandırılmasında işlə-
nən səslərə və yaranan ağız formasına uyğun olmasıdır. Türk 
dilinin bu xüsusiyyəti hələ XX əsrin əvvəllərində üzə çıxarıl-
mışdır (1.9, s. 47). 
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Lakin təbiətin və insan təfəkkürünün ümumi qanunauy-
ğunluqlarının təsirindən biri-birindən xəbərsiz yaranmış dil-
lərin də ortaq xüsusiyyətlərə malik ola bilmələri bir ehtimal 
kimi irəli sürülə bilər (“ulu dil” nəzəriyyənə qarşı dayanan bu 
amilə nədənsə elmdə diqqət yetirilmir). Yəni məsələn, insan-
lardakı anadangəlmə (şərtsiz) reflekslər, instinktlər, o cümlədən 
müəyyən emosiyaları müəyyən səslərlə ifadə etmək,  ağlamaq, 
gülmək dilindən asılı olmayaraq bütün insanlarda eynidir. Bu-
rada yeni dil açan uşaqlar üzərində müşahidələr də çox önəm-
lidir. Nədənsə dilçilikdə bu məsələyə də diqqət yetirilmir. 
Halbuki uşağın dil açması prosesi bəşəriyyətin nitqə yiyə-
lənməsi prosesinin güzgüsü ola bilər. Təzə dil açan uşağın han-
sı səsləri daha tez ifadə edə bilməsi, hansı səsləri ifadə etməyi 
daha gec öyrənməsi, əşyaları ilkin mərhələdə necə adlandır-
ması bu baxımdan çox önəmlidir. Məsələn, təzə dil açan 
uşaqlar əşyaları çıxardıqları səsə uyğun (saata “çık-çık”, itə 
“ham-ham”, maşına “qığın/dığın”, fısqıran şeylərə “pıs-pıs” və 
s.) adlandırmağa meyllidirlər, “d”, “t”, “s” “b”, “y”, “ə”, “a” 
kimi səsləri daha tez, “g”, “k” (“kişi” sözündəki birinci səs), 
“c”, “r”, “ş”, “o”, “f” kimi səsləri daha gec öyrənirlər. Yalnız 
bu faktlar hətta biri-birindən xəbərsiz yaranmış dillərin də biri-
birinə yaxın ola bilməsi ehtimalını istisna etmir.  

Bəşər tarixində üzə çıxarılmış ilk səsli yazılı abidələr m.ö. 
III minilliyin birinci yarısına aid olan şumer mixi yazılarıdır. 
Daha sonra akkad, babil, qədim fars mixi yazıları gəlir. Son 
vaxtlara qədər şumer dili yanlış olaraq “ölü dil” kimi qəbul 
olunmuş, şumer mətnləri isə bu mətnlərin ondan sonra gələn 
ölməmiş dillərə (əsasən sami mənşəli akkad dilinə) tərcümələri 
vasitəsi ilə mənalandırılmışdır. Son tədqiqatlar isə şumer di-
linin əslində ölü dil olmadığı, əksinə müasir türk dillərinin 
sələfi olduğu sübut edilməkdədir (3.29, 3.56 və s.). Buna qədər 
isə ilk türkdilli yazılı abidələr kimi bir müddət VIII əsrə aid 
olan Orxon-Yenisey abidələri qəbul olunmuş, daha sonra Al-
ma-Ata yaxınlığında Esik kurqanında m.ö. V əsrə aid olan 
türkcə qısa mətn aşkar olunmuşdur. Ən son tədqiqatlarda 
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(3.110, 3.111 və s.) isə bundan daha qədim, özü də məhz Ön 
Asiyada (İşquz, Manna, Midiya, alban və s. mədəniyyətlərə 
aid)  türkcə yzılı abidələr üzə çıxarılmaqdadır. Nəticədə Şumer 
yazılarından Orxon-Yenisey yazılarına qədər olan böyük 
boşluq zaman və məkan baxımından doldurulmaqdadır.  Bu isə 
türk xalqlarının etnik və dövlətçilik tarixi haqqında indiyə 
qədərki yanlış görüşləri alt-üst etməkdədir. Belə ki, əvvəllər 
türklərin qədimdə yalnız  Orta Asiyada məskun olduqları, Ön 
Asiyaya, o cümlədən Azərbaycan və Anadoluya isə əsasən son 
orta əsrlərdə köç etdikləri qəbul olunur, türk dövlətçiliyi tarixi 
isə Orta Asiyada m.ö. III əsrin sonlarında yaranmış Hun 
imperatorluğundan, Ön Asiyada isə XI əsrdə yaranmış Səlcuq 
impertorluğundan götürülürdü (türk dövlətçiliyi tarixi və bu-
rada təhrif olunmuş məqamlar haqqında növbəti bölümlərdə 
daha geniş məlumat verəcəyik). 

Uzun müddət türk dilinin və türk xalqlarının ən qədim 
vətəninin Orta Asiya (əsasən Altaylar) olduğu qəbul olunsa da, 
yuxarıda qeyd etdiyimiz yeni tapıntılar və tədqiqatlardan sonra 
bu məsələdə ikili baxış yaranıb. Ən qədim türkcə yazıların 
məhz Ön Asiyadakı Şumer yazıları olduğu bu gün demək olar 
ki, əksəriyyət tərəfindən qəbul olunsa da, Şumerləri həm yerli, 
həm də Orta Asiyadan gəlmə etnos hesab edən tədqiqatçılar 
var.  Lakin bəşər tarixində Şimal-Şərqi Afrika və Ön Asiyanın 
daha qədim olduğunu nəzərə alsaq, istənilən halda insanların 
Orta Asiyaya həmin ərazilərdən köçmüş olduğunu deyə bilərik. 
Eyni zamanda “Ulu dil” nəzəriyyəsini qəbul etsək, bu dil 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi insanların uzaq məsafələrə 
köçündən öncə yaranmalı idi. Deməli, “Ulu dil” də Ön Asiyada 
yaranıb. “Ulu dil”ın məhz ən qədim türk dili olduğunu qəbul 
etsək, türk dilinin məhz Ön Asiya ərazilərində yarandığını deyə 
bilərik. Başqa sözlə, türk dilinin Orta Asiyada yarandığını 
qəbul etmək üçün ya “Ulu dil” nəzəriyyəsi, ya da “Ulu Dil”in 
ən qədim türk dili olması nəzəriyyəsi inkar olunmalıdır. 

Türk dili dünyanın ən qədim və qədimliyini daha çox 
mühafizə etmiş dillərindən biridir. Bu gün türk xalqları fərqli 
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ədəbi dillərə malikdirlər. Bu ədəbi dillərdən biri-birinə xeyli 
yaxın olanları və xeyli fərqlənənləri var. Bu ədəbi dillərin son, 
yüksək səviyyədə formalaşma mərhələsi XX əsrdə baş ver-
mişdir. Kifayət qədər lüğətlər, qrammatika kitabları, bu sahədə 
tədqiqat əsərləri yazılmış və yazılmaqdadır.  

Türk dilləri ən geniş təsnifatda Ural-Altay dilləri ailəsinə 
bir qrup kimi daxil edilir (bax, Sxem-2). Türk dillərinin ayrıca 
bir dil ailəsi təşkil etdiyini qəbul edənlər, həmçinin, türk xalq-
larının dillərini əslində vahid dilin ləhcələri olduğunu deyənlər 
də var. İstənilən halda türk xalqlarının etnik-mədəni və 
dövlətçilik tarixi vahiddir və vahid əsasda da öyrənilmə-
lidir.  

Türk ləhcələrinin təsnifatına gəldikdə, burada da müxtəlif 
variantlar var. Məsələn, Kazan, Başqırd və Şimali Qafqaz türk-
cələri daha öncəki variantlarda (3.118, 3.44 və s.) ayrıca “bul-
qar qrupu”nda birləşdirilmiş, daha son variantlarda isə qıpçaq 
qrupuna aid edilmişdir. Həmçinin bəzi türk ləhcələrinin (Altay, 
salar və s.) müxtəlif qruplara aid edildiyini görürük. Qeyd olu-
nan sxemdə türk dillərinin təsnifatının müxtəlif variantlarının 
ən ümumi  cəhətlərini nəzərə almış və daha yeni variantlara 
üstünlük vermişik. Sxemdə sıradan çıxmış (koman, cığatay, 
qaraxanlı, bulqar və s.) və bəzi az insanın danışdığı (karayım, 
yuqur, dolqan, şor və s.) türk ləhcələrini istisna etmişik.  

Ləhcələrdəki fərqliliyə baxmayaraq XX əsrin əvvəllərinə 
kimi bütün türk xalqları digər xalqlar tərəfindən eyni ad altında 
– “türk-tatarlar” deyə adlandırılmışdır. Hətta orta Asiya bölgəsi 
“Türküstan” adı ilə tanınmışdır. Sonradan türk xalqlarının bö-
yük əksəriyyəti sovet imperiyası tərkibinə keçdiyindən vahid 
adlandırma sovet rəhbərliyi tərəfindən qəsdən sıradan çıxarıl-
mış, türk xalqları fərqli adlarla tanıdılmağa başlamışdır. Azər-
baycan türklərindən başqa SSRİ-dəki bütün türk xalqları uyğun 
etnik adla (özbək, qazax, qırğız, türkmən, tatar, başqırd, yakut 
və s.) adlandırılmış, Azərbaycan türkləri üçün belə bir etnik ad 
tapmaq mümkün olmadığından (bu dövrə qədər Azərbaycan 
türkləri “Qafqaz tatarları” və ya sadəcə “türklər” adlandırıl-
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mışdır) 1937-ci ilə qədər “türklər” və “türk dili” ifadələri 
saxlanılmış, 1937-ci ildə Stalinin iradəsi ilə etnik ad kimi yer 
adı götürülmüş, “Azərbaycanlılar” və “Azərbaycan dili” kimi 
saxta anlayışlar yaradılmışdır. Xalq və dil adı kimi “türk” 
ifadəsi yalnız Türkiyədə və Güney Azərbaycanda qalmışdır. Bu 
da SSRİ-də yaşayan türk xalqlarının milli şüuruna böyük zərbə 
olmuşdur. 

 

 
 

Sxem-2 
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Türk dilinin bəzi fonetik, qrammatik və  
leksik özəllikləri. 

 
Türk dilinin əsas fonetik xüsusiyyəti onun ahəng qa-

nunudur. Bu qanuna görə sözlərdə qalın və incə saitlər biri-
birini izləyir. Həmçinin, şəkilçi qəbul etməmiş variantda vurğu 
sözün sonuncu hecasına düşür. Hətta əksər şəkilçilər də 
vurğunun sonuncu hecaya düşmə qaydasını dəyişmir.  

Türk dilində digər mühüm fonetik xüsusiyyət sait səslərin 
uzanmamasıdır. Hətta vurğulu açıq hecalarda da sait səslər 
uzadılmır. Sait səslərin uzanması yalnız xüsusi hallarda (sual, 
vergül, nida kimi durğu işarələrindən əvvəl) sözün sonuncu 
hecasında baş verə bilər (nədənsə elmdə bu xüsusi hal nəzərə 
alınmır).  

Qrammatikaya gəldikdə, türk dili iltisaqi dildir və şəkil-
çilərlə kifayət qədər zəngindir. Burada əsas özəllik istisna 
halların (sözlərin şəkilçi qəbul etmə qaydalarında və s.) çox az, 
hətta yox dərəcəsində olmasıdır. Yəni, dilimizin qrammati-
kasını öyrənmək üçün ümumi, vahid qaydaları öyrənmək 
demək olar ki, kifayətdir, başqa dillərdə olduğu kimi ümumi 
qaydalara tabe olmayan, yalnız yadda saxlanılmalı çoxsaylı 
xüsusi hallar yoxdur. Bu da dilimizi öyrənməyi xeylı 
asanlaşdırır. Türk dilinin bu xüsusiyyəti bu dili “ulu (kök) dil” 
kimi qəbul etməyə əsas yaradan amillərdəndir.  

Türk dilində ən mürəkkəb nitq hissəsi feildir. Daha 
doğrusu feilə əlavə olunan şəkilçilər çox zəngindir. Xüsusən, 
feilin keçmiş zamanla bağlı halları xeylı diferensasiyaya 
uğramışdır. Əcnəbilərin dilimizi öyrənməkdə ən çox zorlandığı 
məsələ də məhz keçmiş zamanla bağlı şəkilçilərin öz yerində 
düzgün işlətməkdir. Bu məsələyə “Azərbaycan türkcəsində 
rusdillilik xəstəliyi” məqaləsində geniş toxunmuşuq. Həmin 
məqalədə həmçinin dilimizin digər dillərdən fərqli bir neçə 
başqa xüsusiyyəti də qeyd olunmuşdur.  

Dilimizdə feilin mühüm özəlliklərindən biri də onun 
məsdər formasının ismin demək olar ki, bütün xüsusiyyətlərinə 
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malik olmasıdır. Məsdər isim kimi hallana, hətta qoşmalarla da 
işlənə bilər. Feilin bu xüsusiyyətinə digər dillərdə rast gəlinmir. 
Məsdərin isim xüsusiyyətinə malik olması fikri ifadə etməyi 
asanlaşdırmaqla bərabər, yazılan və ya deyilən cümlənin daha 
asan başa düşülməsinə şərait yaradır. 

Türk dilində cins kateqoriyası əsasən yoxdur (bəzi heyvan 
adları istisna olmaqla). Bu xüsusiyyət də dilimizin daha asan 
öyrənilməsinə şərait yaradır. 

Dilimizin leksik xüsusiyyətlərinə gəldikdə onu qeyd edə 
bilərik ki, dilimizdə sözlərin çoxmənalılığı orta səviyyədədir. 
Məsələn, ingilis dilində sözlərin çoxmənalılığı xeylı inkişaf 
etmişdir. Rus dilində isə əksinə, yaxın mənalı, hətta eyni 
kökdən gələn çoxsaylı düzəltmə sözlər vardır ki, onların hər 
birinin öz işlənmə yeri var və birini digərinin yerində işlətmək 
olmaz. Hər iki xüsusiyyət bu dillərin öyrənilməsini 
çətinləşdirən amillərdir. Türk dilinin isə bu məsələdə orta 
mövqedə dayanması bu dilin leksikasının öyrənilməsini ingilis 
və rus dillərinə nisbətən daha asan edir. 

 
 

Azərbaycan türkcəsində  
“rusdillilik xəstəliyi” 

 
Rus imperiyası dönəmində, xüsusən sovet dövründə orta 

və ali təhsilini rus dilində almış, ədəbi türkcəmizi yaxşı 
bilməyən (hətta bəzən heç bilməyən) Azərbaycanlı ziyalılar 
nəsli yetişmişdir. Qeyri-rus xalqlarını rus məktəblərində 
oxumağa cəlb etmək və öz dillərini tədricən onlara unutdurmaq 
imperiyanın assimilyasiya siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. 
Eyni zamanda elmi ədəbiyyatlar rus dilinin inhisarında 
saxlanılmış, elm və tədris mərkəzləri, elm tutumlu sənaye 
sahələri əsasən mərkəzdə yerləşdirilmiş və qeyri-rus xalqlarının 
ziyalıları daha çox bura cəlb edilərək onların zehni əməkləri 
istismar olunmuşdur. Şərait elə olmuşdur ki, qeyri-rus 
xalqlarının ziyalıları maddi maraq və karyera naminə mərkəzdə 
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ali təhsil və elmi dərəcə almağa, orada işləməyə meylli 
olmuşlar. Nəticədə müstəmləkə respublikalarda, o cümlədən 
Azərbaycanda ETT, elm tutumlu sənaye sahələri, iqtisadi və 
mədəni inkişaf səviyyəsi mərkəzdən xeyli geri qalmışdır. 
Bunun nəticəsində də, xalqımız müstəqillik qazandıqdan sonra 
iqtisadiyyatda və bir çox digər sahələrdə inkişaf üçün demək 
olar ki, “sıfır”dan başlamalı oldu. 

Nə qədər qəribə olsa da, müstəqillik əldə etdiyimizdən 
sonra yeni yazılan kitablarda, rəsmi yazılarda, müsahibələrdə 
və s. ciddi dil xətalarına daha çox rast gəlinir. Sovet imperiyası 
dövründə isə, ədəbi dilimizin daha az işlənməsinə baxmayaraq, 
dilimizdə leksik və qrammatik səhvlərə demək olar ki, yol 
verilmirdi. Bunu onunla izah etmək olar ki, sovet dövründə 
yazılı və şifahi nitqdə ədəbi dilimizdən yalnız bu dili təmiz 
bilən insanlar istifadə edirdilər və səhvə yol vermirdilər. 
Dilimizi yaxşı bilməyənlər isə bir qayda olaraq rus dilində 
yazır və danışırdılar. Çünki, rus dili həmişə hər yerdə keçərli 
olduğundan türk dilində yazmaq və danışmaq zərurəti yox idi. 
Müstəqilliyimizdən sonra bu zərurət meydana çıxdığından 
rusdilli insanlar türkcəmizdə yazmağa və danışmağa məcbur 
oldular. Lakin təəssüflər olsun ki, bu insanlar türkcəmizdə 
leksik, fonetik və qrammatik səhvlərə çox tez-tez yol verərək 
müqəddəs milli dəyərimizi korlayırlar. Bu isə millətimizi 
alçaldan, milli qürurumuza toxunan bir haldır. Qəribədir ki, 
müstəqilliyimizdən 22 il keçməsinə baxmayaraq, bu insanların 
böyük əksəriyyəti hələ də doğma türkcəmizi öyrənmək 
məsuliyyətini hiss etmirlər. Sanki, elə belə də olmalıdır. Bəzən 
elə alimlər, bir neçə xarici dil bilən ziyalılar, dövlət 
məmurlarına rast gəlirik ki, bu qədər titulu qazana bildikləri 
halda öz ana dillərini bilmək qarşısında sanki aciz qalıblar. 
Halbuki onlar istəsələr qısa müddətdə, asanlıqla bu qüsurlarını 
aradan qaldıra bilərlər.  

Ən qorxulusu odur ki, rusdillilərin dilimizə gətirdikləri bu 
“yeni qaydalar”, tədricən kütləvi xarakter alaraq normal hal 
kimi qəbul oluna bilər. Halbuki, bu  “yeni qaydalar” minilliklər 
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boyu qoruyub-yaşatdığımız gözəl dilimizin ana prinsiplərinə, 
qrammatik özəlliklərinə zidd, rus dilinə məxsus ünsürlərdir. 

Yazılı və şifahi nitqdə ədəbi dilimizi korlayan bu rus 
ünsürləri özünü həm leksik, həm fonetik, həm də qrammatik 
xətalarda göstərir. 

Leksik xətalar, yəni, rus sözlərindən yersiz istifadə təkcə 
rusdilli şəxslər yox, bütün əhali arasında geniş yayılmışdır. 
Bunun səbəbi əsasən Sovet dövründə mövcud olmuş bir çox 
ənənələrin (idarə və müəssisələrdə rəsmi sənədlərin, rek-
lamların, küçə elanlarının, bədii filmlərin, televiziya ve-
rilişlərinin, elmi kitabların və s. rus dilində olması) müəyyən 
dərəcədə bu günə kimi saxlanılmasıdır. Bu isə dil sahəsində 
milli islahatların çox ləng getməsi ilə əlaqədardır. Təkcə onu 
demək kifayətdir ki, telekanallarda xarici dildə olan 
verilişlərin, o cümlədən filmlərin rəsmi yasaqlanması 
müstəqillik əldə olunandan 16 il sonra həyata keçirilmişdir. Bu 
gün reklamlarda, küçə elanlarında, hətta rəsmi sənədlərdə belə 
rus dilindən və rus sözlərindən geninə-boluna istifadə olunur. 
Bəzən dilimizdə işlənən rus sözlərinin türkcə qarşılığının guya 
“yaxşı çıxmadığından” rusca deyilməli olduğunu qeyd edirlər. 
Halbuki, bu tamamı ilə nisbi məsələdir və hər şey müəyyən 
amillərin (təhsil, rəsmi sənədlər, reklamlar, küçə elanları, 
televiziya verilişləri, bədii filmlər və s.) insan yaddaşına 
təsirindən yaranan vərdişdən asılıdır. 

Leksik xətalardan fərqli olaraq fonetik və qrammatik 
xətalar yalnız rusdilli şəxslərdə müşahidə olunur. 

Fonetik xətalara əsasən aşağıdakılar aiddir: 
-Açıq hecalarda vurğunun rus vurğusu kimi (uzanan 

şəkildə) tələffüz edilməsi; məsələn, bilirəm, aparıram, gedə-
gedə kimi sözlərdə -li, -rı və -də hecalarındakı saitlər uzun 
tələffüz olunur. 

