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Ön söz: 

Milli ideologiyamızın fədaisi  

 

 Arif Rəhimoğlu ilə 1972-ci ildə, Azərbaycan Dövlət Universitetində oxuyarkən tanış 

olsaq da, çox sonralar əqidə yoldaşına çevrildik. Mən Jurnalistika fakültəsinin son 

kursunda oxuyanda Arif Filologiya fakültəsinə qəbul olunmuşdu. Respublikanın mətbuatı 

və radio-televizyası üçün kadrlar hazırlamaqdan yana 1950-ci illərdə Filologiya 

fakültəsinin nəzdində Jurnalistika bölməsi açılmışdı. Mən  birinci kursu bitirəndə, yəni 

1969-cu ildə Jurnalistika şöbəsi müstəqil fakültəyə çevrilsə də, bəzi dərsləri yenə də 

Filologiya fakültəsinin tələbələri ilə birgə keçirdik. Jurnalistikada tələbələrin sayı az 

olduğuna görə (fakültə yaradılanadək hər il 25, 1969-cu ildən isə hər il 50 nəfər tələbə 

qəbul edilirdi), yaxşı oxuyanları, ictimai-siyasi işlərdə, idmanda fərqlənənləri demək olar 

ki, fakültədə hamı tanıyırdı.   

 Arif sakit təbiətli, az danışan və bir az da adamayovuşmaz təsiri bağışlayandı. Mən 

isə inqilabi əhval-ruhiyyəli, üsyankar, bir sözlə, yaşadığı mühitdəki haqsızlıqlarla 

barışmayan, hisslərini tez büruzə verən, cəmiyyəti dəyişmək istəyənlərlə ünsiyyətdə 

olmağa çalışan birisiydim. Odur ki, tələbəlik illərində Ariflə yaxından tanış ola 

bilməmişdik.  

 Universiteti bitirdikdən sonra təyinatımı Naxçıvandakı “Şərq qapısı” qəzetinə 

verməsəydilər, bir çox tələbə yoldaşlarımız kimi, Arif Rəhimoğlunu da unudacaqdım. İş 

elə gətirdi ki, onun da təyinatını ata-baba yurdu Naxçıvana verdilər. Vayxır (Babək 

rayonu) kəndində müəllim işləsə də, Naxçıvanda yaşadığından hərdən küçədə, 

çayxanada görüşürdük. Bu görüşlər bizim aramızda elə bir bağ qura bilmirdi.  

 O dövrdə qəzet və jurnal az olduğundan demək olar, hamısını izləyir, oxumaq üçün 

dişədəyər bir yazı axtarırdıq. Çünkü mətbuat əsasən partiya-sovet toplantılarını 

işıqlandırır və həmin toplantılarda qəbul edilən qərarların istehsalatda necə yerinə 

yetirilməsinə önəm verilirdi.  

 Belə bir zamanda “Elm və həyat” jurnalının 1978-ci il 3-cü sayında “Bir daha Araz 

haqqında” adlı bir məqalə nəşr edildi. Məqalənin altında Arif Rəhimov yazılmışdı. Səhv 

etmirəmsə, məqalə cəmi bir səhifə idi. Milli dəyəri və elmi inandırıcılığı ilə diqqətimi cəlb 
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edən yazını tanıdıqlarıma, peşə yoldaşlarıma da oxumağı məsləhət gördüm. Kənd 

müəlliminin belə bir məqalə yazmasına, həm də “Elm və həyat” kimi nüfuzlu bir jurnalda 

nəşr etdirməsinə şübhə ilə yanaşanlar da oldu. Mənim onunla elmi-ədəbi mövzuda 

söhbətlərim olmasa da, görüşdükdə təbrik etdim və uğurlu yazısına görə sevindiyimi 

bildirdim. 

 Bir neçə il sonra Arif Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 

aspiranturasına daxil oldu, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universitetində işə girdi. Ondan 

sonra görüşlərimizin, söhbətlərimizin sayı artdı. “Mahmud Kaşğarinin “Divanu luğat-it 

Türk” əsərinin leksikası və Azərbaycan dili” mövzusunda dissertasiya yazırdı. Həmin 

illərdə bir milli oyanış başlamışdı desəm, yəqin ki, yanlışlığa yol vermərəm. 

Çayxanalarda gənclərin bir çoxunun söhbət mövzusu toponim və hidronimlərin Türk 

kökənli, danışıqda işlətdiyimiz sözlərin hansıların Ərəb, Fars, Avropa, hansıların Türk 

mənşəli olması idi. Belə vaxtlarda əksəriyyətimiz xalq etimologiyasına üstünlük verirdik. 

Arif isə dil tarixini öyrəndiyindən məsələni elmi əsaslarla, qaynaqların dililə izah etməyə 

çalışırdı. Buna görə də, çox vaxt bizim mübahisə və müzakirələrimizin ən nüfuzlu 

hakiminə çevrilirdi. 

 1985-ci ildə M.S.Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi və onun “perestroyka”, 

“qlasnost” şüarları rejimdəki yumşalmanı sürətləndirdi. Müzakirələr, mübahisələr 

çayxanalardan idarə və təşkilatlara da keçdi. Mənim işlədiyim “Şərq qapısı” (“Sovet 

Naxçıvanı”) qəzeti Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin, Naxçıvan MSSR Ali 

Sovetinin və Nazirlər Sovetinin orqanı sayılsa da, birinci təşkilat əsas idi. Sonrakı iki 

təşkilatın adı elə bil nəzakət xatirinə yazılmışdı. Nəinki onlar, deyərdim ki, Vilayət Partiya 

Komitəsində işləyənlər də, hətta Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi belə milliyətcə 

Rus olan, Moskvanın valisi sayılan ikinci katibdən icazəsiz qəzet redaktoruna göstəriş 

verə bilməzdi. 

 Partiyanın qərar və göstərişlərini təbliğ etməli olduğumuzdan toplantılarda iştirak 

edir, oradakı müzakirələr əsasında məqalə hazırlayırdıq. Buna görə də, partiya-sovet 

işçiləri ilə tez-tez görüşür, söhbət edirdik. Onlarla etdiyimiz söhbətləri və iclaslarda 

deyilən, mətbuatda nəşr edilməsinə icazə verilməyən danışıqları peşə yoldaşlarımız 

arasında müzakirə edirdik. Rəsmi deyilənlərlə həyat həqiqəti uyğun gəlmirdi. Rüşvətsiz 

iş görməyən məmurlar, rəhbər işçilər toplantılarda düzlükdən, kommunist əxlaqından, 
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doğruluqdan alovlu nitqlər yazılmış mətnlər oxuyurdular. Rəsmi toplantılarda 

deyilənlərlə, qəzet-jurnallarda yazılanlarla həyat həqiqəti uyğun gəlmirdi. Məhsul 

istehsalı mövcud olandan çox göstərilirdi. Bir sözlə, hər yerdə rəqəmlər şişirdilirdi. Hamı 

bunu görsə də, susmaq məcburiyyətində qalırdı. Bu mövzuda müzakirələri, insanların 

real arzu və istəklərini, necə deyərlər, həyat həqiqətləri haqqında söhbətlərini 

çayxanalarda, yeyib-içmək məclislərində, toylarda eşitmək olurdu. Demək olar ki, 

adamlar ikili bir həyat yaşayırdı: rəsmi yerlərdə bir cür, evlərdə, çayxanalarda bir başqa 

cür. Hətta rəhbər vəzifələrdə işləyənlər belə evdə, dost-tanış məclislərində rəsmi 

toplantıda oxuduqları məruzə mətnlərindəkinin tərsini deyir, necə deyərlər, cəmiyyətdən 

narazılıqlarını bildirirdilər.  

 Çayxanalarda, iki-üç nəfərin söhbətində, ailə məclislərində söhbətlərin mövzusu 

saxtakarlıq, şişirdilmiş rəqəmlər, rüşvətin baş alıb getməsi, ölkəni məhvə sürükləməsi idi. 

Arif  bəy az danışan, mülayim xasiyyətli, zarafatlardan çəkingən olsa da, ictimai-siyasi, 

milli mövzulardakı müzakirələrdə fəal iştirak edirdi. Çox vaxt evə dəvət etdiyim zaman 

gəlmədiyi halda, bəzən dəvətsiz gəlir, mənimlə müzakirələr aparır və tələsik də gedirdi. 

Açıq-aşkar hiss edirdim ki, o təkcə özünü narahat edən məsələlərdən danışmır, hansısa 

bir qrupun ictimai-siyasi mövzuda müzakirələrinin sözçüsü kimi çıxış edir. 

Azərbaycanda, o sıradan Naxçvanda gizli dərnəklərin varlığı ilə bağlı xəbərim olsa da, 

Arifdən heç zaman hansı qrupa daxil olduğunu xəbər almırdım. Naxçıvan şəhəri kiçik 

olduğundan, çayxanada, küçədə onun kimlərlə oturub-durduğunu gördüyümdən hansı 

gizli qrupdan olduğunu anlamağım o qədər də çətin deyildi. Bunu mən duyurdumsa, 

xüsusi xidmət orqanları, rəhbər partiya-sovet işçiləri də hiss etməmiş deyildilər. Lakin 

onlar bu qruplara o qədər də ciddi yanaşmır, bunların gələcəkdə bir gücə çevrilə 

biləcəklərini düşünmürdülər. Onlara sadəcə ürəklərini boşaltmaq istəyən, boşboğaz, 

əllərindən bir iş gəlməyən, fərli bir güzəran qura, özlərinə gün ağlaya bilməyən adamlar 

kimi baxırdılar.  

 Mən isə bu qrupların gündən-günə fəallaşdığını, təşkilatlandıqlarını görürdüm. 

Onlar, əsasən, gənclərdən ibarət idi. Arif də bu dəstələrdən birinin öncüllərindən biriydi. 

Onun xasiyyətini, davranışını, elmə sonsuz marağını gördüyümdən ictimai-siyasi işlərə 

qoşulmasını istəmirdim. İstəyirdim enerjisini dil tariximizin öyrənilməsinə, yeni kadrların 

hazırlanmasına yönəltsin.  



8 

 

 Lakin bu mümkün olmadı. Bolşeviklər hakimiyyətlərini qorumaq üçün siyasi 

partiyaların fəaliyyətini qadağan etmiş, onlardan fərqli düşünənlərə, azadfikirlilərə uzun 

illər divan tutmuşdular. Buna görə də, Sovetlər Birliyinin çökuşü başlayanda xalqı 

arxasınca aparacaq, demokratik təsislər quracaq təşkilatlar yox idi. Partiya-sovet 

təşkilatlarında çalışanlar arasında rejimdən narazılar vardısa da, onlar yeni təşkilat 

qurmağa cəsarət etmirdilər. Necə deyərlər, vətən ağır günlərini yaşayırdı. Belə bir 

zamanda təqiblərə, təzyiqlərə baxmayaraq bəzi milli ziyalılarımız uzun illər fəaliyyət 

göstərən gizli qrupları birləşdirərək ictimai təşkilat yaratdılar. Sonralar bu təşkilatın –  

Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin “çuxası”ndan neçə-neçə siyasi partiya və ictimai təşkilat 

çıxdı.  

 Arif Rəhimoğlu da Naxçıvanda Xalq Cəbhəsinin qurucularından oldu. Candan bağlı 

olduğu elmi işlərdən uzaqlaşaraq ideoloji sahəyə keçdi. Qısa bir zamanda mitinqlərdəki 

alovlu çıxışları ilə xalq kütlələrini arxasınca aparan bir liderə çevrildi. O bununla 

kifayətlənmədi, ideoloji kadrlar hazırlamaq üçün yorulmadan çalışdı.  

 On nəfərin də, min nəfərin də qarşısında eyni coşğu ilə çıxış edir, suallara cavab 

verirdi. Axıcı, şirin bir danışıq dili vardı. Çox təəssüf ki, zamanın gedişi ona öz 

düşüncələrini, danışdıqlarını yazıya çevirməyə, qəzet və jurnallarda nəşr etdirməyə 

imkan vermədi. Çünki toplantıdan-toplantıya tələsir, bəzən bir gündə üç, hətta dörd 

toplantıda çıxış etməli olurdu. Azərbaycan Xalq Çəbhəsi Naxçıvan Vilayət Təşkilatının 

təşkil etdiyi “Lektoriya kulubu”nun ən fəal mühazirəçilərindən idi. Onu gah döyüşə gedən 

könüllülər qarşısında səngərdə çıxış edən, gah da Naxşıvanın kənd çayxanalarında, 

meydanlarında, hətta evlərdə toplantı aparan, söhbət edən görmək olardı. 

 Mübarızə yoldaşlarıyla hansı səbr və hövsələ ilə mübahisə edirdisə, Kommunist 

Partiyasının rəbər işçiləri ilə də eyni səviyyədə danışırdı. Onun müzakirə və 

mübahisələrdəki dözümlülüyü çox vaxt hökumət rəhbərlərini, Kommunist Partiyasının 

öndə gedən ideoloqlarını da özündən çıxardırdı. 

 Zaman həyatın gedişini yaman sürətlə dəyişirdi. Rəhbər partiya-sovet işçiləri 

universitet müəllimlərini, qəzet-jurnal əməkdaşlarını, bir sözlə vətənsevər aydınları 

kabinetlərində qəbul edib onları dinləməyi özlərinə sığışdırmırdılar. Onlarla “profilaktik 

söhbətlər aparmağı”, “onları dinləməyi” təlimatçılara, ən yaxşı halda söbə müdirlərinə 

həvalə edirdilər.  
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 1988-ci ildən sonra isə təlimatçıların, şöbə müdirlərinin aydınlarla söhbət etmək 

iqtidarında olmadığını görən rəhbər işçilər özləri meydana atıldılar. Lakin onların da 

meydanlarda, mitinqlərdə çıxış etməyə cəsarətləri çatmırdı. Çünki düşündüklərini, 

ürəklərindən keçənləri deməyə alışmamışdılar. Onlar yüksək vəzifədə olanların 

dediklərini, Kommunist Partiyasının plenum və qurultaylarında qəbul edilən qərarları 

təkrarlayırdılar. Bu qərarlar da reallıqlarla uyğun gəlmirdi. Ona görə də, rəhbər partiya-

sovet işçiləri məcburiyyət qarşısında qalanda xalq hərəkatı fəalları ilə bağlı qapılar 

arxasında, məhdud bir qrupla görüşməyə üstünlük verirdilər.  

 Bu görüşlər də onları çətin vəziyyətdə qoyurdu. Çünki həmin anda qəti bir qərara 

gələ bilmir, verilən suallardan çəkinirdilər. Qorxurdular ki, onların verdikləri çavab 

yuxarıların xoşuna gəlməyə bilər. Beləliklə, uzun illərin əziyyəti hesabına qazandıqları 

vəzifəni itirə bilərlər. Onlar xalqın deyil, Kommunist Partiyasının və bu partiyanın 

rəhbərlik etdiyi müstəmləkəçi Sovet hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə edirdilər. Arif və 

onun məsləkdaşları isə xalqın tərəfini saxlayır, demokratik islahatlar, ikiüzlülüyə, 

uydurma, şişirtmə (Rusca: pripiska) və saxtakarlığa vs. son qoyulmasını istəyirdilər.  

 1989-cu ilin yayında Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin birinci, ikinci, 

üçüncü katibləri, şöbə müdirləri və Muxtar Respublikanın rəhbər işçiləri ilə Xalq hərəkatı 

fəallarının görüşü ikincilərin ideoloji qələbəsi ilə başa çatdı. Həmin görüşdə iştirak edən 

rəhbər işçilər sonralar etiraf edirdilər ki, xalq arasında belə geniş dünyagörüşlü, savadlı, 

hazırcavab, cəsarətli insanların varlığından xəbərlərsiz olublar. 

 Elə həmin ilin oktyabrında Azərbaycan KP MK katibi Telman Orucov Bakıda 

yaşayan və rəhbər vəzifələrdə işləyən bir qrup naxçıvanlı professorla birlikdə Naxçıvan 

Xalq Cəbhəsi fəalları ilə dialoqa gəldi. Mütaliəsi ilə seçilən, biliyinə, siyasi və idarəçilik 

bacarıqlarına arxayın olan bu insanlar Xalq hərəkatı fəallarının məntiqli çıxışları 

qarşısında çıxılmaz vəziyyətə düşdülər. 

 Az sonra isə məsələ daha da böyüdü. Naxçıvan kimi kiçik bir bölgənin Xalq 

Cəbhəsi fəalları ilə danışıqlar aparmağa Sov. İKP MK katibi Girenko, şöbə müdiri 

Mixaylov, SSRİ Millətlər Sovetinin sədiri Nişanov, KQB generalları, Azərbaycan KP MK 

birinci katibi Vəzirov gəldi. Bu görüşlərdə də Arif Rəhimoğlu bir ideoloq kimi onlardan 

yüksək biliyə malik olduğunu göstərdi.  
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 1990-cı ildə Naxçıvanda partiya-sovet fəalları ilə görüşdə Azərbaycan Mərkəzi 

Komitəsinin birinci katibi Ayaz Mütəllibov Arif Rəhimoğlunu özündən çıxarıb tribunanı 

tərk etməsi üçün etik normaları pozanda da Arif təmkinini itirmədi. Sakitcə Ayaz 

Mütəllibovun qarayaxmalarını, çığır-bağırını dinləyərək, “Siz danışanda biz dinlədik, indi 

də biz danışırıq, siz dinləyin. Ürəyiniz soyumayıbsa, yenə danışın, mən burada 

gözləyəcəm. Siz sözünüzü bitirəndən sonra mən çıxışımı davam etdirəcəyəm” deməsi 

partiya rəhbərini daha da qəzəbləndirdi. Lakin Arif Rəhimoğlu onun hədələrindən 

çəkinməyərək sözünü sonadək dedi və fikrini tamamladı. 

 Ayaz Mütəllibov açıq-aşkar görürdü ki, salondakılar partiya-sovet işçiləri olmasına 

baxmayaraq, Arif Rəhimoğlunun dediklərinə daha çox inanırlar, nəinki onun sosializmin 

nəzəri əsaslarını təbliğ edən, həyat həqiqətindən uzaq, milli mənafeyə deyil, hökumət 

siyasətinə dayanan ütülü-bəlağətli nitqinə. 

 Təkcə partiya-sovet işçiləri deyil, bəzi məsləkdaşları da çox zaman Arif 

Rəhimoğlunun məntiqli, elmi əsaslara söykənən fikirləri qarşısında duruş gətirə 

bilməyəndə, hay-haray salmağa, neçə deyərlər, aranı qarışdırmaqla vəziyyətdən 

çıxmağa çalışırdılar. 

 Çox təəssüf ki, onun çıxışlarının nə lent yazıları, nə də stenoqramları qalıb. Bu 

müzakirələr Azərbaycan Milli Azadlıq mübarizəsinin hansı ideoloji yöndə getdiyini 

göstərən əvəzsiz  qaynaqlar olardı. 

 İdeoloji işə ürəkdən bağlılığına, qurulmaqda olan müstəqil Azərbaycanın milli 

ideologiyasının hazırlanmasındakı xidmətlərinə görə Əbülfəz Elçibəy onu  AXC Sədrinin 

İdeoloji işlər üzrə müavini vəzifəsində işləmək üçün Bakıya gətirdi. AXC-nin Məramnamə 

və Nizamnaməsini hazırlayanlardan biri olmasına baxmayaraq, AXC hakimiyyətə 

gəldikdə o nə rəhbər vəzifəyə, nə də diplomatik işə getdi. 

 Hökumətdə yüksək vəzifə tutmuş cəbhədaşlarının “Bizə ideologiya gərək deyil, 

Sovet hökumətini ideologiyaya dayanması məhv etdi” düşüncəsinə qarşı durdu. 

Çıxışlarında, müzakirələrdə “Milli ideologiya olmasa, müstəmləkədən yeni qurtulmuş bir 

milli hökuməti yaşatmaq mümkün deyil” fikrini təbliğ etdi. 

 Onun əsas arzularından biri yeni qurulan milli hökumətdə ciddi bir “Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi” yaratmaq idi. Belə bir mərkəzin fəaliyyəti haqqında aydın fikiri 

olmayan məsləkdaşları onun bu arzusunu gah Sovetlərin KQB-si kimi, gah hökumətüstü 
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bir güc kimi, gah da ayrı bir oyun kimi başa düşürdülər. Ona görə də, bu işə barmaqarası 

yanaşırdılar. 

 Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti devrildikdən, Əbülfəz Elçibəy doğma kəndi Kələkiyə 

getməyə məcbur olduqdan sonra cəbhəcilər arasında bir çaşqınlıq yarandı. Təzyiqlər, 

həbslər kütləvi hal alsa da, Arif Rəhimoğlu gecə və gündüz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 

qərargahını boş qoymadı. Cəbhəçilər arasında durmadan siyasi-ideoloji iş apardı, 

onların radikallaşmasına, qisasçılıq əhvali-ruhiyyəsinin yüksəlməsinə imkan vermədi. 

Cəbhəciləri Azərbaycan dövlətçiliyinə sadiq olmağa çağırdı. Ta həbs olunan günədək bu 

işi əzmlə yerinə yetirdi. 

 Həbsdən çıxdıqdan sonra da qisasçılıq əhval-ruhiyyəsindən uzaq oldu. Bütün 

fəaliyyətini Azərbaycanda dövlətçiliyin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə yönəltdi. 

Bütöv Azərbaycan Birliyindəki fəaliyyəti isə bu baxımdan olduqca diqqətəlayiq idi. Bu 

təşkilatın fəaliyyəti yəqin ki, gələcəkdə neçə-neçə dissertasiyaya, monoqrafiyaya mövzu 

olacaq.  

 Bakıda olarkən “Siyası təbliğatın əsasları” (1999), “Sosiologiyada partiyadaxili 

qruplaşmalar və AXCP-də “Yurd” fraksiyası” (2000) kitablarını nəşr etdirən, ideologiya, 

milli kimlik, millət, millətləşmə və başqa bu kimi anlayışlarla bağlı araşdırmalar aparmağa 

çalışan Arif Rəhimoğlu mühacirətə getmək məcburiyyətində qaldıqdan sonra da bu 

yöndə işini davam etdirdi, ancaq təəssüflər ki, yaradıcılığında bir ləngimə yarandı. 

Xəstəliyindən və qaynaq yetərsizliyindən planlaşdırdığı əsərlərini vaxtında tamamlayıb 

oxucu mühakiməsinə verə bilmədi. 

 Oxuculara təqdim edilən bu kitabda Arif Rəhimoğlunun milli ideologiyamızın elmi 

əsaslarla araştırılmasına yönəlik böyük əsərləri deyil, qəzet və jurnallarda nəşr edilmiş 

məqalə, müsahibə və çıxışlarının bir qismi toplanıb. Onun parçalanmış vətənimizi bir 

milli ideologiya ətrafında birləşdirmək uğrundakı mübarizəsi səhhətinin korlanmasına, 

vətəndən didərgin düşməsinə səbəb olsa da, əqidəsindən dönmədi. Mübarizəsini 

mühacirətdə olanda da davam etdirdi.  

 Nəşrə hazırladığımız bu kitaba bir-iki yazını çıxmaqla, yazarın “Müxalifət”, 

“Cümhuriyyət”, “Tanıtım”, “Şərq qapısı” və b. qəzet-jurnallarda çap olunan məqalələri 

daxil edilmişdir. Ardıcıl verilmiş “Böhrandan çıxış yolu: ideologiya”, “İqtidarın legitimlik 
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əsası”, eləcə də türkçülüklə, milli kimliklə bağlı məqalələri həcmlərinin nisbətən böyük 

olması ilə seçilir. Əslində onları ayrı-ayrı broşurlar şəklində də nəşr etdirmək olar.  

 Arif Rəhimoğlunun məqalələrində türkçülük ağırlıq təşkil etsə də, bu türkçülükdə 

şovinizm deyil, demokratiya hakimdir. Yazar “Qədim Türk həmrəyliyi (təsanüdçülüyü) – 

ülüş”, “Qədim Türklərdə demokratiya və insan haqları” kimi məqalələrində elmi 

qaynaqlara dayanaraq demokratiyanın, insan haqlarının, azsaylı və əzilən xalqlara 

sevginin Türklər üçün yeni olmadığını, qədim dövrlərdən gəldiyini göstərir.  

 Arifin Azərbaycanda olarkən yazılmış məqalələri və müsahibələri gənclər, xüsusən 

ictimai-siyasi işlərlə maraqlananlar və yaxın tariximizi öyrənmək istəyən araşdırıcılar 

üçün olduqca qiymətli qaynaqdır. Kitabda dövri mətbuatımızda milli azadlıq 

mübarizəmizin tarixi ilə bağlı ziddiyyətli məqamlara aydınlıq gətirəcək dəyərli faktlar da 

az deyil.  

 Yeri gəlmişkən, milli azadlıq hərəkatımızın fəal iştirakçısı olmuş mübarizə 

yoldaşlarımın bu gün mətbuatda oxuduqlarından narazılıqlarını tez-tez eşidirəm. Onlar 

etirazlarını şifahi, üç-beş dostu-tanışı arasında bildirməklə kifayətlənirlər. Milli azadlıq 

hərəkatımızın tarixi ilə bağlı 1989 – 2000-ci illərdə gizli, yarımgizli və icazəli nəşr olunan 

qəzet və jurnallarda isə olduqca dəyərli materiallar var. Çox təəssüf ki, həmin nəşrləri 

indi kitabxanalarda tapmaq mümkün deyil. Ancaq onlar ayrı-ayrı şəxslərin arxivlərində 

saxlanılır. Arzu edirəm ki, həmin qəzet və jurnal nüsxələri toplansın, milli azadlıq 

hərəkatı iştirakçıları həmin nəşrlərdəki məqalə və müsahibələrini kitab kimi nəşr etdirsin, 

internet saytlarında yerləşdirsin və xatirələrini yazsınlar.   

 Bu, araşdırıcıların işini asanlaşdırar, milli azadlıq hərəkatı tariximizin obyektiv 

yazılmasına səbəb olar. 

 

Əli Şamil 

5 yanvar 2016   
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Böhrandan çıxış yolu: ideologiya  

 (Birinci məqalə) 

 

İdeologiya nədir?  

 Dünyanı dərk etmək həmişə insanları düşündürmüşdür. Uzun zaman Qərbdə belə 

hesab etmişlər ki, dünyanın dərkində əsas rolu ruh oynayır və insan məhz ruh vasitəsilə 

dünyanı dərk edə bilər. Avropada ilk dəfə XVIII əsr Fransız filosofu Etyeni Bono de 

Kondilak (Étienne Bonnot de Condillac, 1715-1780) bu düşüncənin əleyhinə çıxmış və 

göstərmişdir ki, dərketmədə əsas rolu insanın daxili aləmi ilə bağlı olan ruh yox, xarici 

aləmlə bağlı amillər, təsirlər, təcrübələr oynayır. 

 Kondilakın ardınca Klod Adrian Helvetsi (Claude Adrian Helvetius, 1715-1771) və 

digər filosoflar dünyanın dərk olunmasını xarici amillərlə, xüsusən də təlim-tərbiyə və 

təhsil sistemi ilə bağlamış və dərketmədə yanlışlığa yol verməmək üçün doğru, düzgün 

fikri tapmağı həlledici saymışlar. Buradan da “doğru fikir elmi” anlayışı doğmuş, 1796-cı 

ildə isə Fransız filosofu və iqtisadçısı Destütt de Trasi (Destutt de Tracy, 1754-1836) 

tarixdə ilk dəfə olaraq “İdeologiya ünsürlərinə aid layihə” adlı əsərində “ideologiya” 

terminini işlətmiş və onu “doğru fikir elmi”, “mövzusu fikirlərin tədqiqindən ibarət 

olan elm” mənasında açıqlamışdır. 

 Napoleon ideologiya ilə məşğul olanlara “ideoloq” adı verdi və onların bir qismini 

(D.Trasi, Kabanis, Volney və s.) “Fransa İnstitutu” adlı quruma toplayaraq maarifçilik 

fəlsəfəsinin prinsiplərinə dayanan bir təhsil sistemi yaratmalarını tapşırdı. Lakin az sonra 

hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi üçün dini qurumlarda təhsilə icazə verilməsi 

ideoloqların xoşuna gəlmədi və Napoleonla ideoloqlar arasında narazılıq meydana çıxdı.  

Nəticədə, Napoleon “ideologiya” anlayışını istehza, lağ hədəfinə çevirdi, ideoloqlara isə 

mənfi münasibət bəsləməyə başladı.  

 Klassik Alman fəlsəfəsinin  yaranması, xüsusən də İmmanuel Kant (1724 – 1804), 

Fridrix Hegel (Friedrich Hegel, 1770 - 1831) və Lüdviq Feyerbax (Ludwig Andreas 

Feuerbach, 1804 - 1872) kimi mütəfəkkirlərin tədqiqatları dünyanın dərki ilə bağlı 

Fransız maarifçilərinin düşüncələrini inkişaf etdirdi. Hegelə görə, insan ağlı və bu ağılın 

məhsulu olan düşüncələr zamandan asılı olaraq dəyişkəndir. O, belə hesab edirdi ki,  

insanın gündəlik həyatı “asılı dəyişkən”dir. Lakin …insanlıq tarixi əslində “mücərrəd ağıl” 
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olan “Özündəşeyin özünü dünyada idrak etməsinin bir görüntüsündən ibarətdir” və insan 

həyatının ən başlıca ünsürü olan bu  “Özündəşey” isə “müstəqil dəyişkən”dir. 

 L.Feyerbax məsələnin bu şəkildə qoyuluşuna qarşı çıxaraq göstərdi ki, “…müstəqil 

dəyişkən kimi görünəni asılı və asılı dəyişkəni müstəqil saysaq, o zaman gerçəyə 

yaxınlaşmış oluruq. Yəni bir mədəniyyətin kültür məhsullarını anlamaq üçün onları 

konkret həyat xüsusiyyətlərinə bağlamaq, öncə insan həyatını ələ almaq, bunun işığında 

da fikirləri incələmək gərəkdir” (bax: Şerif Mardin. İdeoloji. Istanbul, 1992. səh 27-29). 