-Bir çox alınma (əsasən yunan və latın mənşəli) sözlərdə 
bəzi səslərin rus dilinə məxsus şəkildə tələffüzü. Məsələn, 
informasiya-informatsiya, texnika-çexnika, teatr-çeatr, televizi-
ya-çeleviziya, ideya-iceya (və ya idzeya) və s. Acınacaqlı haldır 
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ki, televiziya və radio aparıcılıarının demək olar ki, hamısı bu 
xəta ilə danışırlar. Bu mənfi ənənənin əsası sovet dövründə 
qoyulmuşdur.  Həmin aparıcılar bu səslərlə danışmağı ədəbi dil 
qaydası kimi qəbul edirlər. Onlar bu səslərin dilimizə aidiyyəti 
olmayan rus ünsürü olduğunu və ədəbi dilimizə gətirilməsinin 
yolverilməz olduğunu bilməmək dərəcəsindəmi savadsızdırlar?  

Bu növ xətalara həmçının latın və yunan mənşəli sözlərdə 
“o” səsinin “a” kimi tələffüzü də daxildir. Təəssüf ki, rus 
dilinin bu qaydasının həmin sözlərdə yersiz tətbiqi ədəbi 
dilimizdə vaxtı ilə qəbul edilmişdir. Amma onsuz da danışıqda 
romana –“raman”, polisə – “palis”, noyabra – “nayabr” de-
yən yalnız rusdillilərdir. 

Rusdillilərin qrammatik xətalarına şəkilçi və sintaktik 
xətalar daxildir. Şəkilçi xətaları əsasən aşağıdakılardan 
ibarətdir: 

-İkinci növ ismi birləşmələrdə mənsubiyyət şəkilçisinin 
işlədilməməsi (rus dilində qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik 
hal və mənsubiyyət şəkilçisinin yoxluğu üzündən). Məsələn, 
Musiqi Akademiyası – “Musiqi Akademiya”, dünya iqtisadiy-
yatı – “dünya iqtisadiyyat” və s. 

-Şərt şəkilçisinin işlədilməməsi (rus dilində şərt şəkilçisi 
olmadığından). Məsələn, “əgər gedirsə” əvəzinə “əgər gedir”, 
“əgər varsa” əvəzinə “əgər var” və s. Təəssüf ki, bu xəta 
təkcə rusdillilər yox, güneyli soydaşlarımızda da fars dilinin 
təsirindən (fars dilində də rus dilində olduğu kimi ayrıca şərt 
şəkilçisi yoxdur) yaranmışdır. Sanki onlar da dilimizdə -sa2 
şərt  şəkilçisi olduğunu tamamı ilə unudublar. 

-Keçmış zamana aid şəkilçilərin öz yerində düzgün 
işlədilməməsi. Rus dilindən fərqli olaraq dilimizdə feil şəkil-
çiləri, o cümlədən feilin keçmiş zaman şəkilçiləri və keçmiş 
zamana aid digər hallar daha zəngindir. Bunu Cədvəl–1-dəki 
misallardan daha aydın görmək olar.  

Cədvəldəki misallardan göründüyü kimi dilimizdə keçmiş 
zamana aid bir neçə qrammatik halın rus dilində yalnız bir 
qrammatik formada qarşılığı mövcuddur. Halbuki, dilimizdəki 
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bu ifadələrin hər birinin öz işlənmə yeri vardır və birini 
digərinin yerində işlətmək olmaz. Rusdillilər isə bunu yaxşı 
bilmədiklərindən ciddi xətalara yol verirlər. Burada əsasən bir 
şeyi nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, danışan şəxs baş vermiş 
hadisəni özü görməyibsə və yalnız başqasından xəbər tutubsa, 
o, şühudi keçmiş zaman şəkilçisindən (“-dı4) və “idi” 
hissəciyindən istifadə edə bilməz. Bu zaman nəqli keçmiş 
zaman şəkilçiləri (-mış4/-ıb4) və ya “imiş” hissəciyindən 
istifadə edilməlidir. Məsələn, danışan şəxs kiminsə harasa 
getdiyini özü görməyib, başqasından eşidibsə, “o, gedirdi” və 
ya “o, getdi” deyə bilməz. Bu fikir vəziyyətdən asılı olaraq“o, 
gedirmiş” və ya “o, gedib” kimi ifadə oluna bilər. 

 
Cədvəl-1 

Azərbaycan türkcəsində 
Rus dilində ümumi 

qarşılığı 

Bildi (şühudi keçmiş zaman) 
Bilib/bilmişdir (nəqli keçmiş zaman) 
Bilirdi (indiki zaman+“idi”) 
Bilirmiş (indiki zaman+“imiş”) 
Bilibmiş/bilmiş imiş 
Bilmişdi 

≈ Он знал 

Bilərdi 
Bilərmiş 
Biləcəkdi 
Biləcəkmiş 

≈ Он знал бы 

O, otaqda idi 
O, otaqda imiş 
O, otaqda olub (olmuşdur) 

Он был в комнате 

 
Sintaktik xətalar özünü həm sadə, həm də mürəkkəb 

cümlələrdə göstərir. Türk dilindən fərqli olaraq rus dilində 
xəbər tamamlıqdan və bəzən də zərflik və mübtədadan öncə 
işlənə bilər. Bu qaydaların dilimizə yersiz tətbiqi anormal 
alınır: 
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O, şəklə baxır – O, baxır şəklə (tamamlıq) 
O, yaxşı oxuyur – O, oxuyur yaxşı (zərflik) 
Yaz gəlir – Gəlir yaz (mübtəda) 

 
Rus dilində tabeli mürəkkəb cümlələrdə bağlayıcı 

əvəzliklərdən (“который”, “где”, “когда”, “как” və s.) is-
tifadə olunur və adətən budaq cümlə baş cümlədən sonra gəlir. 
Bu qayda da rusdillilər tərəfindən türk dilində “sınaqdan 
keçirilir” və ədəbi dilimizə yad “hansı ki”, “harada ki”, “nə 
vaxt ki”, “necə ki” və s. ifadədələrdən  yersiz istifadə olunur. 
Halbuki, bu zaman uyğun feili sifət tərkiblərindən istifadə 
etməklə, geniş sadə cümlə qurulmalıdır. Məsələn: 

 
Mı idyom tuda, qde on rodilsya 
Biz ora gedirik, harada ki, o, doğulub (səhv) 
Biz onun doğulduğu yerə gedirik (düzgün) 
 
Day mne kniqu, kotoraya mne nravitsya 
Kitabı mənə ver, hansı ki, mənim xoşuma gəlir (səhv) 
Xoşuma gələn kitabı mənə ver (düzgün) 

 
Milli varlığımızın əsas ünsürü kimi ana dilimizi qorumaq, 

yaşatmaq və yüksəltmək müqəddəs borcumuzdur. Bunu dərk 
etməyən, milli hislərdən məhrum şəxslərin qiyməti unudulmaz 
şairimiz Tofiq Bayramın “Ana dili” şeirində gözəl verilmişdir: 

 
Qalxıb Şahdağına söz istəyirəm,  
Çatsın hay-harayım dinləyənlərə, 
Mən nankor deyirəm, nacins deyirəm 
Öz ana dilini bilməyənlərə! 
 
Bu dil şirinlikdə şərbət kimidir, 
Saflığı qorunan sərhəd kimidir, 
Anamız Vətən də qürbət kimidir 
Öz ana dilini bilməyənlərə! 
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Beyninə girmədi, ana öyüdü, 
Əsilsiz yaşayıb o küt böyüdü, 
Görüm haram olsun ananın südü 
Öz ana dilini bilməyənlərə! 
 
Bu gün azad dilli Azərbaycanam, 
O taylı, bu taylı vahid bir canam, 
Baxır ögey kimi ağbirçək anam 
Öz ana dilini bilməyənlərə! 
 
Nankorun qızıldan olsa dirəyi  
Dar gündə millətin olmaz gərəyi. 
Haramdır Vətənin halal çörəyi 
Öz ana dilini bilməyənlərə!  

 
  

Türk xalqlarında ortaq ədəbi  
dil problemi 

 
Türk xalqlarında  hər cəhətdən ən çox inkişaf etmiş ədəbi 

dil Türkiyə türkcəsidir. Belə ki, yazılmış elmi və bədii 
kitabların sayına, elektron vasitələrdə istifadəsinə, dövlət dili 
kimi inkişaf səviyyəsinə, həmçinin bu türkcədə danışanların 
sayına (80 milyaona yaxın) görə bu ədəbi dil digər türk 
ləhcələrindən xeyli öndədir. Ona görə də məhz Türkiyə 
türkcəsinin ortaq ədəbi dil kimi qəbul olunması daha real 
görünür. Lakin o da məlumdur ki, müasir Türkiyə türkcəsi 
digər türk ləhcələrindən, xüsusən qıpçaq ləhcələrindən xeyli 
fərqlənir. Türkiyə türkcəsindən çox cüzi fərqlənən Azərbaycan 
türkcəsi isə leksik, qrammatik və fonetik cəhətdən daha 
universaldır. Belə ki, Azərbaycan türkcəsi digər türk 
ləhcələrinin, hətta qıpçaq ləhcələrinin də az da olsa müəyyən 
xüsusiyyətlərini özündə daşıyır (çünki bu ərazidə vaxtı ilə 
oturaq qıpçaq tayfaları (albanlar və s.) da yaşamış, sonradan 
oğuzlarla qaynayıb qarışmışlar). Həmçinin Azərbaycan türk-
cəsində danışanların sayının kifayət qədər çox (dünyada 60 
milyona yaxın) olduğunu da nəzərə alsaq ortaq ədəbi türkcənin 
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yalnız Türkiyə türkcəsi yox, Azərbaycan və Türkiyə türkcələri 
əsasında yaradılması ideyasını da kifayət qədər real görmək 
olar. 

Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin qrammatikaları de-
mək olar ki, eynidir, əsas fərq isə fonetikadadır. Qrammatikalar 
o qədər yaxındır ki, hətta çoxvariantlılığı qəbul etmək şərti ilə 
hər iki türkcənin vahid (ortaq) qrammatikasını da yaratmaq 
mümkündür. Lakin təəssüf ki, bir neçə səs fərqi vahid əlifba 
tərtib etməyə imkan vermir. Bu türkcələrdə vahid əlifbanın ya-
radılmasına əngəl olan səs fərqləri Cədvəl–2-də göstərilmişdir.  

 
Cədvəl-2 
Azərbaycan 

türkcəsində işlənən 
və Türkiyə 
türkcəsində 

işlənməyən və ya 
ayrıca hərflə ifadə 
olunmayan səslər 

Türkiyə türkcəsində qarşılığı 

x 
h   (xan-han) 
k   (yox-yok)  

q 
k   (qan-kan) 
g   (yalnız yazılış fərqi var, tələffüs eynidir: 
     qalib-galib) 

ə 
e   (yalnız yazılış fərqi var, tələffüs eynidir: ət-et) 
a   (yalnız əcnəbi sözlərdə: ədalət-adalet) 

 
Bu cədvəldə qeyd olunanlardan başqa başqa e - i  (getmək–

gitmək), ğ - g (duyğu–duygu) kimi cüzi səs fərqləri də vardır ki, 
bu fərqlər ortaq ədəbi dil və əlifba formalaşdırmağa o qədər də 
əngəl deyil. Belə ki, yaradılacaq ortaq ədəbi dildə bu vari-
antlardan birini və ya ikivariantlılıq kimi hər ikisini paralel 
qəbul etmək olar. Çünki, belə ikivariantlılıq ədəbi dilimizdə 
artıq mövcuddur. Məsələn, həyan–hayan, qəhmər–qahmar, qə-
miş–qamış və s.  
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Vahid ədəbi dilin formalaşdırılmasında leksik məsələ fo-
netik və qrammatik məsələyə nisbətən daha asan həll olunan-
dır. Belə ki, türk mənşəliliyi əsas götürməklə türkcələr arasında 
fərqli sözlərin qarşılıqlı alınması (şifahi nitqdə və lüğət kitabla-
rında) yolu ilə ortaq leksikanın formalaşmasına nail olmaq olar.  

Ortaq ədəbi dili formalaşdırmaq üçün tədqiqatlarla yanaşı 
mütləq təbii yaxınlaşma prosesinə də şərait yaradılmalıdır. 
Ləhcələrin təbii yaxınlaşmasına isə türk xalqları arasında canlı 
ünsiyyətin inkişaf etdirilməsi şərait yarada bilər. Canlı ünsiy-
yətə və nəticədə ləhcələrin təbii yaxınlaşmasına təkan verəcək 
iki əsas amil var:  

– Milli telekanalların bütün türk resbublikalarında birbaşa 
və maneəsiz qarşılıqlı yayımı;  

– Ticarət və mədəni əlaqələrinin maksimum inkişaf et-
dirilməsi. 

Təəssüf ki, keçmiş SSRİ tərkibində olmuş beş türk respub-
likasının müstəqillik qazanmasından 20 ildən çox bir müddətin 
keçməsinə baxmayaraq bu müddətdə canlı ünsiyyət və ləhcələ-
rın təbii yaxınlaşma prosesi yalnız müəyyən səviyyədə Azər-
baycan və Türkiyə türkcələri arasında baş vermişdir. Çox təəs-
süf ki, bütün türk ləhcələri arasında bu yaxınlaşmanı həya-
ta keçirmək üçün 20 illik bir dövrü artıq itirmişik!  

 
 

2. Türk tarixi 
 

Türk dövlətçiliyi tarixində təhrif 
olunmuş məqamlar 

 
Türk milləti dövətçilik tarixi çox qədimlərə söykənən mil-

lətlərdən biridir. Zaman-zaman “Avropamərkəzçilik”, həm-
çinin sovet tarixşünaslığında türklüyə ögey, qərəzli münasibət 
türk dövlətçiliyi tarixinin düşmənlərimizin xeyrinə təhrif 
olunmasına gətirib çıxarmışdır. 30-40 il öncəyə qədər Türk 
dövlətçiliyi tarixi Orta Asiyada m.ö. 220-ci ildə yaranmış Hun 
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imperatorluğundan, Ön Asiyada isə XI əsrdə Orta Asiyadan 
gəlmə türklər tətəfindən yaradılmış Səlcuq imperatorluğundan 
götürülürdü. Səlcuqlara qədər Ön Asiyada mövcud olmuş 
bütün dövlətlər isə samidilli, farsdilli, qafqazdilli və “ölüdilli” 
xalqlara aid edilmişdir. Sonralar türkdilli xalqların Ön Asiyaya 
daha öncə – ilk orta əsrlərdə və hətta miladdan öncəki əsrlərdə 
köç etdikləri etiraf edildi. Ən son tədqiqatlarda isə Ön Asiyada 
bir neçə minillik öncə məhz yerli türkdilli tayfaların (Arat-
talılar, şumerlər/kəngərlər, lullubilər, qutlar, kaslar, elamlar, 
madaylar və s.) yaşadıqları və özlərinə dövlətlər qurduqları 
sübut edilməkdədir. Eyni zamanda Orta Asiyada da türk 
dövlətçiliyi tarixinin m.ö. III əsrdən daha qədimlərə getdiyi 
sübut edilməkdədir. Nəticədə isə türk dövlətçiliyi tarixi 
haqqındakı köhnə konsepsiya alt-üst olmaqdadır.  

Təəssüflər olsun ki, ayrı-ayrı müəlliflərin tədqiqatlarında 
həqiqi tariximizə işıq salan yeni faktlar üzə çıxarılsa da, bu gün 
həmin yeniliklər dərsliklərdə, xüsusən də orta məktəb dərslik-
lərində lazımınca nəzərə alınmır.  

Azərbaycan Ön Asiyada yerləşdiyindən Türk dövlətçiliyi 
tarixinin köhnə konsepsiyasından ən çox “zərər çəkmiş” sahə 
məhz Azərbaycan dövlətçiliyi tarixidir. Təəssüf ki, sovet tarix 
konsepsiyasından irəli gələn bir çox yanlış baxışlar Azərbaycan 
tarixi dərsliklərində bu gün də qalmaqdadır.  

Bu dərsliklərdə etnik mənşəyimizlə bağlı məsələlərdə 
həqiqət əsasən öz yerini alsa da, dövlətçiliyimizlə bağlı 
məsələlərdə millətimizi aşağılayan yanlış baxışlar saxlanılmış-
dır. Bu gün tarix dərsliklərində Sovet dövründəki kimi Midiya 
(m.ö. 712-550), Parfiya (m.ö. 250 - b.e. 226), Səfəvilər (I Şah 
Abbas hakimiyyətə gəldikdən sonrakı dövr: 1587-1736), 
Avşarlar (1736-1747), Qacarlar (1796-1925) kimi böyük və 
qüdrətli Azərbaycan türk imperiyaları haqsız olaraq “İran” adı 
altında farslara aid edilir. Azərbaycan türklərinin dövlətçilik 
tarixinə isə əsasən müxtəlif dövrlərdə yarımasılı şəraitdə 
yaşamış kiçik dövlətlər (Manna, Albaniya, Atropatena, 
Girdman, Xürrəmilər, Şirvanşahlar, XVIII əsrin ikinci ya-
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rısında yaranmış xanlıqlar və s.) aid edilir. Üstəlik Azərbaycan 
tarixi Şimal və Cənub olmaqla iki yerə bölünür. Halbuki, 
Azərbaycan tarixi bütövdür və Araz çayı heç vaxt nə 
dövlətçilik, nədə etnik-mədəni cəhətdən tarixi sərhəd olma-
mışdır. Azərbaycan türklərinin dövlətçilik tarixi yalnız kiçik, 
yarımasılı dövlətlərdən ibarət deyil, biz tarixdə böyük im-
periyalar qurmuş bir xalqıq. 

Midiya, Parfiya, Səfəvilər, Avşarlar və Qacarlar dövlət-
lərinin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinə aid edilməməsinin nə 
qədər əsassız olduğunu bu dövlətlər haqqında yeni tarix 
konsepsiyasına uyğun qısa tarixi arayışdan görmək olar. 

Midiya dövləti mərkəzi Azərbaycan ərazisinin (təxminən 
indiki Həmədan-Zəncan-Tehran bölgəsi) qədim yerli sakinləri 
olan türkdilli madaylar (madalar, medlər) tərəfindən yaradıl-
mışdır. İlk hökmdarı Deyox (m.ö. 712-675) olmuşdur. Qaş-
taritin hakimiyyəti illərindən (m.ö. 675-653) Midiya As-
suriyanın təsirindən çıxaraq müstəqil dövlətə çevrilmişdir. 
(m.ö. 672). Böyük fateh Kiağsar öz hakimiyyəti illərində (m.ö. 
625-585) Babil dövləti ilə ittifaqa girərək Assur və Urartu 
dövlətlərinin varlığına son qoymuş, Manna, Parfiya, Hirkaniya, 
Elam, Parsa və b. vilayətləri vahid hakimiyyət altında birləş-
dirmiş, İşquz çarlığını öz hakimiyyətinə tabe etmiş və Ön 
Asiyada böyük bir imperiya yaratmışdır. Parsa (fars vilayəti) 
hakimi II Kirin başçılığı ilə həyata keçirilmiş hakimiyyət 
çevrilişi nəticəsində sonuncu Midiya hökmdarı Astiağ (m.ö. 
585-550) öldürülmüş, hakimiyyət fars Əhəməni sülaləsinin 
əlinə keçmişdir. Midiya tarixə məlum olan ilk türk imperiya-
larından, Kiağsar isə ilk türk imperatorlarındandır. Midiya 
imperiyası dövründə maq dini (bu dini zərdüştlük/mazdaizm 
və atəşpərəstliklə, həmçinin şamançılıqla eyniləşdirən və 
fərqləndirən tədqiqatçılar var) dövlət səviyyəsinə yüksəldilmiş 
və özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Bu böyük 
mədəniyyətin izləri xalqımızın (hətta digər dünya 
xalqlarının) həyatında bu günə qədər yaşamaqdadır. 
Midiya dövləti öz qüdrətinə və mədəni inkişaf səviyyəsinə 
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görə dünya sivilizasiyası tarixində özünə mühüm yer 
tutmuşdur. 

Parfiya Xəzər dənizinin cənub və cənub-şərqində (təx-
minən Şərqi Azərbaycan və Qərbi Xorasan əraziləri) türkdilli 
parf (və ya part) tayfalarının yaşadığı vilayət olaraq öncə 
Midiya, Əhəməni (m.ö. 550-331) və Selevkilər (m.ö. 312-64) 
dövlətlərinin tərkibində olmuşdur. M.ö. 250-ci ildə Selevkilər 
dövlətinin tərkibindən çıxaraq Ərsaxlılar sülaləsinin hakimiy-
yəti altında müstəqil padşahlığa çevrilmişdir. Parfiya padşah-
lığı Kiçik Midiya (Böyük Midiyanın varisi – Atropatena, Odər-
bayqan, Odərbatan) ilə yaxın münasibətdə olmuşdur (Strabona 
görə bu dövlətlərin hakimiyyət sülalələri arasında nikah 
bağlantıları da olmuşdur). Bu da etnik-mədəni yaxınlıqla izah 
oluna bilər. Albaniya dövlətində də I əsrdən dövlətin süqutuna 
qədər (510-cu il) hakimiyyət sülaləsi Ərsaxlılardan olmuşdur. 
Parfiya padşahlığı m.ö. II əsrin əvvəllərindən öz ərazilərini 
genişləndirərək imperiyaya çevrilmişdir. Onun ərazisi Mesopa-
tamiyadan Hindistana qədər uzanırmış. M.ö. 20-ci ildə Kiçik 
Midiya – Atropatena da müstəqilliyini itirərək bu imperiyanın 
tərkibinə qatılmışdır. Parfiyalılar Midiyalılarla eyni dil və mə-
dəniyyətin daşıyıcısı olmaqla Müasir Azərbaycan türklərinin 
etno-genezində birbaşa iştirak etmişlər. Parfiya imperiyası da 
Parsa hakiminin (I Ərdəşir) başçılığı ilə həyata keçirilən 
hakimiyyət çevrilişi nəticəsində süqut etmişdir (226-cı il). 