 L.Feyerbaxın irəli sürdüyü bu dəyişdirmə metodu marksizmin ideoloji görüşlərinin 

meydana gəlməsində və “ideologiya” terminin yeni bir məna qazanmasında mühüm rol 

oynamışdır. Hegel və ardıcıllarının “şüur sosial həyatı müəyyənləşdirir” düşüncəsini 

dəyişdirən K.Marks “sosial həyat şüuru müəyyənləşdirir” tezisini irəli sürdü və göstərdi ki, 

şüurdan sosial həyatı çıxarmağa çalışan bir filosof “ideoloji” bir düşüncəyə dalmışdır, 

kölgələri gerçək olaraq dəyərləndirir (bax:  Ş.Mardin. gös.əs., səh.31). 

 Karl Henrix Marks (Karl Heinrich Marx, 1818 - 1883) üçün “gerçək olan” sosial 

həyatın sinfi strukturlarıdır. Şüur və ona bağlı ideologiya isə “gerçək olan” bu bazis 

üzərindəki üstquruma daxil inikasdır. Sinfi strukturların inikası olan ideologiyalar ona 

görə yaranır ki, gerçəyi – sinifləri gizlətsin. Buradan da “ideologiya” termininin mənfi 

mənada “gerçəkləri olduğu kimi əks etdirməmək” anlamı meydana çıxmışdır.  

 K. Marks öz yaratdığı marksizmin bir ideologiya olmasını açıqlamamış və bir 

tərəfdən, ideologiyanı hakim sinfin xeyrinə gerçəyi gizlətmək üçün üstquruma daxil 

“yanlış şüur” saymış, digər tərəfdən isə, ideologiyaya bir sinfi mübarizə vasitəsi kimi 

baxmışdır. Lakin XX əsrin əvvəllərində getdikcə güclənən kütləvi hərəkatlar kütlələri 

yönəltmək üçün bir inanclar sisteminə ehtiyac duyulduğunu ortaya çıxardı və V.İ.Lenin 

ideologiyaya həm də müsbət mənada yanaşaraq “sosialist ideologiyası”ndan bəhs 

etməyə başladı. Nəticədə, eyni bir cəmiyyət daxilində müxtəlif məqsədlərə xidmət edən 

çeşidli ideologiyaların  mövcudluğu ortaya çıxdı. Həmçinin aydınlaşdı ki, heç də bütün 

ideologiyalar “gerçəyi gizlətməyə” xidmət etmir və  ideologiyaların mövcud hakim 

strukturu qorumağa, yaxud dəyişdirməyə yönəlmiş xarakteri ümumi mahiyyətdən, yəni 

konkret bir ideologiyanı qəbul etmiş kollektivin – ümmətin, millətin, sinfin, məzhəbin, 

partiyanın, təşkilatın, qrupun və s. strateji məqsədlərindən irəli gəlir. Ona görə də, 

başlıqdakı “İdeologiya nədir?” sualına cavab verərkən məntiq elminin cins və növ 
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anlayışları nəzərə alınmalı, ümumiyyətlə ideologiya ilə müəyyən bir kollektivə mənsub 

konkret ideologiya anlayışları bir-birindən fərqləndirilməlidir. Ümumi ideologiya 

anlayışında hər hansı bir kollektivin strateji məqsədlərindən asılı  olmayaraq, konkret 

ideologiyaların hər birinə tətbiq edildikdə özünü doğruldan ümumi mahiyyət öz əksini 

tapmalıdır. Konkret ideologiya isə mənsub olduğu kollektivin arzu və istəklərindən, 

tələblərindən, məqsədlərindən ayrı təsəvvür edilə bilməz. 

 Hərfən ideya “fikir, düşüncə» + loqos “elm, təlim” sözlərindən ibarət olan 

ideologiyaya Q.V.Huszer, T.H.Stivenson, E.Allardt, R.Aron, A.Şaff, L.Althuser, 

T.V.Adorno, K.Mannheym və s. kimi tədqiqatçılar tərəfindən onlarla tərif verilmişdir. 

Bunların içərisində iki tərif diqqətə layiqdir: 1. “İdeologiyalar  fikir, düşüncə və inanc 

sistemidir” (M.Duverger); 2. İdeologiya “…cəmiyyətin bəlli bir hissəsinin (qrup, sinif, 

məzhəb, peşə və s. mənsublarının) öz statusları ilə harmoniya halında göstərmək üçün 

paylaşdıqları ortaq düşüncələr, miflər və dəyər mühakimələri toplamıdır” (prof. Səbri 

Ülgənər). 

 Bu təriflərdən qaynaqlanaraq belə anlayırıq ki, ideologiya müəyyən bir 

kollektivin ortaq fikir, düşüncə, inanc və dəyərlər sistemidir. 

 İdeologiya öz ümumi mahiyyətdən irəli gələn bir sıra mühüm xüsusiyyətlərə 

malikdir. Həmin xüsusiyyətlərdən bəzilərini göstərək:    

 – ideologiya siyasi şüurun inkişafında çox ciddi rol oynayır; 

 – ideologiya insanların rəftar və davranışlarının biçimlənməsinə, inkişafına təsir 

edir; 

 – ideologiya iqtidarın cəmiyyətdə legitimliyini əsaslandıran ən mühüm vasitələrdən 

biridir; 

 – ideologiyalardan hər biri özünün daha rasional, daha ağıllı və məqsədəuyğun 

olmasına inanır və daha  çox tərəfdar toplaya bilirsə, üstünlük qazanıb iqtidara gəlir; 

 – ideologiyanın yayılması və bütövlükdə, mövcudluğu cəmiyyətdəki siyasi rejimdən 

çox asılıdır: demokratik rejimdə çoxideologiyalılıq mövcud olur və  onların biri-biri ilə 

rəqabəti üçün geniş meydan açılır; diktatura (totalitarizm, avtoritarizm) rejimində isə 

təkideologiyalılıqdır və digər ideologiyalar təqib edilir; 

 – ideologiya qəbul edildiyi kollektivlər üçün məqbul sayılır, “doğru” hesab olunur, 

qəbul edilmədiyi kollektivlər üçün isə o,  mübahisəlidir və çox zaman da “doğru” deyil; 
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 –  ideologiya öz əleyhinə olan, ona ziyan gətirə biləcək hadisə və tənqidləri 

gizlətməyə, yaxud öz xeyrinə yozmağa can atır və s. 

 İdeologiyanın gözdən keçirdiyimiz xüsusiyyətləri onun vəzifələrinin 

müəyyənləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu vəzifələrin mühümləri aşağıdakılardır: 

 1. Təşkilatlandırma vəzifəsi ideologiyanı qəbul etmiş kollektivin üzvlərində birlik 

duyğusu yaradır, sistemli mübarizə üçün onların təşkilatlanmasına yol açır. 

 2. İnandırma vəzifəsi ideologiya daşıyıcılarının öz ideoloji görüşlərinə gerçəkdən 

inanması, inamın möhkəmlənməsi, kütlə içərisində təbliğat aparmaqla, həmçinin  

əleyhdarlar arasında müəyyən adamların qənaətlərini dəyişdirməklə tərəfdarların 

çoxaldılması məqsədinə xidmət edir. 

 3. Əsaslandırma vəzifəsi ideologiya daşıyıcılarının atdıqları addımlara haqq 

qazandırmaq, yeri gələrsə onları tərəddüd duyğusundan qurtarmaq məqsədi güdür. 

 4. Yönəltmə vəzifəsi ideologiya daşıyıcılarını eyni hədəflərə istiqamətləndirməyə, 

mövcud qüvvələri eyni məqsədlərə yönəltməyə xidmət edir. 

 5. Qoruma vəzifəsi ideologiyanı qəbul etmiş kollektivin ortaq fikir, düşüncə, inanc 

və dəyərlər sistemini pozucu, dağıdıcı yad təsirlərdən qorumağı nəzərdə tutur. 

 6. Örtmə vəzifəsi bir tərəfdən, marksizmə görə,  ideologiyanı hakim sinfin həqiqi 

məqsədlərini pərdələyən örtüyə çevirir, digər tərəfdən isə, ideologiyanı qəbul etmiş 

kollektivlər və ayrı-ayrı fərdlər arasında müəyyən niyyətlərin gizlədilməsinə xidmət edir. 

 7. Tarazlaşdırma vəzifəsi toplumun siyasi baxımdan formalaşması yönündə 

nizamlayıcı rol oynayaraq insanlararası və qruplararası psixoloji tarazlığı təmin edir.  
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Böhrandan çıxış yolu: ideologiya 

 (İkinci məqalə) 

 

İdeologiyanın yaranma qaynağı 

 Zəruri şərait mövcud olmadan hər hansı bir təsadüf nəticəsində ideologiyaların 

yaranması və yayılması çətin məsələdir. Bütün ideologiyalar şəraitin yetişməsi, tarixi 

zərurətin ortaya çıxması səbəbinə yaranmışdır. Qeyd edək ki, ideologiyaların 

yaranmasında  zəruri tarixi şəraiti cəmiyyətdə baş verən sosial sarsıntı, ciddi təbəddülat 

və bütün sahələr – siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi və s. sahələr üzrə baş vermiş dərin 

böhranlar doğurur. Cəmiyyətin öz həyatında qarşılaşdığı bu böyük fəlakət, yaxud sosial 

dəyişmələrə yol açan bu gərginlik anları ideologiyaların yaranması  və yayılmasında ən 

önəmli, ən aparıcı qaynaq hesab olunur. 

 Cəmiyyətin üzləşdiyi bu sarsıntılı, fəlakətli, gərgin anlarda əvvəlki sabitləşmiş, hətta 

nisbətən durğunlaşmış sakit həyat axarı iki çox ciddi yeniliklə qarşılaşır: 

 1. Cəmiyyətin əvvəlki alışılmış sosial-iqtisadi strukturu dağılmaqdadır; 

 2. Cəmiyyətin əvvəlki inanclar sistemi öz əhəmiyyətini, inandırıcılığını və 

insanlararası münasibətlərdə öz tarazlaşdırıcı rolunu itirməkdədir. 

 İnsanların cəmiyyətdən kənarda və cəmiyyətə məxsus  inanclarsız yaşaması 

mümkün olmadığı üçün, təbii ki, belə sarsıntılı gərgin anlarda mütləq yeni inanclar 

sistemi və bu sistemi qəbul edən yeni cəmiyyət strukturu yaradılmalıdır. Yeni strukturla 

yeni inanclar sistemi bir-birinə sıx şəkildə bağlı olub, bir-birini tamamlayır. Əgər 

cəmiyyətdə uyğun yeni  inanclar sistemi yayılmamışsa, onda yeni struktur özünə dayaq 

– sosial baza tapmır, məşrulaşaraq, legitimləşərək cəmiyyət üzvləri tərəfindən qəbul 

edilmir və məğlub olur. Çünki cəmiyyət üzvlərinin paylaşdığı ortaq inanclar sistemi yeni 

strukturun labüdlüyünü əsaslandırır, cəmiyyəti təşkilatlandıraraq yeni struktur 

qurmağa yönəldir və insanlararası münasibətləri tarazlaşdıraraq yeni strukturu 

qoruyur. Ortaq inanclar sisteminin, başqa sözlə,  ideologiyanın birinci məqalədə gözdən 

keçirdiyimiz bu vəzifələrinin yerinə yetirilməsi yeni strukturun qələbə çalmasının başlıca 

təminatçısıdır. Əgər cəmiyyətdə ideologiya yayılmazsa və yuxarıdakı vəzifələr 

gerçəkləşməzsə, yeni strukturun yaşaması yalnız diktatura yolu ilə mümkündür. 

Demokratiya yolu seçilmişsə, yeni  strukturun qələbəsi bu yeniliyi əks etdirən 
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ideologiyanın – ortaq fikir, düşüncə, inanc və dəyərlər sisteminin cəmiyyət içərisində nə 

dərəcədə yayılmasından birbaşa asılıdır. 

 Adətən, böhranla üzləşən cəmiyyət şok vəziyyətinə düşür və böhrandan qurtulmaq 

üçün çalışmazsa, aşağılıq kompleksinə uğrayıb məhvə məhkum olur. Böhrandan 

qurtulma fəaliyyətinə girişən cəmiyyətin qarşısında isə iki yol mövcuddur: 

 Birincisi, ideoloji yoldur ki, cəmiyyət üzvlərinin bir çoxu müəyyən ortaq inanclar 

sistemini paylaşaraq eyni düşüncəyə malik olur, bu inanclar sistemini daşıyan liderin və 

təşkilatın ətrafında cəmləşir, gücü bir yerə toplayaraq eyni hədəfə yönəldir, paylaşdıqları 

ortaq inanclar sistemindən mənəvi enerji alıb özlərində qüvvə duyur, hər cür 

məhrumiyyətlərə sinə gərən qüdrətli bir gücə çevrilərək böhranı ortadan qaldırır və yeni 

strukturu qururlar. Yeni strukturun yaranmasında iki təhlükəli hal mövcuddur: 

 1. Ortaq inanclar sistemi daşıyıcılarını birləşdirən təşkilatın lideri dövlət rəhbəri 

olduqdan sonra pərəstiş obyektinə çevrilərsə, yaranan yeni struktur avtoritar rejim ola 

bilər; 

 2. Həmin inanclar sistemi cəmiyyətdə yeganə hakim ideologiyaya çevrilərək  digər 

ideologiya daşıyıcılarını təqib edərsə, yeni struktur totalitar rejim ola bilər. 

 Əgər şəxsiyyətəpərəstiş yaranmazsa və yeganə hakim  ideologiya meydana 

çıxmazsa, yeni strukturun demokratik mahiyyət daşıyıcısı olmasına inam böyükdür. 

Lakin bu prosesdə bir məsələni unutmaq olmaz: cəmiyyət üzvlərinin ortaq inanclar 

sistemini paylaşaraq təşkilatlanmasında liderin rolu var və liderə inamla 

şəxsiyyətəpərəstiş qarışdırılmamalıdır. 

 Böhrandan qurtulmanın ikinci rolu şəxsiyyətəpərəstiş yoludur ki, ideologiyanın 

mövcud olmadığı bir məqamda meydana çıxır. Birləşdirici, təşkilatlandırıcı və güc, enerji 

yaradıcı ortaq inanclar sistemi yayılmamışsa, onda böhrandan qurtulmağa can atan 

cəmiyyət üzvləri xilas üçün özlərində qüdrət duymur, onlarda aşağılıq kompleksinin bir 

sıra təzahürləri – zəiflik, kimsəsizlik, yazıqlıq və s. yaranır, nəticədə, cəmiyyət onun 

əvəzində düşünən, maneələri ortadan qaldıran, böhrana qalib gələn güclü şəxsiyyət 

arzulamağa başlayır. Şəxsiyyətəpərəstiş ideologiyanı əvəz edir və cəmiyyət 

avtoritarizmə yuvarlanır. Dünya tarixində dediklərimizi təsdiqləyəcək çoxsaylı örnəklər 

var. Uzağa getmədən, elə Azərbaycanın ikinci müstəqil, demokratik respublikasının 

(may 1992 - iyun 1993) tarixi taleyinə diqqət yetirək. Azərbaycanın ikinci müstəqil, 
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demokratik respublikasının məğlubolma səbəbləri içərisində kadr siyasəti, qiyam və s. 

çox qabardılır. Bizcə, bunlar  aparıcı səbəb deyil. Başlıca səbəbi yeni strukturla – 

müstəqil, demokratik Azərbaycanla bağlı cəmiyyətimizdə ortaq inanclar sisteminin 

geniş yayılmamasında axtarmaq gərəkdir. Böhrandan çıxmaq üçün imperiyadan 

qurtulmanın zəruriliyi düşüncəsi cəmiyyətimizdə geniş yayılmış və özünə güclü sosial 

baza toplamışdı. Xalqımızı imperiyadan qurtulma hədəfinə yönəltməkdə milli 

müstəqilliyə əsaslanan ortaq inanclar sistemi yox, Qarabağla başlayan hadisələr 

silsiləsinin və  Yanvar qırğınının doğurduğu nifrət hissi çox böyük rol oynadığından 

ideologiyaya ciddi ehtiyac duyulmadı, ona barmaqarası baxıldı. Bu ögey münasibət 

1992-ci ilin mayından sonra da davam etdi və çox çəkmədi ki, milli  dövlət quruculuğu 

hədəfi ön plana çıxdığı vaxt ideologiya yayılmadığı üçün yeni strukturun – müstəqil, 

demokratik Azərbaycanın labüdlüyünü əsaslandıran, cəmiyyəti inandıran, 

təşkilatlandıran, yönəldən, tarazlaşdıran və hər cür məhrumiyyətlərə sinə gərərək yeniliyi 

qoruyan ortaq inanclar sistemi mövcud olmadı. Bu isə bir tərəfdən, milli  dövlət 

quruculuğunda müəyyən sistemsizliyə, digər tərəfdən də, iftixar doğurası çox işlər 

görmüş iqtidarımızın geniş kütlələr tərəfindən tam müdafiə olunmamasına gətirib çıxardı. 

Nəticədə, milli müstəqilliyə, demokratiyaya əsaslanmış ortaq inanclar sistemini 

paylaşmayan cəmiyyətimiz iqtidar ətrafında birləşə bilmədi və böhrandan qurtulmanın 

şəxsiyyətəpərəstiş yolunu  seçdi. Bu da təbii idi. Çünki  böhranla üzləşən cəmiyyətdə 

ideoloji yol gedilmirsə, özündə güc duymayan və öz əvəzinə hər şeyi həll edəcək  güclü 

şəxsiyyətə möhtac olan cəmiyyət məcburən  şəxsiyyətəpərəstiş yolunu tutacaq. 

Unutmayaq ki, böhrandan qurtulmanın üçüncü bir yolu yoxdur və şəxsiyyətəpərəstiş 

yolunun sonu da labüdən avtoritarizmdir. 

 Yeri gəlmişkən, son aylarda tez-tez yeni milli ideologiyanın yaradılması zərurəti 

ortaya atılır, hətta banisi filankəs olan belə bir ideologiyanın yaradıldığı da elan edilir. 

Heç şübhəsiz ki, üç rəngli müqəddəs bayrağımızda əksini tapmış milli ideologiyamızı – 

müsavatçılığı və onun banisi M.Ə.Rəsulzadəni kiçiltməyə çalışıb yeni ideologiya  eşqinə 

düşənlər ideologiyanın örtmə vəzifəsini yerinə yetirərək öz tutduqları şəxsiyyətəpərəstiş 

və avtoritarizm yolunu gizlətməyə çalışırlar. Pərəstiş etdikləri şəxsiyyətlə “…bütün planet 

hesablaşır” (“Azərbaycan” qəzeti, 2 fevral 1994-cü il, səh.2) kimi gülünc yuxular görən 

bu cəmiyyət üzvləri ideoloji örtüyə nə qədər bürünürlər-bürünsünlər, şəxsiyyətəpərəstiş 
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yolu altdan açıq-aydın görünməkdədir ki, demokratik dünya bu yolun tamamilə 

əleyhinədir.  

 Beləliklə, ideologiyanın başlıca yaranma qaynağı cəmiyyətin üzləşdiyi fəlakətli 

böhran anlarıdır. Böhran ideologiyanı doğurur və ideologiya böhrandan qurtulmanın 

yeganə doğru yolu olur. İstər tarixi keçmiş, istərsə də yaşadığımız günlər bunu tam 

təsdiqləyir. Məsələn, cəmiyyətin əvvəlki alışılmış sosial-iqtisadi  strukturunun – 

feodalizmin dağılmağa, əvvəlki nizamlayıcı dini inanclar  sistemindən – katolik 

kilsəsindən üz döndərilməyə başladığı XVI-XVII əsrlər İngiltərəsində  birgə yaşaya 

bilmək üçün yeni sosial-iqtisadi struktura, cəmiyyətdə tarazlıq yaradacaq yeni inanclar 

sisteminə çox ciddi ehtiyac duyulduğu bir zaman ortaya çıxan kalvinizm Avropada 

ideoloji axtarışların başlanğıcını qoydu və çox çəkmədi ki, liberalizm, sosializm, millətçilik 

kimi ideologiyalar yarandı.  

 Yaxud “SSRİ” adlı Rusiya imperiyasında 80-ci illərin ikinci yarısından aşkara çıxan 

böhran nəticəsində Sovet rejimi laxlamış, cəmiyyətin əvvəlki strukturu dağılmağa üz 

qoymuş, “marksizm ideologiyadan utopiyaya döndüyü” (prof.Orxan Türkdoğan) üçün bir 

inanc sistemi kimi əhəmiyyətini itirmişdir. Ona görə də, Rusiyada və Rusiya 

müstəmləkəsi “müttəfiq respublikalarda” (yaxud, MDB üzvü “müstəqil” respublikalarda) 

yeni ideoloji axtarışlar başlanmışdır. Tarixi təcrübədən çıxış edən Azərbaycan bu 

axtarışlarda öz milli ideologiyasını – müsavatçılığı gündəmə gətirmiş və bir kərə qalxan 

üç rəngli müqəddəs bayrağını bir daha yüksəltmişdir. Milli ideologiyamız – müsavatçılıq 

cəmiyyətimizdə nə qədər geniş və dərindən yayılarsa, düşdüyümüz böhrandan bir o 

qədər tez qurtula bilərik. 

      “Müxalifət” qəzeti. 2 aprel 1994-cü il, səh.3 
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Böhrandan çıxış yolu: ideologiya 

 (Üçüncü məqalə)  

 

Mövcud ideologiyalar 

 Cəmiyyətin düşmüş olduğu sarsıntılı, fəlakətli böhran ideologiyanı doğurur və 

ideologiya cəmiyyətin böhrandan qurtulması üçün çıxış yolu göstərir. Ayrı-ayrı  

cəmiyyətlərdə çeşidli böhranlar baş verdiyi kimi, ortaya çıxan ideologiyalar da bir-

birindən fərqlənir və müxtəlif olur. İdrak prosesində anlayışların sistemləşdirilməsinin, 

təsnifatının çox mühüm rol oynadığını nəzərə alsaq, ayrı-ayrı cəmiyyətlərdəki çeşidli 

böhranların doğurduğu müxtəlif ideologiyaların necə qruplaşdırılması ciddi əhəmiyyət 

daşıyır. 

 İdeologiyaların qruplaşdırılması ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Elmi ədəbiyyatda sərt 

və yumşaq ideologiyalar (Ş.Mardin), doqmatik-totalitar və praqmatik-demokratik 

ideologiyalar (İ.Giritli), dünyəvi və dini, inqilabi, mühafizəkar və utopik ideologiyalar 

(E.M.Korjeva və N.F.Naumova), liberalizm, sosializm, millətçilik ideologiyaları və dinlər 

(Ə.Cam), mühafizəkar, liberal, marksist və millətçilik ideologiyaları (M.Duverger) və s. 

kimi qruplaşdırmalara rast gəlinir. Bu qruplaşdırmalar daha çox ideologiyaların xarakteri, 

mahiyyəti, qəbul edildikləri kollektivlərin strateji hədəfləri və s. baxımından aparılmışdır. 

 Biz isə ideologiyaların a) təməl baxış nöqtəsinə və b) təməl dayağına görə 

qruplaşdırılmasını daha məqsədəuyğun sayırıq. 

 Təməl baxış nöqtəsinə görə ideologiyaların dörd növü vardır: 

 1. Baxış nöqtəsi fərd olan növ – liberal ideologiya; 

 2. Baxış nöqtəsi sinif olan növ – sosialist ideologiyası; 

 3. Baxış nöqtəsi millət olan növ – millətçilik ideologiyası; 

 4. Baxış nöqtəsi ümmət olan növ – dini ideologiya. 

 İdeologiyaların təməl baxış nöqtəsinə görə qruplaşdırılması mövcud 

təsnifləndirmələr içərisində ən əlverişlisidir. Çünki digər qruplaşdırmalar ideologiyaların 

özümlü xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində və sistemli dərkində qarışıqlıq da 

yarada bilər. Məsələn, təməl baxış nöqtəsi sinif olan və sinfin mənafeyindən çıxış edən 

sosialist ideologiyası ilk öncə utopiya kimi yaranmış, sonra sərt ideologiyaya çevrilmiş, 

inqilabi olmuş, 1950-ci illərdən başlayaraq yumşalmış və hazırda da mühafizəkar 
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xarakter qazanmışdır. Bu isə sübut edir ki, ideologiyaların təsnifində qarışıqlıq yaradan 

dəyişkən xarakterdən yox, aparıcı təməl keyfiyyətdən – dəyişməz özümlü xüsusiyyətdən 

çıxış etmək daha doğrudur. Sosialist ideologiyasında da belə bir dəyişməz özümlü 

xüsusiyyət sinfilikdir və sinfi mənafe bu ideologiyanın təməl baxış nöqtəsidir. 

 Təməl dayağına görə ideologiyaları iki yerə ayırmaq olar: 

 1. Maddi təməl dayaqlı ideologiyalar. Buraya sosialist və liberal ideologiyalar 

daxildir. 

 2. Mənəvi təməl dayaqlı ideologiyalar. Buraya millətçilik və dini ideologiyalar aiddir.  

 İdeologiyaların təməl dayağı mahiyyət etibarı ilə cəmiyyətin inkişafına səbəb olan 

təməl güc deməkdir. Cəmiyyətdə inkişafı yaradan bu təməl gücün nə olması həmişə 

mübahisə törətmişdir. Təməl gücün Tanrı iradəsi, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin iradəsi, coğrafi 

mühit, mədəniyyət dəyişmələri və s. ilə bağlılığını irəli sürən nəzəriyyələri çıxmaqla, 

başlıca mübahisə materializmlə idealizm arasında gedir. Hegel dialektikasına görə, 

müəyyən bir tezis özünə qarşı antitezis doğurur və bu tezislə antitezisin mübarizəsindən 

sintez yaranır. Zaman keçdikcə sintez tezisə dönür, özünə qarşı antitezis doğurur və 

onların mübarizəsindən yeni bir sintez əmələ gəlir… Proses  arasıkəsilməz şəkildə 

davam edir. Hegelin fikrincə, bu dialektik inkişafı yaradan təməl güc düşüncədir, şüurdur. 

Hegel dialektikasını cəmiyyətə tətbiq etmiş K.Marks isə göstərdi ki, hər bir sosial-

iqtisadi strukturda (tezis) ona qarşı müxalifət (antitezis) doğulur və onların qarşılıqlı 

mübarizəsindən yeni bir sosial-iqtisadi struktur (sintez) yaranır. Lakin Marksa görə, bu 

dialektik inkişafı həyata keçirən təməl güc düşüncə, şüur yox, istehsal üsuludur, yəni 

məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasındakı bağlılıqdır. Başqa sözlə,  

cəmiyyətin inkişafına səbəb olan təməl gücü – təməl dayağı  Hegel mənəvi amillə, 

Marks isə maddi amillə izah etmişdir. 

 Cəmiyyətin düşmüş olduğu böhranda tezislə antisintez arasındakı mübarizə son 

həddə çatarkən yeni sintezin yaranması labüd olur. Bu zaman cəmiyyətə çıxış yolu 

göstərən və məhz hansı sintezin seçilməsinin doğruluğunu əsaslandıran ideologiyadır. 

Yeni sintezlə bağlı fikir, düşüncə, inanc və dəyərlər sistemi olan ideologiya həmin 

sintezin maddi, yoxsa mənəvi amilini təməl əsas götürür? 

 Məsələyə birtərəfli  yanaşılmamalıdır. İş burasındadır ki, sosialist və liberal 

ideologiyalarda təməl güc-təməl dayaq kimi maddi amil, yəni iqtisadiyyat aparıcı rol 
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oynayır və  bu ideologiyalarda xüsusi mülkiyyətlə ictimai mülkiyyət maddi təmələ dayaq 

olur. 

 Lakin istər millətçilik ideologiyası, istərsə də dini ideologiya belə bir özümlü maddi 

təməl dayaqdan məhrumdur. Konkret olaraq xüsusi mülkiyyətdən çıxış edən liberal 

ideologiya kapitalist istehsal üsulunu və ona uyğun sosial-iqtisadi struktur yaradırsa, 

həmçinin konkret şəkildə ictimai mülkiyyətə söykənən sosialist ideologiyası sosialist 

istehsal üsulunu və ona uyğun sosial-iqtisadi struktur yaradırsa, millətçilik və dini 

ideologiyalar heç bir konkret özümlü mülkiyyət formasına, özümlü istehsal üsuluna malik 

deyil və həm sosializmdə, həm kapitalizmdə, həm də daha əvvəlki formasiyalarda 

yarana bilir. Millətçilik və dini ideologiyalar ikinci dərəcəli məsələ kimi baxdıqları  maddi 

təməli ya liberal ideologiyanın əsas götürdüyü xüsusi mülkiyyət, ya da sosialist 

ideologiyasının önəm verdiyi ümumi mülkiyyət dayağından alır, yaxud bunların 

vəhdətinə söykənirlər. Onlarda birinci dərəcəli aparıcı təməl dayaq isə mənəvi amillə, 

yəni duyğu və düşüncə ilə bağlıdır. Belə ki, millətçilik ideologiyası milli şüur duyğusu və 

milli istiqlal məfkurəsi, dini ideologiya isə din şüuru və dini inanc üzərində formalaşır. 

 Deməli, cəmiyyət inkişafının söykəndiyi təməl dayağın maddi güc olmasını iddia 

edən marksist tarixi materializm heç də özünü həmişə tam doğrultmur və  həmin təməl 

dayağın mənəvi güc olduğunu irəli sürən Hegel dialektikası heç də tam “baş-ayaq” deyil 

və onda müəyyən həqiqət var. Ona görə də, tarixi inkişafın təməl dayağı birtərəfli 

götürülməməli və maddi-mənəvi qoşalıq bu inkişafın təməl dayağı sayılmalıdır. 

 Beləliklə, cəmiyyətə böhrandan çıxış yolu göstərən ideologiyalar təməl dayağına 

görə, maddi təməl dayaqlı ideologiyalar və mənəvi təməl dayaqlı ideologiyalar olmaqla 

iki qrupa ayrılır. Liberal ideologiya ilə sosialist ideologiyası birinci qrupa, millətçilik 

ideologiyası ilə dini ideologiya isə ikinci qrupa aiddir. 

 Bunlardan dini ideologiyanı çıxmaqla, qalan üç ideologiya elmdə siyasi 

ideologiyalar adı ilə də tanınır. Lakin çağdaş dövrün gerçəklikləri (məsələn, İran 

faktoru) sübut edir ki, bəzən dini ideologiya da tam siyasiləşə bilir. 

 Azərbaycan cəmiyyətinin indiki siyasi həyatında daha mühüm rol oynamalarını 

nəzərə alaraq, liberal, sosialist və millətçilik ideologiyaları haqqında ayrıca danışılmasını 

gərəkli sayırıq. 

      “Müxalifət” qəzeti. 19 aprel 1994-cü il, səh.3 
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Böhrandan çıxış yolu: ideologiya 

(Dördüncü məqalə) 

 

Maddi təməl dayaqlı ideologiyalar 

 Maddi təməl dayaqlı ideologiyalara liberal ideologiya ilə sosialist ideologiyası 

daxildir. Bunları ayrı-ayrılıqda gözdən keçirək. 

 

Liberal ideologiya 

 Kapitalizm bir sosial-iqtisadi struktur kimi formalaşarkən labüd olaraq ona uyğun 

inanclar sisteminin yaranması zərurəti də meydana çıxdı. Əski Xristian inanclar sistemi 

bu vəzifəni yerinə yetirə bilməzdi. İsveçrəli Jan Kalvinin (Jean Calvin, 1509-1564) təlimi 

əsasında yaranan kalvinizm, XVII-XVIII əsrlərdəki bir sıra İngilis və Fransız 

mütəfəkkirlərinin irəli sürdüyü nəzəriyyələr kapitalizmin ideoloji dayağı olan liberal 

ideologiyanın yaranması ilə nəticələndi. 

 Liberal ideologiyanın elmi-nəzəri əsasları ilk dəfə İngilis alimi  Con Lokk (John 

Locke, 1632-1704) tərəfindən işlənmişdir. C.Lokkun fikrincə, insanlar təbii olaraq tam bir 

azadlıq və bərabərlik içində yaşarlar. Mükəmməl azadlıq içində hər kəs azaddır. Bir 

kimsənin digəri üzərində imtiyazı: səlahiyyəti, haqqı, üstünlüyü yoxdur. Insanlar azaddır, 

ancaq öz həyatına qəsd etmə azadlığı olmadığı kimi, başqasının həyatına qəsd azadlığı 

da yoxdur; öz malını istədiyi kimi istifadə edə bilər, ancaq başqasının malını əlindən 

almaq, yaxud ona zərər vermək azadlığı yoxdur. Çünki  hamı barəbərdir (bax: Ayferi 

Göze. Siyasal düşüncələr və yönetimlər. Istanbul, 1989. səh.154-155). 

 Bu düşüncə tərzinin liberalizm (Avropa mənşəli “liberte” – azadlıq sözündən) 

adlandırılması XIX əsrə təsadüf edir. Bir fikrə görə, həmin termini ilk dəfə A.Smit (1723-

1790) “Liberal ixracat və idxalat” ifadəsində işlətmişdir (Atilla Yayla. Liberal Bakışlar. 

Ankara, 1993. səh.140). 

 İlk dəfə 16 avqust 1789-cu il Fransız “İnsan və vətəndaş hüquqları Bəyannaməsi”-

nin 17-ci maddəsində xüsusi mülkiyyət “toxunulmaz və müqəddəs” elan olunmuş, 2 – 

17 mart 1791-ci ildə isə ticarət azadlığına qanunla icazə verilmişdir. 

 Liberal ideologiyanın siyasi əsasında üç mühüm prinsip durur: azadlıq,  bərabərlik 

və plüralizm. Bu prinsiplərin ikisi – azadlıq və bərabərlik prinsipləri ilk dəfə rəsmən 
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Fransız “İnsan və vətəndaş hüquqları Bəyannaməsi”nin birinci – “İnsanlar hüquq 

baxımından azad və bərabər doğulurlar, azad və bərabər yaşayırlar” maddəsində əksini 

tapmışdır. 

 Bərabərlik prinsipi o deməkdir ki, hüquq baxımından, bütün vətəndaşlar 

bərabərdir və heç kəsin anadangəlmə imtiyazı yoxdur. 

 Liberal ideologiyaya sonralar əlavə edilmiş plüralizm – fikir müxtəlifliyi 

prinsipinin mahiyyətində azadlıq prinsipinin təbii nəticəsi olaraq, “hər kəs istədiyi kimi 

düşünə və düşündüklərini söyləyə bilər” anlayışı durur. 

 Yarandığı dövrdən XX əsrin ikinci yarısınadək liberal ideologiya liberal dövlət 

anlayışını əsas götürmüşdür. Liberal dövlət anlayışına görə, cəmiyyətin, dövlətin və 

iqtidarın qaynağı fərddir, onun iradəsidir. Dövlətin məqsədi fərdin xoşbəxtliyidir. Bu 

məqsədə yetmək üçün dövlət fərdin anadangəlmə təbii hüquqlarını qorumalı, lakin 

qətiyyən fərdin işlərinə qarışmamalı və daha çox “gecə gözətçisi” rolu oynamalıdır.  Fərd 

hər hansı bir  sosial bütündən – sinifdən, xalqdan, millətdən, ümmətdən daha yüksəkdir, 

onun anadangəlmə təbii haqlarını nə digər fərdlər, nə də dövlət məhdudlaşdıra bilməz. 

 1929-cu ildə baş vermiş “böyük iqtisadi böhran”, xüsusən də İkinci dünya 

müharibəsi liberal  ideologiyanın hakim olduğu ölkələri elə bir vəziyyətə gətirdi ki, 

tarazlıq yaradan nizam pozuldu, yoxsulluq bəlaya çevrildi, getdikcə dərinləşən böhranı 

fərdlərin iqtisadi həyatına qarışmayan liberal dövlət ortadan qaldıra bilmədi. Nəticədə, 

liberal ideologiyada sosial dövlət anlayışı ortaya çıxdı. 

 Sosial dövlət anlayışı liberal dövlətin fərdlə bağlı görüşlərini dəyişdirmədi, sadəcə 

onu inkişaf etdirdi. Sosial dövlətdə də məqsəd və hədəf fərddir. Lakin liberal dövlətdən 

fərqli olaraq, sosial dövlətdə dövlətin və iqtidarın qaynağı təkcə fərd yox, həm də fərdin 

yaratdığı qurumlardır; fərd ayrıca götürülmüş mücərrəd insan deyil, müxtəlif ictimai, 

iqtisadi, siyasi qurumlar içərisində yer alan, onlara bağlanaraq yaşayan və çalışan 

konkret insandır. Dövlət təkcə fərdin yox, həm də onun bağlandığı qurumların da 

haqlarını müdafiə etməlidir. Ümumi rifahı və yoxsulluqdan qurtarması naminə dövlət 

fərdlərin həyatına, xüsusən iqtisadi sahəyə müdaxilə edə və hamı üçün əlverişli olacaq 

planlaşdırma həyata keçirə bilər (Bax: Ayferi Göze, göstərilən əsəri, səh.381-386). 

 Sosialist sistemin təcrübəsindən irəli gələn bu addım çox keçmədi ki, qabaqcıl 

kapitalist dövlətlərin inkişaf edərək “rifah dövləti”nə çevrilməsinə və liberal ideologiyada 
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neoliberalizm (yaxud sosial liberalizm) fikir sisteminin yaranmasına gətirib çıxardı. 

Lakin 1974-cü ildə baş verən böhrandan sonra bəzi kapitalist ölkələrdə dövlətin 

iqtisadiyyata geniş müdaxiləsi pislənildi, bu müdaxilənin azaldılması və liberalizmin ilkin 

halına – klassik liberalizmə qayıdılması yönündə müəyyən addımlar atıldı. 

 Hazırda inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinin təxminən hamısında liberal, yaxud 

neoliberal ideologiya hakimdir. Lakin ölkə şərtləri ayrı-ayrı olduğuna və beş təməl 

prinsipdən (azadlıq, bərabərlik, plüralizm, xüsusi mülkiyyət, ticarət azadlığı) biri kimi 

pluralizmə söykənildiyinə görə, bu ideologiya hər cəmiyyətdə müəyyən özümlü 

xüsusiyyətlər qazanmışdır. Həmin özümlü xüsusiyyətlər nəticəsində liberal ideologiyanın 

xristian-demokrat (xristianlıq və liberalizmin birləşməsi), demokratik sosializm (liberal və 

sosialist ideologiyaların birləşməsi), inqilabçı liberalizm və s. kimi törəmələri də meydana 

çıxmışdır. 

 

Sosialist ideologiyasi 

 Əgər kapitalizmdə ilk öncə cəmiyyətin sosial-iqtisadi dayaqları yaranmış və sonra 

ona uyğun inanclar sistemi – liberal ideologiya formalaşmışsa, sosializmdə əksinə, ilk 

öncə sosialist ideologiyası əmələ gəlmiş, sonra isə bu ideologiyaya uyğun sosializm 

sistemi qurulmuşdur. 

 İlkin cizgiləri Tomas Mor (Thomas More, XV-XVI əsrlər), Tommazo Kampanella 

(Tommaso Campanella, XVII əsr), Jan Melye (Jean Meslier, 1664-1729), Etyen Qabriyel 

Morelli (Etienne-Gabriel Morelly, 1717-1778), Qrakx Baböf (Gracchus Babeuf, 1760-

1797) və  b. mütəfəkkirlər tərəfindən yaradılan, Klod Henri de Sen-Simon (Glaude Henri 

de Saint-Simon, 1760-1825), Şarl Furye (Charles Fourier, 1772-1837), Robert Ouen 

(Robert Owen, 1771-1858) tərəfindən geniş şəkildə hazırlanan utopik sosializm XIX 

əsrin ikinci yarısında marksizmin meydana gəlməsi ilə utopiyadan ideologiyaya çevrildi. 

 1917-ci ilin oktyabrında Rusiyada baş vermiş dövlət çevrilişi sosialist ideologiyasını 

gerçəkləşdirdi, lakin 1980-cı illərin ikinci yarısından həmin gerçəklik yenidən “utopiyaya 

dönməyə” (O.Türkdoğan) başladı. Əgər düsturlaşdırsaq, liberal ideologiya “gerçəklik – 

ideologiya”, sosialist ideologiyası isə “utopiya – ideologiya – gerçəklik – utopiya” şəklində 

inkişaf etmişdir.  
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 Oxucularımıza sosialist ideologiyasının üç mənbəyi – üç tərkib hissəsi (tarixi 

materializm, marksist siyasi iqtisad, elmi kommunizm), sinfi mübarizə, ümumi mülkiyyət, 

proletar diktaturası, dövlətsiz cəmiyyət (kommunizm) və s. kimi anlayışlar yaxşı tanış 

olduğu üçün bu yöndə geniş danışmırıq. Yalnız onu qeyd edək ki, hazırda mühafizəkar 

xarakter daşıyan və cəmiyyətimizin inkişafı üçün buxova çevrilən sosialist ideologiyasını 

Rusiya imperiyasında zorla gerçəkləşdirmək cəhdi yüz milyondan artıq insanın məhvi ilə 

nəticələnmişdir. 

 Marksın yaratdığı sosialist ideologiyasında müxtəlif törəmələr meydana çıxmışdır. 

Məsələn: 

 leninizm – inqilabın ayrıca götürülmüş bir ölkədə qələbəsi nəzəriyyəsi; 

 trotskizm – bütün dünya ölkələrini əhatə edəcək sürəkli inqilablar nəzəriyyəsi; 

 maoizm – dörd təmələ dayanan sosializm: 1. mülkiyyət dövlətin və ya 

kooperativlərin əlində cəmləşir;  2. iş gücü istismar edilməməlidir;  3. bərabərsizlik 

olmamalıdır;  4. qapalı sistem yaradılmalı, dünya iqtisadiyyatından asılı olmayaraq ölkə 

özünü dolandırmalıdır; 

 titoizm – hegemon təkmərkəzli sosializm sistemi yerinə, çeşidli modellərə dayanan 

bərabər münasibətli sosializm sistemi; SSRI-dəki dövlət kapitalizmdən başqa bir şey 

olmayan bürokratikləşmiş mərkəziyyət əvəzinə siyasi və iqtisadi səlahiyyət yerlərə 

verilməlidir. 

 

“Müxalifət” qəzeti. 24 aprel 1994-cü il, səh.3 
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İqtidarın legitimlik əsası 

 

 İdarə edənlərlə idarə olunanlar arasındakı münasibətlərdə legitimlik ən önəmli 

faktorlardan biridir. Latıncanın legitimus “qanuni” sözündən götürülmüş legitimlik hər 

hansı bir haqqın varlığını, yaxud səlahiyyətin qanuniliyini qəbul etmək və ya 

təsdiqləmək deməkdir. Dilimizdə eyni mənanı verən Ərəbcədən alınmış məşru və 

məşruluq terminləri də mövcuddur. 

 İdarəetməni asanlaşdıran, istiqrarlı və təsirli edən iqtidarın legitim (məşru) olub-

olmamasıdır. Doğrudur,  sui-qəsd, hərbi qiyam və  s. kimi zorakı vasitələr səbəbinə 

iqtidarı zəbt etmək və onu bir müddət əldə saxlamaq mümkündür. Lakin bu zaman 

iqtidarın qaynağı və dayağı zor olur. İdarə edənlər qərar vermə, əmr etmə, bu qərar və 

əmrləri icra etdirmə sürəcində əsasən təhdid, fiziki güc, cəzalandırma kimi zorakı 

amillərə söykənərək idarə olunanlarda – xalqda bir qorxu yaradır və onu tabe olmağa, 

itaət etməyə, razılaşıb boyun əyməyə məcbur edirlər. 

 Dünyanın tarixi təcrübəsi sübut etmişdir ki, bu hal uzun müddət davam gətirə bilmir 

və xalqda itaətsizlik getdikcə artır, iqtidara qarşı ayaqlanmalar, baş qaldırmalar güclənir 

və idarəetmə çox çətinləşir, hətta çıxılmaz duruma düşür. Çünki hər hansı bir iqtidarın 

başlıca qaynağı, dayağı və səlahiyyətlərini gerçəkləşdirə bilməsi ilk sırada legitimliyə 

bağlıdır.  İqtidarın tətbiq etdiyi zorun özü də bu legitimliyə uyğundursa, geniş etiraz və 

müqavimətlə qarşılaşmaz. Ona görə də, bütün iqtidarlar, hətta hərbi qiyam və s. kimi 

zorakı vasitələrlə iqtidarı zəbt edənlər belə öz hakimiyyətlərini legitimləşdirmək, yaxud 

legitim kimi təqdim etmək ehtiyacı duyarlar. Yalnız bu halda idarəetməni asanlaşdırmaq, 

xalqın iqtidara itaətini, tabeliyini təmin etmək mümkündür. Bunun üçün xalq inanmalıdır 

ki, əlində güc cəmləşdirən iqtidar həm də idarəetmə haqqına sahibdir. İqtidarın 

idarəetmə haqqına sahib olmasına inam bir tərəfdən onun idarəetmə səlahiyyətinin 

təsdiqi, digər tərəfdən isə idarə olunanların iqtidara könüllü itaəti deməkdir. Məhz bu 

nöqtədə iqtidarın legitimlik (məşruluq) əsası ortaya çıxır. “İqtidarın təsadüfən əldə 

edilməyib bir haqqa dayandığı fikrinin qəbul edilməsi ölçüsündə o iqtidar məşru bir 

iqtidar olur. Məşru bir iqtidara itaət də idarə olunanlar üçün bir vəzifəyə çevrilir” (Münci 

Kapani. Politika Bilimine Giriş. Ankara. 1989, səh.67). 
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 Legitimlik məsələsində qanunilik və haqlılıq anlayışları bir-birindən 

fərqləndirilməlidir.  

 Bəzən legitimliyi yalnız qanunilik kimi başa düşürlər. Bu, hüquqi baxımdan doğru 

ola bilər. Lakin əslində legitimlik təkcə hüquqi yox, həm də sosioloji və siyasi 

kateqoriyadır. Hüquqi baxımdan qanuni olan bir iqtidar, sosioloji və siyasi baxımlardan 

legitim olmaya da bilər. Örnəyin, “…Fransada 1789-da XVI Luisin iqtidarı tam qanuni bir 

iqtidardı, fəqət toplumda (idarə olunanlar arasında) məşruluğunu itirmişdi…. Eyni şey 

1917-də Rusiyadakı çarlıq rejimi üçün də söylənə bilər. Diktatorluqlarda diktatorun 

iradəsi  və əmrləri rəsmən “qanun” şəklini ala bilər, lakin bu, o toplumda diqtə rejiminin 

xalq tərəfindən “məşru” bir iqtidar olaraq qəbul edildiyi anlamına gəlməz” (Münci Kapani, 

gös. əs., səh.82). 

 Yaxud bunun əksi də mümkündür: hüquqi baxımdan qanuni olmayan bir iqtidar 

sosioloji və siyasi baxımlardan qəbul edilərək legitim sayılar. Örnəyin, Türkiyədə “12 

sentyabr 1980-də iqtidar qanuni yolla dəyişməmişdi, ancaq toplumun böyük çoxluğu onu 

“məşru” görmüşdü” (Çetin Yetkin. İktidar. Istanbul. 1987, səh.24).  

 Legitimlik hüquqi baxımdan qanunilik, sosioloji və siyasi baxımlardan isə 

haqlılıq anlayışları ilə ifadə olunur. Həm qanunilik, həm də haqlılıq xislətinə  malik 

legitimlik tam legitimlik adlana bilər. Ya qanuniliyə, ya da haqlılığa söykənən legitimlik 

isə yarımçıq legitimlikdir. 

 Tam legitimlik idarəetməni asanlaşdırır, iqtidarı sürəkli, dayanıqlı, istiqrarlı və təsirli 

edir. Yarımçıq legitimlik isə  

 a) qanuniliyə söykənir və toplum içərisində haqlılıq qazana, yaxud haqlılığı qoruya 

bilmirsə, onda idarə edənlər ciddi çətinliklərlə üzləşir, inamsızlıq səbəbinə xalqın 

dəstəyini ala bilmir və tez-gec hakimiyyəti itirirlər. Bu zaman iqtidar zorakılığa əl atmaqla 

və qanlı diktatura yaratmaqla xalqı itaətə məcbur edə bilər ki, həmin zorakı itaət də nə 

vaxtsa alışqanlığa çevrilib legitimləşə bilər, alışqanlığa çevrilməsə, məşrulaşmaz;  

 b) haqlılığa söykənirsə, iqtidar müxtəlif yollara (seçki, referendium və s.) baş 

vurmaqla özünü qanuniləşdirə bilər. 

 Çağdaş dünyada bütün iqtidarlar tam legitimliəşməyə can atarlar. İqtidarların tam 

legitimlik qazanma uğrundakı fəaliyyətlərində iki hala diqqət yetirək: 
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 1. Demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gələn iqtidarlar hüquqi baxımdan qanuniliyə 

malik olduqları üçün başlıca diqqəti sosioloji və siyasi baxımlardan toplumun dəstəyini 

qazanmağa yönəldir və bununla da iqtidarda uzun müddət qalmalarını təmin etməyə  

çalışırlar. Bu dəstəyi qazanmaq üçün toplumda iqtidarın haqlı olması fikri yayılmalıdır. 

Haqlılığın əsasında nələrin dayanmasını Maks Veber, Devid İston (David Easton) və s. 

kimi tədqiqatçılar araşdırmışdır ki, onlardan ayrıca bəhs ediləcəkdir. 

 2. Hərbi qiyam və s. kimi zorakı vasitələrlə iqtidarı zəbt edənlər özlərini təsdiqləmək 

və hakimiyyətdə qala bilmək üçün həm qanuniləşməyə, həm də haqlılıq qazanmağa can 

atırlar. Onlar xalq tərəfindən dəstəkləndiklərini “sübut” etmək üçün 

 a) hər hansı bir etirazı açıq və ya gizli şəkildə boğaraq, silah və  zorakılıq gücünə, 

hər cür saxtakarlıqlara əl atmaqla nəticəsi öncədən bəlli “referendum”, “plebisit 

(ümumxalq səsverməsi)”, çeşidli “seçkilər” keçirməyə və iqtidarlarını “qanuniləşdirməyə“ 

çalışarlar. Lakin prof. Münci Kapaninin qeyd etdiyi kimi,  “…bu xalq səsvermələrinin 

bəzən yüzdə 90-ı aşan bir faizlə “rəsmi” sonuclar verməsi səsvermənin dürüstlüyü və 

sərbəstliyi mövzusunda haqlı şübhələrə yol açar. Bunun  yeni örnəklərindən biri Çili 

diktatoru Pinoçetin 1978 başlarında yapdığı və özünü xalqın yüzdə səksən faizlə 

dəstəklədiyini “bəlirləyən” referendumda görmək mümkündür” (gös. əs., səh.85-86). 

 b)  “ondan başqa kim var?” düşüncəsini yaymaq üçün “meydanı təmizləmə” 

siyasəti yürüdər və əxlaqi, qeyri-əxlaqi bütün vasitələrdən istifadə etməklə müxalifəti 

ortadan qaldırmağa, susdurmağa, tabe etdirməyə çalışar. Bu zaman müxalifətin 

şəxsində “düşmən” obrazı yaratmaq, bütün bəlaların səbəbini bu uydurma düşmənə 

bağlamaq və xalqda müxalifətə qarşı mənfi rəy yaradıb, sonra müxalifətdən olanları 

öldürmək, həbs etmək, fəaliyyətsizliyə düçar etmək və s. üsullardan  geniş istifadə edilir. 

Nəticədə, təbliğatın qüdrəti sayəsində müxalifət “düşmənə” çevrilir və aldadılmış xalq 

qiyamçı iqtidarın zorakılıqlarını dəstəkləyir, ən yaxşı halda isə biganə qalıb laqeydləşir. 

 Qiyamçı iqtidarın zorakılıqlarından qurtulmaq, həqiqi bir demokratik cəmiyyət 

yarada bilmək üçün çıxış yolunu yalnız demokratik seçkidə və bu seçki səbəbinə qanuni 

bir iqtidarın iş başına  gəlməsində görmək sadəlövhlükdən başqa bir şey deyil. Çünki 

qanunilik legitimliyin zahiri, formal tərəfidir; legitimliyin həlledici daxili tərəfi isə 

haqlılığa bağlıdır. 
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 Fəqət bu haqlılıq iqtidar uğrunda mübarizə aparan hər hansı bir siyasi qüvvənin öz-

özünü haqlı saymasından yox, toplumun onu haqlı sayılıb-saymamasından asılıdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, toplum müəyyən bir qüvvəni bu gün haqsız, sabah haqlı saya 

bilər, yaxud əksinə, bu gün haqlı görünən sabah haqsız hesab edilər. Əsas məsələ 

toplum üçün haqlı-haqsızlığın təməlində hansı meyarın dayanmasını müəyyənləşdirmək 

və öz siyasi fəaliyyətində bu meyarın tələblərini unutmamaqdır. 

 Bütün toplumlarda eyni bir standart haqlılıq meyarı ola bilməz. Hər toplumun öz 

etnik və sosial şərtlərinə uyğun haqlılıq meyarı var. Ona görə də, bütün toplumlar üçün 

vahid bir ümumi legitimlik anlayışından bəhs etmək olmur. Əksinə, “məşruluq konkret  

şərtlər çərçivəsi içində zamana və məkana görə dəyişən bir anlayış olaraq ortaya çıxar. 

Bəlli bir zamanda, bəlli bir toplumda, o toplumu meydana gətirən vətəndaş kütləsinə 

hakim olan məşruluq anlayışını əks etdirən iqtidar, məşru bir iqtidardır. Bu baxımdan, 

mücərrəd olaraq tək bir məşruluqdan deyil, …dəyişik məşruluq tiplərindən… söz 

etmək…” daha doğrudur (Münci Kapani, gös. əs., səh.84). 

 Tanınmış sosioloq Maks Veberdən başlayaraq iqtidarların təsnifində legitimliyin 

dəyişik tipləri əsas götürülməkdədir. Maks Veber legitimlik təməlinə görə üç əsas iqtidar 

tipi müəyyənləşdirmişdir (bax: Ayşe Öncu. Örgüt Sosyolojisi. Ankara. 1976, səh. 9-11; 

Münci Kapani. gös.əs., səh. 89-93): 

 1. Ənənəvi iqtidar. Burada  iqtidarın legitimlik əsası əskidən bəri alışılmış ənənələr 

və həmin ənənələrin müqəddəsliyinə inam üzərində  qurulmuşdur. Ənənə üzrə iqtidara 

gələnlər (adətən, hökmdarın vəliəhdi) legitim sayılır və idarəetmədə mövcud qanunlara 

yox, iqtidardakıların şəxsinə sədaqət əsas götürülür. 

 Buraya patriarxal, feodal və mütləqiyyət iqtidarları daxildir. 

 2. Hüquqi iqtidar. Burada iqtidarın legitimlik əsasını hüquq təşkil edir. 

İqtidardakılar qanunla müəyyən edilmiş qaydada seçilir və ya  təyin edilirlər. 

İqtidardakılara yox, hüquqa hörmət, qanunlara sədaqət başlıca məsələdir. 

 3. Xarizmatik iqtidar. Burada iqtidarın legitimlik əsasını liderin fövqəladə sayılan 

xüsusiyyətləri təşkil edir (“xarizmatik” əski yunanca “Tanrı vergisi” deməkdir). Toplumun 

uğradığı dərin böhran anlarında meydana çıxan xarizmatik lider müqəddəsləşdirilir, ona 

fövqəladə xüsusiyyətlər şamil edilir və xalq könüllü olaraq bu liderə və onun iqtidarına 
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itaət edir. O liderin gerçəkdən müqəddəs xüsusiyyətlərə malik olub-olmaması şərt deyil, 

əsas məsələ xalqın bu müqəddəsliyə inamıdır. 

 Dövrümüzün xarizmatik liderlərindən Atatürk, Lenin, Mahatma Qandi, Nehru, Xo Şi 

Min, Kastro, Xumeyni və b. göstərmək olar. 

“Cümhuriyyət”, № 1 (37) 

5 yanvar 1995-cü il, səh.3  

 

 

 

İqtidarın legitimlik əsası (ardı 1) 

 

 Hazırda iqtidarların legitimlik əsası daha çox hüquqa söykənir. Lakin  nə tarixən, nə 

də indi legitimlik yalnız saf bir əsas üzərində yaranmamış, əksinə,  göstərilən tiplər 

qovuşuq halda mövcud olmuşdur. Örnəyin, hüququn üstün tutulduğu ABŞ-da Ruzvelt, 

İngiltərədə Çörçill kimi xarizmatik liderlər önə çıxmışlar (Münci Kapani, gös. əs., səh.92). 

M.Veberin bu yöndəki araşdırmaları isə klassik təsnifat olması baxımından böyük maraq 

doğursa da, çağdaş iqtidar tiplərinin heç də hamısını əhatə etmir. O səbəbdən əlavə 

araşdırmalara ehtiyac duyulmuş və bir sıra yeni təsniflər irəli sürülmüşdür. Onların 

içərisində Devid İstonun (David Easton, 1917 - 2014) təsnifi daha geniş yayılmış və 

daha əlverişli sayılmışdır. 

 M.Veberdən təsirlənən Devid İston legitimliyin üç əsas qaynağını müəyyənləşdirir: 

 1. İdeoloji qaynaq. İdeologiya düşüncə, inanc və dəyərlər sistemidir. Dünyanın 

bütün toplumlarının, bütün iqtidarlarının özünə məxsus düşüncə, inanc və dəyərlər 

sistemi, yəni ideologiyası var. Bu baxımdan, “…idarə olunanlar rejimin təməlində yatan 

prinsipləri, dəyərləri, amacları mənimsəyir, onların doğruluğuna və gerçəkliyinə 

inanırlarsa, rejim və iqtidar sahibləri bu yolla məşruluq qazanırlar” (Münci Kapani, gös. 

əs., səh.93). 

 2. Struktual qaynaq. Siyasi strukturun və onun fəaliyyətini nizamlayan qaydaların 

idarə olunanlar tərəfindən məqbul sayılması legitimlik yarada bilir. Bu zaman rejimin 

təməl quruluşuna və o quruluşun dayandığı hüquq sisteminə uyğun qanuni yolla iqtidara 
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gələnlərin, həmçinin qanunla müəyyənləşdirilmiş hüdudlar daxilində idarəetməni 

gerçəkləşdirənlərin iqtidarı legitim hesab olunur. 

 3. Liderlərin şəxsi keyfiyyətləri qaynağı. M.Veberin “xarizmatik lider” 

anlayışından daha geniş mənada götürülən bu qaynaqda liderlərin fövqəladə 

xüsusiyyətlərə malik olub-olmaması yox, güclü, bacarıqlı və təsirli olması, toplumda 

dəstək qazana bilməsi əsas şərtdir. Həmçinin,  M.Veberin tək liderinə qarşı D.İston daha 

çox alt səviyyədəki “liderlər kadrosu”nun rolunu qabartmış və göstərmişdir ki, bacarıqlı 

“liderlər kadrosu” kütlə içərisində rejimə bağlılığı  artırar, legitimlik duyğusunu yaradıb 

gücləndirər (bax: Münci Kapani, gös. əs., səh. 93-95). 

 İqtidarın legitimlik  əsası ilə bağlı bu təsnifləri Azərbaycan örnəyində gözdən 

keçirək. Bəllidir ki, “…müstəqilliklərinə yeni qovuşan bəzi az gəlişmiş ölkələrdə əski 

sömürgəçi dövlətlərə qarşı qurtuluş savaşını yürütmüş olan milliyyətçi liderlər arasında 

xarizmatik tipdə sayıla biləcəklər…” çoxdur (Münci Kapani, gös. əs., səh. 92). 

Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy də o sıradandır. Bütün 

hərəkat boyu Elçibəyə çox böyük sevgi və inam yaranmış, mətbuatda onun Həzrəti 

Əbülfəzl Abbasla müqayisə edilməsi cəhdi də məhz xarizmatiklikdən doğmuşdur. 