Səfəvilər dövlətinin I Şah Abbasın hakimiyyətə gəlmə-
sindən sonrakı dövrünün (1587-1736) Azərbaycan dövlətçiliyi 
tarixinə aid edilməməsi üçün əsasən iki bəhanə var: mülki 
idarəçilikdə farsların üstünlüyü və fars dilindən “rəsmi dil” 
(daha doğrusu saray yazışmaları dili) kimi daha çox istifadə 
edilməsi. 

Dövləti quran türk sülaləsi, dövlətin başçısı türk, silahlı 
qüvvələrin və əhalinin əksəriyyətinin türklərdən ibarət olduğu 
bir halda mülki idarəçilikdə farslara üstünlük verilməsinin 
dövlətin milli mənsubiyyəti baxımından o qədər də əhəmiyyəti 
yoxdur. “Rəsmi dil” məsələsinə gəldikdə isə onu qeyd etmək 
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lazımdır ki, o dövrdə müasir təsəvvürümüzdəki “rəsmi dil” 
anlayışı olmamışdır. Bu gün məktəblər, elm, təhsil inkişaf 
etdiyindən yazılı nitq cəmiyyətin həyatında mühüm əhəmiyyətə 
malikdir və dövlətin milli mənsubiyyətini məhz onun rəsmi dili 
ilə müəyyən etmək olur. O dövrdə isə əhalinin böyük əksə-
riyyəti savadsız (yazıb oxumağı bilməyən) olduğundan şifahi 
nitq hakim mövqeyə malik olmuş və saray yazışmalarında 
istifadə olunan yazılı nitqin əhalinin həyatında elə bir rolu 
olmamış və dövlətin milli mənsubiyyəti baxımından da 
əhəmiyyət kəsb etməmişdir. Aydındır ki, dövlət xadimləri əhali 
ilə ünsiyyəti əhalinin öz dilində durmuşdur.  

Səfəvi şahı II Təhmasibin hakimiyyətinin (1722-1732) 
əvvəllərindən imperiya əfqan, rus və Osmanlı qoşunlarının 
işğallarına məruz qalmış və dövlət süqut etmək təhlükəsi ilə 
qarşılaşmışdır. Belə bir durumda qoşun başçısı Nadirin döyüş 
bacarığından xəbərdar olan II Təhmasib onu hərbi müşavir 
(komandan) təyin edir (1726) və Səfəvi qoşunları Nadirin 
başçılığı altında itirilmiş əraziləri geri qaytarmağa başlayır. 
Hərbi-siyasi nüfuzunu xeyli yüksəltmiş Nadir xan 1732-ci ildə 
II Təhmasibi hakimiyyətdən uzaqlaşdıraraq və özünü onun 
beşikdəki körpəsinin qəyyumu elan edərək, dövlətin faktiki 
idarəçiliyini öz əlinə alır. O, 1736-cı ilə qədər imperiyanın 
əksər itirilmiş ərazilərini geri qaytarır və həmin ilin fevralında 
Muğanda təşkil etdiyi qurultayda özünü şah seçdirir. Nadir şah 
öz hakimiyyəti illərində hətta Hindistanın bir hissəsini də 
özündən asılı vəziyyətə salaraq, bununla dövlətin iqtisadi 
gücünü xeyli artırmış olur. Nadir şahın hakimiyyəti illəri 
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ən şərəfli səhifələrdən biri 
olduğu halda, həmin dövr bu günə qədər “Azərbaycanda 
İran zülmü” adlandırılır. 1747-ci ildə Nadir şah sui-qəsd 
nəticəsində öldürüldükdən sonra imperiya xanlıqlara par-
çalanmış, təxminən yarım əsrlik bir dövrdə bu xanlıqlar 
arasında vahid hakimiyyət uğrunda mübarizə getmişdir. Yalnız 
əsrin sonunda böyük türk sərkərdəsi Ağa Məhəmməd Xan 
Qacar dağılmış imperiya ərazisində vahid hakimiyyəti bərpa 
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edərək 1796-cı ildə özünü şah elan edir. Cəmi bir il sonra isə 
Qarabağda sui-qəsd nəticəsində öldürülür və bundan sonra 
şahlıq özünə varis təyin etdiyi Xanbaba Cahanbaniyə (Fətəli 
Şaha) çatır.  

Farslarla düşmən olan, onlarla mübarizədə hətta öz 
cinsi sağlamlığını itirən Ağa Məhəmməd Şah Qacar  sovet 
tarixşünaslığında Azərbaycana düşmən kimi təqdim olun-
muş, onun qurduğu Qacarlar dövləti (1796-1925) haqsız 
olaraq fars dövlətçiliyi tarixinə aid edilmiş, Rus-Qacar mü-
haribələri isə (1804-1813 və 1826-1828) “Azərbaycan tor-
paqları uğrunda Rusiya və İran arasında müharibələr” 
adlandırılaraq dövlətçilik tariximiz təhqir edilmişdir. Acı-
nacaqlı haldır ki, bu tarixi görüşlər dərsliklərimizdə bu gün 
də qalmaqdadır. 

 Qacarlar dövləti 1921-ci ildə baş vermiş dövlət çevrilişi 
nəticəsində farsların əlinə keçmiş, 1925-ci ildə Qacarlar 
sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulmuş, Rza Pəhləvi şah 
elan edilmişdir. Bu dövrdən hakimiyyətin şovinist siyasəti 
ilə dövlət farslaşdırılmağa başlamışdır. 

Tarix dərslikləri azmış kimi, 9-cu sinfin “Coğrafiya” 
dərsliyində İran dövlətinin yaranma tarixi heç bir əsas olmadan 
“e.ə. 530-cu il” kimi göstərilmişdir. Sanki, həmin dövrdə 
yaradılmış dövlət bu günədək yaşamaqdadır. Bu, tarixdən 
məlumatı olan insanlar üçün çox gülüncdür. Əslində isə, bu 
tarix İran İslam Respublikasının yarandığı ildən (1979) 
götürülməli idi. Necə ki, elə həmin kitabda Türkiyə dövlətinin 
yaranma tarixi (Səlcuqlar və ya Osmanlı dövlətinin yarandığı 
ildən yox) məhz Cümhuriyyətin yarandığı ildən (1923) 
götürülmüşdür. 

Bu cur tarixi baxışlar xalqımızın şüurunda “böyük fars 
dövlətçiliyi tarixi” mifinin yaranmasına, milli tarix şüurumu-
zun yanlış, bizi alçaldan şəkildə formalaşmasına və bizi milli 
haqlarımız uğrunda mübarizədən çəkindirməyə xidmət edir. 

Beləliklə, “İran” adlanan ərazidə tarixən türk dövlətçiliyi 
hakim mövqeyə malik olmuşdur. Həmin ərazidə mövcud olmuş 
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Midiya (e.ə.712-550), Parfiya (e.ə.250–b.e.226), Sacoğulları 
(879-941), Səlcuqlar (1038-1157), Atabəylər (1136-1225), 
Elxanlılar (1258-1357), Cəlairlər (1359-1410), Qaraqoyunlu 
(1410-1467), Ağqoyunlu (1467-1501), Səfəvilər (1501-1736), 
Avşarlar (1736-1747), Qacarlar (1796-1925) və s. kimi böyük 
dövlətlər türk millətinin canı-qanı bahasına qurulmuş döv-
lətlərdir. Farslar isə özləri heç vaxt dövlət qura bilməyiblər və 
yalnız 4 dəfə fars sülalələrinin bu ərazilərdə hakimiyyəti 
mövcud olmuşdur, 4-ündə də başqa millətin (3-ündə türklərin, 
birində ərəblərin) qurduğu dövləti hakimiyyət çevrilişi yolu ilə 
ələ keçirmişlər. Belə ki, Əhəmənilər sülaləsi (e.ə.550-331) 
Midiya dövlətində, Sasanilər sülaləsi (226-651) Parfiya döv-
lətində, Büveyhilər sülaləsi (935-1055) Abbasilər xilafətində, 
Pəhləvilər sülaləsi (1925-1979) Qacarlar dövlətində çevriliş 
yolu ilə hakimiyyətə gəlmişlər. 

  
 

Tarixşünaslıqda “İran” ifadəsi  
problemi 

 
“İran” sözü türkcə “ər”, “ərən”, eyni zamanda “arilər” mə-

nasında izah olunur. “Ari” ifadəsinin özü də həm “ər” kökü ilə, 
həm də farsların və onlara etnik cəhətdən yaxın xalqların əc-
dadlarının adı kimi izah olunur. Bu minvalla fars dilinin daxil 
olduğu dil qrupunu “ari (və ya “İran”) dilləri qrupu” adlandırır-
lar. Amma “İran” ifadəsinin tarix şüurumuza vurduğu ən böyük 
zərbə bu ifadənin “farslarin böyük vətəni” və “böyük fars döv-
ləti” mənasında işlədilməsi və qəbul edilməsi olmuşdur. 

“İran” ifadəsinin məkan adı kimi nə vaxtdan işlədildiyi və 
hansı ərazilərə aid edildiyi dəqiq məlum deyil. Qədim 
mənbələrdə (Herodot, Strabon, mixi yazılar və s.) bu ifadəyə 
rast gəlinmir. Ancaq o məlumdur ki, bu ifadə əsasən üç əyalətlə 
bağlıdır: şimal-qərbdən Azərbaycan, şimal-şərqdən Xorasan, 
cənubdan Farsıstan (qədim adı Parsa, Persiana və s.). 
Azərbaycan və Xorasan ta qədimdən türk tayfalarının məskun 
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olduğu ərazilərdir. Parsa isə m.ö. IX-VIII əsrlərdə şımali 
Hindistan ərazilərindən gələrək Kəngər körfəzinin şimal-şərq 
istiqamətində məskən salmış farsların adı ilə adlandırılan və 
həmin ərazini əhatə edən tarixi əyalətdir. Burada ən önəmli 
məsələlərdən biri odur ki, məkan adı kimi “İran” anlayışına 
Farsıstanla bərabər Azərbaycan və Xorasan əraziləri də da-
xildirmi? Əgər daxildirsə, onda bu ifadə daha çox türk 
ərazilərini əhatə edir. Bəs nəyə görə “İran” ifadəsi “farsların 
vətəni” mənasında qəbul olunur? Digər tərəfdən, ədəbiy-
yatlarda “Azərbaycandan İrana”, “İrandan Xorasana” kimi 
ifadələr işlədilir. Bu ifadələrdən məntiqi olaraq o nəticə çıxır 
ki, Azərbaycan və Xorasan “İran” anlayışına daxil deyil. Bəs 
onda “İran” haradır? Yalnız Farsıstanmı? “İran” elə Farsıstan 
deməkdirsə, onda “İran” ifadəsinə nə ehtiyac var idi? Ziddiy-
yətli məqamlardan biri də odur ki, bəzən Azərbaycanın quzeyi 
“İran” anlayışına daxil edilmədiyi halda, güney hissəsi bu 
anlayışa daxil edilir. Bu isə Azərbaycanın bölünməsi olmaqla 
bir tarixi ədalətsizlikdir. Azərbaycan “İran” anlayışına da-
xildirsə, bütövlükdə daxildir, daxil deyilsə, bütövlükdə daxil 
deyil. Burada bir yanlışlığı da qeyd etmək yerinə düşər ki, son 
vaxtlara qədər Bütöv Azərbaycanın tərtib olunmuş xəritə-
lərində Xorasan ərazisi Farsıstana aid edilirdi. Əslində isə, 
Xorasan və Farsıstan ayrı-ayrı ərazi vahidləri kimi göstərilməli 
idi. Son xəritələrdə bu xəta düzəldilmişdir. 

“İran” ifadəsinin dövlət adı kimi də nə vaxtdan işlədildiyi 
mübahisəlidir. Bu gün tarix kitablarında ağız dolusu “Yunan-
İran müharibələri” adlandırılan müharibələrin zamanında (m.ö. 
500-449) “İran” ifadəsi ümumiyyətlə mövcud olmamışdır. Çox 
vaxt Avropa dillərində işlədilən “Persiya” ifadəsi çox yanlış 
olaraq “İran” kimi tərcümə olunmuşdur və bu gün də ol-
unmaqdadır. Məsələn, Makedoniyalı İsgəndərin həyatından 
bəhs edən “İsgəndər” bədii fılmində ingiliscə “Persia” ifadəsi 
Azərbaycan türkcəsinə “İran” kimi tərcümə olunmuşdur. 
Halbuki, o dövrdə də (m.ö. 330-cu illər) “İran” ifadəsi nə 
məkan, nə də dövlət adı kimi işlədilməmişdir. Bu tərcü-
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məçilərimizin kobud xətasıdır. Həmçinin, “Çingizxan” tarixi 
bədii filmində “İran hökmdarı”ndan danışılması çox qəribədir. 
Belə ki, tarixdən məlumdur ki, Çingiz xanın bu ərazilərə 
yürüşləri zamanında (XIII əsrin 10-20-ci illəri) “İran” adlı 
dövlət ümumiyyətlə mövcud olmamışdır. Həmin dövrdə bu 
ərazilərdə iki böyük türk dövləti – Xarəzmşahlar və Atabəylər 
(Eldənizlər) dövlətləri mövcud olmuşdur. Filmdə bu döv-
lətlərin adları bir dəfə də çəkilmədiyi halda, olmayan “İran 
dövləti”ndən danışılır.  

“İran” ifadəsinin dövlət adı kimi Firdovsinin “Şahna-
mə”sindən (976-1010) sonra meydana çıxdığı ehtimal edilir. 
Bu əsərdə tarixi faktlara söykənmədən “İran” adlı əfsanəvi fars 
dövlətindən danışılır. Həmin əsərin yazıldığı dövrdə mövcud 
olmuş Büveyhilər (fars sülaləsi) dövləti (935-1055) də “İran” 
adlanmamışdır. Və bu dövlətin süqutundan 1925-ci ilə qədər 
(təqribən 9 əsrlik bir dövrdə) fars dövləti mövcud olmamışdır. 
Əgər Səfəvilər (1501-1736), Avşarlar (1736-1747) və Qacarlar 
(1796-1925) kimi böyük türk dövlətləri “İran Şahlığı” 
adlandırılmışdırsa (hərçənd, bu fikrin özü də mübahisəlıdir), 
onda “İran” ifadəsi məhz türk dövlətinin adı kimi qəbul 
olunmalı idi. Bu bizim haqqımızdır. Amma əksinə, “İran” 
dedikdə şüurlarda yalnız “fars dövləti” canlanır. Real tarixi 
faktlar isə onu  deməyə əsas verir ki, “İran” adında fars 
dövləti heç vaxt olmamışdır. Bugünkü “İran” dövləti də, 
1925-ci ildə fars şovinistlərinin hakimiyyəti altına keçmiş türk 
dövləti kimi qəbul olunmalıdır. Bu dövlət yarım əsrlik (1747-
1796) qanlı döyüşlər nəticəsində, türk oğullarının canı-qanı 
bahasına qurulmuş və bu gün də əhalisinin çoxu türklərdən 
ibarət olan bir dövlətdir. 1935-ci ildə şovinist fars rejimi 
tərəfindən bu dövlətin “Persiya” (Farsıstan) adlandırılması 
yasaqlanmışdır. Çünki, bu dövlətin sərhədləri Azərbaycan, 
Xorasan, Bəlucustan və b. ərazilərini əhatə etdiyi halda, 
Persiya bu ərazilərdən kənar bir tarixi əyalətin adı idi və bu cür 
adlanma qeyri-fars bölgələrinin müstəqil olmaq meyllərinə 
səbəb olar və imperiyanın parçalanma təhlükəsi yaranardı. 
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Dövlət “İran” adlandığı halda isə, “hamımız iranlıyıq” prinsipi 
ilə qeyri-fars xalqlarında fərqli milli kimlik düşüncəsinin və  
milli azadlıq ideyasının inkişafının qarşısı alınmış və şovinist 
rejimin bu ərazilərdəki hakimiyyəti qorunmuşdur. 

Bütün bu ziddiyyətli məqamlar onu göstərir ki, “İran” 
qeyri-müəyyən, qondarma bir anlayışdır və bu ifadənin iş-
lədilməsindən fars şovinizmi kifayət qədər yararlanmışdır. Biz 
isə milli haqlarımızı əldə etməyimiz üçün mütləq “İran” ifadəsi 
problemini həll etməliyik.  

 
 

Türk dövlətçiliyi tarixinin ümumi 
xronologiyası 

 
 Görkəmli türkoloqumuz Aydın Qasımlı (Mədətoğlu) son 

tədqiqatları nəticısində türk dövlətçiliyi tarixinin ən geniş 
ümumi xronoloji siyahısını tərtib etmişdir (3.65, s.16-21). Bəzi 
əlavələrlə həmin siyahı  aşağıdakı (cədvəl-3) kimidir: 

 
Cədvəl-3 

               Dövlətin adı  Fəaliyyət dövrü 
İmperatorluqlar: 
1. Böyük Turan İmperatorluğu 
2. II Böyük Turan İmperatorluğu 
3. Saka (Skif) Böyük Turan İmp.-ğu 
4. Midiya İmperatorluğu 
5. Asiya Hun İmperatorluğu 
6. Parfiya İmpertorluğu 
7. Böyük Hun İmperatorluğu 
8. Avropa (Qərbi) Hun İmperatorluğu 
9. Tabqaç İmperatorluğu 
10. Ağ Hun (Eftalit) İmperatorluğu 
11. I Göy Türk İmperatorluğu 
12. Doğu Göy Türk İmperatorluğu 
13. Batı Göy Türk İmperatorluğu 
14. Avar İmperatorluğu  
15. Xəzər İmperatorluğu 

 
“Tufan”dan əvvəl 
“Tufan”dan sonra – m.ö. VII əsr  
m.ö. VIII – V əsrlər  
m.ö. VIII əsr – 550-ci il 
m.ö. IV – m.s. 48-ci il 
m.ö. 250 – m.s. 226 
m.ö. 204 – m.s. 216 
374 – 469  
386 – 557 
420 – 562  
552 – 582 
582 – 630  
582 – 630  
563 – 803  
650 – 985 
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16. II Göy Türk İmperatorluğu  
17. Uyğur İmperatorluğu  
18. Böyük Səlcuqlu İmperatorluğu 
19. Xarəzmşahlar İmperatorluğu 
20. Türk Moğol İmperatorluğu  
21. Qızıl Orda İmperatorluğu 
22. Osmanlı İmperatorluğu  
23. Teymurlu İmperatorluğu 
24. Səfəvilər İmperatorluğu  
25. Babur (Türk-Hind) İmperatorluğu 
26. Əfşarlar İmperatorluğu  
 
Dövlətlər: 
1. Aratta dövləti  
2. Şümer şəhər dövlətləri 
3. Quti dövləti  
4. Lullubi dövləti 
5. Elam dövləti 
6. Manna dövləti  
7. Adərbayqan dövləti  
8. Alban dövləti  
9. Quzey Hun dövləti  
10. Güney Hun dövləti 
11. I Çxao Hun dövləti 
12. II Çxao Hun dövləti 
13. Quzey Lianq Hun dövləti 
14. Hsia Hun dövləti 
15. Lou-Lan Hun dfövləti 
16. Sabar dövləti 
17. Onoqur dövləti 
18. Tuqurkur dövləti 
19. Uturqur dövləti 
20. Doğu Tabqaç dövləti 
21. Batı Tabqaç dövləti 
22. Türkeş dövləti 
23. Qarluk dövləti  
24. Qırğız dövləti  
25. Qaraxanlılar dövləti 
26. Şirvanşahlar dövləti 
27. Tulunoğulları (Misir) dövləti 
28. Sacilər dövləti 
29. Leonq Şato türk dövləti 