 İyun qiyamından sonra Elçibəy əleyhinə təbliğatlarda “qaçdı” və “oturub Kələkidə 

araq içir” motivləri ayrıca qabardılırdı. Çünki bu motivlər Elçibəy xarizmasının iki mühüm 

nöqtəsinə dair şübhə yaratmağa yönəlmişdir. Onlardan birincisi və ən əsaslısı, Elçibəyin 

otuz ildən artıq bir müddət ərzində qurtuluş üçün apardığı sistemli təşkilatçılıq fəaliyyəti, 

çoxsaylı kadrlar yetişdirməsi, əqidəsinə görə 1975-ci ildə DTK zindanlarına atılsa da, 

mübarizəsindən dönməməsi, heç bir şəxsi mənfəət güdmədən milləti üçün hər cür 

fədakarlıqlara hazır olması və s. idi ki, bunlar da xalq içərisində Elçibəyin fövqəladə 

dərəcədə təmiz, əqidəsindən dönməyən mətin mübariz obrazını yaratmışdı. Millətinin 

qanı tökülməsin deyə kürsüdən asanlıqla əl çəkən Elçibəyin bu müdrik addımını “qaçdı” 

kimi qələmə verməklə məhz  həmin obraza aid inamı sarsıtmaq istədilər.  

 Elçibəy xarizmasının ikinci mühüm nöqtəsi onun ulu babalarının Güney 

Azərbaycandan – Təbrizdən və Ərdəbildən gəlmiş seyid nəsli olmasıdır. Müsəlman 

Azərbaycanda seyidlərin, özəlliklə də nəsli Ərdəbil seyidlərinə gedib çıxan seyidlərin 

                                            
  Yatıq hərflərlə verdiyimiz cümlələri senzura çıxartmış, qəzet isə çox gözəl bir gedişə əl ataraq 
onların yerini boş buraxmışdır. Biz o cümlələri yenidən mətnə artırdıq – A.R.  
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sosial statusu bəlli məsələdir. “Oturub Kələkidə araq içir” təbliğatı da məhz bu sosial 

statusa xələl gətirmək, onu gözdən salıb aşağılamaq məqsədi  daşıyırdı (qeydə bax). 

 Hazırda bu təbliğatların nə kimi təəssüratlar doğurmasından asılı olmayaraq, 1992-

ci ilin ortalarınadək çoxları Elçibəydə xarizmatik xüsusiyyətlərin olmasına inanırdı və milli 

demokratik qüvvələrin haqlılıq qazanıb iqtidara gəlməsində həmin inam az rol 

oynamamışdı. 1993-cü ilin yazında isə milli demokratik iqtidar nə qədər qanuni olsa da, 

xalq içərisində onun haqlı olmasına dair inam azalmağa başlamışdı. O dövrdə xalq hər 

şeyi tez bir zamanda həll edəcək güclü və bacarıqlı bir rəhbərlik arzulayırdı. İqtidar isə 

nə özünün haqlı olmasına aid xalq içərisində bir iş aparır, nə də güclü və bacarıqlı bir 

rəhbərlik olduğunu xalqa göstərməyə çalışırdı. Nəticədə, 4 iyun qiyamı zamanı xalq öz 

qanuni iqtidarının taleyinə biganə qaldı. Çünki iqtidarın tam legitimliyini yarımçıq 

legitimlik əvəz etmiş və haqlılıq anlayışını paylaşanların sayı azalmışdı. 

 4  iyundan sonra iqtidara gələnlər az qala yüz faizli bir “səsvermə” ilə özlərini 

qanuniləşdirməyə çalışdılar (qeydə bax). Lakin bu zaman iqtidarın legitimlik əsasında 

qanunilik yox, haqlılıq anlayışı daha aparıcı idi. D.İston təsnifinin üçüncü bəndi – 

liderlərin şəxsi keyfiyyətləri legitimlik qaynağı kimi önə çıxmışdı. Müxalifətin, özəlliklə də 

AXC-nin simasında “düşmən” obrazı yaratmaq və bu uydurma “düşmənə” qarşı zorakı 

tədbirlər gerçəkləşdirməklə iqtidar öz haqlılığına inam yaratmaq yolu tutmuşdu… Təbii 

ki, bu yolun uzun müddət davam edə bilməsi mümkün deyil. Liderlərin şəxsi 

keyfiyyətlərinin haqlılıq anlayışı yaratmasında alt səviyyədəki “liderlər kadrosu”nun 

böyük roluna aid D.İstonun fikirləri unudulmamalıdır. İndiki iqtidar komandasının güclü 

və bacarıqlı “liderlər kadrosu”ndan heç bir söhbət gedə bilməz. Ona görə də, bu iqtidarın 

legitimlik əsasını yaradan “liderlərin şəxsi keyfiyyətləri”nə inam itməkdə, haqlılıq 

anlayışını paylaşanların sayı durmadan azalmaqdadır. Bu isə mövcud iqtidarın tam 

legitimlik yarada  bilməməsi deməkdir.  

 İndi haqlılıq qazana bilmək sırası müxalifətdədir. Ancaq öncə bu haqlılığın hazırda 

hansı legitimlik təməlinə uyğun gəlməsi aydınlaşdırılmalıdır. Xatırladaq ki, legitimliyin 

mövcud əsasları saf yox, qovuşmuş halda özünü göstərir və bu qovuşmada öncəlik 

sırası var. M.Veberin təsnifindəki “ənənəvi iqtidar” artıq önəmini çoxdan itirmişdir. 

Günümüzün reallıqlarında xarizmatikliyə inam xeyli azalmışdır. Qalan legitimlik 

əsaslarını isə çağdaş Azərbaycan toplumu üçün əhəmiyyətlilik  dərəcəsinə görə 
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aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 1. İdeoloji qaynaq; 2. Liderlərin şəxsi keyfiyyətləri 

qaynağı; 3. Struktual qaynaq (M.Veberdə hüquq). 

 Legitimliyin bu qovuşmuş üç əsasında üstünlük  və aparıcılıq ideoloji qaynağındır. 

Çünki qanunilik (və buradan da haqlılıq) anlayışı yaradacaq hüquq sisteminə bağlılıq 

Azərbaycan toplumunda hələ tam inkişaf etməmişdir. Oturuşmuş hüquq sistemimizin 

yoxluğu da burada az rol oynamır. 

 Liderlərin şəxsi keyfiyyətlərində güclülük, bacarıq yox, yerliçilik, qohumbazlıq, 

dostbazlıq və şəxsi sədaqət meyarı əsas götürüldüyü üçün bəlaya çevrilmiş və bu yolla 

haqlılıq qazanılmasını çətinləşdirmişdir. 

 Hazırda yeni müstəmləkəçilik təhlükəsi və sosial durumun getdikcə pisləşməsi 

siyasi mübarizədə üz tutulacaq ideologiyanın əhəmiyyətini artırmaqdadır. Buna görə də, 

toplumdan dəstək alıb haqlılıq qazana bilmək üçün birincisi, aşağıdakı üç mühüm 

məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir: 

 1. İdeologiya təşkilatın əsas aldığı ideoloji sistemi ortaya qoymalı və “nə istəyirik?” 

sualına cavab verərək topluma hədəflər göstərməlidir. 

 2. Təbliğat təşkilatın göstərdiyi hədəflərin daha doğru, daha yaxşı, daha xeyirli 

olmasına toplumu inandırmalıdır. 

 3. Təşviqat toplumu hərəkətə keçirməli və onu təşkilatın göstərdiyi daha doğru, 

yaxşı, xeyirli hədəflərə yetməyə sövq etməlidir. 

 İkincisi, həm üst, həm də alt səviyyədəki liderlər kadrosu topluma tanıdılmalı və 

ideologiya, təbliğat, təşviqat vasitəsilə toplum bu liderlər kadrosunun mənsub olduğu 

təşkilat ətrafında birləşdirilməlidir. 

 Bunlar gerçəkləşdirilərsə, toplum tərəfindən dəstəklənib haqlılıq qazanmaq olar. 

Haqlılıq qazanmadan qanuniləşə bilmək imkanı sadəcə boş bir xəyaldır. Yalnız haqlılıq 

qazandıqdan sonra qanuniləşmək (örnəyin, seçki yolu ilə) və tam legitimliyə yetmək 

mümkündür. 

“Cümhuriyyət”, № 2 (38) 

12 yanvar 1995-cü il, səh.3 
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Legitimliyin qovuşuq əsasları (ardı 2) 

 

 Çağdaş dövrün tanınmış siyasətşünas alimlərindən biri olan Devid İstona görə, 

siyasi sistemin istiqrarlılığı və iqtidarın davamlılığında idarə olunanların idarə edənlərə 

itaəti çox mühüm rol oynayır. Bu itaətin yaranmasında və sürəkliliyində qorxu, 

alışqanlıq, mənfəət, ikna (fikri, qənaəti dəyişdirmə) və legitimlik aparıcı amillər 

sayılır. Lakin şübhəsiz ki, həmin amillərin içərisində dövrümüz üçün ən geniş yayılanı və 

daha üstün tutulanı legitimlikdir (bax: Şirin Tekeli. David Eastonun Siyasət Teorisine 

Katkısı üzerine Bir inceleme. Doktora Tezi. Istanbul. 1976.səh.230-231). 

 Siyasi sistemin və iqtidarın həm qanuniliyi, həm də haqlılığı inancına söykənən 

legitimlik (məşruluq) anlayışında obyekt və əsaslar bir-birindən fərqləndirilməlidir. 

 D.İstonun araşdırmalarından yararlansaq, legitimliyin iki başlıca obyekti var:    

1. iqtidar; 2. siyasi rejim və onun normaları. 

 Tam legitimliyin mövcudluğu üçün idarə olunanlar bir tərəfdən iqtidarıın qanuniliyini 

və idarəetmə haqqına sahib olmasını qəbul etməli, digər tərəfdən isə siyasi  rejimi və 

onun normalarını “doğru”, “yaxşı”, “xeyirli” saymalı, məqbul görməli və ona könüllü tabe 

olmalıdır. Bu isə idarə olunanların iqtidara, siyasi rejim və onun normalarına nə 

dərəcədə inam bəsləməsindən, etimad göstərməsindən asılıdır. Həmin inam və 

etimadı biçimləndirən legitimliyin əsaslarıdır. 

 Qorxu, alışqanlıq, mənfəət və ikna amillərindən fərqli olaraq, legitimlik daha çox 

qovuşuq əsaslara söykənir. Hər toplumun özümlü etno-sosial xüsusiyyətlərinə uyğun 

olan bu qovuşuq əsaslarda öncəlik sıralanması var. Yəni zaman və şəraitdən asılı 

olaraq, legitimlik əsaslarından biri toplum içərisində daha geniş yayılaraq və daha çox 

insan tərəfindən paylaşılaraq önə çıxır, inam və etimadın yaranmasında aparıcı olur. 

Legitimliyin digər əsasları isə toplum üzvlərinin hansı nisbətdə dəstəkləməsindən asılı 

olaraq ikinci, üçüncü… yeri tutur. 

 Qeyd edək ki, öncəlik sıralanması təkcə legitimliyin qovuşuq əsaslarında yox, 

itaətin yaranması və sürəkliliyinə səbəb olan bütün amillərdə özünü göstərir. Daha 

doğrusu, qorxu, alışqanlıq, mənfəət, ikna və legitimlik amilləri bir-birindən tam təcrid 

edilmiş halda yox, eyni anda mövcud olur və inamın, etimadın yaranmasında oynadıqları 

rola görə öncəlik sıralanmasına girirlər. Örnəyin, indiki Azərbaycan iqtidarı öz 
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davamlılığını zahirdə legitimlik, daxildə isə ikna, alışqanlıq, mənfəət və qorxu amilləri 

səbəbinə sürdürə bilir. Bu amillərə ayrı-ayrılıqda diqqət yetirək: 

 1. Legitimlik amilində liderlərin şəxsi keyfiyyətləri əsası daha aparıcı olub ilk 

sırada durur. Lakin Maks Veberin xarizmatik lider əsasından fərqli olaraq, Devid İstonun 

liderlərin şəxsi keyfiyətləri əsasında ən üst səviyyədəki lider faktoru ilə yanaşı, ondan 

heç də az əhəmiyyət daşımayan alt səviyyədəki liderlər faktoru çox mühüm önəmə 

malikdir. Ona görə də, bu məsələyə xüsusi  diqqət yetirməli və iqtidarın alt səviyyədəki 

liderləri topluma geniş şəkildə tanıdılmalıdır. 

 2. İqtidarın təkəlində – inhisarında olan kütləvi informasiya vasitələri (özəlliklə də 

radio-televiziya) səbəbinə qüdrətli təbliğat inandırma, aldatma və s. üsullarla toplumu 

ikna edə, qənaətləri dəyişə bilir. Lakin ikna olunmuş toplum müəyyən müddət sonra 

inandırıldığı məsələlərin gerçəkləşməməsini gördükdə təbliğat kəsərdən düşür, ikna 

amilinin yayılma dairəsi azalır (hazırda tele-təbliğatın xalq içərisində tele-şou 

adlandırılması buradan doğmuşdur). Ona görə də, ikna amilinin inam və etimad 

yaratmadakı rolunu əhəmiyyətsizləşdirmək üçün qiyamdan sonra verilən vədləri, yayılan 

şayiələri günümüzün gerçəklikləri ilə tutuşdurmağa ayrıca diqqət yetirilməlidir. 

 3. Alışqanlıq amili toplumun daha öncə yaşadığı və alışdığı siyasi rejimi davam 

etdirmək, onu hələ bələd olmadığı yeni rejimdən üstün tutmaq və əvvəldən tanıdığı 

iqtidara itaət etmək istəyi ilə bağlıdır. Bu isə əslində bir tərəfdən köhnə Sovet rejiminin 

qorunması və yeni demokratik rejimdən imtina edilməsi, digər tərəfdən də tanınan, iş 

üslubu bilinən əski partnomenklaturanın öz əməllərini təkrarlamasına etiraz olunmaması 

deməkdir. Nəticədə, yeni demokratik sistemin insan haqları, fikir müxtəlifliyi (plüralizm), 

bazar iqtisadiyyatı və s. kimi dəyərləri alışqanlığın yoxluğu səbəbinə yalnız söz olaraq 

qalır: addımbaşı insan haqları tapdalanır, başqa cür düşünənlər təqib edilir, iqtisadiyyat 

iqtidara yaxın partnomenklaturanın kiçik bir qisminin təkəlinə keçdiyinə görə 

biznesmenlərin böyük çoxluğu üçün aşılmaz maneələr ortaya çıxır və s.  

 Çıxış yolu  alışılmış əski siyasi rejimin eybəcərliklərini xatırlatmaq, toplumda onlara 

qarşı nifrət duyğusunu dərinləşdirmək, Azərbaycanın yeni inkişaf yolunda alışılmış 

partnomenklatura üslublarının ciddi maneə olmasını açıqlamaqdır. 

 4. Mənfəət amili toplumun öz maddi və mənəvi ehtiyaclarını təmin etmək istəyi ilə 

bağlıdır. Qiyamdan sonra toplum üzvlərinin əhəmiyyətli çoxluğu iqtidarın maddi və 
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mənəvi ehtiyacları təmin edəcəyinə inanırdı. Lakin indi tam şəkildə bəllidir ki, mövcud 

iqtidar toplumun çox kiçik bir qisminin, əsasən sədaqətli “dostlarının” və qismən də 

inandığı bir ovuc “yerlilərinin” maddi-mənəvi ehtiyaclarını təmin etməkdən uzağa gedə 

bilmir. Toplum üzvlərinin böyük çoxluğu isə maddi və mənəvi ehtiyaclarının təminindən 

tam məhrum durumdadır.  

 5. Qorxu amili iqtidarın zor gücündən qorxulması və məcburən itaət edilməsi 

deməkdir. Burada toplum üzvlərinin bir qisminin çarəsizlik duyğusu da az rol oynamır. 

Nəinki özünü  “demokratik” göstərməyə çalışan rejimlərdə, hətta ən amansız 

diktatorluqlarda belə qorxu amilindən qurtulmanın çox təsirli yollarından biri istehza, lağ, 

satira və sarkazmdır. İctimai gülüşün yaradılması (örnəyin, Sovet dövründə Brejnevə aid 

lətifələri xatırlayaq) qorxu amilinin təsirini azaldır, toplum üzvlərini cəsarətə gətirir və 

iqtidardakılara münasibəti dəyişdirir. Dövrümüzün “Molla Nəsrəddin”i olmağa layiq 

“Çeşmə” qəzetinin işi bu baxımdan çox önəmlidir. 

 Hazırda liderlərin şəxsi keyfiyyətlərindəki  mənfiliklərin getdikcə daha çox üzə 

çıxması, ikna amilinin gerçəklikdəki bahalıq, inflyasiya, yerlibazlıq, rüşvətxorluq, 

korrupsiya və s. səbəbinə öz önəmini itirməsi, alışqanlıq amilinin  Azərbaycanın yeni 

inkişaf yolu qarşısında çox ciddi bir maneəyə çevrilməsi, mənfəət amilində toplum 

üzvlərinin böyük çoxluğu üçün ümidlərin doğrulmaması, qorxu amilinin qiyamdan sonrakı 

ilk dövrlərdə olan təsirliliyini qoruya bilməməsi artıq indiki iqtidara inamı azaltmış, idarə 

olunanların itaətində könülsüzlüyü gücləndirmişdir.  

“Cümhuriyyət”, № 3 (39) 

19 yanvar 1995-cü il, səh.3 
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Legitimliyin qovuşuq əsasları (ardı 3) 

 

 Mövcud iqtidarın öz davamlılığını sürdürə bilməsi üçün başlıca iki yolu var:  

 1. alt səviyyədəki kadrlarının müəyyən qismini qurban verməklə ikna amilini önə 

çıxartmaq və əlavə vaxt qazanmaq (Tahir Əliyevin işdən çıxarılması bununla bağlıdır);  

 2. hərbi-polis rejimi yaratmaqla qorxu amilini gücləndirmək və öz ömrünü uzatmağa 

çalışmaq. 

 Təbii ki, milli demokratik qüvvələr üçün idarə olunanların itaətində başlıca amil 

legitimlikdir. Qeyd etdiyimiz kimi, legitimlik qovuşuq əsaslara söykənir. Maks  Veber və 

Devid İstonun təsniflərini birləşdirsək, bu qovuşuq əsaslar içərisində dördü – xarizmatik 

əsas, hüquqi əsas, ideoloji əsas və liderlərin şəxsi keyfiyyətləri əsası fərqlənir. Qeyd 

edək ki, legitimliyin bu qovuşuq əsaslarının öncəlik sıralanmasına görə düzümü çox 

böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. 

 Burada iki münasibəti bir-birindən ayırmalıyıq: 

 1. Legitimlik əsaslarının öncəlik sıralanmasına toplumun ehtiyacları baxımından 

yanaşılması;  

 2. Həmin sıralanmaya iqtidarın, yaxud müxalifətin verdiyi önəm baxımından 

yanaşılması. 

 Bu iki yanaşmanın üst-üstə düşdüyü durumda legitimliyi qazanmaq və sürdürmək 

asanlaşır. Üst-üstə düşmədiyi məqamda isə çox çətinliklər yaranır. Örnəyin,  illər uzunu 

yaşadığımız və alışdığımız bir siyasi rejimdən başqa bir yeni  rejimə keçmək istəyiriksə, 

hər şeydən öncə, toplum bu yeni rejimi və onun normalarını, hədəflərini qəbul etməli, 

onları müsbət, yaxşı, doğru, xeyirli bilməli, onlara inanmalı və etimad göstərməlidir. 

Bundan sonra toplum həmin yeni rejimi quracaq siyasi qüvvənin iqtidara gəlməsini, 

yaxud iqtidarda qalmasını haqlı sayar və  onu dəstəkləyər. Başqa sözlə,  yeni rejimə 

keçmək istəyən toplumun ehtiyacları tələb edir ki, legitimlik əsaslarının öncəlik 

sıralanmasında ideoloji əsas birinci, liderlərin şəxsi keyfiyyətləri əsası (yaxud xarizmatik 

əsas) ikinci yeri tutsun. 1992-ci ildə milli demokratik qüvvələrin iqtidara gəlməsi məhz 

                                            
  Yatıq hərflərlə verdiyimiz cümlələri senzura çıxarmış, qəzet isə çox gözəl bir gedişə əl ataraq 
onların yerini boş buraxmışdır. Biz o cümlələri yenidən mətnə artırdıq – A.R.  
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Azərbaycan toplumunun bu ehtiyacına uyğun idi. Lakin təəssüflər olsun ki, milli 

demokratik iqtidarın davamlılığı məsələsində həmin ehtiyac nəzərə alınmadı və 

legitimlik əsaslarının öncəlik sıralanmasında iqtidar toplumun ehtiyacından yox, 

öz verdiyi önəmlilik dərəcəsindən çıxış etdi. Milli demokratik qüvvələrin iqtidarda 

çoxluğu təşkil edən liberal qanadı totalitar sovet rejiminin hakim ideologiyaçılıq 

xəstəliyindən qurtulmaq və özlərinin yalnız demokratiya yolu ilə getdiklərini Qərbə 

“isbatlamaq” üçün çox yanlış bir ideologiyasızlaşdırma siyasəti yürütdü. Elə düşünüldü 

ki, demokratiyaya sahiblənmiş dünya ölkələrində ideologiya yoxdur və ideologiyanı inkar 

etməklə Quzey Azərbaycan da demokratik olacaq. Hətta iş o yerə yetdi ki, ideologiya 

sözünü işlətməkdən belə qorxdular və təbliğatı totalitar Sovet rejiminin əlaməti 

sayaraq ona qarşı çox mənfi bir mövqedə durdular.  

 Əslində isə demokratiya ideologiyasızlığa yox, çoxideologiyalılığa (yaxud bir 

ideologiyanın müxtəlif fikir sistemlərinə) əsaslanır və yer üzündə də ideologiyasız heç 

bir ölkə, heç bir dövlət yoxdur. Onların örnək kimi aldıqları ABŞ özünü liberal 

ideologiyanın zirvəsi sayır (burada ideoloji mübarizə klassik liberalizmlə neoliberalizm 

fikir sistemləri arasındadır) və təməlində təbliğat duran psixoloji hərəkatdan çox geniş 

şəkildə istfiadə edir. 

 Orient Institutunun (Hamburq) Türküstan üzrə mütəxəssisi Abidin Bozdağ günümüz 

Orta Asiya milli hərəkatlarını analiz edərək göstərir ki, bu hərəkatların zəif nöqtəsi 

“…kütləni sürəkli ayaqlandıra bilən bir yön göstərici hədəfin olmaması idi… 

Cümhuriyyətlərin müstəqillikləri ilə bərabər ideoloji qaynaqlar ya böyük bir çapda 

xərclənmişdir, ya da cümhuriyyət yönətimindən dövr alınmışdır. Beləcə, milli hərəkatların 

sövqedici gücü indilik tükənmişdir” (Abidin Bozdağ. Milli Harekat ve Otokrasi Arasındakı 

Orta Asya. “Avrasya Dosyası” Üç Aylık Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar 

Dergisi. İlkbahar. 1994. Cilt I, Sayı 1, səh.53).  

 Eyni sözlər Azərbaycana da aiddir. Biz yalnız iqtidara gələnədək hədəf göstərib 

kütləni ayağa qaldıra bildik. İqtidara gəldikdən sonra bu hədəfin (müstəqillik) ideoloji 

əsası xərcləndi, yeni hədəflər isə göstərilmədi (söhbət yeni hədəflərin kiçik dairələrə bəlli 

olmasından yox, kütləyə aşılanmasından gedir). Hətta milli demokratik iqtidarın qısa 

müddətdə gördüyü iftixar doğurası böyük işlər belə açıqlanmadı, xalqa tanıdılmadı… 

Nəticədə, kütlə nə edəcəyini, niyə edəcəyini, necə edəcəyini, hansı hədəflərə 
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gedəcəyini, hansı idealları, dəyərləri, normaları əsas götürəcəyini bilmədi. Çünki 

ideologiyanın toplum üzvləri üçün “…keçmişi yorumlamalarına, indini açıqlamalarına və 

gələcəyi şəkilləndirmələrinə imkan verən bir sıra ideallar, hədəflər, amaclar…” (D.İston) 

olması unudulmuş, ona barmaqarası baxılmışdı. Yanlış ideologiyasızlaşdırma siyasəti 

səbəbinə kütləni milli demokratik iqtidar ətrafında birləşdirəcək psixoloji zəmin – ortaq 

inanclar sistemi (ideologiya) əhəmiyyətsiz sayılmış, yeni demokratik rejimə və onun 

normalarına inam yaradılmamışdır. Boş buraxılan meydanda əvvəlki rejimə və onun 

normalarına inam alışqanlığı ortaya çıxmış, göstərilən tək hədəf – müstəqillik  isə indiki 

iqtidar tərəfindən mənimsənilmişdir. 

 

“Cümhuriyyət”, № 6 (42) 

10 fevral 1995-cü il, səh.3 

 

 

Legitimliyin qovuşuq əsasları (ardı 4) 

 

 Yeni rejimə keçidlə yanaşı, milli azadlıq sürəcini də yaşayan toplumlarda legitimlik 

əsası kimi xarizmatiklik böyük əhəmiyyət daşıyır və milli demokratik qüvvələrin iqtidara 

gəlməsində də Elçibəy xarizması az rol oynamamışdır. Lakin  iqtidarın davamlılığında 

xarizmatikliyi ideoloji əsas möhkəmləndirməli və tam legitimliyin sürəkli mövcudluğu 

üçün bu iki əsasa ciddi diqqət yetirilməli idi. İdeologiyasızlaşdırma siyasəti ideoloji əsası 

bir kənara atdı. Toplumda siyasi mədəniyyət səviyyəsi çox da yüksək olmadığı üçün 

legitimliyin hüquq əsası önə keçə bilmədi. Nəticədə, liderlərin şəxsi keyfiyyətləri əsası 

qabardıldı və “Elçibəyin ətrafındakılar” – alt səviyyədəki liderlər kadrosu diqqət 

mərkəzinə çevrildi. 

 Lakin bu zaman legitimliyin ideoloji əsasının süni şəkildə əhəmiyyətsizləşdirilməsi 

həmin liderlər kadrosunun yeni demokratik rejimə və onun normalarına uyğun 

dəyərləndirilməsinə mane oldu. Bir tərəfdən özünü doğrultmayan bəzi kadrların mənfi 

xüsusiyyətləri şişirdilərək hamıya şamil edildi, digər tərəfdən isə, bacarıq və 

qabiliyyətlərinə görə dünya standartlarından heç də geri qalmayan milli demokratik 
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liderlər kadrosu alışılmış Sovet rejimi normaları baxımından “bacarıqsız”, 

“təcrübəsiz” adlandırıldı.  

 Azərbaycanda demokratik bir rejim qurulmasını və onun normalarına əməl 

edilməsini, bu yeniliyə uyğun bir iqtidar istəyiriksə, bir gerçəkliyi unutmamalıyıq: 

“…demokratik sistemin də hər şeydən öncə, ideoloji bir təmələ dayanması şübhəsizdir. 

Demokratiyada  iqtidarın qaynağını və keçərliliyini… azadlıq, insan haqları, açıq rejim və 

yönətimə qatılma prinsiplərinə xalqın inancında aramaq gərəkir. Bu inancın xalq kütlələri 

arasında yayğınlığı ölçüsündə demokratik rejim də ən sağlam dəstəyini tapmış olur” 

(Münci Kapani. Politika Biliminə Giriş. Istanbul, 1989. səh.95). 

 İdeoloji əsasa xüsusi diqqət yetirməklə bir tərəfdən legitimliyin siyasi rejim və onun 

normaları obyektinə məşruluq qazandıraraq toplum tərəfindən qəbul olunmasını təmin 

edirik; digər tərəflən isə, legitimliyin iqtidar obyektində liderlər kadrosunun 

qiymətləndirilməsi üçün çox önəmli bir meyar əldə etmiş oluruq. Bunlar isə legitimliyin 

hüquq əsasının toplumda geniş yayılmasını və mühüm sayılmasını hazırlayır. Lakin 

unutmamalıyıq ki, ideoloji əsas başqa toplumlardan eynilə alınmamalı, hər toplumun öz 

etnik və sosial şərtlərinə uyğun olmalıdır. Toplumun etnik və sosial şərtlərinə ən uyğun 

ideoloji əsas o toplumun milli ideologiyasıdır. 

 Beləliklə, legitimliyin qovuşuq əsaslarının çağdaş Azərbaycan toplumu üçün 

öncəlik sıralanmasını aşağıdakı kimi qəbul edirik: 1. ideoloji əsas; 2. liderlərin şəxsi 

keyfiyyətləri əsası (xarizmatiklik də daxil); 3. hvüquqi əsas. 

         

“Cümhuriyyət”, № 7 (43) 

16 fevral 1995-cü il, səh.3 
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Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin  

növbədənkənar II qurultayındakı çıxış 

6 dekabr 1992-ci il. Respublika sarayı. 

 

 AXC Məramnaməsində göstərilir: “AXC müsavatçılıq ideyalarına, Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının dövlət quruculuğu ənənələrinə və M.Ə.Rəsulzadənin 

qaldırdığı Azərbaycan milli bayrağında əksini tapmış ideoloji sistemə istinad edir”. 

 AXC-nin istinad etdiyi “Türklük, Çağdaşlıq və İslam!”dan ibarət milli ideoloji 

sistemimizin üç əsas dayağından birincisi türklükdür ki, onun əsasında türkçülük 

mədəni-mənəvi-ictimai-siyasi cərəyanı meydana gəlmişdir. Tarixi inkişaf baxımından 

türkçülüyü iki dövrə ayıra bilərik: 

 1. Klassik türkçülük. 

 2. Çağdaş türkçülük. 

 Kökü yüzilliklərə söykənən və bir cərəyan kimi keçən əsrin ortalarından 

formalaşmağa başlayan klassik türkçülük 1930-cu illərin sonunda bitir və öz yerini 

xaraktercə yeniləşmiş çağdaş türkçülüyə verir. 

 Strateji hədəflərindən və taktiki gedişlərindən çıxış edərək çağdaş türkçülüyün tarixi 

inkişaf prosesini üç mərhələyə ayırmaq olar: 

 1. Əsir Türklərin qurtuluşu uğrunda mübarizə mərhələsi. 