681 – 744   
744 – 840  
1040 – 1157  
1097 – 1231  
1206 – 1368  
1236 – 1502  
1299 – 1922  
1368 – 1507  
1499 – 1736  
1526 – 1858  
1736 – 1763  
 
 
m.ö. III minilliyin birinci yarısı 
m.ö. XXVIII – XXIV əsrlər 
m.ö. III minilliyin ikinci yarısı 
m.ö. III m. II yarısı – II m. başl. 
m.ö. 2240 – VI əsrin əv. 
m.ö. I m.-in əv. – VI əsrin ax.  
m.ö. 323 – m.s. II əsr 
m.ö. I m.-in əvvəli – m.s.VII əsr 
48 – 156  
48 – 216 
304 – 329  
328 – 352 
401 – 439  
407 – 431 
442 – 460  
V – VII əsrlər 
V – VI əsrlər 
V – VI əsrlər 
V – VI əsrlər 
534 – 557 
534 – 557 
717 – 766  
766 – 1215  
840 – 1207 
840 – 1042 
861 – 1086, 1120 – 1501  
868 – 905 
879 – 942  
907 – 923 
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30. Turfan uyğur dövləti 
31. Tanq Şato türk dövləti 
32. Tsin Şato türk dövləti 
33. Oğuz yabqu dövləti 
34. İxşidilər dövləti 
35. Salarilər dövləti 
36. Qəznəlilər dövləti  
37. Şəddadilər dövləti 
38. Rəvvadilər dövləti 
39. Doğu Qaraxanlı dövləti 
40. Batı Qaraxanlı dövləti 
41. Anadolu Səlcuqlu dövləti 
42. Suriya Səlcuqlu dövləti 
43. Kirman Səlcuqlu dövləti 
44. İraq Səlcuqlu dövləti 
45. Şam (Suriya) Atabəyliyi 
46. Mosul-Hələb Atabəyliyi 
47. Azərbaycan Atabəyliyi  
48. Fars (Salqurlular) Atabəyliyi 
49. Əyyubilər dövləti 
50. Hindistan türk dövləti 
51. Misir Məmlük Türk dövləti 
52. Elxanlılar (Hülakilər) dövləti 
53. Cəlairlər dövləti 
54. Bessarabiya (Qaqauz) türk dövləti 
55. Qaraqoyunlu dövləti 
56. Ağqoyunlu dövləti  
57. Qacarlar dövləti  
 
Xanlıqlar: 
1. Böyük Bulqar Xanlığı 
2. Volqa Bulqar xanlığı 
3. Dunay bulqar Xanlığı 
4. Peçeneq Xanlığı 
5. Uz Xanlığı 
6. Kuman Qıpçaq Xanlığı 
7. Kan-Çon Uyğur Xanlığı  
8. Özbək Xanlığı 
9. Qazan Xanlığı 
10. Kırım Xanlığı 
11. Qasım Xanlığı 
12. Həştərxan Xanlığı 

911 – 1368  
923 – 936  
934 – 946 
X əsrin əvvəli – 1000-ci il  
935 – 969 
942 – 981 
969 – 1187 
971 – 1075 
983 – 1060, 1107 – 1117 
1042 – 1211 
1042 – 1212  
1092 – 1307 
1092 – 1117 
1092 – 1187 
1157 – 1194 
1117 – 1154 
1127 – 1259 
1136 – 1225 
1147 – 1284 
1171 – 1348 
1206 – 1413 
1250 – 1383 
1256 – 1358  
1359 – 1410 
1330 – ? 
1365 – 1469 
1469 – 1508 
1747 – 1925 
 
 
630 – 665  
665 – 1391  
681 – 864  
860 – 1091 
860 – 1068  
IX – XIII əsrlər 
905 – 1226 
1428 – 1599 
1437 – 1552 
1440 – 1812  
1445 – 1550  
1466 – 1554  
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13. Qaşqar Xanlığı 
14. Noqay Xanlığı 
15. Xivə Xanlığı 
16. Sibir Xanlığı 
17. Buxara Xanlığı 
18. Xokand Xanlığı 
19. Təbriz Xanlığı 
20. Urmiya xanlığı 
21. Xoy Xanlığı 
22. Maku Xanlığı 
23. Marağa Xanlığı  
24. Qaradağ Xanlığı 
25. Sərab Xanlığı  
26. Ərdəbil Xanlığı 
27. Şəki Xanlığı 
28. Qarabağ Xanlığı 
29. Quba Xanlığı  
30. Şirvan Xanlığı  
31. İrəvan Xanlığı  
32. GəncəXanlığı  
33. Bakı Xanlığı 
34. Talış Xanlığı 
35. Lənkəran Xanlığı 
36. Naxçıvan Xanlığı  
37. Türkmənistan Xanlığı 
 
Bəyliklər: 
1. Uyğur Bəyliyi 
2. İzmirlilər Bəyliyi 
3. İzmir Bəyliyi  
4. Efes Bəyliyi 
5. Dilmaçoğulları Bəyliyi 
6. Danışməndli Bəyliyi 
7. Saltuklu Bəyliyi 
8. Artuklu Bəyliyi                                 
9. Əhlət Bəyliyi 
10. İnallı Bəyliyi 
11. Sökmənlilər Bəyliyi 
12. Məngücüklü Bəyliyi  
13. Ərbil Bəyliyi  
14. Bərçəm Bəyliyi  
15. Yaraklular Bəyliyi 

1472 – 1877  
1502 – 1765 
1511 – 1620 
1556 – 1600  
1599 – 1785  
1710 – 1876 
1747 – 1781  
1747 – 1763  
1747 – 1791 
1747 - 1924 
1747 – 1785  
1747 - 1805 
1747 – 1751 
1747 – 1791  
1747 – 1751  
1747 – 1805 
1747 – 1813 
1747 – 1805  
1747 – 1828  
1747 – 1804  
1747 – 1806  
1747 – 1813 
1740 – 1828  
1747 – 1820  
1860 – 1885  
 
 
VIII əsr 
IX əsr 
1081 – 1091  
1081 – 1090  
1085 – 1192  
1092 – 1178  
1101 – 1409  
1101 – 1409  
1100 – 1207  
1103 – 1183  
1110 – 1207  
1118 – 1250  
1146 – 1232  
XII əsr 
XII əsr 
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16. Çobanoğulları Bəyliyi 
17. Qarluk Bəyliyi  
18. Qaramanoğolları Bəyliyi 
19. İnancoğulları Bəyliyi 
20. Sahib Ataoğulları Bəyliyi 
21. Pərvanəoğulları Bəyliyi  
22. Məntəşəoğulları Bəyliyi 
23.Çandaroğulları Bəyliyi 
24. Alaiyə Bəyliyi 
25. Qarasioğulları Bəyliyi 
26. Çermiyanoğulları Bəyliyi  
27. Əşrəfoğulları Bəyliyi 
28. Hamitoğulları Bəyliyi  
29. Sarıxanoğulları Bəyliyi  
30. Aydınoğulları Bəyliyi 
31. Təkə Bəyliyi 
32. Ərtanaoğulları Bəyliyi 
33. Dulqədiroğulları Bəyliyi  
34. Tacəddinoğulları Bəyliyi  
35. Ramazanoğulları Bəyliyi 
36. Dobruca Türk Bəyliyi  
37. Qazi Bürhanəddin Əhməd Bəyliyi 
 
Müstəqil və muxtar respublikalar, 
muxtar vilayətlər: 
1. Batı Trakya türk Cümhuriyyəti 
2. Kiçik Başqırdıstan Cümhuriyyəti 
3. Başqırdıstan Sovet Cümhuriyyəti 
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
5. Başqırdıstan MSSR 
6. Tatarıstan MSSR 
7. Dağlıq Altay MV (SSRİ) 
8. Çuvaşıstan MV/MSSR 
9. Kabarda-Balkar MV/MSSR 
10. Qaraçay-Çərkəz MV (SSRİ) 
11. Yakutiya MSSR  
12. Tuva MV/MSSR 
13. Xakasiya MV (SSRİ)  
14. Azərbaycan SSR 
15. Qazaxıstan SSR 
16. Qırğızıstan SSR 
17. Özbəkistan SSR 

1227 – 1309  
XIII əsr 
1256 – 1483  
1261 – 1368  
1277 – 1322  
1277 – 1322  
1280 – 1424  
1292 – 1462  
1293 – 1463  
1297 – 1360  
1300 – 1429  
1300 – 1326  
1301 – 1423  
1302 – 1410  
1308 – 1426  
1321 – 1390  
1335 – 1381  
1339 – 1521  
1348 – 1423  
1352 – 1608  
1354 – 1417  
1381 – 1398  
 
 
 
1913, 1915 – 17, 1920 – 23  
1917 – 1919 
1919 – 1920 
1918 – 1920 
1919 – 1991 
1920 – 1991 
1922 – 1991 
1920/25 – 1991 
1922/36 – 1991 
1922 – 1991  
1922 – 1991 
1944/61 – 1991  
1930 – 1991  
1920 – 1991 
1920 – 1991 
1920 – 1991 
1920 – 1991 
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18. Türkmənistan SSR 
19. Türkiyə Respublikası 
20. Xatay Respublikası 
21. Quzey Kipr Türk Respublikası 
22. Başqırdıstan Respublikası (RF) 
23. Çuvaşıstan Respublikası (RF) 
24. Kabarda-Balkar Resp.-sı (RF) 
25. Qaraçay-Çərkəz Resp.-sı (RF) 
26. Saxa (Yakut) Respublikası (RF) 
27. Tatarıstan Respublikası (RF) 
28. Tuva Respublikası (RF) 
29. Xakasiya Respublikası (RF) 
30. Altay Respublikası (RF) 
31. Kırım MR (Ukrayna) 
32. Sincan-Uyğur MV (Çin) 
33. Qaqauz Muxtar Yeri (Moldova)  
34. Azərbaycan Respublikası 
35. Qırğızıstan Respublikası 
36. Qazağıstan Respublikası 
37. Özbəkistan Respublikası 
38. Türkmənistan Respublikası 

1920 – 1991 
1923-cü ildən bu günədək 
1938 – 1939 
1974-cü ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1955-ci ildən bu günədək 
1993-cü ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 
1991-ci ildən bu günədək 

 
 

3. Türk folkloru  
 

Xalq ədəbiyyatı 
 

Xalq ədəbiyyatı folkloromuzun ən zəngin və sevindirici 
haldır ki, ən çox toplanmış sahələrindəndir. Xalq ədəbiyyatımız 
forma müxtəlifliyi baxımından da zəngindir: atalar sözləri və 
məsəllər, alqışlar və qarğışlar, tapmacalar, dastanlar, na-
ğıllar, əfsanələr, rəvayətlər, lətifələr, xalq şeiri nümunələri 
– xalq bayatıları, xalq mahnıları və nəğmələrinin mətnləri 
və s. Bu formalardan bir çoxu ədəbiyyat nəzəriyyəsində həm də 
“janr” kimi qəbul olunur. Çox vaxt müəllifi məlum olan aşıq 
şeirləri də xalq ədəbiyyatına aid edilir. Lakin bizcə bu doğru 
deyil. Şifahi ədəbiyyat hələ xalq ədəbiyyatı demək deyil. Aşıq 
şeirlərinin forması (qoşma, gəraylı və b. şeir şəkilləri) xalq 
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yaradıcılığı ola bilər, özü isə şifahi müəllif yaradıcılığıdır. Bu 
məsələlərə bu kitabın müəllifinin yaxın vaxtlarda işıq üzü 
görəcək şeir formaları ilə bağlı növbəti filoloji araşdırma 
kitabında geniş toxunulacaqdır. 

Xalq ədəbiyyatının ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri digər 
folklor ünsürləri (xalq adət-ənənələri, xalq musiqisi, xalq 
geyimləri və s.) haqqında, həmçinin xalqın tarixi haqqında 
informasiyanı özündə daşıya bilməsidir. Bu baxımdan xalq 
ədəbiyyatı çox qiymətlidir və o yalnız filoloqların deyil, 
tarixçilərin, etnoqrafların, musiqişünasların, kulturoloqların, 
psixoloqların, sosioloqların və b. tədqiqat obyektinə çevril-
məlidir. 

Son dövrlər bir çox xalq ədəbiyyatı nümunələrinin məz-
munu haqsız olaraq tənqid edilir. Əslində isə xalq ədəbiyyatı 
nümunələri əsrlərin sınağından süzülüb gəldiyindən, onun 
məzmunundakı fikirlər, normalar və xalq ənənələri ictimai 
münasibətləri hüquqdan kənar tənzimləmə funksiyası da-
şıdığından yanlış ola bilməz. Sadəcə olaraq onlar dərindən 
təhlil edilməli və düzgün qiymətləndirilməlidir.  Məsələn, bəzi 
şəxslər tərəfindən bəzi atalar sözlərinin pis şeyləri təbliğ etdiyi 
iddia edilir, onların zərərli olması fikri irəli sürülür və həmin 
atalar sözlərinin işlədilməməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 
Acınacaqlı haldır ki, bəzən folklorşünaslarımız da bu itti-
hamlara lazımı cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bizcə bu 
fikirlər həmin atalar sözlərinin  məhz “təyinat”ının düzgün 
qəbul olunmamasından irəli gəlir. Belə ki, xalq deyimlərinə 
münasibətdə mütləq aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır:  

- Atalarımız bu sözlərin bir çoxunu məhz cəmiyyətdəki 
mənfilikləri, pis insanların düşüncələrini ifşa etmək məqsədi ilə 
demişdir.  

- Atalar sözləri və məsəllər bədii söz olduğundan barada 
məcazi mənada deyilmiş sözlər, qafiyələnmə, dilə yatımlılıq və 
qısalıq xatirinə formal dəyişmələr ola bilər. Belə hallarda isə 
sözləri hərfi mənada qəbul etdikdə fikir təhrif oluna bilər.  
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Bütün bunları daha aydın görmək üçün irad tutulan atalar 
sözlərindən bir neçə misala baxaq: 

“Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma” atalar 
sözünə tutulan irad odur ki, Allahsız yer ola bilməz. Əslində isə 
burada “Allahsız yer” deyimi diləyatımlılıq, avazlılıq xatirinə 
qısaltmanın nəticəsidir və bu söz birləşməsi “Allahsız 
insanların olduğu yer” mənasında işlədilmişdir. 

“Xalq üçün ağlayanın gözü kor olar” atalar sözünə 
tutulan irad odur ki, burada xalq üçün ağlamamaq, xalqın 
dərdini çəkməmək məsləhət görülür. Əslində isə burada 
cəmiyyətdə olan haqsızlıq, xalqın sözünü deyənə yer 
verilməməsi göstərilir və bu sözlər təəssüflə, yana-yana deyilir. 
“Düz düzdə qalar” atalar sözü də bu qəbildəndir. 

“Bacarana baş qurban” məsəlinə irad tutulur ki, burada 
bacaran insanlara hansı yolla (oğurluq, quldurluq, rüşvət və s.) 
olursa, olsun, iş görmək, gəlir əldə etmək məqbul sayılır. 
Əslində isə bu söz yaxşı mənada bacarıqlı olub yüksəlmiş 
insanlar haqqında deyilir və bacarıqsızların onlara paxıllıq 
etməməsi məsləhət görülür. Sadəcə olaraq pis əməllərlə məşğul 
olan insanlar zaman-zaman öz əməllərinə bəraət qazandırmaq 
üçün bu məsəldən başqa mənada istifadə ediblər.     

“Palaza bürün, elnən sürün”, “elnən gələn toy-
bayramdır” deyimlərinə irad tutulur ki, burada cəmiyyətdəki 
haqsızlıqlara qarşı çıxmamaq məsləhət görülür. Əslində isə 
birinci deyimdə insanların xalq adət-ənənələrindən çıxmaması 
tələb edilir. Əlbəttə ki, burada mənfi ənənələr nəzərdə tutula 
bilməz. İkinci deyim isə insanlara təsəlli vermək və onlarda ruh 
yüksəkliyi yaratmaq məqsədi ilə deyilmişdir. Ellə gələn bəlanın 
elin gücü ilə də tezliklə həll olunacağı nəzərdə tutulur. Məşhur 
“El gücü – sel gücü” deyimində də elin gücü yüksək qiymət-
ləndirilir. 

“Qızını döyməyən dizini döyər” atalar sözünə irad 
tutulur ki, burada qadına qarşı zorakılıq təbliğ olunur. Əslində 
isə burada “döymək” ifadəsini “tərbiyə vermək”, “tənbeh 
etmək”, “danlamaq” mənasında qəbul etmək lazımdır. Yəni bu 
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söz məcazi mənada işlədilmişdir. Bəs nəyə görə “tərbiyə 
etmək” mənasında məhz “döymək” sözündən istifadə olun-
muşdur? Birincisi, sözsüz ki, qafiyələnmə xatirinə. Digər 
tərəfdən, uşaq tərbiyə etməkdə fiziki təsir, vurmaq keçmişdə və 
elə bu gün də qaçılmaz bir üsuldur. Elə bir valideyn, xüsusən 
ana tapmaq mümkün deyil ki, ömründə bir dəfə də olsun 
uşağını vurmamış olsun. Yəni  “uşaq tərbiyə etmək” anlayışı 
ilə  “döymək” anlayışının ənənəvi bağlılığı var. Beləliklə məna 
da, qafiyə də uyğun olduğundan məhz “döymək” ifadəsindən 
istifadə olunmuşdur və bunu zorakılığın təbliği kimi qəbul 
etmək olmaz. O ki qaldı bu atalar sözünün niyə məhz qız 
övladına aid edilməsinə, yəqin heç kim inkar etməz ki, qız 
övladının düzgün tərbiyə olunması xüsusən vacib məsələdir. 
Bu yerdə uşaq tərbiyəsinin vacib məsələ olması haqqında 
deyilmiş “əzizim əziz, tərbiyəsi ondan da əziz!” məsəli də 
yada düşür. 

“Erməniyə dayı de, arxı keçənə kimi” deyiminə irad 
tutulur ki, burada insanlara şəxsi mənafeyinə görə başqaları 
qarşısında əyilmək, alçalmaq məsləhət görülür. Əslində isə bu 
atalar sözü istehza ilə, qürurunu, şərəfini itirmiş insanların 
dilindən deyilir və onların üzdəniraq düşüncələri ifşa olunur. 
“... öpməklə ağız murdar olmaz” deyimi də bu qəbildəndir. 

Yeri gəlmişkən, bir çox atalar sözləri və məsəllərimizdə 
müxtəlif xalqların, o cümlədən ermənilərin adı çəkilir ki, 
burada da həmin xalqın xüsusiyyətləri çox obyektiv olaraq 
göstərilir. Bu qəbildən bir neçə misala baxaq.  

“Filankəs ərindiyindən erməniyə dayı deyir” məsəli 
tənbəl adamlara təsir etmək məqsədi ilə deyilir və burada 
(həmçinin yuxarıdakı misalda) erməniyə dayı deməyin qəbahət 
olduğu göstərilir.  

“Erməni qan görübdü” məsəli qorxaq adamlara təsir 
etmək məqsədi daşıyır və burada ermənilərin qorxaq olduğu 
göstərilir.  “Ermənidən bəy olmaz, aşna...” və b. məsəllərdə də 
ermənilərə fərqli baxış özünü göstərir. 
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“Filankəs erməni kimi adamdır” deyimi qəddar, qansız, 
insafsız adamlar haqqında və onlara təsir etmək məqsədiylə 
deyilir. Burada da xalqın ermənilər haqqında tarixi yaddaşı 
özünü göstərir. 

“Filankəs urus kimi adamdır” deyimi qohum-əqrəbaya 
yovuşmayan, ancaq öz işi haqqında düşünən soyuq insanlar 
haqqında və onlara təsir etmək məqsədiylə deyilir. Burada 
rusların həmin xüsusiyyətlərə malik olduğu görünür.  

Biz yalnız atalar sözləri və məsəllər haqqında misallara 
baxdıq. Belə mübahisələr digər xalq ədəbiyyatı nümunələrinin 
məzmunu üzərində də yaranır. Ona görə də xalq ədəbiy-
yatımızın məzmununun daha geniş və dərin araşdırılmasına 
böyük ehtiyac var. İndiyə qədər xalq ədəbiyyatımızın 
məzmunca obyektiv araşdırılmasına mane olmuş əsas 
amillərdən biri sovet rejiminin ideoloji inhisarı olmuşdur. Belə 
ki, sovet dövründə xalq ədəbiyyatımızın məzmunca araş-
dırılması əsasən orada sosialist ideyalarının axtarılması üzə-
rində qurulmuşdur.  

Xalq ədəbiyyatında şeir formaları yaradıcılığı xüsusi yer 
tutur. Şeir formaları şeirin vəzni və şəkli ilə şərtlənir. Bir çox 
şeir şəkilləri həm də janr kimi qəbul olunur. Vəzn əsasən şeir 
misralarının bölgülənmə qaydasını, uzunluğunu (misrada olan 
hecaların sayını) və ritmik quruluşunu müəyyən edir. Şeirin 
şəkli isə, misraların qafiyələnmə qaydasını, misraların uzun-
luqlarını və onların bəndlərə ayrılma qaydalarını müəyyən edir. 
Azərbaycan poeziyasında heca və əruz vəznindən və onlarla 
şeir şəklindən istifadə olunur. Həmçinin, ayrıca sərbəst şeir 
forması da vardır ki, özündə xüsusi vəzni və şəkli ehtiva edir. 