 2. Qurtulmuş, yaxud qurtulmaqda olan Türklərin milli dövlət quruculuğu mərhələsi. 

 3. Turan evi mərhələsi. 

 1920-ci və 30-cu illərin üzdəniraq imperiya siyasəti müstəqil Türk dövlətçiliyinə 

böyük zərbə vurub, on minlərlə əqidəli Türkü qətlə yetirsə də, türkçülüyü susdura 

bilmədi. 1944-cü il 3 may tarixində – Nihal Adsız, Alpaslan Türkeş və s. türkçülərin 

məhkəməsində türkçülük özünü rəsmən təsdiq edərək xaraktercə yeni dövrə qədəm 

qoyduğunu sübut etdi. Çağdaş türkçülüyün 1940-cı illərin əvvəllərindən Rus Sovet 

imperiyasının dağılmasına qədərki dövrü əhatə edən ilk pilləsində – əsir Türklərin 

qurtuluşu uğrunda mübarizə mərhələsində Türkiyə Türklərinin verdiyi mücadilə xüsusilə 

qiymətləndirilməlidir. 
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 Rus Sovet imperiyasının dağılmağa başlaması çağdaş türkçülüyün inkişafında 

ikinci dönəmi – Türk milli dövlətlərinin yaranması mərhələsini ortaya çıxardı. 

 Ayrı-ayrı Türk dövlətlərinin yaranması və onların məqsədyönlü inkişafı yaxın 

gələcəkdə üçüncü mərhələ ilə – “Avropa evi” tipli bir “Turan evi”nin təşəkkülü ilə 

nəticələnəcəkdir.  

 Hazırda Azərbaycan çağdaş türklüyünün ikinci – milli dövlət quruculuğu 

mərhələsinin öndəri sayıla bilər. Azərbaycanın bu səviyyəyə çatmasında Azərbaycan 

Xalq Cəbhəsinin danılmaz xüsusi rolu olmuşdur. Belə ki, qurtuluş uğrunda mübarizədə 

xalqı məhz AXC təşkilatlandırdı. Məhz AXC milli siyasi kadrların formalaşması üçün 

baza oldu. Mövcud siyasi partiyalar birbaşa, yaxud dolayısı ilə  məhz AXC-nin himayəsi 

altında formalaşmağa başlamışdır. Milli dövlət quruculuğu prosesimizdə aparıcı rol məhz 

AXC-nin üzərinə düşmüşdür. 

 Biz bu siyahını uzada və çağdaş türkçülüyün milli dövlət quruculuğu mərhələsində 

Azərbaycanın önə çıxmasında AXC-nin tarixi rolundan çox danışa bilərik. Lakin bu hal 

başımızı dumanlandırmamalıdır və biz unutmamalıyıq ki, qazandığımız uğurlar AXC-nin 

inkişafının birinci dövründə – meydan mərhələsində idi. Hazırda isə biz yeni dövrə – milli 

dövlət quruculuğu mərhələsinə qədəm qoymuşuq və qarşıda görəcəyimiz işlər hələ 

çoxdur. 

 Meydan dövründə hədəfimiz və onun qarşısında duran maneələr hamımıza bəlli idi 

və bu hədəfə çatmaq uğrundakı mübarizədə mübahisə doğuracaq elə bir ciddi fikir 

ayrılığı yox idi. 

 Milli dövlət quruculuğunda isə hədəf ümumi şəkildə bilinsə də, qarşımızda duran 

maneələr geniş strateji tədqiqatlar aparılmadığı üçün heç də hamıya bəlli deyil. Hətta 

qurulacaq milli dövlətimizlə bağlı AXC-nin siyasi, iqtisadi, mənəvi, hüquqi və s. baxışlar 

sistemi dəqiq işlənib formalaşdırılmış halda cəbhəçilərimizə çatdırılmayıb və ona görə 

də, AXC üzvlərinin meydan dövründəki geniş təbliğat mexanizmi bu gün işləmir. 

 Dünyanın azadlıq yoluna düşüb inkişaf etməkdə olan bütün ölkələri, əsasən, milli 

ideoloji sistemə yiyələnməyə çalışar və onlar üçün daha çox dörd mühüm problem olar: 

 1. Sürətli iqtisadi inkişaf; 2. Milli müstəqillik; 3. Milli dövlət; 4. Hakimiyyət 

mexanizmində xalqa bağlı milli təfəkkürlü kadrlardan geniş istifadə. 
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 Təəssüf ki, bizdə iqtisadi inkişafımız hələlik sürətlə getmir. Milli müstəqilliyimizə 

maneəçilik törədən daxili və xarici əngəlləri hələ tam ortadan qaldıra bilməmişik. Milli 

dövlətimiz üçün gərəkli islahatları hələ tam həyata keçirməmişik. Hakimiyyət 

mexanizmində isə milli təfəkkürlü kadrlarımız hələ azlıq təşkil edir. 

 Regional problemlərimizi də əlavə etməklə qarşımızda çox ağır bir problemlər 

silsiləsi durmaqdadır. Məsələnin həlli üçün vəzifəli-vəzifəsiz bütün AXC üzvləri eyni 

dərəcədə kollektiv məsuliyyət daşımalıdırlar. Lakin təəssüf ki, hələlik AXC-də kollektiv 

məsuliyyət hissi yaranmamışdır. Vəzifəli və vəzifəsiz cəbhəçilərin bir-birinə ən kiçicik 

inamsızlığı belə ümumi işimizə böyük zərbədir. 

 Təşkilatlanmamış millətin hədəfə çata bilməsi çox çətin bir məsələdir. Millətin 

hər hansı şəkildə təşkilatlanmasında isə adətən üç mühüm amil olur. 

 1. Ideoloji sistem; 2. Lider; 3. Təşkilat. 

 Milli azadlıq əldə etmiş bütün ölkələrdə olduğu kimi, bizdə də milli ideoloji sistem 

əsas götürülür. Millətimiz və demokratik dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilən 

Elçibəy kimi liderimiz və nəhayət, AXC kimi təşkilatımız var. Necə deyərlər, hədəf bəlli, 

lider bəlli! Bizə qalır ki, liderimizin rəhbərliyi altında öz təşkilatımızda – AXC-də birləşək 

və daha üstün bir təşkilat – milli dövlət yaradaraq hədəfə – milli ideoloji sistemimizin 

gerçəkləşdirilməsinə doğru irəliləyək. Bu  yolda dərindən anlamalıyıq ki, bütün 

məsələlərdə biz kollektiv şəkildə məsuliyyət daşıyırıq və ona görə də, bir-birimiz 

qarşısında hesabat verməliyik. 

 Ancaq hələlik qəribə bir psixoloji qarşıdurma mövcuddur: cəbhəçilərimiz düşünür 

ki, filankəsləri iqtidara biz gətirmişik və ona görə də, bizim iradəmizi ifadə etməlidir. 

Vəzifəlilərimiz isə müstəqilliyə can atır və heç kimin göstərişi ilə hərəkət etmək istəmirlər. 

Ancaq unudulur ki, hər iki tərəf bir-birilə qırılmaz tellərlə bağlıdır və ideya birliyi, lider 

birliyi, təşkilat birliyi labüddən fəaliyyət birliyi də yaratmalıdır. Ona görə də, vəzifədə 

olanlarımızla təşkilatımız arasında fəaliyyət birliyini təmin edəcək daimi işlək bir 

mexanizmə çox böyük ehtiyac duyulur. Belə bir mexanizmin yaradılması gecikdirilə 

bilməz. 

“Güney” qəzeti,  № 6 (6). 15 dekabr 1992-ci il. səh.2 
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Azərbaycan üçün tək qurtuluş yolu –  

millətçiliyin, müsavatçılığın zəfəri 

 

 Millətçilik ideologiyasına daxil olan müsavatçılıq XX yüzilliyin başlarında və 

sonlarında müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyası səviyyəsinə yüksəlmişdir. Hazırda 

isə Azərbaycana “yeni milli ideologiya”nın gərəkliliyi mülahizəsi tez-tez irəli 

sürülməkdədir. Bu mülahizəni ya başqa bir ideologiya növü əsasında  biçimləndirməyə 

çalışır, ya da millətçilik  ideologiyasının ayrı bir törəməsini “yeni milli ideologiya”ya təməl 

yapmağa can atırlar. Mövcud yazıda hələlik yalnız birinci meylə diqqət yetirməyi lazım 

bildik.  

 Azərbaycanda siyasətşünaslıq, sosiologiya, sosial-psixologiya və s. sahələr tam 

formalaşmadığı üçün bu sahələrə aid anlayışlar da dəqiqləşdirilməmiş, onların 

mahiyyəti, anlamı, hüdudları və s. açıqlanmamışdır. Nəticədə, milli ideologiyamızla bağlı 

fikir aydınlığına imkan verməyən anlayış qatışıqlığı və hərc-mərcliyi meydana çıxmışdır. 

Burada müsavatçılığın daşıyıcısı olan çağdaş milli demokratik qüvvələrimizin aparıcı bir 

qisminin də günahı az deyil. Onlar toplum həyatında, özəlliklə dövlət quruculuğunda 

ideologiyanın tarixi rolunu düzgün dəyərləndirməmiş, bu rolu çox kiçildərək yanlış 

ideologiyasızlaşdırma siyasəti yürütmüşlər. Onlar demokratik toplumun 

biçimlənməsində çoxideologiyalılığın mövcudluğuna və bu çoxideologiyalılıqda 

Azərbaycan üçün müsavatçılığın önəminə ciddi diqqət yetirməmişdir. Nəticədə, 

müsavatçılığın simvollaşmış üçrəngli müqəddəs bayrağı qəbul edilsə də (hətta Müsavat 

adlı partiya yaradılsa da), xalqa müsavatçılığın mahiyyəti, söykəndiyi dəyərlər və s.ətraflı 

tanıdılmamış, meydan boş buraxılmışdır. Bununla da milli azadlıq mübarizəmiz üçün 

əlavə bir gizli maneə törədilmiş və çox ciddi bir strateji yanlışlığa yol verildiyinin fərqinə 

belə varılmamışdır. Mübarizəyə rəhbərlik sənəti olan strategiyaya görə, siyasi, iqtisadi, 

hərbi, mədəni və s. güc ünsürlərinin biçimlənməsində sosial-psixoloji güc amili çox 

mühüm bir rol oynayır və sosial-psixoloji gücün özü də ilk sırada, ideoloji dayaqlar 

                                            
   Bu məqaləmiz əlyazma variantında “İdeologiya və milli ideologiya” adlanırdı. Qəzetdə çap 
edilərkən həm məqalənin adı dəyişdirilmiş, həm də bir sıra yerlər ixtisar edilmişdir. Biz məqaləni yenidən 
çapa hazırlayarkən, əlyazısını qəzetdə dərc olunan variantla tutuşdurduq və ada toxunmasaq da, qəzetdə 
ixtisar edilmiş yerləri yenidən mətnə artırdıq – A.R. 
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üzərində formalaşır. Biz isə ideologiyasızlaşdırma siyasəti yürütməklə əslində 

özümüzü sosial-psixoloji gücdən məhrum etdik. Nəticədə, digər güc ünsürlərimiz də 

zəiflədi və istər-istəməz meydanı boş buraxmalı olduq. Bununla da ayrı-ayrı şəxslərin və 

qruplaşmaların özlərinə tərəfdar toplamaq, başqalarından fərqləndiklərini və Azərbaycan 

üçün “daha doğru” yeni bir ideoloji sistemə malik olduqlarını göstərmək məqsədilə boş 

meydanda at oynadaraq dolaşmalarına – cürbəcür anlayışlar irəli sürmələrinə şərait 

yaratdıq. Hazırda mahiyyəti tam açıqlanmayan həmin anlayışlar süni şəkildə 

müsavatçılığa qarşı qoyularaq “yeni milli ideologiya” elan edilir, yaxud “yeni milli 

ideologiya”nın təməlində durmağa qabil “yeni milli ideya” kimi təqdim olunur.  

 Artıq milli ideologiya məsələsinə ciddi diqqət yetirmək, onu aktuallaşdıraraq 

dartışma mövzusuna çevirmək və hərtərəfli araşdırıb gərəyincə aydınlaşdırmaq zamanı 

yetişmişdir. Bunun üçün ilk öncə, ideologiya ilə milli ideologiya arasındakı bağlantı 

aydınlaşdırılmalı, ideologiya və milli ideologiya anlayışlarının mahiyyəti açıqlanmalıdır.  

 Yunanca idea “təsəvvür, fikir, ideya” və logos “təlim” sözlərinin birləşməsindən 

yaranmış ideologiya anlayışı müəyyən bir kollektivə (qrup, partiya, millət, ümmət və 

s.) məxsus ortaq fikir, inanc və dəyərlər sistemini bildirir.  

 Çağdaş dünyamızda çoxsaylı və çeşidli ideologiyalar mövcuddur. Bu müxtəliflik 

ideologiyaların təsnifi ilə bağlı bir sıra fikirlərin doğmasına yol açmışdır. Lakin 

araşdırmalar göstərir ki, ideologiyaların sistemli dərkində ən uğurlu və əlverişli təsnif 

onların təməl baxış nöqtəsinə görə qruplaşdırılmasıdır. Bu baxımdan, dünyadakı bütün 

siyasi ideologiyaları dörd aparıcı təməl ideologiya növünə ayırmaq olar: 

 1. Təməl baxış nöqtəsi fərd olan növ – liberal ideologiya; 

 2. Təməl baxış nöqtəsi sinif olan növ – sosialist ideologiyası; 

 3. Təməl baxış nöqtəsi millət olan növ – millətçilik ideologiysı; 

 4. Təməl baxış nöqtəsi ümmət olan növ – dini ideologiya. 

 Bu dörd təməl ideologiya növünün yüzlərlə törəməsi var. Həmin törəmələrdən hər 

hansı biri milli ideologiyaya çevrilə bilər. Lakin qeyd edək ki, milli ideologiyaya çevrilmiş 

törəmə hansı ideologiya növünə aiddirsə, milli ideologiya da məhz o ideologiya növünə 

daxil olur. Örnəyin, hazırda əksər Batı ölkələrinin milli ideologiyası birbaşa liberal 

ideologiya və onun törəmələrinə aid ortaq fikir, inanc və dəyərlər sistemi ilə bağlıdır. XIX 
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yüzillikdə isə bu ölkələrin bir çoxunda milli ideologiya millətçilik ideologiyası əsasında 

biçimlənmişdi.   

 Milli ideologiya ayrıca bir müstəqil ideologiya növü (yaxud onun törəməsi) deyil.  O, 

mövcud dörd təməl ideologiyadan birinin (yaxud onların hər hansı bir törəməsinin) millət 

içərisində geniş yayılması və özünə daha çox tərəfdar toplayaraq kütləviləşməsi 

nəticəsində meydana çıxır. Buradan yararlanaraq, milli ideologiyanı belə tanımlamaq 

(tərif etmək) olar: Milli ideologiya – milli mənfəətləri əsas götürərək milli hədəflərə 

yönələn və millət üzvlərinin böyük çoxunluğu tərəfindən qəbul edilib paylaşılan 

ortaq fikir, inanc və dəyərlər sistemidir. 

 Dövlət müstəqilliyinə malik ölkələrdə mövcud siyasi rejim milli ideologiyanın hansı 

ideologiya növü əsasında biçimlənməsinə çox ciddi təsir göstərir.  Belə ölkələrdə millətin 

etnik və sosial şərtlərindən irəli gələrək dörd təməl ideologiya növündən hər biri milli 

ideologiya ola bilər. Milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan müstəmləkə və asılı 

ölkələrdə isə milli ideologiya adətən, millətçilik ideologiyası əsasında biçimlənir. Örnəyin, 

XX yüzilliyin başlarında Müsavat partiyasına məxsus ortaq fikir, inanc və dəyərlər sistemi 

kimi meydana çıxan (buna görə də, adını Müsavat partiyasının adından alan) 

müsavatçılıq sonradan Azərbaycanın milli ideologiyasına çevrildi. XIX – XX yüzilliklərdə 

bir çox Avropa, Asiya və Afrika ölkələrindəki milli ideologiyalar da məhz bu sıradandır. 

 Müstəmləkə və asılı ölkələrdə millətçilik əsasında yaranmış milli  ideologiya 

səbəbinə milli bütünlük meydana çıxır, millət üzvlərinin böyük çoxluğu eyni inanc 

və dəyərlərə malik olub eyni hədəflər uğrunda birgə mübarizə apara bilir. Buna 

görə də, imperiyalar öz müstəmləkələrində millətçilik ideologiyasının hər hansı bir 

təzahürünü dərhal boğmağa, müstəmləkənin milli  azadlıq mübarizəsini 

təşkilatlandırıcı, əsaslandırıcı, inandırıcı, yönəldici ideoloji dayaqdan məhrum 

etməyə çalışırlar. Yerli əlaltıları ilə birgə şovinist Rusiya və İran imperiyalarının 

Azərbaycanda müsavatçılıq əleyhinə apardıqları böhtan, şantaj kampaniyaları da məhz 

buradan doğmaqdadır.  

 İndi bilərək, yaxud bilməyərək əl atılan “yeni milli ideologiya” axtarışlarının 

hamısının birbaşa xarici güclərdən qaynaqlandığını iddia etmək fikrindən çox-çox 

uzağıq. Lakin xatırladaq ki, hər hansı bir ideologiyanın (yaxud onun törəməsinin) xalq 

içərisində geniş yayılıb milli ideologiyaya çevrilə bilməsi beş-on günün və ya ayın işi 
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deyil; bunun üçün azından neçə-neçə illər, hətta on illər gərəkir. Hazırda isə milli  

azadlığımızı əldə etmək və dövlət müstəqilliyimizi qazanmaq üçün ən real şansa malikik. 

Millətimizi bu müstəqilliyə inandıran, onu təşkilatlandıran və yönəldən milli ideoloji 

dayağımızı inkar edib yenisini yaratmaq eşqinə düşürüksə, labüdən bugünkü uyğun 

zamanı itirir və real şansı əldən vermiş oluruq. Bunu qətiyyən unutmamalıyıq.  

 Yer üzündə elə bir dövlət yoxdur ki, öz mənafeyini qoyub problemlər içərisində 

çırpınan Azərbaycanın mənafeyini dəstəkləsin. Dünyada tamamilə Azərbaycanın 

mənafeyinə xidmət edə biləcək  yeganə bir dövlət var: Azərbaycan Dövləti! 

 Bu tarixi xidmətin gerçəkləşə bilməsi üçün Azərbaycanın dövlətilə milləti 

bütünləşməli və milli bütünlük yaranmalıdır; dövlət ayrı-ayrı şəxslərin, klanların, 

mafiyaların, yaxud xarici ağaların mənafeyini yox, ümummillətin mənafeyini gözləməli, 

millətin bütün üzvlərinin rifaha qovuşmasına çalışmalı, milli təhlükəsizliyi təmin etməlidir; 

millət isə dövləti öz doğması saymalı, onu sevməli, qorumalı və yüksəltməlidir.  

 İndiki anda milli bütünləşməmizin tam gerçəkləşə bilməsi üç hədəfə yetməklə 

mümkündür:  

 1. Klan, mafiya və s. mənafeyinə yox, ümum Azərbaycanın mənafeyinə xidmət 

edəcək milli demokratik qüvvələrin bir araya gələrək bütünləşməsi hədəfi (Bu 

hədəfə yetmədə “Vətəndaş həmrəyliyi sazişi” mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin həmin 

sazişin gerçəkləşdirilməsi və davam etdirilməsində tərkibi mütləq genişləndirilməli olan 

Demokratik Konqresdən çox şey asılıdır).  

 2. Bütünləşmiş milli demokratik qüvvələrin toplumun inamını, dəstəyini qazanaraq 

milli demokratik qüvvələr – kütlə bütünləşməsini gerçəkləşdirməsi və onu daim 

davam etdirməsi hədəfi.  

 3. Kütlə ilə bütünləşmiş milli demokratik qüvvələrin iqtidara gəlməsi və dövlət – 

millət bütünləşməsinin gerçəkləşdirilərək davam etdirilməsi hədəfi.  

 Bu üç hədəfə yetməklə gerçəkləşdiriləcək milli bütünləşmənin sosial-psixoloji əsası 

isə məhz milli ideologiyadır. Ona görə də, millətin həyatında böyük önəm daşıyan milli 

ideologiya məsələsinə çox ciddi yanaşılmalıdır. Çünki axtarılan “yeni milli ideologiya”nın 

hansı ideologiya növü əsasında biçimlənəcəyindən çox şey asılıdır.  

 Bəri başdan bildirək ki, hər hansı ideologiya növünün milli ideologiyaya 

çevrilməsində iki həlledici şərt var: 1. etnik sistemə uyğunluq; 2. sosial sistemə 
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uyğunluq. Bu baxımdan, Azərbaycanın mövcud etno-sosial sistemi nə dini, nə də 

sosialist ideologiyasının milli ideologiyaya çevrilməsi üçün qətiyyən uyğun deyil və bu 

məsələ millət içərisində kifayət qədər aydınlıq qazandığı üçün geniş açıqlanmasına 

ehtiyac duymuruq. 

 Azərbaycanda liberal ideologiya ilə tanışlıq yeni-yeni başladığına görə çoxlarında 

liberalizmlə bağlı dəqiq təsəvvürlər yaranmamışdır. Ayrıca bir mövzu olan bu məsələyə 

hələlik toxunmur və bu gün Azərbaycanda liberalizmin yayılması ilə əlaqədar iki meylin 

varlığını fərqləndiririk: 1. liberal ideologiyanın digər ideologiya növlərindən üstün 

tutulması meyli; 2. liberal ideologiyanın digər ideologiya növləri ilə çeşidli birləşmələrinin 

biçimləndirilməsi meyli. 

 XX yüzilliyin başlarından meydana çıxan ikinci meyl bir sıra ideoloji xətlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Onlardan biri musavatçılığın tərkib hissələrindən sayılan 

çağdaşlıqdır (müasirləşməkdir...). 

 Birinci meyl isə indiki dövrdə yavaş-yavaş yayılmaqda və hətta bəziləri tərəfindən 

milli ideologiyaya çevrilməsi arzu edilməkdədir. Məsələn, Hüseynbala Səlimov arzulayır 

ki, “…kaş... liberalizm “vahid”, “ümummilli” ideologiya tək Azərbaycan 

cəmiyyətində təsdiqlənəydi” (“Azadlıq”, 31 yanvar 1995, səh.4). Lakin  müəllif unudur 

ki, liberalizm mövcud sosial sistemimizə müəyyən nöqtələrdə uyğun gəlsə də, etnik 

sistemimizə tamam ziddir. Cəmiyyətin etnik sisteminə uyğun olmayan ideologiya isə bir 

ovuc “seçkinlərin və sənətkarların fikir gimnastikası…”ndan başqa bir şey deyil (Baskın 

Oran. Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliyi. Kara Afrika Modeli. Ankara. 1977. səh.21). 

Mümkündür ki, bu ideologiya növü elmi-nəzəri baxımdan yüksək səviyyəli olsun  və 

başqa bir uyğun toplumda uğurla tətbiq edilib müsbət sonuclarla nəticələnsin. Ancaq 

həmin ideologiyanı etnik sisteminə zidd olan bir topluma tətbiq etmək, sadəcə, xülyaya 

söykənən boş bir təqlidçilikdir. Ona görə də,  “fikir gimnastikası” yaparaq liberalizmi 

Azərbaycanın milli ideologiyasına çevirmək istəyən bu təqlidçi ideoloji xətti xülyaçı 

(utopik) liberalizm termini ilə  qavramlaşdırırıq (anlayışa çeviririk). 

 Xülyaçı  liberalizm nəzərə almır ki, bu gün örnək kimi götürdüyü Batı ölkələri liberal 

ideologiyaya söykənib gəlişmək üçün dörd yüz ilə yaxın zaman sərf etmişdir. Bu dörd 

yüz ilə yaxın zaman ərzində Batı bir tərəfdən millətçilik ideologiyasını yaşamış və tam 
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biçimlənib yetkinləşən milli dövlətçiliyə sahib olmuşdur; digər tərəfdən isə etno-sosial 

sisteminə uyğun gələn liberal ideologiyanı öz həyat tərzinə çevirmişdir. 

 Batının indiki üstünlüyü qarşısında heyranlığa qapılan və aşağılıq kompleksinə 

uğrayan xülyaçı liberalistlərimiz “hazıra nazir” olmağa çalışır (Ü.Hacıbəyovun çox 

ibrətamiz “sıçan”... – “fil” düzəltmə şedevrini xatırlayaq) və Azərbaycanda  Batı etno-

sosial sisteminə uyğun liberal həyat tərzini eynilə təqlidə can atırlar. Lakin onlar 

unudurlar ki, hər toplumun öz təkraredilməz etno-sosial sistemi var. Xatırladaq ki, 1839-

cu ildə Tənzimat dövrünün başlanması ilə liberal ideologiyanı Batıdan Osmanlı (Türkiyə) 

ölkəsi də aldı, 1868-ci ildə Meyci proqramı ilə Yaponiya da aldı. Türkiyə öz etno-sosial 

sisteminə diqqət yetirmədiyi üçün Batı təqlidçiliyindən uzağa gedə bilmədi və indiyədək 

də heç bir “Türk möcüzəsi” baş verməmişdir. Təqlid yolu seçməyən Yaponiya isə, 

əksinə, liberal ideologiyanı öz etno-sosial sisteminə uyğunlaşdıra bildiyi üçün cəmi-

cümlətanı 30-40 ilin içərisində “Yapon möcüzəsi”ni ortaya qoyaraq dünyanı heyrətə 

gətirdi. Unutmayaq ki, “Yapon möcüzəsi”ndə liberal ideologiyanı öz etno-sosial sisteminə 

uyğunlaşdırmış yapon millətçiliyinin rolu həlledici olmuşdur.  

 Bizim xülyaçı liberalistlər isə bir tərəfdən millətçilik ideologiyasının tarixi önəmini 

dərk etmir və millətçiliyə dair imperiya ideoloqlarının yaratdığı təsəvvürlərdən əl çəkə 

bilmirlər, digər tərəfdən də yanlış müddəalar irəli sürərək milətçiliyin mahiyyətini təhrif 

edir və ictimai rəyi çaşdırırlar. Məsələn. Hüseynbala Səlimovun xatırlatdığımız 

yazısındakı “milliyyətçilər (türkçülər, etnikçilər) “azərbaycançılıq” ideyasını qəbul etmir”, 

“millətçilər liberal dəyərləri qəbul etmək istəmir” və s. kimi yanlış iddialar məhz bu 

qəbildəndir. Bir çoxları hələ də bilmir ki, “Azərbaycan millətinin yaradılması mənasında 

azərbaycançılıq ideyasını” (H.Səlimov) məhz türkçülər – M.Ə.Rəsulzadə ilə 

məsləkdaşları irəli sürmüşdür və indi də qüvvədə olan M.Ə.Rəsulzadə türkçülüyü 

qətiyyən sırf etnikçilik deyil.   

 Çağdaş Azərbaycan millətçiləri içərisində isə liberal dəyərləri qəbul etməyən  

yoxdur. Sadəcə, millətçilər bu liberal dəyərləri digər ideologiyalara məxsus dəyərlərlə 

birləşdirib vəhdətdə götürməyi və Azərbaycanın etno-sosial sisteminə uyğun bir 

harmoniya əldə etməyi daha üstün tuturlar. Azərbaycanın etno-sosial sisteminə uyğun 

ideoloji harmoniyanı pozacaq hər hansı bir dəyər isə (istər liberalizmə aid olsun, istər 

digər ideologiyalara) məqbul sayılmır. Azərbaycanın gerçək etno-sosial şərtlərindən 
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doğmuş belə bir ideoloji harmoniya məhz müsavatçılıqdır və burada həm liberalizm, həm 

də digər ideologiya növlərinə məxsus dəyərlər mövcuddur (lakin o ideologiyaların heç 

biri mütləqləşdirilmir). Ona görə də, nə qədər ki, Azərbaycanın etno-sosial sistemi indiki 

şərtlər daxilində mövcuddur, müsavatçılıq milli ideologiyamız olaraq qalacaqdır və nə 

dini, nə sosialist, nə də liberal ideologiya bu millətçilik ideologiyasını əvəz edib milli 

ideologiyamıza çevrilə bilməyəcəkdir.  

 Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Harvard Universiteti Con M.Olin Strateji Araşdırmalar 

İnstitutunun müdiri professor Samuel Fillips Hantinqton (Samuel Phillips Huntington. 

1927-2008) çağdaş Yapon filosofu Takeşi Umeharadan (Takeshi Umehara) sitat 

gətirərək yazır: 

 “…kommunizmin topdan çöküşü və Sovetlər Birliyinin dramatik yıxılışı modernliyin 

ana cərəyanı olan Batı liberalizminin çöküşünün xəbərçisidir… Liberalizm də düşəcək 

olan domino daşıdır… Bir baxıma, kommunizmin yıxılışından bəri olanlar liberal 

demokratiyanın zəfəri olmaqdan çox etnikliyin və millətçiliyinin zəfəridir… 

(qabartma bizimdir – A.R.). 

 Birləşmiş Ştatlar, kimliyini tanımlayan siyasi ideologiyasının sona çatmasından 

sonra yaşaya bilməz. Liberal demokratiyanın ortadan qalxması ilə birlikdə Birləşmiş 

Ştatlar da tarixin zibilliyindəki Sovetlər Birliyinin yanına gedər” (Bax: Omer Ak. Harici 

Liberalizmden “İleri Müdafaaya”. “Fikir ve Harekette Milliyetçi Cizgi” qazetesi, 6 Eylul, 

1994. səh.9). 

 Bu sürəcə uyğun olaraq Azərbaycan üçün də tək qurtuluş yolu millətçiliyin – 

müsavatçılığın zəfəridir. 