Uzun müddət heca vəzni türk dilinin doğma vəzni, əruz 
vəzni isə gəlmə, türk dilinə yad və türk dilinin qaydalarını 
pozan vəzn kimi qiymətləndirilmişdir. Bu yanlış baxış 
məsələyə kökündən yanaşmamağın nəticəsidir. Birincisi, heca 
vəzni türk xalq yaradıcılığı məhsulu olsa da, təkcə türk dilinə 
xas vəzn deyil. Heca vəzninin xüsusiyyətlərini özündə daşıyan 
şeir vəznləri başqa xalqlarda (ərəb, fars və s.) da xalq 
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yaradıcılığı vəzni kimi formalaşmışdır (bu məsələ haqqında da 
bu kitabın müəllifinin şeir formaları haqqında yaxın vaxtlarda 
işıq üzü görəcək növbəti araşdırma kitabında daha geniş 
danışılacaqdır).     

Əruz vəzninə gəldikdə bu vəzn şifahi xalq yaradıcılığı 
məhsulu yox, fərdi yaradıcılıq məhsulu olduğundan onu 
hansısa xalqa aid etmək düzgün deyil. Digər tərəfdən, əruz 
qəliblərində dövri təkrarlanan ritmlər dilimizdə və folk-
lorumuzda var və hətta bu ritmlər xalq musiqimizin əsasında 
dayanır. Bu faktlar isə əruzun bizə yad olmadığını deməyə əsas 
verir (Bu mövzuda daha ətraflı məlumat üçün bax, 3.27). 
Deməli bu vəzn şeirimizdə yaşadılmalı, dilimizin qanunlarına 
və musiqimizə uyğun olaraq inkişaf etdirilməlidir.  

     
 

Xalq musiqisi 
 

Xalq musiqimiz xeyli zəngindir. Xalq musiqimizin əsas 
qolları muğam, aşıq musiqisi, xalq mahnıları və oyun 
havalarıdır. Onların hər birinin xalqımızın həyatında öz yeri 
və funksiyası vardır.  

Muğam şifahi ənənəli professional musiqidir. Yəni bu 
musiqi şifahi ənənəli olsa da, bütün xalq tərəfindən yox, xüsusi 
peşə sahibləri – xanəndələr və instrumental musiqiçilər tərəfin-
dən yaradılır və yaşadılır. Yəni kütləvi yox, professional 
folklora (bax, səh. 152-154) aiddir. Aşıq musiqisi isə xalq-
professional musiqisi hesab olunur. Burada “xalq” ifadəsi geniş 
mənada yox, “kütləvilik” mənasında işlədilmişdir. Belə ki, 
geniş mənada “xalq musiqisi” anlayışına muğam da aiddir. 
Aşıq musiqisi isə, həm kütləvi, həm də professional folklorun 
xüsusiyyətlərini özündə daşıdığından məhz xalq-professional 
musiqisinə aid edilir. Xalq mahnıları və oyun havaları isə sırf 
kütləvi folklora (dar mənasında “xalq musiqisi”nə) aid edilir. 

Xalq musiqimiz nəzəri cəhətdən götürüldükdə iki janra 
ayrılır: bəhrli musiqi və bəhrsiz musiqi. Xalq mahnıları, oyun 
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havaları, ritmik aşıq havaları, muğam dəstgahlarındakı ritmik 
parçalar (təsniflər, diringilər və s.) bəhrli musiqiyə, muğam 
dəstgahlarındakı qeyri-ritmik hissələr (muğamlar), həmçinin 
aşıq havalarındakı qeyri-ritmik parçalar bəhrsiz musiqiyə aid 
edilir. Yəni xalq musiqimizin bütün ünsürləri (muğam, aşıq 
musiqisi, xalq mahnıları və oyun havaları) vahid əsasa və kökə 
malikdir. Sadəcə olaraq bu ünsürlər cəmiyyətdəki funksiyasına, 
“təyinat”ına, peşə-sənət sahəsinə görə fərqlənirlər. Bəzən 
yanlış olaraq xalq musiqimizin bu ünsürlərini qarşı-qarşıya 
qoymaq cəhdləri olur. Məsələn, aşıq sənətini türk xalqlarına 
doğma, muğam sənətini isə gəlmə (fars, ərəb və ya hind  
mənşəli), yad sənət kimi qəbul edirlər. Hətta bir dövr alimlər də 
bu məsələdə tərəddüd edirdilər. Son tədqiqatlarda (3.49, 3.50 
və s.) bu fikrin yanlışlığı əsaslandırılsa da, həmin fikirləri bu 
gün də səsləndirənlər var. Əsas kimi də müxtəlif arqumentlər 
irəli sürürlər. Məsələn, qeyd edirlər ki, muğam türklərə 
məxsusdursa, bəs niyə məsələn, qırğızlarda yoxdur? Əslində 
isə eyni tipli musiqi “kü” adı ilə qırğızlarda mövcuddur (3.120, 
s.11). Yox, əgər söhbət “muğam” adı altında olan musiqidən 
gedirsə, bu ifadə yenə də daha çox türk xalqları ilə bağlıdır. 
Belə ki, “muğam” ifadəsi cüzi fonetik dəyişmələrlə əksər türk 
xalqlarında (Türkiyədə – “makam”, türkmənlərdə və uyğur-
larda – “mukam”, özbəklərdə – “makom”) işləndiyi halda şi-
mal ərəbləri və taciklərdən başqa heç bir qeyri-türk xalqında 
işlədilmir. Məsələn, eyni tipli musiqiyə farslar – “dəstgah”, 
Afrika ərəbləri – “nuba”, “istixbar”, hindlər – “raqa”, Pakistan-
lılar – “xəyyal” deyirlər. Onu da qeyd edək ki, “aşıq” və “saz” 
ifadələri də Azərbaycan və Anadoluda işləndiyi halda digər 
türk xalqlarında fərqli ifadələr (baxşı, akın, dombıra, dütar və 
s.) işlədilir. Yəni, eyni tipli sənətin müxtəlif türk xalqlarında 
müxtəlif adlarla tanınması xarakterik haldır. 

Muğamın türklüyə və Azərbaycana yad olmasını mu-
ğamların adlarının əsasən farsca olması, həmçinin Azərbay-
candan kənar yer adları (“Bayatı-Şiraz”, “Üşşaq” və s.) ilə 
bağlı olması ilə də əsaslandırmağa çalışırlar. Lakin bu da əsas 
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ola bilməz. “Dübeyti”, “Təcnis”, “Ruhani”, “Müxəmməs” və b. 
aşıq havaları da vardır ki, adı türkcə deyil. Muğam saray sənəti 
olduğundan, sarayda da hələ sasanilərin dövründən və sonra 
fars dilinin mövqeyi güclü olduğundan muğam adlarının farsca 
olması normaldır və bu muğamın bizə yad olmasını deməyə 
əsas vermir. Bununla belə, muğamda türk tayfalarının adlarına 
(“Ovşarı”, “Bayatı-qacar/türk” və s.) rast gəlinir. Yer adlarına 
gəldikdə, muğamların yayıldığı müxtəlif ərazilərin adını 
daşıması normaldır. Eyni zamanda muğamda Azərbaycandan 
kənar yer adları ilə bərabər Azərbaycan yer adları (“Azər-
baycan”, “Əraq”, “Arazbarı”, “Qarabağ/Şirvan şikəstəsi” və s.) 
vardır.     

Muğamın yad musiqi olmasını əruz amili (muğamın  “bizə 
yad əruz üzərində qurulması”) ilə də “əsaslandırmağa” 
çalışırlar. Bu isə hərtərəfli yanlış bir fikirdir. Belə ki: 

birincisi – Əruz vəzni xalq yaradıcılığının yox, fərdi yara-
dıcılığın məhsulu olmaqla heç bir xalqın folkloru deyil və türk 
folkloruna da yad deyil. (daha ətraflı bax, 3.27)  

ikincisi – muğamın yaranma tarixi əruzun yaranma tarixin-
dən çox-çox qədimdir (3.50) və əruz vəzni muğama sonradan 
daxil olmuşdur. Belə ki, əruz gözəl ahəngə, ritmə malik oldu-
ğundan, həmçinin “elitar vəzn” hesab edildiyindən muğamda 
ondan istifadə  bir ənənəyə çevrilmişdir. 

üçüncüsü – muğam əruz demək deyil, yəni muğam musiqi-
si heç də “əruz üzərində” qurulmayıb (daha ətraflı bax, 3.27)   

Xalq musiqimizin ünsürlərinin peşə-sənət sahələrinə, 
cəmiyyətdəki funksiyalarına görə fərqlənməsinə gəldikdə deyə 
bilərik ki, muğam sənəti daha çox oturaq mədəniyyət olmaqla, 
elitar və saray musiqisi kimi formalaşmışdır. Aşıq sənəti isə 
daha çox səyyar sənət kimi formalaşmışdır və muğamdan fərqli 
olaraq  yalnız musiqi sənəti deyil. Bu sənət həm də zəngin  söz 
yaradıcılığını (aşıq ədəbiyyatı) ehtiva edir. Aşıq sənətinin digər 
bir mühüm funksiyası da xalq arasında tərbiyələndirici və 
maarifləndirici rol oynamasıdır. Aşıq sənətinin çox zəngin 
ənənələr sistemi vardır ki, xüsusi tədqiqata ehtiyacı var. Bu 
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ənənələrə ustad-şagird münasibətləri, dastançılıq ənənələri, 
aşıqların el ağsaqqalı kimi xalq arasında tərbiyələndirici və 
maarifləndirici rolu, haqq-ədalətin tərənnümçüsü olmaları və s. 
aiddir. Təəssüf ki, bu ənənələr sistemi bu günədək demək olar 
ki, ayrıca araşdırılmamış, tədqiqatlarda ona yalnız ötəri 
toxunulmuşdur. Həmin ənənələrdən bu gün yalnız söhbətlər və 
çıxışlar səviyyəsində danışılır (bu barədə həmçinin bax, səh. 
263). Bu günədək aşıq sənətinin əsasən ədəbiyyat, qismən də 
musiqi tərəfi tədqiq olunmuşdur.  

Muğam sənəti oturaq və əsasən saray sənəti olduğundan 
oturaq mədəniyyətin və siyasi birliklərin (xanlıqların)  mövcud 
olduğu bölgələrdə (Bakı, Şəki, Şirvan, Qarabağ və s.) daha çox 
inkişaf etmişdir. Aşıq sənəti isə səyyar, birbaşa xalq arasında 
olan sənət olduğundan bütün ərazilərdə yayılmış, bir tarixi 
dövrdə isə şəhər mədəniyyəti tərəfindən ucqarlara sıxış-
dırılmışdır. Bu prosesin acısını bu gün çəkməkdəyik ki, 
müəyyən bölgələrdə aşıq sənəti sıradan çıxmışdır. 

Xalq musiqimizin tədqiqi və mədəni səviyyəyə yük-
səldilməsi məsələsinə gəldikdə, Azərbaycan xalq musiqisi 
əsasən XX əsrin 20-30-cu illərindən toplanmağa və müasir 
elmi yanaşma ilə tədqiq olunmağa başlamışdır. Bu dövrdə xalq 
musiqisi nümunələrimiz toplanmağa, texniki vasitələrə 
yazılmağa, tədqiq olunmağa, orta və ali məktəblərdə tədris 
olunmağa başlamışdır. Bu prosesdə böyük ziyalımız, Azər-
baycan professional musiqisinin banisi Ü.Hacıbəylinin (1885-
1948) müstəsna xidmətləri olmuşdur. Həmçinin bu işdə Bülbül 
(1897-1961), S.Rüstəmov (1907-83), F.Əmirov (1922-84) və b. 
musiqişünaslarımızın böyük xidmətləri var. Xalq musiqisi 
nümunələrinin toplanmasında isə ustad sənətkarlarımız – 
C.Qaryağdıoğlu (1861-1944), S.Şuşinski (1889-1965), Aşıq 
Şəmşir (1893-1980), Aşıq Hüseyn Saraclı (1916-87), Aşıq 
Əkbər (1933-90) və b. bir körpü rolunu oynamışdır.  

Lakin təəssüf ki, xalq musiqimizin tədqiqi, tədrisi və 
mədəni səviyyəyə yüksəldilməsi bütün ünsürlər üzrə eyni 
sürətlə getməmişdir. Belə ki, muğamın elmi tədqiqi və ali 
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səviyyədə tədrisi hələ XX əsrin 20-30-cu illərindən başlasa da, 
aşıq musiqisinin elmi tədqiqatı və ali məktəblərdə tədrisi xeyli 
gecikmişdir. Həmin dövrdən 1980-90-cı illərə qədər aşıq 
musiqisi sahəsində əsasən toplama-səsyazma işləri aparıl-
mışdır. Bu sahədə elmi tədqiqat əsərlərinin (3.14,  3.25, 3.81 və 
s.) yalnız 1980-90-cı illərdən meydana çıxdığını görürük. Aşıq 
musiqisi sahəsində ilk əsaslı tədqiqat əsərlərinin yazılması 
görkəmli alimimiz Ə.Eldarovanın adı ilə bağlıdır. Sonrakı 
dövrdə T.Məmmədov, İ.İmamverdiyev və b. bu sahədə mühüm 
tədqiqatlar (3.81, 3.47, 3.48 və s.) aparmışlar. T.Məmmədov 
tərəfindən 80 klassik aşıq havası ustad aşıqların ifasından nota 
salınmışdır (4.19). Aşıq havalarının notlaşdırılmasında İ.İmam-
verdiyev və b. tədqiqatçıların da mühüm xidmətləri var. Acı-
nacaqlı haldır ki, aşıq musiqisinin ali məktəblərdə ayrıca tədrisi 
həddən artıq gec –  yalnız son onillikdə baş tutmuşdur. İlk orta 
ixtisas aşıq məktəbi isə son illər Gədəbəydə açılmışdır. Ümid 
edirik ki, aşıq musiqisinin tədqiqi və tədrisi bundan sonra daha 
da genişlənəcək, bu musiqi ifaçılığı tezliklə “bölgə” səviy-
yəsindən çıxacaq və əvvəlki ümummilli statusunu bərpa 
edəcəkdir. 

 
 

Xalq adət-ənənələri 
 
Hüquq normaları cəmiyyətdə hər şeyi tənzimləmək 

iqtidarında deyil, tarixən formalaşmış adət-ənənələrə, əxlaq 
normalarına həmişə ehtiyac var və onlar ictimai münasibətləri 
tənzimləmə funksiyasını daşımaqla məhz inkişafı stimul-
laşdırır. 

Xalq adət-nənələrimiz çox zəngindir. Bu günə qədər adət-
ənənələrimizin toplanması və tədqiqi işləri müəyyən qədər 
aparılmış və bu gün də aparılmaqdadır. Lakin adət-ənənə-
lərimizin tədqiqində onların məhz ictimai əhəmiyyəti, yaranma 
zərurəti məsələləri, başqa sözlə, onların fəlsəfəsininin açılması 
məsələsi az araşdırılmışdır. Tədqiqatların böyük bir hissəsi 
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məhz sovet dövründə aparıldığından həmin dövrün ide-
ologiyasına uyğun olaraq tədqiqatlar əsasən adət-ənənələrdə 
sosialist ideyalarının axtarışı üzrə getmiş və məhdud xarakter 
daşımışdır. Digər mühüm məqamlar isə arxa planda qalmışdır. 
Bu bölümdə adət-ənənələrimizə məhz bu baxımdan yanaşmağa 
çalışacağıq.  

Bəzən adət-ənənələrin cəmiyyətdəki müsbət rolu qeyd 
olunmur və onlar yalnız insan azadlıqlarını məhdudlaşdıran bir 
neqativ amil kimi nəzərdən keçirilir. Əslində isə demək olar ki, 
bütün adət-ənənələr cəmiyyətin obyektiv, təbii inkişafı 
nəticəsində, ictimai ziddiyyətlərin həlli, ictimai münasibətlərin 
tənzimlənməsi modeli kimi meydana çıxmışdır. Hətta, ənənələr 
kənardan ədalətsiz görünsə belə, daha ədalətlisi mümkün 
olmadığından onlar yaşamışdır. Düzdür, müəyyən sosial 
qrupların mənafeyini qoruyan subyektiv xarakterli ənənələr də 
var və bu gün də yaranmaqdadır. Lakın, bu kimi ənənələr daha 
dinamik dəyişilir və əvəz olunur. Bunlar istisnadır.  

Adət-ənənələr çoxsaylı və biri-biri ilə əlaqəli olduğundan 
onları təsnif etmək, qruplara ayırmaq da çətinlik gətirir.  
Aparılmış tədqiqatları və ümumi-ənənəvi təsnifatı nəzərə 
alaraq adət-ənənələrimizi ümumi olaraq aşağıdakı qruplara 
ayırmaq olar: ailə-nikah və toy adət-ənənələri, mistik-dini 
ənənələr və inanclar, yas adət-ənənələri, bayram adət-
ənənələri, el köməyi adətləri, qonaqpərvərlik, döyüş 
ənənələri, köçəri həyat ənənələri, milli mentalitet və əxlaq, 
aşıq sənəti ənənələri və s. Bu adət-ənənələrin həyatımızda və 
milli ideologiyamızda daha çox əhəmiyyət kəsb edən bir neçəsi 
haqqında danışacağıq. 

Türk cəmiyyəti tarixən ailə quruluşuna əsaslanmış və bu 
gün də ailə quruluşu Qərb xalqları ilə müqayisədə türk 
xalqlarında daha çox saxlanılmışdır. Türk cəmiyyəti ailə 
təməlləri üzərində qurulduğundan bir çox adət-ənənələrimiz 
məhz ailə sistemindən qaynaqlanır, ailədən gəlir. Ona görə də 
milli adət-ənənələrimizin qorunmasında ailə institutunun 
qorunub saxlanılması çox mühüm məsələdir. Türk cəmiyyəti 
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üçün ailəni itirmək, əksər adət-ənənələri itirmək və inkişafdan 
qalmaq deməkdir.  

Ailə ənənələri sırf obyektiv xarakterli ənənələrdir, çünki, 
ailə özü bir ictimai inkişaf əlaməti kimi meydana çıxmışdır və 
həmişə məhz inkişafa stimul vermişdir. Ailə təməlləri möhkəm 
olan cəmiyyətin inkişaf (xüsusən iqtisadi inkişaf) potensialının 
daha böyük olduğunu alimlər təsdiq edir. Qərb ideoloqları da 
bunu gözəl bilirlər və öz ölkələrində ailə təməllərinin zə-
ifləməsindən xeyli narahatdırlar. Bu gün Qərb ölkələri 
ailəsizliyin ağrısını (əhalinin sayının azalması, iqtisadi səmə-
rəliliyin aşağı düşməsi, cinayətkarlığın çoxalması, cəmiyyətin 
idarə olunmasının çətinləşməsi və s.) az çəkmir. Hər halda 
“ailə kiçik dövlətdir” deyimi təsadüfi yaranmamışdır. Ailə 
şüurlu insan cəmiyyətini digər canlıların birliyindən fərq-
ləndirir, cinsi ehtiraslara hədsiz aludəçiliyin qarşısını alır, 
əxlaqi dəyərlər yaradır, qadın ləyaqətini yüksəldir, ictimai 
münasibətləri tənzimləyir və s.  

Təəssüf ki, son dövrlər ailə quruluşunu dağıtmağa yö-
nəlmiş qərbmənşəli görüşlərin təbliği ilə çox rastlaşırıq. Bu 
təbliğatda əsasən “qadın azadlığı”, “vətəndaş nikahı”, 
“nikah müqaviləsi” və b. ideyalardan istifadə edilir.  

Qərbdən qaynaqlanan belə bir təbliğat mövcuddur ki, guya 
ailə ənənələri insanların, xüsusən də qadınların hüquq və 
azadlıqlarını məhdudlaşdırır və inkişafa mane olur. Bu 
təbliğatda qadınların avropasayağı həyat tərzi əsl qadın azadlığı 
kimi qiymətləndirilir. Milli ailə ənənələrimizə isə, sadəcə, orta 
əsrlərdən qalma kişi avtoritarizminin təzahürü kimi baxılır. 
Əslində isə, hər şey əksinədir. Ailə ənənələri sadəcə olaraq 
cəmiyyət qarşısında insanlar üzərinə vəzifələr və məsuliyyət 
qoyur, buna azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi baxıb 
ədalətsiz hesab etmək düzgün deyil. İnsanların cəmiyyət 
qarşısında vəzifələrinin və məsuliyyətinin olması isə ictimai 
problemlərin həlli üçün zəruridir. Əgər ənənələr cəmiyyət 
tərəfindən məsuliyyət qoyursa, uyğun qanunlar (məsələn, ailə 
məcəlləsi) dövlət tərəfindən məsuliyyət qoyur.  
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Hər kəsə məlumdur ki, Avropa cəmiyyəti bizdəki kimi 
möhkəm ailə təməllərinə əsaslanmır, orada ailə bizdəki qədər 
yüksək dəyərə malik deyil, ailə bizdəki kimi müqəddəs 
sayılmır, insanların həyatında və xoşbəxtliyində bizdə olduğu 
qədər önəmli rol oynamır. Ailə təməlləri zəif olan cəmiyyətdə 
isə birbaşa ailə ilə bağlı olan bir çox anlayışlar – ailə tərbiyəsi, 
qadın isməti, kişi qeyrəti və s. öz mahiyyətini dəyişmiş və ya 
mənasını itirmiş olur. Belə cəmiyyətdə bir çox iqtisadi 
(israfçılığın artması, qənaətin azalması) və əxlaqi (cinsi mü-
nasibətlərdə ifrat azadlıq, tüfeyli həyat tərzi və s.) problemlərin 
ortaya çıxması qaçılmaz olur. Bəs belə əxlaqi problemlərin 
mövcud olduğu cəmiyyətdə daha çox qadınların, yoxsa 
kişilərin haqları pozulur? Əgər cinsi münasibətlərdə ifrat 
azadlıq varsa, belə cəmiyyətdə ilk növbədə qadın ləyaqəti 
alçalır və daha çox kişilərə “sərf edir” (bəzən üzdəniraq 
“müasirlik düşüncəsi”nin təsirinə düşmüş bəzi qadınlar bunu 
başa düşmürlər). Ailə isə, kişiyə qadın qarşısında məsuliyyət və 
vəzifələr qoyur və qadın ləyaqətini yüksəldir. İnsan cə-
miyyətində tarixən ailə quruluşunun meydana çıxması qa-
dınların bəlkə də ən böyük qələbəsidir. Ona görə də, kişilərə 
nisbətən qadınlar həmişə şüuraltı olaraq daha çox ailə istəyir.  

Tarixi ailə ənənələrimizə görə ailənin maddi təminatına ilk 
növbədə kişi cavabdehdir, qadın isə, ilk növbədə ev işləri ilə 
məşğul olmaq və uşaqlara baxmağa cavabdehdir, lakin başqa 
işlərdə çalışması də yasaq deyil. Bəzən bu ənənə qadını kişidən 
asılı edən, qadının azadlığını məhdudlaşdıran ənənə kimi 
qiymətləndirilir. Əslində isə, bu ənənə, qadına güzəşt və 
hörmətdən irəli gəlir, həmçinin, burada hər iki tərəfə vəzifə və 
məsuliyyət qoyulduğundan buna asılılıq münasibəti kimi baxıb 
ədalətsiz hesab etmək düzgün deyil. Digər tərəfdən, daha 
optimal və ədalətli bir alternativ də yoxdur. Bunu öz 
müşahidələrimizdən də görə bilərik. Bu gün dövrümüzün 
məlum reallıqları üzündən (kişinin məcburi işsizliyi və ya 
məsuliyyətsizliyi və s.) ailənin maddi tələbatının qadın 
tərəfindən ödənildiyi ailələrdə qadın “kişi məndən asılıdır” 
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deyib heç də özünü xoşbəxt saymır, əksinə, özünü istismar 
olunan və alçaldılmış hiss edir, ənənəvi ailələrdəki qadınları isə 
daha xoşbəxt hesab edir. Ona görə də ailədə bəzi ev işlərinin 
qadınlar tərəfindən yerinə yetirilməsi ənənəsini qadınlar üçün 
böyük bir faciəyə və bədbəxtliyə çevirmək lazım deyil, bu 
sadəcə, tarixən obyektiv zərurət kimi meydana çıxmış ictimai 
əmək bölgüsünün ailə modelidir. Yəni, ailə ənənələri evdə 
“qadın işləri” ilə bərabər “kişi işləri”ni də müəyyən edir. Bu 
bölgü heç də ədalətsizlik yox, həyatın gözəlliyidir. 

Bəzən qadınlar, ailə ənənələrimizə o əsasla qarşı çıxırlar 
ki, niyə “kişi xəyanət”inə pis baxılmır, qadının adekvat əməlinə 
isə pis baxılır. Əslində isə, ailə ənənələrimizdə də “kişi 
xəyanəti”nə çox pis baxılır, sadəcə, qadının adekvat əməli 
yalnız “xəyanət” yox, həm də onun öz ləyaqətini alçaltması, 
“ləkələnməsi” kimi qəbul olunduğundan belə qadınla yaşamaq 
kişi üçün də alçaqlıq sayılır. Bu baxış isə, əslində ənə-
nələrimizdə qadınların daha müqəddəs, toxunulmaz qəbul 
olunması ilə əlaqədardır.  

 “Vətəndaş nikahı” dedikdə kişi ilə qadının rəsmi 
nikahdan və mövcud ənənələrdən kənar, sonu öncədən mü-
əyyən edilməyən birgə həyatı başa düşülür. “Vətəndaş nikahı” 
ənənəsini müdafiə edənlər bunu azadlıq, müasirlik və inkişaf 
göstəricisi kimi qəbul edərək bir çox problemlərin (ailə 
münaqişələrinin, boşanmaların və s.) bu yolla həll oluna 
biləcəyini və inkişafın təmin olunacağını qeyd edirlər. Onların 
hansı əsasla bu fikri irəli sürdükləri isə çox maraqlıdır. Əslində 
bu üzdəniraq ideyanın yumşaq desək, heç bir əsası yoxdur. İlk 
növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, “Vətəndaş nikahı” 
adlandırılan münasibət bir ənənə kimi inkişaf edərsə, bu ənənə 
insanları ailə məsuliyyətindən azad edər, qadınların kişilər 
tərəfindən aldadılıb atılmasına əlverişli şərait yaradar, 
qadınların və kişilərin ciddi ailə qurmağa olan istəyini azaldar 
və nəticədə cəmiyyətin ailəsizləşməsi baş verər. Bu isə 
cəmiyyətdə ciddi fəsadlarla nəticələnə bilər.  
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Mənəvi-əxlaqi baxımdan yanaşsaq, “vətəndaş nikahı” 
adlandırılan qeyri-ənənəvi münasibətlərdə bir çox dəyərlər 
dəyişmiş və mənasını itirmiş olur. Burada ilk növbədə qadın 
isməti, ailə namusu və s. anlayışlar öz mənasını itirir və qadın 
ləyaqəti alçalır.  

Bütün bunları nəzərə aldıqda o nəticəyə gəlmək olar ki, 
Qərbdən qaynaqlanan və cəmiyyətimizi ailəsizləşdirməyə 
yönəlmiş üzdəniraq “vətəndaş nikahı” ideyası inkişafımıza 
yox, hər cəhətdən inkişafdan qalmağımıza xidmət edə bilər. 
Türk cəmiyyətinin gücü onun tarixən möhkəm ailə təməlləri 
üzərində qurulmasındadır və bu gün də Azərbaycan ailəsinin 
timsalında bu yaşamaqdadır. İnkişafımız üçün bunu dağıtmaq 
yox, qorumaq daha məqsədəuyğundur. 

Son vaxtlar ailə quranlar arasında məcburi nikah mü-
qaviləsinin bağlanmasının zəruriliyindən çox danışılır. Bunun 
insan haqlarının təmin olunmasına, ailə quruluşunun möh-
kəmlənməsinə, boşanmaların sayının azalmasına səbəb ola 
biləcəyi qeyd edilir. Əslində isə bu o qədər də sadə məsələ 
deyil və nikah müqaviləsinin cəmiyyətimizdə hansı fəsadlara 
gətirib çıxara biləcəyini göz önünə almaq çox vacibdir.  

Nikah müqaviləsi nə deməkdir? Nikah müqaviləsi ailə 
quracaq tərəflər arasında müəyyən münasibətləri əvvəlcədən 
müəyyən edən hüquqi sənəddir. Yəni tərəflər nikahda olduğu 
müddətdə və boşanma zamanı bir çox iqtisadi və hüquqi 
məsələləri bəri başdan müəyyən edir və şərtləşirlər. Bu 
müqavilə ailə məcəlləsindən və adət-ənənələrdən fərqləndiyi 
halda müqavilə əsas götürülür. Yəni sadəcə iki şəxs adət-
ənənələri və əsasən ona uyğun yazılmış ailə məcəlləsini bir 
tərəfə qoyub “ailə münasibətləri”ni özləri müəyyən edirlər. Bu 
isə qeyri-müəyyən bir şərtləşmə olduğundan, bu şərtləşmə 
nəticəsində qurulmuş münasibətlərin cəmiyyətdə ailə 
funksiyalarını yerinə yetirib-yetirməyəcəyi bəlli olmadığından 
onu “ailə münasibəti” adlandırmaq belə doğru deyil. Yəni ailə 
münasibətlərində ümumi prinsiplər mövcud olmalıdır ki, onu 
ailə adlandırmaq mümkün olsun. Ailəni sadəcə iki şəxs 
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arasında bağlanan müqavilə səviyyəsinə endirmək olmaz! 
Onda bəri başdan ailənin möhkəmliyindən və daimiliyindən 
imtina etmiş oluruq. Həmçinin, yalançı nikahlar, maddi 
maraqla nikahdan sui-istifadə (xüsusən qadın tərəfindən) 
halları üçün geniş imkanlar açılmış olur. Bir sözlə, cəmiyyətin 
ailə təməllərini dağıtmaq üçün əlverişli şərait yaratmış oluruq.  

Fikrimizcə, mükəmməl ailə məcəlləsi olan yerdə nikah 
müqaviləsinə nəinki ehtiyac yoxdur, hətta bunun çoxlu 
fəsadları ola bilər. Azərbaycan Respublikasının mövcud ailə 
məcəlləsi kifayət qədər geniş və mükəmməl yazılmışdır. 
Burada milli ailə ənənələrimiz də nəzərə alınmışdır, bir çox 
ənənələrə münasibətdə qanunun neytrallığı gözlənilmişdir ki, 
bu da ailə ənənələrimizin sərbəst fəaliyyətinə şərait yaradır. 
Yəni bir çox ailə ənənələri məcəllə ilə məcburiləşdirilməsə də, 
qadağan da edilmir. Məsələn, ailənin maddi təminatına ilk 
növbədə kişinin cavabdeh olması ənənəsi məcəllədə birbaşa 
qeyd edilmir. Həmçinin bu ənənənin insanlar tərəfindən 
yaşadılması da  məcəllə ilə qadağan deyil. Lakin məcəllədə 
boşanma və s. hallarda qadına edilən müəyyən güzəştlər ailə 
ənənələrinin müəyyən qədər nəzərə alındığını göstərir. 
Məcəllədə boşanmadan sonrakı mülki məsələlər də mükəmməl 
şəkildə həll olunur. Belə ki, məcəlləyə görə boşanmadan sonra 
tərəflərin nikahda olduğu dövrdə əldə olunmuş və birgə istifadə 
olunan əmlak yarı bölünür, nikahdan əvvəlki dövrdə əldə 
olunmuş əmlak, həmçinin hər kəsin şəxsi istifadəsində olan 
əşyalar isə şəxsin özünə qalır. Bu şərtlər isə nikahdan sui-
istifadə hallarının, o cümlədən maddi maraqla yalançı (qeyri-
səmimi) nikaha girmə hallarının qarşısını alır və ailə 
quruluşunun möhkəmliyinin qorunmasına xidmət edir.  

Qərb cəmiyyəti üçün bəlkə də nikah müqaviləsi mütərəqqi 
sayıla bilər. Çünki, orada onsuz da ailə dəyərləri xeyli dərəcədə 
itirilmişdir. Burada insanlar ciddi, daimi ailə həyatından çox 
əsasən cinsi ehtiraslara əsaslanan, müvəqqəti, məsuliyyət 
daşımadıqları həyata üstünlük verirlər. Və təbii ki, belə insanlar 
ailə məcəlləsinin məsuliyyətini daşımamaq üçün rəsmi nikaha 



 257

girmək istəmirlər. Dövlət isə onlara nikah müqaviləsi təklif 
etməklə onları ailə məcəlləsinin məsuliyyətindən azad edir ki, 
təki onların münasibəti rəsmiləşsin. Çünki, istənilən halda 
rəsmiləşmiş münasibətlərin fəsadları daha az olur. Yəni Qərb 
cəmiyyətində nikah müqaviləsi insanları ciddi ailə 
münasibətlərinə yaxınlaşdırmağa yönəldiyi halda, bizim 
cəmiyyətdə bu müqavılə insanları ciddi ailə münasibətlərindən 
uzaqlaşdırmağa xidmət edir.  

Bəzən ailə ənənələrimizin korrupsiyaya şərait yaratdığını 
iddia edirlər. Misal da gətirirlər ki, kimsə rüşvət alır, korrupsi-
ya ilə məşğul olur və bunu ailə saxladığına görə etdiyini deyir. 
Öncə onu qeyd edək ki, haram gəlirlə ailə saxlamağa, uşaq 
böyütməyə ənənələrimizdə heç də yaxşı baxılmır və həmin 
fikir korrupsionerlərin “ailəcanlılıq” pərdəsi altında öz əməllinə 
bəraət qazandirmaq cəhdidir. Digər tərəfdən, korrupsiya, rüşvət 
almaq və vermək ənənəsi milli ənənə sayıla bilməz, çünki milli 
ənənələr tarixin sınağından keçərək, xalqın içindən – “aşağı”-
dan gəlir və obyektiv xarakter daşıyır. Bu gün Azərbaycandakı 
korrupsiya ənənəsi isə, əsasən sosialist sistemindən qalma, 
subyektiv xarakterli idarəçilik ənənəsidir (“yuxarı”dan gəlir). 
Yəni, milli yox, siyasi ənənədir.  

Bəzən ailə münasibətlərində yaranan problemlərin əsas 
səbəbi kimi savadsızlıq göstərilir. Düzdür, elmin, savadın 
fərdlərin və bütövlükdə cəmiyyətin həyatında və inkişafında 
rolu böyükdür. Lakin təəssüf ki, təcrübə göstərir ki, ailə 
münasibətlərində savadlılıq, elmlilik heç də özünü doğrultmur. 
Ailə münasibətləri xüsusi mənəvi keyfiyyətlər tələb edir. Bəzən 
elə savadlı, alim qadınlara rast gəlirik ki, ailədə qaynana kimi 
gəlininə münasibəti (və ya gəlin kimi qayınanasına münasibəti) 
yüz illər öncəki qadınların öz gəlininə (və ya qayınanasına) 
qərəzli münasibətindən demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmir.     

Ailə ənənələrimizin aşınmasına təsir göstərən amillərdən 
biri də telekanallarda yayımlanan Latın Amerikası serialla-
rıdır. Bu seriallar maraqlıdır, bunu inkar etmək olmaz. Hətta 
insanların bu seriallara aludəçiliyi az qala psixi xəstəlik 
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dərəcəsindədir. Bəs bu seriallar cəmiyyətə nəyi təbliğ edir və 
gənclərin tərbiyəsinə necə təsir göstərir?  

 Kimdir bu serialların müsbət qəhrəmanları? Milli 
dəyərlərimizə görə “ismətsiz” və ya “qeyrətsiz” adlandırıla bi-
ləcək qadınlar və ya kişilər. Bu seriallarda bəzən öz ailə namu-
sunu qorumaq üçün mübarizə aparan kişilər “mənfi obraz” 
kimi təqdim olunur, ailədən kənar doğulmuş uşaqların ata-
anaları isə “müsbət obraz” kimi təqdim olunur. Açıq-saçıq 
geyimlər və səhnələr də öz yerində. Bu seriallarda “sevgi” adı 
altında cinsi ehtiraslar əsas yer tutur, ailə isə ikincidərəcəli 
olmaqla əsl dəyərinə malik deyil. Başqa sözlə, bu serialların 
ideyasına görə xoşbəxt olmaq üçün daimi ailə vacib deyil, neçə 
dəfə istəsən evlənib-boşanmaq olar, əsas odur ki, “sevgi” 
(əslində isə cinsi ehtiraslar) olsun, o da ailədən kənar olsa da 
olar. Yəqin ki, bu Latın Amerikası xalqlarının öz mənəvi 
dəyərləridir. Bizim dəyərlərimizə görə isə, ailəsiz nə əsl sevgi 
var, nə də xoşbəxtlik. Buradan o nəticə çıxır ki, Latın 
Amerikası serialları bizim üçün ailəsizliyi təbliğ edir. Belə 
təbliğat isə milli varlığımıza və inkişafımıza qarşı yönəlmiş bir 
təbliğatdır.  

Türkiyə serialları Latın Amerikası seriallarına nisbətən 
milli dəyərlərimizə daha yaxın olsa da, yenə də daha çox Latın 
Amerıkası seriallarını təqlıd edir. Hətta bəzi Azərbaycan 
seriallarında da əsasən Latın Amerikası seriallarının təqlid 
olunduğunu görürük. Yaxşı olardı ki, öz filmlərimizdə öz milli 
mənəvi dəyərlərimiz təbliğ edılsin, Azərbaycan ailəsinin və 
Azərbaycan qadınının əsl dəyəri verilsin, Vətən və Millət 
sevgisi tərənnüm olunsun. Həyat, ictımai münasibətlər yalnız 
cinsi ehtiraslardan ibarət ola bilməz. İnsan digər canlılardan 
fərqli olaraq şüura, “ailə”, “vətən”, “millət” hissinə, elmi təfək-
kürə, yaradıcılıq instinktinə və s. malikdir. Bu xüsusiyyətlərin 
bəziləri müəyyən qədər hətta bəzi heyvanlarda da var. Belə 
olan təqdirdə filmlərin məzmunu elə olmalıdır ki, o məhz insan 
cəmiyyətinin inkişafına xidmət etsin, onun dağılmasına yox. 
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Əgər Latın Amerikası serialları maraqlıdırsa və insanların 
müəyyən mənəvi tələbatlarını ödəyirsə, insanlar ona baxa 
bilərlər, ancaq unutmaq olmaz ki, bu bizim həyatımız deyil, bu 
bizə yad və daha aşağı səviyyəli bir həyatdır.  

Serial yayımında ən mühüm hadisələrdən biri 2012-ci ilin 
may ayından xarici serialların milli telekanallarda yayımının 
rəsmən qadağan edilməsi və yerli serialların çəkilməsinə dövlət 
tərəfindən maliyyə dəstəyinin verilməsi oldu. Sevindirici haldir 
ki, yeni çəkilən və yayımlanmaqda olan yerli seriallarımızda  
artıq təbiiliyi, realizmi, öz milli dəyərlərimizə uyğun həyat 
tərzini görə bilirik. 

Ailə dəyərlərimizin aşınmasına səbəb olan amillərdən biri 
də müasir şou-biznesdə hökm sürən müəyyən tendensiyalardır. 
Şou-biznes xadimləri, xüsusən də estrada müğənniləri ailə 
dəyərlərimizə zidd həyat tərzi ilə xalqın qarşısına çıxanda və 
təbliğ olunanda bu, yeniyetmə və gənclərin tərbiyəsinə, 
dünyagörüşünə təsirsiz qalmır. Belə ki, incəsənət xadimləri, 
özəlliklə də müğənnilər həmişə cəmiyyətin diqqət mərkəzində 
olur. Onlara pərəstiş edilir, gənclər müğənniləri özlərinə ideal 
seçirlər, onlara bənzəmək istəyirlər. Xüsusən də telekanallarda, 
qəzet və jurnallarda müğənnilərin dönə-dönə təbliğ olunduğu 
bir vaxtda. Lakin öz bədənini nümayiş etdirməklə karyera 
qazanan, “ailəmi sənətimə qurban vermişəm” deyən (əslində 
əxlaqını pula və şöhrətə qurban verən) üzdəniraq müğənnilər 
heç vaxt Azərbaycan qadınına nümunə ola bilməzlər! Bəzən 
müğənnilər cinsi əxlaqdan, ailə tərbiyəsindən kənar bu davra-
nışları müğənnilik sənətinin ayrilmaz tərkib hissəsi olduğunu 
deməklə özlərinə bəraət qazandırmaq istəyirlər. Bu fikir 
Avropa xalqları üçün doğru qəbul oluna bilər, çünki, onlarda 
adət ənənələr, mentalitet, ailə və tərbiyə anlayışları bizdəkindən 
fərqlidir. Bizdə isə gənclərimizin milli əxlaqını, ailə tərbiyəsini 
pozan heç nəyi doğru qəbul etmək olmaz və heç kim deyə 
bilməz ki, müğənnilərin abır-həyadan, əxlaqdan kənar dav-
ranışları və hərəkətləri olmadan onların oxuduğu mahnılar 
sevilə bilməz.  
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Düzdür, istənilən halda insanlar həyatda hansısa yolu 
özlərinə rəva bilməkdə azaddırlar. Sadəcə olaraq şou-
biznesdəki ailə dəyərlərimizə zidd olan tendensiyanın gənclər 
üçün bir nümunəyə çevrilməsinin, şou-biznes dairəsindən çıxıb 
kütləviləşməsinin qarşısını almaq lazımdır. Bu məsələdə dövlət 
siyasətinin həlledici rolu var. Belə ki, dövlət tərəfindən iste-
dadlı sənətçilərə dəstək verilməli, şou-biznesdə gənclərimizin 
tərbiyəsini və əxlaqını pozan həyat tərzinin  təbliğinin qarşısı 
təbliğati və ya lazım gələrsə inzibati yolla alınmalıdır.  