     “Yeni Müsavat” № 6 (146). 16 fevral 1995-ci il, səh.3 
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Böhtan 

 

Sentyabrın 6-da Qeysər Xəlilоv televiziyası Naxçıvandakı durumla bağlı dörd 

hüquqşünasın çıxışını verdi. Əslən naxçıvanlı оlan və hazırda Bakıda yaşayan bu 

hüquqşünasların keçmişi, Naxçıvanda gördükləri işlər, Naxçıvandan getmə səbəbləri və 

s. haqqında danışmağı hələlik gərəkli saymırıq. Оnların yalan və böhtandan ibarət 

qərəzli çıxışlarını, hakimiyyətdə оlanlara yaltaqlanmağın ən iyrənc üsullarına əl 

atmalarını da bir tərəfə qоyuruq. Lakin bir məsələni – Naxçıvanın Azərbaycandan 

ayrılması ilə bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisinin qərar verməsi haqda böhtanı isə mütləq 

açıqlamaq lazım gəlir. Çünki bütün veriliş bu böhtanın üstündə qurulmuşdu və 

tamaşaçılara aşılanırdı ki, Naxçıvan Azərbaycanın bütövlüyünü pоzur. Naxçıvan 

separatçıdır, Naxçıvan özünü Ana vətənə qarşı qоyur. Naxçıvan xalqını uçuruma 

sürükləyirlər və s. 

Hər şeydən öncə, qeyd edək ki, Naxçıvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yоx, 

kоmmunist mütiliyi ilə bağlı kölə bütövlüyünü pоzur və pоzacaqdır da. 

İkincisi, Naxçıvan Azərbaycanın kоmmunist diktatоrlarına qarşı mübarizədə 

Azərbaycanın bütün namuslu övladları ilə, İttifaq və dünya demоkratik qüvvələri ilə birgə 

çıxış edir və əgər bu separatçılıqdırsa, biz о separatçılıqla fəxr edirik. 

Üçüncüsü, Naxçıvan özünü Ana Vətənə qarşı yоx, Ana Vətənimiz Azərbaycanda 

hakimiyyət sürən qara kоmmunist qüvvələrinə qarşı qоyur və  yeganə namuslu yоl da 

budur. 

Dördüncüsü, bu “naxçıvanlı” hüquqşünaslara hələ оrta məktəbdə öyrədilməli idi ki, 

Naxçıvan xalqı yоxdur, Naxçıvan camaatı var və həmin camaat da Azərbaycan xalqının 

ayrılmaz bir hissəsidir. 

Beşincisi, bu hüquqşünaslar anlayırlarmı ki, mənbəyini göstərmədən əl atdıqları 

fitnəkarlığın mahiyyətində nələr gizlənir? Nəinki özlərini,  Naxçıvandakı bütün qоhum-

qardaşlarını belə nifrət hədəfinə çevirən bu üzdəniraq “naxçıvanlılar” anlayırlarmı ki, 

Ayaz Mütəllibоva yaltaqlanıb yerlərini şirin salmaq xatirinə 310 minlik bir camaatı necə 

təhqir edirlər? Və bunu da anlayırlarmı ki, Naxçıvan bu təhqiri, həmçinin həmin dörd 

“naxçıvanlı”dan bəzisinin referendumqabağı imzaladığı üzdəniraq müraciəti heç vaxt 

unutmayacaq? 
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Əgər özləri anlamırsa (çıxışlarından açıqca göründü), оnda, fitnəkarlığın mahiyyəti 

ilə bağlı bəzi məsələləri açıqlayaq. 

Naxçıvan MR Ali Məclisi prezident seçkilərinin çоxpartiyalılıq əsasında keçirilməsi 

zərurətini, yeganə namizəd A.Mütəllibоvun bəşəriyyətə min bir bəla gətirmiş kоmmunist 

partiyasından möhkəm yapışmasını, 20 Yanvar Bakı qırğınını və 19 Avqust hərbi 

çevrilişi ilə bağlılıq dərəcəsinin aydınlaşdırılması ehtiyacını və s. nəzərə alaraq qərar 

verib ki, Naxçıvanda prezident seçkiləri müvəqqəti dayandırılır. Xalqın və dünyadakı 

demоkratik qüvvələrin diqqətini bu mühüm qərardan yayındırmaq, Naxçıvanda 

antikоnstitusiоn hərəkətlər baş verdiyi, hətta Azərbaycandan ayrılma dərəcəsinədək 

qeyri-ciddi aksiyaların həyata keçirildiyi haqda ictimai rəy yaratmaq üçün hüquqşünas 

“naxçıvanlılar” bu fitnəkarlığı irəli sürdülər. Maraqlıdır ki, sentyabrın 5-də 

“Kоmsоmоlskaya pravda” qəzetinin müxbiri, tələbə yоldaşım Azər Mürsəliyev 

Mоskvadan mənə zəng vurub Naxçıvanın Azərbaycandan ayrılması haqda yayılan 

xəbərlərin bir əsası оlub-оlmamasını sоruşmuşdu… Deməli, bu fitnəkarlıq Qeysər 

Xəlilоv televiziyasına çıxmazdan qabaq kimlərinsə tərəfindən ciddi cəhdlə yayılırmış. Bu 

isə Naxçıvana qarşı qabaqcadan düşünülmüş bir plan əsasında fitnə hazırlandığından 

xəbər verməkdədir.  

Heç şübhəsiz ki, Naxçıvanın Azərbaycandan ayrılması böhtanı demоkratik 

qüvvələrin Naxçıvanda qazandığı uğurlara qarşı çevrilən, Azərbaycanın digər 

rayоnlarında çaşqınlıq yaratmaq istəyi ilə bağlı оlan üzdəniraq bir şantajdır. Bu şantajın 

arxasında öz hakimiyyətini Azərbaycanın faciələri üzərində quran kоmmunist mafiyası 

durur. Şantajın önündə isə həmin mafiyanın vintciyəzləri оlan həmin dörd hüquqşünas 

gedir. Getsinlər görək, divar qurtarandan – kоmmunist mafiyası süquta uğrayandan 

sоnra hara gedəcəklər? 

“Şərq qapısı”. Xüsusi buraxılış № 3  

№ 188 –191 (16.031) sentyabr 1991-ci il, səh.8 
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Bir аcılаmа bаrədə аçıqlаmа 

Özünə “bitərəf demokrаt” deyən 

bir tərəf “demokrаt” N.F.Sığırlı cənаblаrınа 

 

 Cənаb N.F.Sığırlı! 

 “Аzərbаycаn” qəzetinin 3 fevrаl 1994-cü il tаrixli nömrəsindəki “Eks-prezident 

Ə.Elçibəy cənаblаrınа аçıq məktub”unuzu oxudum.  

 Yаzırsınız ki, “ölçü meyаrı doğruluq olmаlıdır”. Çox gözəl. Аncаq özünüz bunа 

əməl edirsinizmi? Hаnsı hаqlа Ə.Elçibəyin mürаciətinə “iqtidаrın çаğırışı ilə xаlqı 

аldаtmаsı” sözlərini аrtırır və sonrа dа öz əlаvəniz olаn bu sözlərə dаir “ziyаlı 

etikаsındаn çox kənаr” nəticəsini çıxаrırsınız? Mətndə yаzılmаmış sözləri qəsdən 

mətnə əlаvə edərək sonrа dа müəllifə qаrşı iddiа irəli sürmək ziyаlı etikаsınа çoxmu 

uyğundur?! 

 Fikrinizcə, “Dünyа ölkələrinin heç birində millət vəkilləri pаrlаment fəаliyyətindən 

birtərəfli qаydаdа məhrum edilməmişlər. Bu аcı təcrübə yаlnız… sizin prezidentliyiniz 

zаmаnındа bаş vermişdir”. 

 Görünür, dünyа təcrübəsində dəfələrlə rаst gəlinən deputаtlаrın fəаliyyətlərinin 

dаyаndırılmаsı, pаrlаmentlərin burаxılmаsı fаktlаrındаn xəbəriniz yoxdur. Həttа Rusiyа 

pаrlаmenti ilə bаğlı son fаktı belə bilmirsiniz. Bilirsinizsə, dünyа təcrübəsini qəsdən inkаr 

etməklə kimi və niyə аldаdırsınız? 

 Dediyiniz “аcı təcrübə” zərurəti dövrün reаllıqlаrındаn irəli gəlirdi və  26-27 noyаbr 

1991-ci ildə yаrаdılаn Milli Şurа 1992-ci ilin mаy аyındа Milli Məclisə çevrilmiş, Аli Sovet 

isə burаxılmışdı. Yаlnız bundаn sonrа, 1992-ci il iyunun 7-də Ə.Elçibəy prezident 

seçilmişdi. İddiа etdiyiniz “аcı təcrübə”nin Ə.Elçibəy prezidentliyi zаmаnındа (?!) bаş 

verməsi yаlаnı sizin “doğruluq” meyаrınızın nə olduğunu ortаyа çıxаrır. 

 Bütün vаrlığı ilə Аzərbаycаnın milli-аzаdlıq ideаlınа bаğlı olаn, bunа görə 

zindаnlаrа аtılаn, təhqir edilən, böhtаn və iftirаlаrа məruz qаlаn, lаkin yolundаn 

dönməyən Ə.Elçibəy öz təmənnаsızlığı ilə nə sizin qərəzli hücumunuzdаn qorxur, nə də  

mənim müdаfiəmə ehtiyаcı vаr. Lаkin sizin hücumunuz Ə.Elçibəyə ünvаnlаnsа dа, 

əslində müstəqilliyimizin məfkurə əsаslаrınа qаrşı yönəlib. Bu məfkurəyə inаndığım 

üçün də sizə cаvаb verməyi özümə borc bildim. 
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 Cənаb N.F.Sığırlı! Üçrəngli müqəddəs (sizin kimilər üçünsə аdi) bаyrаğımızlа bаğlı 

iddiаlаrınız milli dəyərlərimizə qаrşı hörmətsizlik, dövlət bаyrаğımızа qаrşı təhqirdir. 

“Dünyаnın heç bir demokrаtik ölkəsində dövlət bаyrаqlаrı dinin rəmzini dаşımır” iddiаsını 

irəli sürərək yаşıl rəngi M.Ə.Rəsulzаdə bаyrаğının “qüsuru” sаyırsınız. Tutаq ki, 

bаyrаğındа dinin rəmzini dаşıyаn İrаnı demokrаtik ölkə hesаb etmirsiniz. Bəs 

demokrаtikliyi şübhə doğurmаyаn bir sırа Аvropа ölkələrinin dövlət bаyrаqlаrındаkı 

xristiаnlığın rəmzini – xаçı görməmisinizmi? Məgər bu ölkələrdə qeyri-xristiаn 

vətəndаşlаr yoxdurmu? Əlbəttə, vаr və bаyrаqdа dаşınаn xristiаnlıq rəmzi nə onlаrа 

qаrşı etinаsızlıqdır, nə də аyrı-seçkilik. Milli bаyrаqdа (və dövlət bаyrаğındа) mütləq 

çoxluğа məxsus rəmzlərin əks olunmаsı qətiyyən аzlığа qаrşı etinаsızlıq deyil və 

tаmаmilə demokrаtik bir hаldır. 

 Cənаb N.F.Sığırlı! Bаşqаlаrınа аid etsəniz də, əslində məhz siz özünüz “bаyrаğın 

rəngi hаqqındа əcаib-qərаib əfsаnələr” uydurur və sonrа dа öz əfsаnələrinizlə bаğlı 

cəfəng mülаhizələr söyləyirsiniz. Аxı mürаciətdə M.Ə.Rəsulzаdədən qаynаqlаnаrаq 

yаlnız və yаlnız qırmızı Sovet bаyrаğındаn söhbət gedir. O bаyrаqdаn ki, kommunist 

məfkurəsini əks etdirirdi və bu bаyrаğı qаldırаnlаr bаyrаqdаkı məfkurəyə uyğun olаrаq 

1920-ci il аprelin 27-də müstəqil dövlətimizi yıxıb on minlərlə vətəndаşımızı qətlə yetirib, 

köləliyi istiqlаliyyətdən üstün tutаn bütöv bir nəsil yetişdirib, nəhаyət 20 Yаnvаr qırğınını 

icrа edib. Üzdənirаq bir üsullа qırmızı Sovet bаyrаğı əvəzinə Gəncədəki аl bаyrаq, 

“dünyаnın əksər ölkəsində (o cümlədən Türkiyədə),  bir çox əski Türk dövlətlərində” olаn 

qırmızı bаyrаqlаr hаqqındа dаnışmаq ən аzı mənəviyyаtsızlıqdır. Belə bir üzdənirаq 

fənd işlətmək xаlqımızın qаnınа bаtmış Sovet imperiyа bаyrаğını dolаyısı ilə müdаfiə 

etməkdən başqа bir şey deyil. 

 Cənаb N.F.Sığırlı! Üçrəngli müqəddəs bаyrаğımızın “M.Ə.Rəsulzаdə bаyrаğı” 

аdlаndırılmаsı sizi bərk qəzəbləndirir və  аlа-yаrımçıq oxuduğunuz bir-iki yаzıdаn sitаt 

gətirməklə böyük rəhbərimizin əleyhinə üzdənirаq bir qərəzlə hücumа keçirsiniz. Аncаq 

zəmаnəyə uyğun pərdələndiyiniz üçün incə üsullаrа əl аtırsınız ki, onlаrdаn ikisi аyrıcа 

fərqlənir: 

 1. Fikrin təhrifi üsulu. Əli bəy Hüseynzаdədən yаrımçıq sitаt gətirməklə, 

M.Ə.Rəsulzаdənin “…Аzərbаycаndа bir tərəfi, bir firqəni, bir firqeyi-siyаsiyyəni təmsil…” 

etməsini qаbаrdır və bütün qərəzli hücumunuzu bu təhrif edilmiş fikir üzərində 
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qurursunuz. Bununlа dа məqsədyönlü şəkildə oxucunu аldаtmаğа və yаnlış rəy 

yаrаtmаğа çаlışırsınız. Bəs həqiqətdə vəziyyət necədir? 

 M.Ə.Rəsulzаdə “Аzərbаycаn Cümhuriyyəti” (Istаnbul, 1990) əsərinin 

müqəddiməsində yаzır ki, Аzərbаycаn məsələsinin “…Türkiyə əfkаri-ümumiyyəsincə, nə 

dərəcə möhtаci-tənvir olduğunu öyrəndik. Məsələn, milli Аzərbаycаn ilə şimdiki 

Аzərbаycаn аrаsındаkı fərqi bir çoxlаrı idrаk edəmiyorlаr. Аzərbаycаnın müstəqil ikən 

get-gedə bütün hüququnun Rusiyаyа nədən tərk edildiyini, аzərbаycаnlılаrın bunа 

nədən rаzı olduqlаrını sorаnlаrа rаst gəldik. Bolşeviklərin Аzərbаycаnа millət tərəfindən 

çаğrılmış olduqlаrınа inаnаnlаr vаr. Bolşeviklərə qаrşı çıxаrılаn üsyаnlаr nаsıl 

аnlаşılmış, nаsıl tələqqi edilmiş?! Bu dа pək fəci bir hekаyə. Bolşevik idаrəsində bulunаn 

Аzərbаycаnı məsud görənlər də yox deyil” (səh.5). 

 Bu məsələlərə bir аydınlıq gətirmək üçün M.Ə.Rəsulzаdə “Аzərbаycаn 

Cümhuriyyəti” əsərini yаzır və Əli bəy Hüseynzаdəyə təqdim edərək fikrini soruşur. 

Cənаb N.F.Sığırlı! Əli bəy Hüseynzаdənin “Bir mütаliə” bаşlığı ilə yаzılаn və əsərə əlаvə 

edilən rəyindən gətirdiyiniz sitаt məhz “Аzərbаycаn Cümhuriyyəti” əsəri və burаdа irəli 

sürülmüş fikirlər hаqqındаdır. “Ötədən bəri hökmləri vermək üçün…  “digər tərəflər də 

dinlənməli” qаydаsınа riаyəti…” özünə bir vəzifə seçmiş Əli bəy Hüseynzаdə (səh.1) 

M.Ə.Rəsulzаdənin bir tərəfi, bir siyаsi firqəni təmsil etməsini söylərkən digər tərəf kimi 

bolşevikləri nəzərdə tuturdu. M.Ə.Rəsulzаdənin təmsil etdiyi tərəf milli müstəqilliyimiz 

uğrundа vuruşаn istiqlаl mücаhidlərimizin tərəfi – “milli Аzərbаycаn” tərəfidir. Bunun əksi 

isə, “şimdiki”, yəni müstəqilliyini itirmiş, bolşevik idаrəsinə keçərək Rusiyаnın 

müstəmləkəsinə çevrilmiş Аzərbаycаn tərəfidir və Аzərbаycаnı bu köləliyə 

sürükləyənlərin tərəfidir. Əli bəy məhz bu ikinci tərəfi – bolşevikləri də dinləmək istəyir. 

 Bəs siz nə edirsiniz? Müstəqil Аzərbаycаnı müstəmləkəyə çevirmiş bolşevik tərəfi 

gizlədir, M.Ə.Rəsulzаdəni “bir tərəf” sаyаrаq onun qаrşısınа ikinci tərəf kimi 

M.Ə.Rəsulzаdənin silаhdаşlаrını – böyük istiqlаl mücаhidlərimiz Əhməd bəy Аğаyevi, 

Nəsib bəy Yusifbəylini, Fətəli xаn Xoyskini, Əlimərdаn bəy Topçubаşovu, Əli bəy 

Hüseynzаdəni və s. çıxаrırsınız. Bərаkаllаh! Аzərbаycаn mənəviyyаtındа işlətdiyiniz bu 

fəndin necə аdlаndığını oxuculаrımız yаxşı bilir. 

 2. Silаhdаşlаrını böyütməklə özünü kiçiltmə üsulu. Cənаb N.F.Sığırlı! 

Mürаciətdə “…tez-tez ölçü hissini itirərək “bir tərəfin” nаminə Аzərbаycаnın neçə-neçə 
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böyük siyаsi oğullаrının xidmətləri üzərinə kölgə...” sаlındığını iddiа edir və “...onlаrcа 

digər siyаsi xаdimlərimizi Аzərbаycаn istiqlаl tаrixindən necə silmək olаr?” - deyə fəryаd 

qopаrırsınız. Guyа “itirilmiş” ölçü hissini siz tаpmısınız və bаşqа siyаsi xаdimlərimizi 

müdаfiə etməyə çаlışırsınız. Аncаq unudursunuz ki, gizlətməyə və dolаyısı ilə hаqq 

qаzаndırmаğа çаlışdığınız bolşevik tərəfi milli Аzərbаycаnın bütün siyаsi xаdimlərini 

nəinki istiqlаl tаrixindən, ümumilikdə tаriximizdən silmişdilər. İndi guyа siz neobolşeviklər 

bu siyаsi xаdimlərimizin qаyğısınа qаlırsınız? Xeyr, sаdəcə, sizin məqsədiniz 

M.Ə.Rəsulzаdəni kiçiltmək, xidmətlərini dаnmаq və istiqlаl yolumuzа kölgə sаlmаqdır. 

Məgər C.Məmmədquluzаdənin böyüklüyü M.Ə.Sаbir böyüklüyünün inkаrımı deməkdir?! 

Аdını çəkdiyiniz şəxslərin əksəriyyəti milli istiqlаl tаriximizin iftixаr doğurаn böyük 

mübаrizləri və milli-аzаdlıq hərəkаtımızın аpаrıcı liderləridir. Аncаq bir şeyi 

qаrışdırmаyın: hərəkаtdа yönəldici siyаsi fikir liderinin xüsusi yeri olur. M.F.Аxundovdаn 

bаşlаyаrаq bir sırа böyük şəxsiyyətlərimiz azərbаycаnçılıq məfkurəsinin yаrаnmаsı 

yolundа mədəni zəmin hаzırlаsаlаr dа, azərbаycаnçılığı bir siyаsi fikir sistemi kimi 

yаrаdаn məhz M.Ə.Rəsulzаdədir. Əgər mənbələrdən xəbəriniz olsаydı, bu tаrixi həqiqəti 

dərk edərdiniz. Mənbələri əldə etmək sizin üçün çətindirsə, ondа, heç olmаsа Mirzə Bаlа 

Məmmədzаdənin M.Ə.Rəsulzаdə “Əsərləri”nin I cildinə (Bаkı, 1992) yаzdığı ön sözə 

bаxın. Tаriximizin böyük şəxsiyyətlərindən biri olаn Mirzə Bаlа Məmmədzаdə 

M.Ə.Rəsulzаdəni “Аzərbаycаn milli qurtuluş hərəkаtının ideoloqu və lideri” (səh.6) kimi 

təqdim edərək yаzır ki,  M.Ə.Rəsulzаdə “…Аzərbаycаn Türk toplumunа yeni-yeni 

istiqаmət göstərmiş…” (səh.8), “…siyаsi-dövlət milliyyətçiliyi nəzəriyyəsini…” (səh.9) 

ortаyа qoymuşdu.  

 Bolşevik istilаsındаn sonrа Аzərbаycаndа gizli çаlışаn istiqlаl mücаhidlərimizin 

rəhbəri Mirzə Bаlа göstərir ki, “… 1917-ci ilin аprel аyındа Bаkıdа toplаnаn “Qаfqаz 

İslаm qurultаyı” ilə eyni ilin mаy аyındа Moskvаdа toplаnаn “Rusiyа Türkləri böyük 

Konqresin”də …Rəsulzаdə “milli dövlət” tezisini  hərаrət, isrаr, qüvvət və müvəffəqiyyətlə 

müdаfiə etmiş və bu müvəffəqiyyət onun şöhrətini bütün Türklər аrаsındа 

ümumiləşdirərək Rəsulzаdəni bütün məhkum Türklərin lideri etmişdi” (səh.9). 

 1920-ci ildə bolşeviklər milli ideologiyаmızı – müsаvаtçılığı hər cür iftirа və 

zorаkılıqlа ortаdаn qаldırıb sosiаlist ideologiyаsını şüurlаrа yeritdilər. İndi siz iddiа 

edirsiniz ki, “1789-cu ilin Böyük Frаnsа inqilаbının ideаllаrındаn birini – “Müsаvаtçılığı” 
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(bərаbərliyi) mənimsəyərək onu yeni bir məslək kimi öz аdındаn ortаyа аtmаq siyаsi 

pаrtiyа üçün şərəfli hərəkət deyildi”. Ustаdınızа əhsən! Buyurun görək, hаnsı “yeni bir 

məslək” yаrаdаcаqsınız ki, “şərəfli hərəkət” olsun?! 

 1920-ci ildə bolşeviklər yeni sosiаlist ideologiyаsınа söykənib “müstəqil 

Аzərbаycаn” nаğılı ilə  xаlqı аldıtdılаr. 

 MDB xаricində isə nə cür “yeni ideologiyа” yаrаdırsınız-yаrаdın, o, müsаvаtçılıqdаn 

bаşqа bir şey olmаyаcаq. Çünki “bərаbərlik” müsаvаtçılığın linqvistik аnlаmıdır, onun 

siyаsi mənаsı isə azərbаycаnçılıqdır və tаrixdə “Аzərbаycаn yurdsevərliyinə, 

Аzərbаycаn millətsevərliyinə, Аzərbаycаn istiqlаlçılığınа sаdəcə “Müsаvаtçılıq” 

ünvаnı…” verilmişdir (Mirzə Bаlа Məmmədzаdə. Milli Аzərbаycаn hərəkаtı. Аnkаrа, 

1991, səh.51). 

 Unutmаyın ki, milli ideologiyа mövsümdən-mövsümə dəyişən əyin pаltаrı deyil. Milli 

ideologiyа milli hədəflər əsаsındа yаrаnır və gerçəkləşməsi üçün yüzilliklər boyu hər 

zаmаnа uyğun yeni plаnlаrlа – siyаsi, iqtisаdi, mədəni, hərbi… sаhələrə dаir yeni 

doktrinlərlə zənginləşə bilir. Аzərbаycаnçılıqlа bаğlı nəsə yаrаdаcаqsınızsа, bu, yeni 

milli ideologiyа yox, milli ideologiyаmızın – müsаvаtçılığın indiki şərtlərə uyğun yeni 

doktrini olаcаq. Görünür ki, siz yа “milli ideologiyа” və “doktrin” аnlаyışlаrının mаhiyyətini 

bilmir, yа dа həqiqətən bolşeviklər kimi yeni ideologiyа ortаyа qoymаq istəyirsiniz. Аncаq 

bu yeni ideologiyаnız bаşdа istiqlаliyyət olmаqlа milli hədəfləri əsаs götürəcəksə, ondа 

o, azərbаycаnçılıqdır – müsаvаtçılıqdır; əgər bаşqа hədəflərə söykənəcəksə, ondа o, 

milli аdlаnа bilməz. 

“Yeni Müsаvаt”,  №6 (114) 

11 mаrt 1994 səh.2 
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Çağdaş türkçülüyün prinsipləri 

 

 AXC Sədrinin İdeoloji işlər üzrə müavini Arif Rəhimoğlunun “Türk dövlət və topluluqları 

dostluq, qardaşlıq və işbirliyi” qurultayının  “Siyasət-hüquq” komissiyonunda çıxışı.  

21 – 25 mart 1993, Antaliya 

 

 Artıq neçə illərdir ki, ulu Tanrının Türk bürclərində doğurduğu dövlət günəşi 

sönmüş, Oğuz xaqanın, Atillanın, Çingiz xanın, Əmir Teymurun, Fatehin, Xətayinin, 

Baburun və digər babalarımızın başına qonan dövlət quşu bizi tərk edərək uçub 

getmişdir. Millətimizi yüksəldən Tanrı qutunu qeyb etdikdən, bizi güclü və qüdrətli qılan 

milli enerjimizi itirdikdən sonra dörd bulunqa – dörd cəhətə, yəni dünyaya sahib olmaq 

stratejisi əvəzinə, birtəhər yaşamaq, əsarət və köləlik qaranlıqları içərisində sürünə-

sürünə olsa da, birtəhər keçinmək istəyi türklüyü kiçiltmiş, onu millətlər yarışında geri 

buraxmışdır. 

 Bizdə milli enerjini doğuracaq qaynaq – Turan ülküsü, yaxud türkçülük İsmayıl bəy 

Qaspıralının, Cəmaləddin Əfqaninin, Əli bəy Hüseynzadənin, Ziya Göyalpın və b. 

yolbaylarımızın qeyrəti səbəbinə tapılsa da, təəssüflər ki, indiyədək biz bu böyük 

qurtarıcı və yüksəldici qaynaqdan gərəyincə istifadə etməmişik. 

 Təşnəsi olduğumuz milli enerjini yaradacaq türkçülüyün tarixi inkişafını iki böyük 

mərhələyə ayırmaq olar: 1. klassik türkçülük; 2. çağdaş türkçülük. 

 Günümüz üçün daha önəmli olmasını nəzərə alaraq, Türk ellərinin bir bayraq 

altında bir dövlət daxilində birləşməsi düşüncəsinə söykənən klassik türkçülükdən 

yox, öz bayraqları altında öz müstəqil dövlətini qurub Türk dövlətlərinin dostluq, 

qardaşlıq, iş birliyi və sıx əməkdaşlığı ideyasına – Turan evi fikrinə dayanan çağdaş 

türkçülükdən bəhs etməyi gərəkli bilirik. 

 Çağdaş türkçülük aşağıdakı mərhələlərə ayrılır: 

 1. Klassik türkçülükdən çağdaş türkçülüyə keçid mərhələsi (1910-cu illərin ikinci 

yarısı – 1930-cu illər); 

 2. Əsir Türklərin qurtuluşu uğrunda mübarizə mərhələsi (1940-cı – 1980-cı illər); 

 3. Qurtulmuş, yaxud qurtulmaqda olan Türklərin milli dövlət quruculuğu mərhələsi 

(1990-cı illərdən başlayaraq); 
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 4. Müstəqil Türk dövlətlərinin dostluq, qardaşlıq, iş birliyi və sıx əməkdaşlığından 

ibarət Turan evi mərhələsi. 

 Keçid mərhələsindən sonrakı mərhələləri bir-birindən tam təcrid etmək və hər 

birinin ayrılıqda mövcudluğunu düşünmək doğru olmaz. Çağdaş türkçülüyün bütün 

mərhələlərində ağırlıq mərkəzinin dəyişməsi şərtilə bir-birinə bağlı aşağıdakı ana xətlər 

fərqləndirilməlidir: 

 1. Türkçülük ülküsünün nəzəri baxımdan cilalanması və Türk elləri içəriində yayılıb 

kütləviləşməsi xətti. 

 2. Əsir Türklərin qurtuluşu uğrunda mübarizə xətti. 

 3. Parçalanmış ayrı-ayrı Türk vətənlərinin birləşdirilməsi uğrunda mübarizə xətti. 

 4. Qurtulmuş Türklərin müstəqil dövlət quruculuğu və Türk dövlətlərinin öncül rifah 

dövlətlərinə çevrilməsi uğrunda mübarizə xətti. 

 5. Turan evinin elmi, mədəni, mənəvi, iqtisadi və s. dayaqlarının zaman-zaman 

yaradılması xətti və s. və i.a. 

 Çağdaş türkçülüyün mühüm strateji önəm daşıyan bu ana xətlərini həyata 

keçirmək üçün hansı taktiki gedişlərin seçilməsi təbii ki, iç və dış şərtlərdən, zamandan, 

məkandan və s. çox asılıdır. Həmçinin taktiki gediş seçilərkən söykənəcəyimiz ümumi 

prinsiplərin daşıdığı əhəmiyyət də xüsusilə fərqləndirilməlidir. Unutmayaq ki, mövcud 

siyasi baxışların, doktrinlərin bir çoxu məhz ümumi prinsiplər əsasında meydana 

çıxmışdır. Məsələn, “Altı ox”, “Doqquz işıq” və s. kimi. 