Ailə MMD-imiz içərisində çox mühüm yer tutduğundan 
uyğun olaraq xalqımızın toy adət-ənənələri də çox zəngindir. 
Bu adət ənənələrin xeyli hissəsi bu gün də yaşadılır. Bir hissəsi 
isə yalnız söhbətlərdə və kitablarda xatırlanır. Xalqımız toyu 
çox sevir və toy-nişan mərasimlərinə çox həvəslidir. Bu da 
təbiidir. Belə ki, ailə qurmaq, normal ailə həyatı sürmək 
mentalitetimizdə xoşbəxtliyin əsas amillərindən biri, bəlkə də 
birincisidir.  

Nikah-toy adət-ənənələrimiz xeyli dərəcədə toplanmış və 
araşdırılmış sahələrdəndir. Əksər insanlarımız bu adət-ənənə-
lərlə xeyli dərəcədə tanışdır. Biz isə bu adət-ənənələrdə müba-
hisə doğuran bəzi məqamlara toxunmağı lazım bilirik.  

Əksər xalqlarda olduğu kimi bizdə də ailə qurmaqda 
“götürüb qaçma”, “qoşulub qaçma” və sonradan “barışıq” 
ənənələri vardır. Müasir dövrdə bu ənənəni insan oğurluğu və 
zorakılıq kimi qiymətləndirməklə onun əleyhinə çıxanlar var. 
Əlbəttə ki, zorla qız qaçırma ənənəsi bu gün qətiyyən qəbul 
oluna bilməz. Lakin könüllü  (“qoşulub qaçma”) ənənəsinin 
müstəsna hallarda öz müsbət əhəmiyyəti olmuşdur. Belə ki, bu 
ənənə valideynlər narazı olduqda ailə qurmaq istəyən gənclərin 
öz məqsədlərini reallaşdırmağa şərait yaratmışdır. Başqa sözlə, 
bu ənənə gənclərin həyat yoldaşı seçməkdə azadlığını təmin 
etmişdir. Bu gün də rəsmi nikaha girmək üçün oğlan və qızdan 
başqa heç kimin razılığı tələb olunmur. Əlbəttə ki, könüllü 
“götürüb qaçma” ənənəsi ən son variantdır və yalnız müstəsna 
hallarda məqbul sayıla bilər. Valideynlərin, böyüklərin razılığı 
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və məsləhəti  ənənələrimizdə ilkin və əsas şərtdir. Lakin bəzən 
böyüklər haqsız və əsassız yerə narazı olduqda könüllü “gö-
türüb qaçma” (“qoşulub qaçma”) ənənəsi məqbul sayıla bilər.  

Azərbaycan xalqı digər xalqlardan yüksək qonaq-
pərvərliyi ilə fərqlənir. Xalqımızda qonaqpərvərlik ənənəsinin 
güclü olması özü də ailədən gəlir. Çünki, bu ənənə də ailə ilə 
bağlıdır. Ənənəmizə görə evə gəlmiş qonaq həddən artıq əziz, 
hörmətli və imtiyazlıdır. Folklorşünaslığımızda bu ənənəmizə 
daim toxunulmuşdur. Tədqiqatçı Ş.Bünyadova tərəfindən isə 
bu ənənəmiz ayrıca tədqiqat sahəsinə də çevrilmişdir (3.19)  

Xalq adət-ənənələri içərisində mistik-dini ənənələr və 
inanclar xüsusi yer tutur. Məlumdur ki, bəşəriyyətin 
dünyagörüşü qədim dövrlərdən müəyyən sitayişlər və 
mifologiyalar şəklində meydana çıxmış, daha sonra isə dinlər 
formalaşmışdır (bax, səh. 206). Dinlər özündə dinəqədərki 
dünyagörüşlərinin ünsürlərini saxlamışdır. Hətta bir xalq bir 
neçə din dəyişsə belə, qədim sitayişlər, mifologiyalar və öncəki 
dinlərdən gələn inancları öz şüurunda saxlayır. Türk xalqları 
şamançılıq, Göy-Tanrıçılıq, maqçılıq/məcusilik (bu təlim bəzən 
şamançılıqla, bəzən də zərdüştlük və atəşpərəstliklə eyni-
ləşdirilir), zərdüştlük, manilik, xristianlıq və b. dinlərə sitayiş 
etmiş, VII-VIII əsrlərdən etibarən isə əksər türk xalqları 
sonuncu səmavi din olan islamı qəbul etmişdir. Lakin bu gün 
türk xalqlarının böyük əksəriyyəti islam dinini qəbul etmiş 
olsalar da, qədim mifologiyalardan və dinlərdən qalan 
müəyyən inancları bir milli ənənə kimi yaşatmaqdadır. Hətta 
islama aidiyyəti olmayan bir çox ənənələr və inanclar islamla 
əlaqələndirilərək və ona uyğunlaşdırılaraq yaşadılır. Məsələn, 
“yeddi”, “qırx” və “əlli iki” kimi yas mərasimləri, isla-
maqədərki mistik ənənələrin (falçılıq, cadugərlik, magiya 
(maqçılıq), ofsunçuluq, münəccimlik və s.) islamla əla-
qələndirilərək (kitab açma, dua yazma, bədəndən cin çıxatrma 
və s.)  yaşadılması, islamdan çox-çox əvvəl yaranmış novruz 
bayramı ənənələrinin islamla əlaqələndirilərək inkişaf et-
dirilməsi və s. 
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Qədim türk inancları icərisində qurd (boz qurd) totemi 
xüsusi yer tütür. Qədim mifologiyamızda türklər qurddan 
törəmə hesab olunmuş və türklər özlərini xaraktercə qurda 
yaxın hesab etmişlər. Lakin qurdla bağlı inanclar sitayiş 
xarakterli olmamış və din səviyyəsinə qalxmamışdır. Belə ki, 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi türklərdə din kimi təktanrıçılıq 
üstün mövqedə olmuşdur. Qurdla bağlı bir çox əfsanə və 
rəvayətlər, ənənələr, el deyimləri və s. xalqımız tərəfindən bu 
gün də yaşadılır. 

Mistik-dini ənənələr və inanclarımız müəyyən qədər 
toplansa da, az araşdırılmış sahələrdəndir. Bu günədək 
araşdırmalar əsasən xalq ədəbiyyatı araşdırması çərçivəsində 
aparılmışdır. Əslində isə bu sahədə kulturoloqlar, etnoqraflar, 
dinşünaslar, psixoloqlar, tarixçilər və filosofların, həmçinin 
təbiət elmləri sahəsinin alimlərinin xüsusi tədqiqatına ehtiyac 
var. Çünki, bir çox mistik-dini ənənələr və inancların elmi əsası 
və müsbət əhəmiyyəti də üzə çıxarılır. Məsələn, axşam ev 
süpürməyin ziyan gətirəcəyi haqqında məşhur xalq inancı elmi 
cəhətdən belə əsaslandırılır ki, evi süpürərkən qalxan toz uzun 
müddət havada qaldığından, axşam süpürülmüş otaqda havaya 
qalxmış toz orada yatacaq insanların nəfəsinə dolaraq onların 
səhhətinə ziyan vura bilər. Mistik ənənələrimizin və inanc-
larımızın məhz bu istiqamətdə araşdırılmasına ehtiyac var. 

Şərq xalqlarının, xüsusən də türk xalqlarının dini-fəlsəfi 
görüşlərinin inkişafında VIII əsrdə yaranmış sufilik təriqətinin 
mühüm rolu olmuşdur. Sufilik (təsəvvüf) islam təriqəti kimi 
yaransa da, ona islamaqədərki dinlərin (zərdüştlük, şamançılıq 
və s.) və inancların böyük təsiri olmuşdur. Bu təriqətin əsas 
ideyaları nəfsə üstün gəlmək, maddiyyatdan uzaq olub 
mənəviyyata tapınmaq, mənəvi saflaşmaq və bu saflaşmanın ən 
yüksək səviyyəsinə çataraq Haqqa – Tanrıya qovuşmaqdır. 
Sufilikdə fəlsəfi görüşlər əsasən panteist xarakterlidir. 
Təsəvvüf sistemi xeyli dərəcədə araşdırılmlş və araşdırılmaqda 
olan sahələrdəndir.   
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Xalq adət-ənənələrimizin bir qismi aşıq sənəti ilə bağlı 
olan ənənələrdir. Aşıq sənəti ənənələri təəssüf ki, indiyədək 
ayrica tədqiqat sahəsinə çevrilməmişdir. Öncə qeyd etdiyimiz 
kimi aşıq sənətinin indiyədək əsasən ədəbiyyat (aşıq 
ədəbiyyatı) və müəyyən qədər də musiqi (aşıq musiqisi) tərəfi 
araşdırılmışdır. Əslində isə aşıq sənəti yalnız ədəbiyyat və 
musiqidən ibarət deyil. Aşıq sənətinin özünəməxsus zəngin 
ənənələr sistemi var. Düzdür bu ənənələri aşıq ədəbiyyatı 
(dastanlar, rəvayətlər, şeirlər və s.) müəyyən qədər özündə 
daşıyır. Lakin aşıq sənətinin elə ənənələri də vardır ki, bu gün 
yalnız yaddaşlarda və söhbətlərdə yaşayır. Ona görə də aşıq 
sənəti ənənələri aşıq ədəbiyyatının tədqiqatı çərçivəsində yox, 
ayrıca tədqiqat sahəsi kimi öyrənilməlidir.  

Aşıq sənəti ənənələrinə ustad-şagird münasibətləri, 
dastançılıq ənənələri, aşıq şəxsiyyətinin cəmiyyətdəki yeri və 
rolu ilə bağlı ənənələr və s. aiddir.  

Aşıqlar sadəcə universal musiqiçilər (çalğıçı, müğənni, 
bəstəkar) və şairlər olmamışdır. Onlar həm də cəmiyyətdə çox 
hörmətli şəxslər, el ağsaqqalları olmuşlar. Aşıqlar insanların 
məsləhət və nəsihət yeri, xalq adət-ənənələrini tərənnüm edən, 
insanları maarifləndirən, onlara dini-fəlsəfi biliklər verən, 
haqq-ədalətin carçısı və müdafiəçisi kimi çıxış edən 
şəxsiyyətlər olmuşlar. “Aşıq” ifadəsinin özünün sufilərin “haqq 
aşiqi” titulundan qaynaqlanması da təsadüfi deyil.  

Adət-ənənələrimiz içərisində xalqımızın milli bayramı 
olan novruz bayramı ənənələri geniş yer tutur. Yazın gəlişi, 
təbiətin oyanması ilə bağlı xeyir-bərəkət bayramı olan bu 
bayram astronomik mənasına, ənənə və mərasimlərinin həddən 
artıq zənginliyinə görə dünyanın ən böyük bayramlarından 
biridir. Təsadüfi deyil ki, Novruz bayramı xalqımızın milli 
bayramı kimi BMT-nin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına da 
salınmışdır. Novruz bayramı qədim inancların (atəşpərəstlik, 
şamançılıq və s.) bir çox ünsürlərini özündə daşıyır. Hətta bu 
bayram islamdan çox-çox əvvəl yaranmış olsa da, zaman-
zaman onun bir çox ənənələri islam dininə uyğunlaşdırılmış, 
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hətta bu bayram xalqın gözündə islamla bağlı bir bayrama 
çevrilmişdir. Hazırda bu bayramı türk xalqları ilə bərabər digər 
Şərq xalqları (farslar, əfqanlar və s.) qeyd edirlər. Novruz 
bayramı xeyli dərəcədə tədqiq olunmuş sahələrdəndir. Artıq bu 
bayramın xüsusi ensiklopediyası (3.2) da tərtib edilmişdir.  

Türk xalqlarında tarixən həm köçəri, həm də oturaq 
həyat ənənələri olmuş və onlar biri-birini tamamlamışdır. 
Türklərdə köçərilik əsasən mövsimi xarakterli (yayı 
yaylaqlarda, qışı qışlaqlarda keçirməklə) olmuşdur. Belə həyat 
tərzinə elat və ya tərəkəmə mədəniyyəti deyilir. Elat 
mədəniyyəti müəyyən qədər araşdırılmış və araşdırılmaqda 
olan sahələrdəndir.  

Xalqımızın əxlaqi dəyərlərindən biri də tarixən 
formalaşmış el köməyi adətləridir. Bu adətlər ilk dəfə 
Q.Cavadov tərəfindən ayrıca tədqiqat sahəsinə çevrilmişdir 
(3.20) O, tarixi və etnoqrafik materiallar əsasında xalqımızın 
xeyriyyəçilik və iməcilik ənənələrini, həmçinin əkinçilik və 
maldarlıqda, toy və yas mərasimlərində mövcud olan el köməyi 
adətlərini geniş araşdırmışdır. El köməyi adətlərimiz müəyyən 
qədər bu gün də yaşadılır və bu adətlərin insanların həyatında 
və cəmiyyətin inkişafında müsbət rolu böyükdür.  

Türk millətinin dövlətçilik və döyüş ənənələri türkoloq-
ların daim xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Dövlətin kiçik 
modeli sayılan ailə quruluşu türk cəmiyyətində möhkəm 
təməllərə malik olduğu kimi, türklərdə tarixən dövlətçilik 
ənənələri də güclü olmuşdur. Məlumdur ki, türklər ən qədim və 
çoxsaylı dövlətlər qurmuş millətlərdəndir. Aydındır ki, güclü 
orduya və döyüş qabiliyyətinə malik olmadan böyük və güclü 
dövlətlər qurmaq mümkün deyil. Ona görə də döyüş türklərin 
həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş, hətta döyüşmək bir 
milli ənənə xarakterində olmuşdur. Tədqiqatçılara görə qədim 
türk dövlətlərində nizami ordu olmamış, yetkinlik yaşına 
çatmış hər bir oğlan əsgər hesab edilmiş, lazım gələn an 
vətənin müdafiəsinə səfərbər olunmuşdur. Ona görə də, uşaq 
yaşlarından oğlanların və hətta qızların da ox atmaq, qılınc 
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oynatmaq, güləşmək və s. döyüş vərdişlərinə yiyələnməsi, bir 
döyüşçü kimi yetişməsi türklərdə bir milli ənənəyə 
çevrilmişdir. Bu günün özündə də hələ dil açmamış körpə 
uşaqlara başqalarını vurmaq (“ak eləmək”) vərdişini öyrətmək 
adəti məhz qədim milli ənənəmizin qalığı hesab olunur.  

Tədqiqatçılara görə türklərdə nizami ordu sisteminə keçid 
ilk dəfə Qəznəlilər (969-1187), daha sonra Səlcuqlar (1038-
1157), Osmanlılar (1299-1922) və Səfəvilər (I Şah Abbasın 
hakimiyyəti dövründə (1587-1629)) dövlətlərində baş 
vermişdir. Lakin hazırda türk dövlətçiliyi tarixinin yeni 
konsepsiyası meydana çıxdığından bu məsələlərin də yenidən 
və daha dərindən tədqiqinə ehtiyac var.  

Türk milləti dünyada ən çox imperatorluq qurmuş millət 
olsa da bu imperatorluqlarda digər xalqlara qarşı şovinist 
münasibət, o cümlədən assimilyasiya siyasəti olmamışdır. Türk 
imperatorluqlarının tərkibində yaşamış xalqların öz dillərini və 
mədəniyyətlərini saxlaması buna əyani sübutdur. Türk 
imperatorluqlarında digər xalqların nümayəndələrinə hətta 
dövlət idarəçiliyində də geniş yer verilmişdir. Bütün bu faktlar 
türklərin dünyanın ən tolerant xalqlarından biri, bəlkə də 
birincisi olduğunu deməyə əsas verir. Tolerantlıq – xoşgörü bu 
gün də xalqımızın əsas əxlaqi keyfiyyətlərindən biridir. Bəzən 
isə tarixi düşmənlərimizə qarşı da tolerant münasibətimiz 
unutqanlıqla nəticələnmiş və bundan istifadə edən 
düşmənlərimizdən başımıza bir çox məlum bəlalar da 
gəlmişdir.  

 
 

Digər folklor ünsürləri 
 

Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz folklor nümunələrindən 
(xalq ədəbiyyatı, xalq musiqisi və xalq adət-ənənələri) əlavə 
milli geyimlər, milli rəqslər, meyxana sənəti, milli mətbəx, 
xalq təsviri və dekorativ-tətbiqi sənəti, xalq təbabəti, xalq 
oyunları və s. kimi yaradıcılıq nümunələri də vardır ki, bunlar 
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da xalq yaradıcılığının məhsuludur və milli varlığın 
müəyyənləşməsində və yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.   

Milli geyimlərimiz xeyli dərəcədə toplanmış və araş-
dırılmış sahələrdəndir. Milli geyim formaları hər bir millətin 
siması kimi çıxış edən mühüm göstəricilərdəndir. Milli 
geyimlərimizin əhali tərəfindən geyilməsi 1920-30-cu illərdən 
başlayaraq tədricən tamamı ilə sıradan çıxmışdır. Hazırda milli 
geyim formalarımızdan yalnız xüsusi mərasimlərdə (toy, 
bayram, konsert, teatr və s.) istifadə olunur. Lakin müasir 
dövrdə bir çox ölkələrdə (Hindistan, Çin, Yaponiya, Ərəb 
ölkələri, bir çox Afrika ölkələri və s.) əhali müasir geyimlərlə 
yanaşı öz milli geyim formalarını da saxlayır. Bu gün 
əhalimizin milli geyim formalarına tamamı ilə qayıtması 
mümkün olmasa da, onun müəyyən elementlərini müasir 
geyimlərdə yaşatmaq mümkündür. Bu sahədə modelyerlərimiz 
tərəfindən xüsusi işin aparılmasına ehtiyac var. Son dövrlər bu 
mövzuda müəyyən söhbətlər getsə də, hələ ki, real işin şahidi 
deyilik. 

Xalqımızın tarixi ailə dəyərlərinə və ondan gələn adət-
ənənələrimizə və mentalitetimizə (milli düşüncə tərzimizə) 
görə açıq-saçıq geyimlər yaxşı qəbul olunmur. Lakin son 
dövrlər cəmiyyətimizdə yenə də Avropadan qaynaqlanan yanlış 
bir “müasirlik” düşüncəsi formalaşmışdır. Bu düşüncəyə görə 
açıq-saçıq geyim müasirlik əlaməti kimi qəbul olunur. Bu 
üzdəniraq “müasirlik” düşüncəsi mentalitetimizə bir mənəvi 
xəstəlik kimi daxil olmuşdur. İş o yerə gəlib ki, bu “müasirlik 
xəstəliyi”nə yoluxmuş gənc qızlar və qadınlar açıq-saçıq 
geyinməyə utanmaq əvəzinə, örtülü geyinməyə utanırlar. Onlar 
əslində açıq-saçıq geyimin qadın ləyaqətini alçaltdığını hiss 
etmirlər. Geyim formal element olsa da, müəyyən məzmunu – 
insanın mənəvi keyfiyyətlərini, həyat tərzini, əxlaqını, 
xarakterini əks etdirir. İlk baxışdan insana geyimə görə qiymət 
verilir və qadının açıq-saçıq geyimi onun cinsi əxlaqı haqqında 
müəyyən mənfi təsəvvür yaradır. Yəni, məsələn, həddən artıq 
açıq-saçıq geyim ismətli, ləyaqətli qadına yaraşmayan bir 
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mənzərə yaradır. Hətta normal əxlaqlı qadın belə, açıq-saçıq 
geyindikdə bu geyim sonradan onun əxlaqına mənfi təsir 
göstərə bilər.  

Geyim bəşəriyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində 
meydana çıxan, insanı digər canlılardan fərqləndirən bir 
mədəniyyətdir. Bu baxımdan yanaşsaq, əslində açıq-saçıq 
geyim inkişafı yox, geriyə qayıdışı əks etdirir. Bu gün 
dünyanın bəzi ölkələrində elmi-texniki və mədəni tərəqqidən 
xeyli geri qalmış, qəbilə quruluşunun xüsusiyyətlərini saxlamış 
əhalinin geyimi də yarıçılpaq formadadır. Belə olan halda 
geyimin açıq-saçıqlığını necə müasirlik və inkişaf əlaməti kimi 
qəbul etmək olar? 