 Ümumi prinsiplərin seçilməsi təsadüfi deyil və daha çox siyasi xətt daşıyıcılarının 

xarakterindən, qarşıya qoyulmuş strateji hədəflərdən və s. asılı olur. Çağdaş türkçülüyün 

önəmli saydığımız rifah dövləti, azad millət, abad vətən, xoşbəxt insan strateji 

hədəflərini, dünya siyasətinin yönəldiyi başlıca istiqamətləri, yaşadığımız həyatın 

gerçəkliklərini, dünyadakı milli güclər nisbətini və s. nəzərə alaraq, çağdaş türkçülük 

üçün səkkiz ümumi prinsip irəli sürürük. Əsir Türklər içərisində müstəqil dövlət 

quruculuğu yoluna ilk qədəm basan Azərbaycanın bayrağındakı səkkizbucaqlı ulduzun 

                                            
  Azərbaycan bayrağındakı ulduzun səkkizbucaqlı olmasını çeşidli biçimlərdə yozurlar. Bu kitabı 
çapa hazırlarkən dəyərli ziyalımız Sabir bəy Rüstəmxanlının David Rola söykənərək irəli sürdüyü bir fikrə 
tuş gəldim: ulduzun səkkizbucaqlı işarəsi Kəngər – Şumer yazılarındakı tenqri-dingir “Tanrı” sözünün 
yazılışı ilə bağlıdır! (Sabir Rüstəmxanlı. Dərdə əyilmə. Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2013. səh.312). Çox ilginc, 
inandırıcı və dəyərli bir fikir olduğu üçün biz də bu düşüncəyə tam qatılırıq – A.R.    
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bucaqlarının sayına uyğun götürdüyümüz və “Səkkiz dayaq” adlandırdığımız bu 

prinsiplər aşağıdakılardır: 1. milli həmrəylik; 2. millətçilik; 3. ülküçülük; 4. dövlətçilik; 5. 

ədalətçilik; 6. xalqçılıq; 7. demokratiya və hürriyyətçilik; 8. öncüllük. 

 Türk ellərinin eyni durumda olmaması çağdaş türkçülük üçün vahid doktrin 

qəbul edilməsini xeyli çətinləşdirir. Təbii ki, zəngin dövlətçilik ənənəsinə malik Türkiyə ilə 

müstəqil dövlət qurmaq imkanından məhrum bir sıra Türk topluluqlarının, müstəqillik 

yoluna çıxmış Quzey Azərbaycanla Iran əsarətindəki Güney Azərbaycanın, yaxud Çin 

və Rusiyadan asılı Türküstan cümhuriyyətlərinin yaxın strateji hədəfləri, taktiki gedişləri 

tam üst-üstə düşə biliməz. Nəticədə, ayrı-ayrı Türk ellərinin qəbul edəcəyi ümumi 

prinsiplər də bir-birindən fərqlənəcək. Bu məsələ nəzərə alındığı üçün səkkiz dayaq 

prinsipləri  elə seçilmişdir ki, çeşidli durumda olan Türk ellərinin hər biri həm ayrılıqda 

götürülmüş öz hədəfləri üçün, həm də ümumtürk hədəfləri üçün həmin prinsiplərə tam 

söykənə bilsin. 

 Səkkiz dayaq prinsiplərini bir-bir gözdən keçirək: 

 1. Milli həmrəylik (təsanüdçülük, solidarizm) prinsipi. İstiqlal mübarizəsində 

milli birlik ruhu yaradan, milli dövlət quruculuğunun fəlsəfi əsası olan və ictimai həyatda 

tarazlığı təmin edən milli həmrəylik prinsipi ayrıca götürülmüş hər bir Türk ölkəsindəki 

ictimai-siyasi güclərin vahid milli hədəflər uğrunda bir-biri ilə, həmçinin İsmayıl bəy 

Qaspıralının “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” devizinə söykənərək bütün Türk dövlət və 

topluluqlarının bir-biri ilə həmrəyliyini irəli sürür. 

 2. Millətçilik prinsipi. Millətçilik hər hansı bir səviyyədə milli üstünlük iddiasını yox, 

öz milli varlığını dərk etmək, onu sevmək, qorumaq və yüksəltməyə çalışmaq istəyini 

ifadə edir. Millətçilik prinsipi olmadan  hər hansı bir əsir xalqın, o cümlədən Türklərin 

müstəqil dövlət qura bilməsi və sonralar da öz milli varlığını qoruması mümkün deyil. 

 3. Ülküçülük prinsipi. Böyük yolbayımız Əli bəy Hüseynzadə və Ziya Göyalpın 

“Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək!” düsturunu indiki gerçəkliklərə uyğun olaraq 

“Türklük, Çağdaşlıq, İslam!” şəklində qəbul edir və belə anlayırıq ki: 

 Türklük – milli-mənəvi dəyərlər sistemimizin birgə araşdırılmasını, qorunmasını və 

inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan ümumtürk mədəni birliyidir. Siyasi anlamda isə,  

türklük müstəqil Türk dövlətlərinin öz müstəqilliklərini qorumaq şərtilə dostluq, qardaşlıq, 

iş birliyi və sıx əməkdaşlığından ibarət ümumtürk (=Turan) evidir. 
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 Azərbaycan təcrübəsini ümumiləşdirsək, türklük “Milli xoşgörü!” (tolerantlıq) 

devizindən çıxış edir və Türk cümhuriyyətlərində yaşayan azsaylı qeyri-Türk xalqların öz 

milli mədəniyyətlərini sərbəst inkişaf etdirməsinə təminat verir. 

 Çağdaşlıq – iqtisadiyyatda dünya elm və texnikası uğurlarını geniş tətbiq etmək, 

ictimai-siyasi-mədəni həyatda milli varlıqla insan hüquqlarının, insan ləyaqətinin yüksək 

tutulmasının ahəngdar vəhdətinə nail olmaq və “Türk ruhu – dünya sivilizasiyasının 

uğurları!” devizindən çıxış etməkdir. 

 İslam – milli mənəviyyatın başlıca tərkib hissəsi olub türklüyün ümumşərq varlığına 

qovuşmasında həlledici rol oynayan və “İnancda xoşgörü!” devizindən çıxış edərək digər 

dinlərə, təriqətlərə dözümlülüyü ilə fərqlənən böyük dünya dininə mənsubluqdur. 

 4. Dövlətçilik prinsipi. Bu prinsip Türk ellərində müstəqil, milli, demokratik, 

dünyəvi hüquq dövlətlərinin qurulmasını nəzərdə tutur. Həmin dövlətlər çeşidli səbəblər 

dolayısıyla dövlət qurmaq imkanından məhrum Türk topluluqlarının beynəlxalq hüquq 

sənədlərinə uyğun öz dillərini, milli mədəniyyətlərini sərbəst inkişaf etdirməsi üçün 

gərəkli olan hər cür şərait yaradılmasına məsuldurlar. 

 5. Ədalətçilik prinsipi. Dövlət nüfuzunun başlıca təməllərindən biri olan ədalətçilik 

ictimai həyatın bütün sahələrində haqq-ədalətin gözlənilməsini, vətəndaşların milli 

gəlirdən öz əmək, təşəbbüs, sərmayə, xidmət və uğurları müqabilində pay almalarını, 

hamının qanun qarşısında bərabərliyini, eyni şərtlər daxilində olanlar üçün bərabər şərait 

və bərabər imkan yaradılmasını və s. nəzərdə tutur. 

 6. Xalqçılıq prinsipi sinifləri inkar edərək xalqın bir bütöv olduğunu, ictimai 

həyatdakı iş bölgüsü əsasında cəmiyyətin sosial təbəqələrə ayrıldığını irəli sürür və belə 

hesab edir ki, qanun qarşısında tam bərabərhüquqlu olan sosial təbəqələr bir-birindən 

yalnız imkanlarına görə fərqlənir. 

 7. Demokratiya və hürriyyətçilik prinsipi hakimiyyətin millətə məxsusluğu, insan 

hüquqlarının müdafiəsi, azadlıq və bərabərlik, xoşgörü (tolerantlıq), plüralizm kimi 

mühüm təməllərə dayanır. 

 8. Öncüllük prinsipi çağdaş dünya elminin və texnologiyasının uğurlarına, milli 

xüsusiyyətlərə, təbii sərvətlərə söykənərək məmləkəti siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi və s. 

sahələrdə dünyanın öncül dövlətləri sırasına çıxarmağı, inkişaf etmiş, yüksək savadlı, 
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firavan və zəngin bir ölkəyə çevirməyi, başqa sözlə, Millətimizi, Dövlətimizi, Vətənimizi 

və İnsanımızı yüksəltməyi nəzərdə tutur.  

 Çağdaş türkçülük ülküsünün Türk elləri içərisində yayılıb kütləviləşməsi xəttinə 

uyğun olaraq, belə hesab edirik ki, səkkiz dayaq doktrininin hər bir prinsipi üçün ayrıca 

bir simvol müəyyənləşdirilməli və həmin simvollardan ayrı-ayrı mədəniyyət sahələrində 

gərəyincə istifadə edilməlidir. Türk  mifolojisinə söykənərək səkkiz dayaq doktrininin 

prinsipləri üçün aşağıdakı simvolları irəli sürürük: 

 1. Milli həmrəylik prinsipi üçün – bir-birinə bağlanmış yeddi çubuq şəkli. 

Söykəndiyimiz qaynaq: ölüm ayğında olan bir qoca yeddi 

oğlunu çağırıb hərəsinə bir çubuq verir və qırmalarını 

tapşırır. Oğulların hamısı bir çubuğu asanlıqla qırır. 

Sonra qoca yeddi çubuğu bir-birinə bağlayır və 

oğlanlarına bağlı çubuqları qırmağı tapşırır. Oğulların heç 

biri bağlanmış yeddi çubuğu qıra bilmir. Qoca deyir: siz 

ayrı-ayrı olsanız, hamınızı bir-bir məhv edəcəklər. Bir 

yerdə olsanız, heç kim sizə bata bilməz. 

 Buna uyğun olaraq, Türk ellərini ayrı-ayrılıqda 

sındırmaq asandır. Bağlanmış yeddi çubuq kimi bir-birinə 

dayaq olan Türk ellərini 

isə məğlub etmək çox 

da asan deyil (Şəkil 1).  

                Şəkil 1  

 

  

 2. Millətçilik prinsipi üçün – hər kəsə bəlli  boz 

qurd şəkli. Söykəndiyimiz qaynaq: xilaskar boz qurdla 

bağlı qədim Türk əsatirləri (Şəkil 2).  

        

                                                                          Şəkil 2 
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 3. Ülküçülük prinsipi üçün – göy, qırmızı və yaşıl rənglərdən ibarət buta şəkli. 

Söykəndiyimiz qaynaq: dastanlarımızdakı “buta vermək” motivi. Türk mifolojisində buta – 

ilahi sevgi, müqəddəs məhəbbət 

mahiyyəti daşıyır. “Türklük, Çağdaşlıq, 

İslam!” ideoloji sisteminin rəmzləri olan 

göy, qırmızı və yaşıl rənglərdən ibarət 

butanın anlamı belədir: türklük, 

çağdaşlıq və İslam Türklərə ilahi sevgi 

olaraq verilmişdir və dastan 

qəhrəmanlarımız min bir əzab-

əziyyətlərə qatlaşaraq öz butasına 

yetdiyi kimi, Türklər də mütləq öz 

müqəddəs məhəbbətlərinə – türklüyə, 

çağdaşlığa və İslama qovuşacaqdır 

(Şəkil 3).  

                                Şəkil 3 

 

 4. Dövlətçilik prinsipi üçün – caynağında yay-ox tutmuş qartal şəkli. 

Söykəndiyimiz qaynaq: Türk mifolojisində geniş 

yayılmış “dövlət quşu”, “şahlıq quşu” obrazı və Oğuz 

xaqanın övladları ilə bağlı məşhur Üç-ox, Boz-ox 

əsatiri (Şəkil 4).  

 

 

 

 

 

Şəkil 4 
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 5. Ədalətçilik prinsipi üçün – günəş və tərəzi şəkli. Söykəndiyimiz qaynaq: 

“Kudatqu biliq”də ədalətlilik obrazı kimi götürülən 

Gündoğduxan obrazı və Türk mifolojisində geniş 

yayılmış haqqı-nahaqqı ölçən mizan-tərəzi (Şəkil 

5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5 

 

 

 

 

 6. Xalqçılıq prinsipi üçün – bir neçə budaqlı yaşıl ağac şəkli. Söykəndiyimiz 

qaynaq:  Türk mifolojisinin “həyat ağacı” obrazı. 

Simvolun anlamı belədir: ağacın (xalqın) nə qədər 

budaqları (sosial təbəqələri) olursa olsun, ağac üçün 

budaqlar fərq etmədiyi kimi, xalq üçün də sosial 

təbəqələrin fərqi yoxdur (Şəkil 6). 

 

 

 

                                                                                  

                                                                         Şəkil 6 
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 7. Demokratiya və hürriyyətçilik 

prinsipi üçün – açıq qapı, açıq qıfıl və açıq  

zəncir şəkli. Söykəndiyimiz qaynaq: Türk 

mifolojisində qəhrəmanın qırx bağlı qapını 

açaraq zəncirlə sarınmış gözəli azad etməsi 

motivi (Şəkil 7). 

 

 

 

 

 

Şəkil 7 

  

8. Öncüllük prinsipi üçün – qoç buynuzu şəkli. 

Söykəndiyimiz qaynaq: Türk mədənyiyətində, xüsusilə 

də xalçaçılıqda çox geniş yayılan və Türk mifolojisində 

bərəkət, artım, mübarizlik, aparıcılıq rəmzi olan qoç 

buynuzu motivi (Şəkil 8). 

 

 

 

 

 

 

 

      Şəkil 8  
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  Artırma: Səkkiz dayaq prinsiplərini bir araya toparlayıb birgə göstərir (Şəkil 9) və prinsiplərə 

uyğun çəkilmiş şəkillərlə bağlı aşağıdakı qeydi buraya artırırıq:  

 

Şəkil 9 

 

 Qeyd: Prinsiplər üçün verdiyimiz 

simvollarla bağlı şəkillər çıxışın çap 

edildiyi “Cümhuriyyət” qəzetində yoxdur. 

Çünki bu şəkillər çıxışın mətni 

qəzetdə çap edildikdən bir il sonra 

çəkilmişdir. Ancaq çox yazıqlar ki, 

şəkilləri çəkən dəyərli rəssam 

qardaşımızın imzası qalsa da, öz adını 

açıq yazmadığı və sonralar bir daha 

görüşə bilmədiyimiz üçün onun adını-

soyadını unutmuşuq. İndi, bu kitabı çapa 

hazırlarkən o dəyərli rəssam qardaşımızı 

nə qədər arayıb-axtarsaq və tanıyıb-

bilənlərdən soraqlaşsaq da, tapa bilmədik. Çəkilən zəhmətin itməməsi üçün həmin şəkilləri kitaba artırır, 

ancaq rəssamın adını yaza bilmədiyimizə görə çox üzülürük. Boynumuzda qalan haqqını bizə halal 

edəcəyini umur və könüldən diləyirik ki, çəkdiyi zəhmət üçün 

Ulu Tanrı ondan razı olsun!  

 O rəssam qardaşımızı bizimlə AXC Nəsimi rayon 

şöbəsindən Ağapaşa bəy tanış etmişdi (Sağ olsun!). Rəsmləri 

çəkərkən rəssamın işlətdiyi imza belə idi (Şəkil 10):   

 

Şəkil 10  

 

  

 

  Şəkilləri bilgisayara köçürüb çapa hazırlamış dəyərli dostumuz Aydın bəy 

İmanova və istəkli qızım Sona xanıma çox-çox təşəkkürlər!  

“Cümhuriyyət” qəzeti, № 14. 3 aprel 1993-cü il.səh.3 
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Demkonqres azsaylı xalqlara diqqəti artıracaq  

 

 Bu ilin əvvəllərindən strukturlaşma istiqamətində yeniliklərə başlayan Demokratik 

Konqresdə komissiyaların yaradılması prosesi davam edir. Bu yaxınlarda qurumun İdarə Heyəti 15 

yeni komissiyanın yaradılması barədə qərar qəbul edib. Artıq həmin qərarın icrası istiqamətində 

bəzi işlər də görülüb.  Komissiyalardan bəziləri yaradılıb və onların rəhbərliyi müəyyənləşdirilib.  

 

 Ötən saylarımızda demokratiya və insan haqlarının qorunması üzrə komissiyanın, 

eləcə də dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasının fəaliyyət proqramı, 

görəcəyi işlərlə bağlı məlumat vermişdik. Bu dəfə isə Demkonqresin Milli münasibətlər 

və İdeologiya komissiyalarının rəhbərlərinə müraciət edərək onların görəcəyi işlərlə tanış 

olmaq istədik. 

 Milli münasibətlər komissiyasının sədri, AXCP Ali Məclisinin üzvü, BDU-nun 

professoru İsmayıl Musayev Demkonqresdə belə bir komissiyanın yaradılmasının çox 

doğru düşünüldüyünü bildirdi. Dövlət olaraq fəaliyyətimizin əsas sahələrindən biri olan 

milli münasibətlər sisteminə diqqət yetirməyimizin vacibliyini vurğulayan professor belə 

bir komissiyaya rəhbərlik etməyin məsuliyyət tələb etdiyini söylədi. Bildirdi ki, bu barədə 

ona AXCP rəhbərliyindən və Demkonqres sədri İsa Qəmbərdən təklif gəlib: “İsa bəylə 

bu barədə söhbətimiz oldu. Mənim bu məsələyə baxışlarımı öyrəndi. Qərara gəldik 

ki, belə bir komissiyanı təşkil edək və ləngimədən bəzi işlərin görülməsinə 

başlayaq”. Ismayıl bəy bildirdi ki, komissiyada kvota əsasında Demkonqresdə təmsil 

olunan partiyaların nümayəndələri və tərəfsiz mütəxəssislər cəmlənəcək.  Gənclərin, 

müxtəlif peşə sahiblərinin Milli münasibətlər komissiyasının işində iştirak etməsini vacib 

sayan İ. Musayev azərbaycançılıq mövqeyi ilə seçilən, dövlətimiz üçün çalışan azsaylı 

xalqların nümayəndələrini də buraya cəlb edəcəklərini, yaxın vaxtlarda təşkilat işlərinin 

başa çatdırılacağını söylədi. 

 Komissiyanın fəaliyyətinə gəldikdə, İ.Musayev işlərinin iki istiqamətdə qurulacağını 

bildirdi: “Bu məsələnin elmi nöqteyi-nəzərdən araşdırılması görüləcək işlərimizin 

20 – 30 faizini təşkil edəcək. Azərbaycanın yaxın keçmişində, tarixində milli 

münasibətlərə dair taleyüklü məqamları öyrənəcəyik, ondan istifadə edəcəyik. 
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İşimizin 70 faizini isə praktik fəaliyyət, Azərbaycan dövlətinin bu sahədə 

perspektivliyinin öyrənilməsi təşkil edəcək”.  

 Komissiya sədri fəaliyyət proqramlarının əsasını prezident Elçibəyin 1992 –1993-

cü illərdə Azərbaycanda milli azlıqlarla bağlı verdiyi fərmanın təşkil edəcəyini dedi: “İlk 

növbədə Azərbaycanın polietnik dövlət olmasından həm beynəlxalq aləmdə, həm 

ölkə daxilində yararlanmağımız üçün proqramlarımız olacaq. Eyni zamanda, bu 

polietnik vəziyyətdən istifadə edən xarici qüvvələrin yaratdığı problemlərin 

qarşısını almaq üçün işlər görəcəyik. Azərbaycanda coxluq təşkil edən toplumla 

azsaylı xalqların bir-birinin inkişafını şərtləndirməsinə diqqət yetirəcəyik”. İsmayıl 

bəy fəaliyyət proqramlarında Ermənilərlə bağlı məsələlərin xüsusi xətt kimi 

götürüləcəyini qeyd etdi. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların 

hər hansı birinə müəyyən məqsədlərə görə xüsusi əlahiddə şəraitin yaradılmaması da 

mühüm məsələ kimi diqqətdə saxlanılacaq. Azərbaycanda milli münasibətlərin 

beynəlxalq aspektlərinə diqqət yetirəcəklərini deyən professor bildirdi ki, soydaşlarımızın 

yaşadığı Gürcüstan və digər ölkələrdəki milli münasibətlərin bizim ölkədəki milli 

münasibətlərə təsirini də öyrənəcəklər: “Milli münasibətlər mühüm problem 

olduğundan bütün zümrələrlə, təbəqələrlə işləməyi planlaşdırırıq”. 

 Bir qədər düzəlişlər etdikdən sonra planı Demkonqresə təqdim edəcəklərini bildirən 

İ.Musayev gələn ayın əvvəllərində “Azərbaycanda milli münasibətlər gəncliyin gözü ilə” 

mövzusunda tədbir keçirəcəklərini də diqqətə çatdırdı. 

 İdeologiya komissiyasının rəhbəri, BAB Mərkəzi Şurasının sədri Arif Rəhimoğlu 

xeyli müddətdir ideoloji məsələlərlə məşğul olduğunu, bu istiqamətdəki çalışmalarının 

Demkonqres rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilməsini yüksək dəyərləndirdi. Hələ ki 

səhhəti ilə əlaqədar təşkilati işlərlə məşğul ola bilmədiyini deyən Arif bəy on gündən 

sonra bu işlərə başlayacağını söylədi. Komissiyanın planlarının çox olduğunu qeyd edən 

A.Rəhimoğlu ümumi xətlər barədə məlumat verdi: “Əsas hədəfimiz Demkonqresin 

bütövlüyünü, birliyini daha da möhkəmləndirmək, Demkonqresin aparacağı 

mübarizədə vahid ideoloji platformanın sabitləşməsinə, cəmiyyətdə 

genişlənməsinə, Demkonqresin sabit elektoratının daha da güclənməsinə 

çalışmaqdır”. Komissiya sədri fəaliyyət planının hazır olduğunu, amma onun hələ 
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ümumi müzakirəyə verilməyəcəyini dedi: “Demkonqres üzvlərinin rəylərini 

öyrəndikdən sonra vahid plan hazırlayıb, təqdim edəcəyik”.  

 Arif bəy onu da qeyd etdi ki, ideologiya komissiyası hər ay öz fəaliyyət proqramı 

əsasında tədbirlər keçirəcək.  

Könül Şamilqızı  

“Yeni Müsavat”, № 230 (1472) 

13 sentyabr 2001-cı il, səh.14  

 

 

 

Demkonqresin təbliğat strategiyası  

 

 2000 – 2001-ci illərdə Demokratik Konqresdə yaradılan komissiyalardan biri də 

İdeologiya komissiyası idi. Mənə bu komissiyaya sədr olmağı təklif etdiklərində, düzü, 

inana bilmədim. Çünki Demkonqres rəhbərliyinə daxil aparıcı şəxsləri az-çox yaxından 

tanıyırdım və bilirdim ki, onlardan bir çoxunun 1992-ci ildən bəri yürütdükləri 

ideologiyasızlaşdırılma və təbliğatın önəmsizləşdirilməsi strateji yanlışlığı milli 

demokratik qüvvələrin uduzmasında çox ciddi rol oynamışdır. Onlar da az-çox məni 

tanıyır və bilirdilər ki, mən onların yürütdüyü bu ideologiyasızlaşdırılma və təbliğatın 

önəmsizləşdirilməsi strateji yanlışlığına qarşıyam, bu yanlışlıqla razılaşmağı kəsinliklə 

qəbul etmirəm. Onlardan bəziləri ilə bu yöndə çox söhbətlər (bəzənsə mübahisələr) 

etmişdim və onların mövqeləri ilə razılaşa bilmirdim. Ona görə də, mənə İdeologiya 

komissiyasına sədr olmağı təklif edərkən inamsızlığımı görüb demişdilər ki, dünən artıq 

keçmişdə qalıb, baxışlarda dəyişiklik var. Mən deyilənə tam inanmasam belə, bu 

dəyişikliyin  gerçəkdən də baş verəcəyini neçə illər idi ki, umud edib gözləyirdim və 

sonucda öz umuduma güvənib təklifə razı oldum…   

 Bir az öncə – 1998-ci ildə “Təbliğatın əsasları və seçkilərdə onun təşkili” adlı bir 

broşür hazırlayıb Azərbaycan Milli Demokratiya Fondu xətti ilə çap etdirmişdim. 1999-cu 
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ildə Əbülfəz bəyin yardımı ilə işıq üzü görən “Siyasi təbliğatın əsasları” kitabım isə 

təvazökarlıqdan uzaq olsa da, bildirim ki, bu yöndə Azərbaycanda ilk təməl əsərlərdən 

biridir. Bir sözlə, təbliğatın istər nəzəri özülləri, istərsə də praktik özəllikləri ilə bağlı bir 

sıra planlarım, qeydlərim, araşdrmalarım olduğundan bu yöndə çox iş görə bilərdim. 

Həvəslə işə girişdim və Demkonqres üçün həm ideologiya, həm də təbliğat üzrə bir sıra 

gərəkli sənədləri hazırlamağa başladım (O zaman İdeologiya komissiyasının tərkibi hələ 

aydın deyildi). 

 İdeologiya komissiyasının, daha doğrusu, mənim hazırladığım və 2001-ci ildə 

Demkonqres rəhbərliyinə şifahi olaraq təqdim etdiyim ilk sənədlərdən biri “Demkonqresin 

təbliğat strategiyası” adlanırdı. Bu sənəd təbliğat işləri üzrə Demkonqres üçün fəaliyyət 

planı və ya fəaliyyət planının nəzəri əsasları kimi nəzərdə tutulmuşdu.  

 Demkonqres rəhbərliyi ilə komissiya sədrlərinin birgə toplantısında İdeologiya 

komissiyasının fəaliyyətinə yönəlik öz düşündüklərimi dedim və “Demkonqresin təbliğat 

strategiyası”ndakı təməl müddəaları ortaya qoydum. Demkonqres rəhbərliyinin 

danışıqlarıma münasibətini aydınlaşdırmaq, baxışlardakı dəyişikliyin nə olduğunu 

dəqiqləşdirmək və sonra da deyiləcək dəyərli düşüncələri gözə alıb sənədi 

təkmilləşdirmək fikrində idim. Ancaq danışdıqlarıma Demkonqres rəhbərlyinin verdiyi 

cavab belə oldu:  

 1. Bizi inandır ki, ideologiya lazımdır. Bizcə, ideologiya gərəksiz bir sahədir və 

dövlətin ideologiyası olmaz. Komissiyanı “İdeologiya komissiyası” adlandırmağımız şərti 

bir məsələdir və bizim ideologiyanı qəbul etməmiz anlamına gəlməz.  

                                            
   Rəhmətlik Əbülfəz bəylə ideologiyaya yönəlik heç bir fikir ayrılığımız yox idi, ancaq hətta o belə 
təbliğatı qəbul etmirdi və 1992-ci ildə AXC İdeologiya şöbəsinin gerçəkləşdirməyə çalışdığı önəmli bir 
təbliğat işini durdurmuşdu. Ona görə də, ideologiya ilə bağlı əsərimizin ilkin variantını bitirən kimi, dərhal 
təbliğatla bağlı bir əsər yazdıq və artıq Kələkidə olan Bəyə bu əsər haqqında da məlumat verdik. Bəy 
əsərimizin xeyirli-uğurlu olmasını dilədi, ayrı heç nə demədi.  
 1999-cu ildə bir gün Bəygildə oturub söhbət edirdik. Birdən Bəy soruşdu ki, təbliğatla bağlı əsərin 
çap oldumu? Dedim ki, xeyir, çap edilməyib hələ. Səbəbinin maddi çətinlik olduğunu bilən kimi Bəy 
köməkçisi Əli bəyi çağırdı ki, pencəyimi gətir. Əli bəy pencəyi gətirdi, Bəy pencəyinin qoltuq cibindən pul 
çıxarıb mənə uzatdı, “Təcili apar onu çap elətdir”-dedi. İstədim bir söz deyəm, Bəy qoymadı, qəti səslə 
dedi ki, daha bu məsələ bitdi, get kitabı çap elətdir!  
 Mən anladım ki, təbliğatla bağlı mübahisələrimizi xatırlatmasa da, Bəyi düşündürən əsərimin məhz 
təbliğatla bağlı olmasıdır və pulu da öncədən hazırlayıb cibinə qoymuşdu ki, mənə versin…  
 “Siyasi təbliğatın əsasları” (Bakı, 1999) kitabım o pulla min nüsxə çap edildi və BAB Mərkəzi 
Şurası üzvlərinə, BAB rayon bölmələrinə və kitabla maraqlanan hər kəsə paylandı…– A.R.   
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 2. Heydər Əliyev iqtidarı bizə sübut etdi ki, təbliğat gərəkli bir məsələdir. Ancaq 

bizim üçün sənin dediyin ideoloji təbliğat, siyasi təbliğat yox, yalnız siyasi reklamçılıq 

yetərlidir. Ona görə də, ideoloji və siyasi təbliğat məsələlərini boş ver.  

 3. İdeologiya komissiyasının işi seçkidən seçkiyə Demkonqres partiyalarının və 

Demkonqres namizədlərinin təbliğidir. Ona görə də, bütün fəaliyyətini yalnız dediyin o 

siyasi reklamçılıq üzərində qurmalısan…  

 “Köhnə hamam, köhnə tas” görməyim məni çox üzdü, öz umuduma güvənməyimə 

oxsındım (peşman oldum) və bu yanlış baxışlara nə qədər cavab vermək istəsəm də, 

alınmadı, dediklərimə önəm vermədilər və öz bildiklərini daha doğru saydılar. O 

danışığım Demkonqresdəki son çıxışım oldu, bir daha Demkonqresin tədbirlərinə 

qatılmadım…   

 Bu yaxınlarda əlyazmalarımı gözdən keçirərkən artıq unutduğum bir yazımı – 

“Demkonqresin təbliğat strategiyası”nı tapdım. Bu sənəd Demkonqres üçün yazılsa da, 

istənilən hər hansı bir siyasi qurum ondan yararlana bilər. Ona görə də, bu sənədi çap 

etməyi gərəkli saydım. Bəri başdan bildirim ki, əlyazmamı necə var, elə də saxladım. 

Ona bircə söz, bircə cümlə belə artırmadım, ancaq üstündən xətt çəkilmiş səhifə 

yarımadək bir hissəni çıxmalı oldum. Çünki bu hissə sırf Demkonqresə aid idi və artıq o 

qurum var olmadığı üçün, ona aid yazılanlar da önəmini itirmişdi…   

 “Demkonqresin təbliğat strategiyası” adlı yazımı oxucuların mühakiməsinə təqdim 

edirəm. Ancaq gözə alınmalıdır ki, on altı il öncə hazırlanmış bu yazı ilkin qaralama 

variantındadır və nə sonralar, nə də indi onun üzərində işləməmiş, heç bir düzəliş 

etməmişəm.  