Avropa xalqlarında qadınların açıq-sacıq geyimi onların öz 
həyat tərzlərinə uyğun olduğundan normal qəbul oluna bilər. 
Belə ki, onlarda bizim anlamımızdakı ailə namusu, qadın 
isməti anlayışları yoxdur. Bizdə isə qadınların geyiminə 
Avropa düşüncəsi ilə yanaşmaq qətiyyən düzgün deyil. Türk 
qadını öz isməti və namusu ilə yüksəlir, cəmiyyətdə üstün və 
hörmətli tutulur, toxunulmaz, pak, müqəddəs sayılır. Məhz bu 
prinsiplər türk qadınının geyimində də hiss olunmalıdır. Yəni 
geyim qadının mənəviyyatına və həyat tərzinə uyğun olmalıdır. 
Qadın özünə, qadınlığına dəyər verdiyini öz geyimi ilə də 
göstərməlidir. 

Bütün bunlarla yanaşı, heç bir geyim heç kimə zorla 
qadağan edilə bilməz. Hər bir şəxs yanlış və ya doğru, 
geyimində və həyat tərzində azaddır. Sadəcə olaraq, yanlış 
formalaşmış “müasirlik düşüncəsi”ni dəyişmək lazımdır. Bu 
isə yalnız təbliğat və maarifləndirmə yolu ilə aparıla bilər. 
Burada isə insanların bilməli olduğu əsas məsələlər bunlardır: 
müasirliyin real göstəricisi açıq-saçıq geyim yox, elm və 
bilikdir; geyim forması insanın mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinə 
və həyat tərzinə uyğun olmalıdır; açıq-saçıq geyim sonradan 
insanın əxlaqi keyfiyyətlərinə və həyat tərzinə mənfi təsir 
göstərə bilər; ailə dəyərlərimizi yaşatmaq qadın ləyaqətinin 
qorunması və ümumi inkişafımız üçün vacibdir.  
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Milli rəqslərimiz müəyyən qədər öyrənilmiş və 
araşdırılmış sahələrdəndir. Milli rəqslərimizin toplanması, 
öyrənilməsi və tədrisi, o cümlədən bu rəqslərə quruluşların 
verilməsi sahəsində görkəmli ziyalımız Əlibaba Abdullayevin 
(1915-80) xüsusi xidmətləri olımuşdur. Hazırda milli 
rəqslərimiz üzrə yetişmiş mütəxəssislər və peşəkar rəqqaslar 
var. Milli rəqslərimizin orta və ali səviyyədə tədrisi həyata 
keçirilir.  

Sevindirici haldır ki, son illər əhalidə milli rəqs kurslarına 
meyl xeyli artıb. Artıq toylarda xüsusi rəqs dərsi almış 
gənclərin öz məharətlərini göstərməsi bir dəbə çevrilmişdir. Bu 
isə milli rəqslərimizin qorunub yaşadılacağına və gələcəkdə 
daha da inkişaf etdiriləcəyinə ümidləri artırır. 

Xalq yaradıcılığımızda unikal sənət sahələrindən biri də 
meyxana sənətidir. Son vaxtlar meyxananın folklor olub-
olmaması məsələsi xeyli mübahisə doğurur. Fikrimizcə, bu 
mübahisələrin yaranmasının əsas səbəbi folklorun özünə 
baxışın dəqiq müəyyənləşdirilməməsidir. Yəni, meyxananın 
folklor olub-olmamasını müəyyən etməzdən əvvəl, “folklor” – 
“xalq yaradıcılığı” dedikdə nə başa düşüldüyü, bu anlayışın 
hansı yaradıcılıq nümunələrini əhatə etdiyini müəyyən-
ləşdirmək lazımdır. Bundan sonra məsələnin həlli o qədər də 
çətin deyil. 

Bildiyimiz kimi xalq yaradıcılığı fərdi (müəllif) ya-
radıcılığından fərqləndirilir. Lakin, onlar arasında dəqiq bir 
sərhəd müəyyən etmək özü də xeyli çətindir (bax, səh. 152-
154). Meyxanaya gəldikdə, burada sözlərin müəllifi 
məlumdursa və hətta bir neçə saniyə ərzində düşünülmüş, 
bəzən qafiyə xatirinə deyilmişdirsə, aydındır ki, bu xalq 
ədəbiyyatı deyil. Yalnız xüsusi halda, hansısa meyxanaçının 
sözü dildən-dilə düşərsə, cilalanarsa, müəllifi bilinmədən 
yaşadılarsa və sevilərsə xalq ədəbiyyatı nümunəsi kimi qəbul 
oluna bilər. Lakin, unutmaq olmaz ki, folklor yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi yalnız xalq ədəbiyyatından ibarət deyil. Xalqın 
şifahi şəkildə yaratdığı və yaşatdığı ənənələr və musiqi də 
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folklordur. Bu baxımdan meyxananın xalq tərəfindən ya-
radılan, yaşadılan və sevilən ənənələri (bədahətən söz demə, 
deyişmə, əyləndirmə və s.) və musiqisi folklordur. Yəni, mey-
xana ədəbiyyat kimi yox, ənənə və musiqi kimi folklordur. 
Məhz bu amilin nəzərə alınmaması, folklorun yalnız xalq 
ədəbiyyatı kimi götürülməsi meyxananın folklora aid edilib-
edilməməsi məsələsində ciddi mübahisə yaradır.  

Meyxananın bir çox ünsürlərində (şeir forması kimi qoşma 
və gəraylıdan istifadə, bədahətən söz demə, deyişmə və vəsf 
etmə, bəzi ritmik aşıq havalarına yaxın musiqiyə malik olması) 
aşıq sənətinə yaxınlıq var. Bəzən, bu yaxınlıqdan danışanlar 
aşıq sənətinə bağlı adamların güclü təpkisi ilə qarşılaşır. Lakin, 
unutmaq olmaz ki, bu yaxınlıq əsasən formal xarakterlidir, bu 
sənətlər məzmununa, zənginliyinə və əhatə dairəsinə görə biri-
birindən kəskin fərqlənirlər. Eyni zamanda bu yaxınlıq hər iki 
sənətin eyni xalqın vahid mədəniyyətindən qaynaqlandığını 
göstərir.  

Təəssüf ki, meyxananın mənşəyi lazımınca araşdırıl-
mamışdır. Meyxananın mənşəyini bəzən dərvişlik, bəzən də 
aşıq sənəti ilə bağlayırlar. Hər iki versiyada həqiqət axtarmaq 
olar. Lakin, o da məlumdur ki, bu gün meyxana sənəti nə 
dərvişlikdir, nə də aşıqlıq, müstəqil bir janrdır. Bu müstəqil 
sənətin formalaşması isə hər halda uzun bir tarixi inkişaf 
prosesinin nəticəsidir və mütləq bir mənşəyi var. Daha bəzi-
lərinin iddia etdiyi kimi, meyxana sənəti XX əsrin əvvəllə-
rində Abşeronda birdən-birə “göydən düşməyib”. 

Milli mənəvi dəyərlərimizin mühüm ünsürlərindən biri də 
milli kulinariyamızdır. Yeməklər özü maddi nemət olsa da, 
onların nəsildən-nəslə ötürülən ənənəvi hazırlanma qaydaları 
mənəvi dəyər olaraq xalq yaradıcılığının ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Milli kulinariyamız müəyyən qədər toplanmış və 
araşdırılmaqda olan sahələrdəndir. Milli Kulinariya Mərkəzinin 
prezidenti, tədqiqatçı Tahir Əmiraslanovun bu sahədəki 
xidmətlərini xüsusən qeyd etmək lazımdır. Onun rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan milli yeməkləri bir çox beynəlxalq müsabiqələrin 
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qalibi olmuşdur. Eyni zamanda T.Əmiraslanovun elmi 
redaktorluğu ilə Azərbaycan kulinariyasının ensiklopediyası 
(3.15) da tərtib edilmişdir.  

Xalq yaradıcılığında çox geniş yer tutan təsviri və 
dekorativ-tətbiqi sənət sahələri, həmçinin memarlıq sənəti 
xalqın həyat tərzini və dünyagörüşünü, o cümlədən bədii-
estetik görüşlərini özündə əks etdirir. Bu sənət sahələri 
müəyyən qədər araşdırılmış və araşdırılmaqda olan sahələr-
dəndir.  

Tarixi çox qədim olan xalq təsviri sənəti sahəsində 
miniatür sənəti xüsusi yer tutur. Bu sənətin IX əsrdə uyğur 
türklərində meydana çıxdığı qeyd edilir. Orta Şərqdə isə tarixə 
məlum ilk miniatür nümunələri (XIII əsrin əvvəlləri) 
Azərbaycanla (Təbriz, Marağa və s.) bağlıdır. XV əsrdə Təbriz 
miniatür məktəbi tam müstəqil bədii məktəb kimi 
formalaşmışdır (3.57, s. 80-82; 2.5, VI cild, s. 577). Miniatürlər 
əsasən kitablara və bədii əsərlərə illüstrasiyalar kimi çə-
kilmişdir. Azərbaycan miniatürləri özündə xalqımızın mə-
dəniyyəti və tarixi ilə bağlı zəngin məlumatları daşıdığından 
çox dəyərli sənət əsərləridir. 

Xalqımızın dekorativ-tətbiqi sənət sahələri (dulusçuluq, 
zərgərlik, şəbəkəbəndlik, bədii oyma, bədii tikmə, toxuma və 
s.) içərisində xalçaçılıq xüsusi yer tutur. Belə ki, xalçaçılıq 
xalqımızın ən geniş yayılmış dekorativ-tətbiqi sənət sahəsidir. 
Bu sahədə nümunələrin toplanması və tədqiqində böyük 
ziyalımız Lətif Kərimovun (1906-91) misilsiz xidmətləri 
olmuşdur. Onun məşhur “Azərbaycan xalçası” əsərində 
Azərbaycan xalçalarına məxsus 1200-dən artıq ornament 
elementinin təhlili verilmişdir. 

Xalq yaradıcılığımızın mühüm tərkib hissələrindən biri də 
xalq təbabətimizdir. Türk xalq təbabətinə el dilində  
“türkəçarə” də deyirlər. Məlumdur ki, müasir tibb elminin əsası 
xalq təbabətindən gəlir. Hələ elm və texnikanın inkişaf 
etmədiyi dövrdə insandakı xəstəliklər müəyyən edilmiş, həmin 
xəstəliklərə xalq dilində ad da verilmiş və müalicə yolları da 
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tapılmışdır. Xalq təbabətindəki müalicə üsullarının doğruluğu 
bu gün müasir tibb elmi tərəfindən öz təsdiqini tapır. Hətta 
müasir tibb elmi nə qədər yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış 
olsa da, ona paralel olaraq xalq təbabəti öz rolunu və əhəmiy-
yətini yenə də itirməmişdir. Xalq təbabətimiz bu gün də yaşa-
yır. İnsanlar bu gün də bir çox xəstəliklərin müalicəsində xalq 
təbabətinə müraciət edirlər və müsbət effektini də görürlər.  

Xalq təbabətimiz müəyyən qədər toplanmış olsa da, az 
araşdırılmış sahələrdəndir. Bu sahənin həkim-mütəxəssislər 
tərəfindən daha ciddi araşdırılmasına ehtiyac var. 

Folklorumuzda xalq oyunları, o cümlədən xalq uşaq 
oyunları da xüsusi yer tutur. Bu oyunlar əyləncə olmaqla 
yanaşı idman, uşaq və yeniyetmələrdə fiziki və əqli inkişaf, 
iradə, ünsiyyət, kollektivçilik, birgə mübarizə və s. keyfiy-
yətləri aşılama funksiyasını daşıyır. Eyni zamanda bu oyunlar 
xalqın xarakterini, tarixi ənənələrini də özündə əks etdirir.   

Bütün bunlara rəğmən təəssüf ki, xalq oyunları çox az 
toplanmış və az araşdırılmış sahələrdəndir. Xalq oyunlarının 
bir çoxu unudulmuş, bir çoxları isə unudulmaqdadır. Ona görə 
də bu sahə hər an öz ciddi tədqiqatçısını gözləyir. 
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Nəticələr 
 
Kitabda aparılan araşdırmalardan sonra ümumi şəkildə 

aşağıdakı nəticələri əldə etmiş oluruq: 
1. İdeologiya anlayışına çoxsahəli görüşlərin və ideyaların 

istənilən sistemi yox, elə bir bütöv sistemi aid edilə bilər ki,  
həmin görüşlər və ideyaların məhz ictimai problemlərin 
həllinə, inkişafa və bəşəriyyətin xoşbəxtliyinə xidmət etdiyi 
əsaslandırılmış olsun.  

2. İdeologiyaların təsnifatını onların təmayülünə (hansı 
sahə ilə bağlı görüşlərin baza rolunu oynamasına) görə apar-
maq daha əlverişlidir. Belə ki, bu cür təsnifatda ideologiyalar 
haqqında daha geniş təsəvvür yaranmış olur.  Həmin meyara 
görə iqtisadi, hüquqi, dini, milli, qarışıq və ümumi tə-
mayüllü ideologiyalar fərqlənir.  

Milli təmayüllü ideologiyalar uyğun olaraq milli mə-
sələlərin həllinin (milli varlığın yüksəldilməsi, milli azadlıq, 
milli dövlətin qurulması, etnik ziddiyyətlərin aradan qal-
dırılması və s.) əsas götürüldüyü ideologiyalardır. Bu ideo-
logiyalar adətən milli problemlərin (müstəmləkəçilik, xarici 
təcavüz, milli ayrıseçkilik, assimilyasiya, mədəni gerilik və s.) 
daha çox mövcud olduğu cəmiyyətlərdə xalqların milli azadlıq 
hərəkatlarının ideologiyaları kimi formalaşır. Milli təmayüllü 
ideologiyalar qısa olaraq milli ideologiya və ya millətçilik də 
adlandırılır. 

3. Milli ideologiya – millətçilik şovinizmdən fərqlənən və 
ona qarşı dayanan bir mütərəqqi ideologiyadır. Belə ki, mil-
lətçilik millətlərin bərabərliyi, milli varlığın qorunması ide-
yasına əsaslandığı halda, şovinizm bir millətin üstünlüyü və 
digərləri üzərində hakimiyyəti ideyasına əsaslanmaqla digər 
millətlərin varlığına qarşı yönəlir. Ona görə də, şovinizm 
ifadəsi ideologiyanı yox, milli haqlara qarşı yönəlmiş bir 
mürtəce siyasəti ifadə edir. 

Müasir dövrdə milli ideologiyanın əsas prinsipləri milli 
varlığı qoruyub saxlamaq, yaşatmaq və yüksəltmək, milli şüuru 
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inkişaf etdirmək və hər bir millətin rifahını və inkişafını  təmin 
edəcək müstəqil, güclü və inkişaf etmiş milli dövlət qurmaqdır.  

Tarixi təcrübə göstərir ki, milli problemləri həll etmədən 
digər problemlərin həllindən və ədalətli cəmiyyət quruculu-
ğundan danışmaq yersizdir. Bu gün türk xalqlarının, o cümlə-
dən Azərbaycan türklərinin kifayət qədər milli problemləri var 
və ilk növbədə bu problemlər həll olunmalıdır. Ona görə də 
çağdaş dövrümüzdə inkişafımız üçün məhz milli ideologiya 
prinsiplərini qəbul etmək məqsədəuyğundur.  

3. Bir milli ideologiya kimi türk millətçiliyinin formalaş-
ması XIX əsrdən başlamış, inkişaf etmiş və bu gün də inkişaf 
etməkdədir. Bu ideologiyanın ilkin təməlləri hələ XIX əsrin 
əvvəllərində Qərbi nümunə götürməklə elm, texnika, hərb, 
hüquq və b. sahələrdə islahatçılıq ideyaları ilə qoyulmuş, 
sonradan maarifçilik ideyaları ilə, həmçinin burjua-de-
mokratik (liberal) və sosialist ideyalarından yararlanmaqla 
formalaşmağa başlamış, daha sonra imperializmə və müs-
təmləkəçiliyə qarşı milli azadlıq, milli birlik (müsəlman 
birliyi və türk birliyi) ideyaları ilə inkişaf etmiışdir. Nəticədə 
milli və milli-azadlıq hərəkatları formalaşmış, müstəqil türk 
cümhuriyyətləri yaranmış, milli dəyərlərə söykənən dövlət 
(milli dövlət) quruculuğu ideyaları ilə bu ideologiyanın 
inkişafı davam etmişdir. Türk xalqlarında milli azadlıq 
hərəkatları, milli dövlət quruculuğu və milli birlik (türk 
birliyi) ideyaları bu gün də mövcuddur və inkişaf etməkdədir. 

4. Türk millətçiliyinin formalaşdığı dövrdən onun 
təməlində dayanan üçlü ideoloji sistemin (Türklük, Müasirlik, 
İslam) mahiyyətini çağdaş dövrümüz üçün aşağıdakı kimi izah 
etmək olar: 

Türklük – türk milli varlığını qorumaq, yaşatmaq və yük-
səltməyi, milli şüura və milli dövlətə sahib olmağı əks etdirir. 
Burada millətlərin bərabərliyi, o cümlədən başqa millətlərin 
milli haqlarına toxunmamaq zəruri şərtdir. 
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Müasirlik (çağdaşlıq) – elmi-texniki tərəqqi, iqtisadi in-
kişaf, hüquqi-demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunu əks 
etdirir. 

İslam – türk millətinin əsrlərdən bəri qəbul etdiyi və şüu-
runda yaşatdığı islam dininin dəyərlərini qoruyub-yaşatmaq və 
yüksəltməyi əks etdirir. Lakin bu prinsipdə dini təmayüllü 
dövlət qurmaq nəzərdə tutulmur. Əksinə, dini dövlət qurmağın 
(dini ehkamların qanunla məcburiləşdirilməsinin) dinin əsl 
mahiyyətinə zidd olduğu qəbul olunur.  

5. Millət anlayışına siyasi və etnik-siyasi birlik forması 
kimi yanaşmaq ziddiyyətli olduğundan bu anlayışa məhz etnik 
birlik forması kimi yanaşmaq daha məqsədəuyğundur. Eyni 
zamanda milli varlığı (millətlərin varlığını) fərdi yox, “ictimai 
(toplumsal) iradə”nin məhsulu olan mənəvi dəyərlər müəyyən 
edir. Bu dəyərlərə dil, folklor və tarix aiddir. Həmin dəyərləri 
ümumi şəkildə milli mənəvi dəyərlər (MMD) adlandırmaq 
məqsədəuyğundur.  

6. Hazirkı dövrdə ölkəmizdə MMD-in qorunub 
yaşadılması və yüksəldilməsi, milli şüurun inkişaf etdirilməsi 
və milli hədəflərə çatmaq istiqamətində milli siyasətin 
aparılmasına böyük ehtiyac var. Burada ana dilimizin 
mövqeyinin gücləndirilməsi, həqiqi tariximizin üzə çıxarılması 
istiqamətində son illər aparılmış çox dəyərli tədqiqatların 
nəticələrinin dərsliklərdə nəzərə alınması və həmin tədqi-
qatların davam etdirilməsinə dəstək verilməsi,  Azərbaycanın 
və türk dünyasının bütövlüyü ideyalarının təbliği, türk 
dünyasının inteqrasiyası üçün hər cür şəraitin yaradılması, 
Güney Azərbaycanın azadlığı və vətənimizin bütövlüyü 
uğrunda mübarizə aparan təşkilatlara maddi və mənəvi 
dəstəyin verilməsi xüsusi önəm daşıyır. Eyni zamanda MMD-
imizdən xalq ədəbiyyatımızın məzmunca araşdırılmasında,  
adət-ənənələrimizin məhz ictimai əhəmiyyəti məsələsinin 
tədqiqində və təbliğində olan geriliyin aradan qaldırılması, 
milli ailə dəyərlərimizə qarşı yönəlmiş bir çox proseslərin 
qarşısının alınması, unudulmaqda olan bəzi folklor nümu-
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nələrinin toplanması, tədqiqi və təbliği milli siyasətimizın əsas 
məsələlərindəndir. 

7. İqtisadiyyat sahəsində qəbul edilmiş sosial yönümlü 
bazar iqtisadi sisteminin formalaşdırılması, qeyri-neft sektoru-
nun, o cümlədən elm tutumlu milli sənayenin inkişafı, 
alternativ enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, 
inhisarçılığın qarşısının alınması və azad rəqabətin təmin 
edilməsi  prioritet məsələlərdəndir.     

   8. Dövlət quruculuğunda hüquqi dövlət və demokratiya 
prinsiplərinin bərqərar edilməsi, dövlət qanunlarında MMD-
imizin nəzərə alınması, milli və dini ənənələrə münasibətdə 
həm məcburiyyət, həm də qadağalardan mümkün qədər uzaq 
olmaq, dini məsələlərə münasibətdə təriqət ayrıseçkiliyindən  
və xurafatdan kənar elmi yanaşmaya üstünlük vermək 
inkişafımız üçün vacib şərtlərdəndir. 
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