 SA (SÖZ ARDI). Aqil Səmədbəylinin “Direnişten Bağımsızlığa Elçi Bey (İktidardan 

Devrilme Sebepleri ve Deviren Güçler)” kitabının Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindəki 

təqdimat törənində (24 iyun 2017-ci il) çıxış edən müxalifətçi praqmatist liderlərdən biri 

bu gün Azərbaycanda bir ideoloji davanın olduğunu və hüquq dövləti qurulanadək 

onun davam edəcəyini dedi.    

 Düzü, həm sevindim, həm də kədərləndim. Sevindim ki, praqmatist liderlərdən biri 

25 il geciksə də, ideoloji mübarizənin varlığını açıqca etiraf etməli oldu. Kədərləndim ki, 

ideoloji mübarizənin bitmə tarixi də (!) göstərildi. Deməli, ideoloji gerçəklik hələ də bu 

praqmatistlərə tam aydın deyil və onun haçansa bitəcəyini düşünürlər.     
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 Bu gün yaşadığım İsveç Krallığında (və az-çox tanıdığım öncül Batı dövlətlərində) 

bizim dilədiyimiz hüquq dövləti neçə on illərdi ki, qurulub, ancaq ideoloji mübarizə hələ 

də davam etməkdədir və bitənə də oxşamır... Gerçəyi də budur: dövlətlər və bir ölkədəki 

siyasi partiyalar arasında siyasi mübarizə var olduqca o mübarizənin ideoloji özülləri heç 

vaxt bitməyəcək, sadəcə, dəyişik biçimlərdə, fərqli düşüncə sistemləri halında daim 

davam edəcəkdir!  

 Bunu ona görə ayrıca vurğulamalı oldum ki, Azərbaycanda üçüncü milli 

demokratik iqtidar iş başına gəlib hüquq dövləti quracağı vaxt dünya təcrübəsini 

öyrənməklə yanaşı, ikinci milli demokratik iqtidarın strateji yanlışlığını da unutmasın: 

ideologiyasızlaşdırılma və təbliğatın önəmsizləşdirilməsi siyasəti yürütməklə öz oturduğu 

budağı kəsməsin, yoxsa yenə yıxılıb ağacdan – xalqdan aralı düşər...         

A. Rəhimoğlu 

 

 ...Azərbaycanın qurtuluşu yolunda ilk əsas strateji hədəf milli demokratik 

qüvvələrin öz aralarında bütünləşməsi və bu bütünləşmənin qorunub davam 

etdirilməsidir. Nəzərə alınmalıdır ki, nə şəxsiyyətəpərəstiş “məfkurəli” mövcud iqtidar, 

nə dini məfkurəli islamçılar, nə də sosialist və kommunist məfkurəsinin nostalgiyalı 

davamçıları Azərbaycanın qurtuluşunda və yüksəlişində heç vaxt ciddi bir rol oynaya 

bilməzlər. Bu tarixi missiya yalnız və yalnız milli demokratik qüvvələrin – millətçi liberal 

məfkurə daşıyıcılarının boynuna düşür. 

 Çox təəssüflər ki, bu gün milli demokratik qüvvələr 1. tarixi inkişafın zəruri nəticəsi; 

2. öz səhvləri və 3. mövcud iqtidarın yürütdüyü bölücü siyasət səbəblərinə görə, ayrı-ayrı 

partiyalara və bloklara parçalanmış, bir araya gələrək vahid milli demokratik gücə 

çevrilmək və klan iqtidarına qarşı birgə çıxış etmək əvəzinə, bölünərək daha çox bir-

birinə qarşı çarpışmaqdadır. 

 Bölünmə və əksər hallarda şəxsi, yaxud qrup mənfəətindən çıxış etmə milli 

demokratik qüvvələri çox-çox zəiflətmiş, klan iqtidarı qarşısında həddindən artıq gücsüz 

bir duruma düşürmüş və milli demokratik qüvvələrin öz tarixi missiyalarını gerçəkləşdirə 

bilməmələrinə səbəb olmuşdur. Bu isə, necə açıqlanmasından, yaxud necə 

yozulmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanın indiki ağır duruma düşməsində milli 

demokratik qüvvələri klan iqtidarı ilə suç ortağı saymağa əsas verir. Çünki dövlətin və 
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millətin idarə olunması, mövcud durumu, gələcək taleyi və s. məsələlərdə siyasi güc 

amili təməl amildir. Dövlətin və millətin siyasi güc amilinin iqtidar və müxalifət tərkib 

hissələrinə ayrılması onların heç birisini məsuliyyətdən azad etmir. İqtidarın məsuliyyəti 

nə qədər çox olur-olsun, müxalifətin də məsuliyyəti az deyil. Unudulmasın ki, xalq ayağa 

qalxanda təkcə iqtidardan yox, həm də müxalifətdən hesab soracaq. Axı millətin doğru 

hakimiyyət qurması, yaxud “pis iqtidarı” “yaxşı iqtidarla” əvəz etməsi prosesinə məhz 

müxalifət rəhbərlik edir. Bəs mövcud müxalifət özünün bu mühüm vəzifəsini niyə yerinə 

yetirmir? Deyilə bilər ki, iqtidar güclüdür, qoymur. O zaman “Müxalifət niyə zəifdir?” sualı 

ortaya çıxır. 

 Müxalifət heç bir vəchlə öz zəifliyinə haqlılıq qazandıra bilməz. Zəifsən, buyur, 

doğru siyasət yürüt və güclən! Bacarmırsansa, siyasətlə məşğul olma, özünü müxalifət 

adlandırıb milləti arxayın salaraq aldatma. Qoy millət öz həqiqi və güclü müxalifətini 

yetişdirsin. Əgər indiki müxalifət, özəlliklə də milli demokratik qüvvələr özlərini həqiqi 

müxalifət hesab edirsə, o zaman labüdən güclənməli və öz vəzifələrini həyata keçirməyi 

bacarmalıdır! 

 Min illərin sınağından çıxmış “Güc birlikdədir!” strateji düsturu açıq-aydın şəkildə 

ortaya qoyur ki, müxalifətin güclənməsi üçün ilk əsas şərt milli demokratik qüvvələrin öz 

aralarında bütünləşməsi və bu bütünləşmənin qorunub davam etdirilməsidir. Lakin 

bölünmüş milli demokratik qüvvələr içərisində bu mühüm strateji hədəfin 

gerçəkləşdirilməsini hansı qurum həyata keçirə bilər? İndiki anda belə bir şans yalnız 

Demkonqresə məxsusdur!.. 

 Bunun üçün Demkonqres əsas götürəcəyi bütün strateji hədəfləri, bu hədəflərə 

uyğun yürüdəcəyi siyasi xətləri, həmin siyasi xətlərin gerçəkləşməsinə aparacaq 

taktikaları və s. və i.a. doğru təsbit etməli və addım-addım uyğun güc formalaşdırmağı 

bacarmalıdır. Bu yöndə ən mühüm məsələlərdən biri Demkonqresin vahid təbliğat 

strategiyası və ona uyğun vahid təbliğat siyasətidir. 

 Demkonqresin vahid təbliğat strategiyası dörd əsas xətt üzrə hazırlanmalı və 

gerçəkləşdirilməlidir:  

 1. geniş xalq kütlələrinə yönəlik fəaliyyət xətti;  

 2. Demkonqresin özünə yönəlik fəaliyyət xətti;  

 3. müttəfiqlərə yönəlik fəaliyyət xətti;  
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 4. rəqiblərə yönəlik fəaliyyət xətti. 

 Bu xətlərdən hər birinə ayrı-ayrılıqda qısaca diqqət yetirək.  

I. Geniş xalq kütlələrinə yönəlik fəaliyyət xətti  

 İqtidar idarə edən, müxalifət idarəediciliyə can atan, geniş xalq kütlələri isə idarə 

olunandır. İdarə edənlə idarəediciliyə can atan qüvvə arasındakı siyasi mübarizənin 

başlıca məqsədi idarə olunan geniş xalq kütlələrinin inamını, etimadını qazanaraq 

hakimiyyətə – iqtidara gəlmək, yaxud onu əldə saxlamaq uğrundadır.  

 Hər hansı bir siyasi qüvvənin iqtidara gəlməsində, yaxud iqtidarı əldə saxlaya 

bilməsində idarə olunanların itaəti çox mühüm önəmə malikdir. Bu itaətin yaranmasında 

və davam etməsində qorxu, alışqanlıq, ikna (qənaəti dəyişmə) amilləri ciddi rol 

oynasa da, dövrümüz üçün ən başlıca amil legitimlik (1. haqlılıq və 2. qanunilik) 

hesab olunur. Günümüzdə legitimlik idarə olunanların idarə edənlərə könüllü itaətinin 

təməl şərtidir. Geniş xalq kütlələrinin nəzərində hansı siyasi qüvvə haqlılıq qazanırsa, 

üstün gücə çevrilir və gec-tez hakimiyyətə gələrək qanuniləşir. 

 Haqlılıq anlayışı birbaşa legitimlik obyektləri üzrə formalaşar. Legitimliyin iki əsas 

obyekti var: 

 1. Siyasi rejim və onun normaları, dəyərləri, prinsipləri. 

 2. Bu rejimi təmsil edən siyasi qüvvə. 

 Siyasi rejim və siyasi qüvvə bir-biri ilə sıx bağlı olan anlayışlardır. Geniş xalq 

kütlələri ya siyasi rejimdən çıxış edərək siyasi qüvvəni dəyərləndirər, ya da siyasi 

qüvvəyə baxıb siyasi rejimə qiymət verər. O yerdə ki, toplumun siyasi mədəniyyəti 

inkişaf etməmişdir, siyasi şüuru gəlişməmişdir və siyasi institutlaşma tam 

oturuşmamışdır, orada mövcud siyasi qüvvədən çıxış edərək siyasi rejimi 

dəyərləndirərlər.  

 Siyasi mədəniyyəti az-çox inkişaf etmiş, siyasi şüuru nisbətən gəlişmiş və siyasi 

institutlaşma yönündə müəyyən məsafə qət etmiş toplumlarda isə əksinə, məhz siyasi 

rejim və onun normaları, dəyərləri, prinsipləri meyar kimi götürülərək siyasi 

qüvvəyə qiymət verilər. 

                                            
   Bu anlayışlar üçün bizim “Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar və AXCP-də “Yurd” fraksiyası” 
(Bakı: 2000) və ya onun təkrar çapı olan “Sosiologiyada patiyadaxili qruplaşmalar” (Bakı, 2016) kitabımıza 
baxıla bilər – A.R. 
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 Xatırladaq ki, 1988 – 1992-ci illərdə Azərbaycan milli demokratik qüvvələrinin geniş 

xalq kütlələrinə yönəlik təbliğat fəaliyyətində başlıca strateji hədəf demokratik rejim 

və onun normaları, dəyərləri, prinsipləri olmuşdur. Geniş xalq kütlələri totalitar Sovet 

rejimi ilə müqayisədə demokratik rejimi üstün bilmiş, onu əsas götürərək meyara 

çevirmiş və məhz bu meyarın tələbi ilə partnomenklatura iqtidarını yox, idarəediciliyə 

can atan milli demokratik qüvvələri haqlı sayıb dəstəkləmişdir. 

 Eyni zamanda, xatırladaq ki, hərəkatçılıq ruhu güclü olduğu üçün milli demokratik 

qüvvələr partnomenklatura iqtidarına qarşı birgə hərəkət edir və xalqa vahid qüvvə təsiri 

bağışlayırdılar. Başqa sözlə, həmin dövrdə Azərbaycanda sadə bir situasiya vardı: bir 

tərəfdə totalitar Sovet rejimi və onu təmsil edən partnomenklatura iqtidarı, digər tərəfdə 

isə xalqın hələ yaxından tanımadığı, lakin gələcəyə dair şirin vədlər verən demokratik 

rejim və onun təmsilçiləri – milli demokratik qüvvələr dururdu. Xalq bu sadə situasiyada 

asanlıqla seçim yapdı: demokratik rejimi və onun təmsilçisi olan milli demokratik 

qüvvələri dəstəklədi! 

 İndi isə Azərbaycanda mürəkkəb bir situasiya mövcuddur: bir tərəfdə avtoritar 

rejim və onu təmsil edən klan iqtidarı durur (klan istidarının vahid liderə və vahid 

komandaya malik olmasını unutmayaq), digər tərəfdə isə xalqa anarxiya, hərc-mərclik 

kimi təqdim edilmiş demokratik rejim və onu təmsil edən bölünmüş, neçə-neçə 

düşərgəyə parçalanmış müxalifət dayanır (bu müxalifətin vahid liderə və vahid 

komandaya malik olmadığını da unutmayaq). 

 Xalq avtoritar rejimdən və onu təmsil edən klan iqtidarından narazıdır. Lakin 

anarxiya, hərc-mərclik kimi təqdim olunmuş demokratik rejimdən və onu təmsil edən milli 

demokratik qüvvələrdən də razı deyil. Özəlliklə, milli demokratik qüvvələrin bir neçə 

düşərgəyə bölünməsi və hər düşərgənin öz lideri, öz komandası ilə ortaya çıxması çox 

mürəkkəb situasiya yaradır və xalq seçim yapmaqda ciddi çətinlik çəkir. Siyasi 

mədəniyyət, siyasi şüur, siyasi institutlaşma amillərinin tam oturuşmadığı və mürəkkəb 

situasiyanın mövcud olduğu bir şəraitdə xalqın doğru qərar verib düzgün seçim yapması 

çox da asan bir məsələ deyil. 

 Belə bir şəraitdə milli demokratik qüvvələr geniş xalq kütlələrinə yönəlik təbliğat 

fəaliyyətlərində nə edir və nə etməlidir? 
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 Nə edir? sualından başlayaq. Müşahidələr göstərir ki, milli demokratik qüvvələr 

geniş xalq kütlələrinə yönəlik təbliğat fəaliyyətlərində başlıca strateji hədəflərin öncəlik 

sıralanmasını aşağıdakı şəkildə qəbul edirlər:  

 1. avtoritar rejimin pislənməsi; 

 2. klan iqtidarının pislənməsi; 

 3. milli demokratik qüvvələrdən hər birinin öz liderini və öz komandasını tərifləməsi; 

 4. demokratik rejimin təriflənməsi və s. 

 Mövcud iqtidara yönəlik 1-ci və 2-ci hədəfin öncəlik sıralanması tamam doğrudur. 

Lakin müxalifətə yönəlik təbliğatda strateji hədəflərin öncəlik sıralanması tamam yanlış 

olub xeyirdən çox ziyan verir. Çünki müxalifətə yönəlik təbliğatda bu cür öncəlik 

sıralanması siyasi qüvvə anlayışını siyasi rejim anlayışından qabağa keçirir və nəticədə, 

siyasi qüvvə siyasi rejimin dəyərləndirilmə meyarına çevrilir. Milli demokratik 

qüvvələr ayrı-ayrı düşərgələrə bölündüyünə, hər düşərgənin də öz lideri, öz komandası 

olduğuna görə, siyasi qüvvə amilinin qabardılması və meyara çevrilməsu ona gətirib 

çıxarır ki, geniş xalq kütlələrində demokratik rejimin anarxiya, hərc-mərclik olması 

qənaəti daha da möhkəmlənir. Bu isə xalqın milli  demokratik qüvvələri dəstəkləməsi 

yolunda çox ciddi bir sosial-psixoloji maneə yaradır. 

 Şübhəsiz ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var (Ə.Elçibəy) və Azərbaycan toplumunun 

da mürəkkəb situasiya şəraitində doğru qərar qəbul edib düzgün seçim yapması üçün 

müəyyən zaman keçməlidir. Lakin burada iki məsələ unudulmamalıdır: 1. heç bir iş 

görmədən sakitcə oturub zamanın keçməsini gözləmək vaxt itirməkdən başqa şey deyil; 

2. Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır və adətən, keçid dövründə müəyyən qüvvələr 

köhnəni qorumağa can atar, digər tərəfdən isə müəyyən qüvvələr də çalışar ki, yenini 

gerçəkləşdirsin. 

 Bu gün Azərbaycanda totalitar Sovet rejiminin bir uzantısı olan indiki avtoritar rejimi 

qorumağa can atanlar xalq içərisində “güclü əl” istəyini körükləyərək mövcud iqtidarın 

liderini və onun komandasını (varis də daxil) öz təbliğatlarının başlıca strateji hədəfinə 

çevirmişlər. Demokratik rejim istəyən milli demokratik qüvvələr isə yenini 

gerçəkləşdirməyə xüsusi önəm vermək əvəzinə, iqtidarın çaldığı havaya oynayır və 

iqtidarın vahid siyasi qüvvə amilinə qarşı özlərinin dağınıq siyasi qüvvə amillərini 

qabardırlar. Lakin unudurlar ki, siyasi qüvvə (lider və onun komandası) amili 
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mövcud iqtidarın avtoritar rejimi qurmaq və yaşatmaq üçün önəm verib irəli 

sürdüyü bir müstəvidir. Hər komanda öz meydançasında – özünə doğma müstəvidə 

daha yaxşı oynayar və təbii ki, indiyədək siyasi qüvvə müstəvisində də məhz mövcud 

iqtidar özünü daha üstün göstərmişdir. Əgər siyasi mübarizədə müxalifət iqtidara qalib 

gəlmək istəyirsə, o zaman mütləq müstəvi dəyişilməli və mübarizə iqtidara məxsus 

müstəvidə yox, müxalifətə məxsus müstəvidə getməlidir. Müxalifətə məxsus müstəvi 

məhz siyasi rejim müstəvisidir. 

 Mübarizəni siyasi rejim müstəvisinə keçirmək üçün müxalifət əvvəla, demokratik 

rejimin anarxiya, hərc-mərclik olması qənaətinin yanlışlığını, iqtidar tərəfindən 

uydurulduğunu geniş xalq kütlələrinə açıqlamalı; ikincisi də, xalqda xilas yolunun yalnız 

demokratik rejimlə bağlılığı qənaətini formalaşdıra bilməlidir. Bunun üçün milli 

demokratik qüvvələrin hamısı geniş xalq kütlələrinə yönəlik təbliğat fəaliyyətlərinin 

başlıca strateji hədəfi kimi siyasi qüvvə amilini yox, siyasi rejim amilini qabartmalı və 

ona özəl diqqət yetirməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, siyasi qüvvə amili milli demokratik 

qüvvələri ayıran, bölən, bir-birinə qarşı rəqibə çevirən amildir; siyasi rejim amili 

isə onları birləşdirən, vahid gücə çevirən, birgə hərəkət etməyə yönəldən amildir. 

Deməli, yuxarıdakı “Nə etməlidir?” sualının cavabı ortaya çıxır: milli demokratik 

qüvvələr geniş xalq kütlələrinə yönəlik təbliğat fəaliyyətlərində siyasi rejim amilini 

özlərinin başlıca strateji hədəfinə çevirməlidir! 

 Təbii ki, hər rejimin öz iqtidar komandası var və iqtidar uğrundakı siyasi mübarizə 

elə rejim uğrundakı mübarizə ilə sıx bağlıdır. Buradan hərəkətlə deyilə bilər ki, rejim və 

iqtidar uğrunda mübarizə yanaşı aparılmalı, siyasi rejimlə siyasi qüvvənin təbliğatı 

paralel getməlidir. Bu fikir zahiri baxımdan doğru, mahiyyət baxımından isə yanlışdır. 

Çünki yeninin bərqərar olması üçün təbliğatın strateji hədəflərinin öncəlik 

sıralanmasında ağırlıq mərkəzi paylaşılmamalı, ən önəmli olanın üstündə 

yoğunlaşmalıdır. Burada nəyin – siyasi rejimin, yoxsa siyasi qüvvənin meyara çevrilməsi 

çox böyük önəm daşıyır və Azərbaycanda demokratiya mədəniyyətinin tam qələbəsi 

üçün siyasi rejim amili qalan bütün amilləri, o sıradan siyasi qüvvə amilini 

qiymətləndirmədə aparıcı meyar sayılmalıdır. Bu isə təbliğatda ağırlıq mərkəzinin mütləq 

siyasi rejim amili üzərinə düşməsini tələb edir. 
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 Siyasi qüvvə konkret olaraq gözlə görünən canlı insan və insan qruplarıdır. Siyasi 

rejim isə nisbətən mücərrəd olan, müəyyən ideyaları və bu ideyalara bağlı norma, dəyər, 

prinsipləri əks etdirən bir mahiyyət daşıyır. Bu fərqlilik siyasi rejimə və siyasi qüvvəyə 

yönəlik təbliğatın da fərqliliyinə, daha doğrusu, müxtəlifliyinə səbəb olur. Nəticədə, ən 

azı üç növ təbliğat ortaya çıxır. 

 1. İdeoloji təbliğat – siyasi rejimə yönəlik təbliğatdır; 

 2. Siyasi təbliğat – siyasi qüvvənin yürütdüyü siyasi xətlərə, ayrı-ayrı məsələlərlə 

bağlı atdığı siyasi addımlara, ortaya qoyduğu siyasi mövqelərə və s. yönəlik təbliğatdır; 

 3. Siyasi reklamçılıq – seçki zamanı siyasi qüvvənin kadrlarını (qismən də onların 

fikirlərini) tanıtmağa yönəlik təbliğatdır (Bəzən siyasi reklamşılıq siyasi təbliğatın 

qısamüddətli keçici bir növü kimi də qəbul edilir). 

 Çox təəssüflər ki, milli demokratik qüvvələrə daxil bəzi siyasi xadimlər təbliğat 

deyərkən yalnız siyasi reklamçılığı anlayır və siyasi təbliğatı qismən, ideoloji təbliğatı isə 

tamamilə inkar edirlər. Lakin bu səhv yanaşma əslində öz oturduğu budağı kəsməkdən, 

öz-özünü tərksilah etməkdən başqa bir şey deyil... 

 Azərbaycan milli demokratik qüvvələrinə məxsus təbliğatın başlıca strateji hədəfinə 

çevrilməli olan siyasi rejim amili məhz ideoloji təbliğat tələb edir. Çünki uzunmüddətli 

ideoloji təbliğat olmadan xalq içərisində demokratik rejimə müsbət yanaşım 

formalaşdırmaq və siyasi qüvvəni qiymətləndirmədə xalqı demokratik rejim meyarından 

çıxış etməyə yönləndirmək olmaz. Bu işdə siyasi reklamçılığın, hətta siyasi təbliğatın 

belə çox da ciddi rolu yoxdur və min təəssüflər ki, milli demokratik qüvvələr 1993-cü 

ildən bəri ideoloji təbliğat məsələsində çox geri qalmışlar...    

                                            
  Yadımızdadır ki, o zaman – Demkonqresin toplantısında danışarkən aydınlıq üçün təbliğatla əkini 
tutuşdurmuş və təxminən bunları demişdik: Təsəvvür edin ki, bir parça daşlı-kəsəkli, quruyub bərkimiş bir 
sahəniz var. Əlinizdəki toxumu bu sahəyə səpsəniz, azacıq məhsul götürmə şansınız ola, ya olmaya… 
Yox, əgər öncə bu sahəni daş-kəsəkdən təmizləsəniz, belləyib, şumlayıb, suvarıb… əkinə yararlı bir 
duruma gətirdikdən sonra əlinizdəki toxumu ora səpsəniz, onda yetərincə yüksək düzeydə məhsul 
götürmə şansınız olar. İdeoloji və siyasi təbliğat məhz ikinci durum deməkdir: toplumu uyğun yöndə 
yetişdirir və seçki zamanı siyasi reklamçılığın uğur qazanması üçün əlverişli mühit yaratmış olursan.  
 Birinci durum – ideoloji və siyasi təbliğatsız siyasi reklamçılıq nəinki toxumu daşlı-kəsəkli, quruyub 
bərkimiş bir sahəyə, hətta daş-qayanın üstünə səpib məhsul gözləmək kimi mənasız bir işdir. Başqa 
sözlə, bir-iki aylıq siyasi reklamçılığın uğur qazana bilməsi dörd-beş (bəzən daha çox) illik ideoloji və siyasi 
təbliğatın toplumda yarada bildiyi əlverişli uyğun mühitə bağlıdır. Belə əlverişli uyğun mühit yaradılmayıbsa 
– ideoloji və siyasi təbliğat aparılmayıbsa, siyasi reklamçılığın heç bir anlamı yoxdur və öncədən 
uğursuzluğa düçardır – A.R.          
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 İdeoloji təbliğatın başlıca strateji hədəfi ilə bağlı ən mühüm məsələlərdən biri bu 

hədəfin nisbətən sadə, qısa və aydın bir şəkildə geniş xalq kütlələrinə mənimsədilməsi 

və xalqın həmin hədəfi gerçəkləşdirmə istəyinin anbaan yüksəldilməsidir. 1988 – 92-ci 

illərdəki “Qarabağ!”, “Azadlıq!”, “İstiqlal!”, “Demokratiya!” şüarları məhz bu tələbə cavab 

verir və milli demokratik qüvvələrin nə istədiklərini xalqa asanlıqla yetirirdi. Ancaq 1993-

cü ildən bəri klan iqtidarı həmin şüarları müxalifətin əlindən alaraq özü deməyə başlamış 

və bununla da müxalifəti strateji hədəf baxımından tərksilah etmişdir (Eyni şüarları 

müxalifət də deyir, iqtidar da, xalq üçün bir fərqi varmı?!) 

 Təbii ki, “Azadlıq!”, “İstiqlal!”, “Demokratiya!” şüarlarının mahiyyətini müxalifət və 

klan iqtidarı tamam fərqli şəkillərdə anlayır. Lakin bu fərqliliyi geniş xalq kütlələrinə 

anlatmaq çox çətin və indiki anda – iqtidarın müxalifəti düşmən kimi tanıtmağa geniş 

meydan açdığı bir zamanda təxminən imkansız bir məsələ kimi görünür (söhbət siyasi 

şüur səviyyəsi az-çox yüksək olan bir ovuc seçkin insandan yox, geniş xalq kütlələrindən 

gedir). Lakin siyasətdə mümkün olmayan şey yoxdur. Bu durumda müxalifət iki yola baş 

vura bilər: 

 1. tamam yeni bir strateji hədəf və onu əks etdirən yeni bir şüar irəli sürmək; 

 2. əvvəlki hədəf və şüarların fərqli yönünü usanmadan qabartmağa çalışmaq. 

 Mərhum Ə.Elçibəyin “Bütöv Azərbaycan”a yönəlik təbliğatı məhz 1-ci yola aid çox 

uğurlu bir addım oldu. Passivləşərək kənara çəkilmiş, yaxud siyasətə qoşulmamış 

minlərlə insan Bütöv Azərbaycan ideyasını açıq və fəal şəkildə dəstəkləməyə başladı, 

on mindən çox bitərəf şəxs BAB sıralarına qatıldı. Klan iqtidarı bu yeni hədəfə sahib 

çıxmaq istəsə belə, mövcud şəraitdə bunu yapa bilməyəcək. Təəssüflər ki, milli 

demokratik  qüvvələrdən bəziləri məsələnun təkcə sabahla bağlı bir xəyal olmadığını, 

həm də günümüzün reallığı olduğunu doğru dəyərləndirə bilməmişdir. 

 2-ci yol isə özəlliklə “demokratiya” hədəfinə və şüarına fərqli yanaşmanın 

qabardılmasını tələb edir. Lakin müxalifət qüvvələrinin böyük bir qismi bu fərqli 

yanaşmanı belə təqdim edir: “Klan iqtidarı pisdir, getməlidir və yerinə demokratik filan 

partiya (bəzən də filankəs) gəlməlidir”. 

 Təbii ki, təbliğat elmindən və sənətindən xəbərsiz bu bayağı təbliğat qətiyyən uğur 

qazana bilməz. Çünki bu tip təbliğat daha çox şəxsi çıxar və ya qrup mənfəəti anlayışı 
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yaradır və geniş xalq kütlələri tərəfindən müqavimətlə qarşılanmaqdadır (iqtidarın əks-

təbliğatının təsirini də unutmayaq). 

 Şəxsi çıxar, yaxud qrup mənfəəti anlayışı doğura biləcək istənilən təbliğat öncədən 

uğursuzluğa məhkumdur (filan partiyanın, yaxud filankəsin iqtidara gəlməsinin hamının 

mənafeyinə uyğunluğuna özündən başqa heç kimi inandıra bilməzsən). Ona görə də, 

milli demokratik qüvvələr “demokratiya” hədəfinə və şüarına fərqli yanaşmalarının məhz 

ümummilli mənafeyə uyğun olması yönünə özəl diqqət yetirməlidir. 

 Bu gün milli demokratik qüvvələrin “demokratiya” (demokratik rejim) məsələsində 

qabardacaqları fərqli yanaşım milli dövlət anlayışıdır. Demokratik siyasi rejim strateji 

hədəfini sadə, qısa və aydın şəkildə əks etdirən şüar kimi milli dövlət anlayışı bütün 

milli demokratik qüvvələrin təbliğatında ön plana keçməli və iki nəfərin şəxsi söhbətindən 

tutmuş qəzet səhifələrinə, TV ekranlarına, auditoriya kürsülərinə, konfranslara, piket, 

yürüş, mitinq iştirakçılarının bağırtılarınadək hər yerdə milli dövlət anlayışı 

qabardılmalıdır. Xalqa aşılanmalıdır ki, bütün bəlaların kökü milli dövlətin yoxluğunda və 

klan iqtidarının milli dövlət əvəzinə, tayfa dövləti – avtoritar rejim yaratmasındadır. Əgər 

xalq düşdüyü ağır vəziyyətdən qurtulmaq istəyirsə, o zaman tayfa dövləti ortadan 

qalxmalı və bir ovuc tayfanın yox, bütün millətin mənafeyini, iradəsini əsas alan milli 

dövlət yaranmalıdır (Bu anlayışı “Tayfa, yoxsa millət?!”, “Tayfa dövləti yox, millətin 

dövləti”, “Tayfamı hakim olsun, millətmi hakim olsun?!”, “Tayfanınmı iradəsi, yoxsa 

millətinmi iradəsi?!”) və s. şəkillərdə də yaymaq mümkündür). Elə bir durum 

yaradılmalıdır ki, milli dövlət istəyi bütün müxalifətin və geniş xalq kütlələrinin ən 

başlıca istəyinə, gündəlik tələbatına çevrilsin. 

 Deməli, geniş xalq kütlələrinə yönəlik təbliğatda başlıca strateji hədəf kimi məhz 

milli dövlət anlayışı əsas götürülməlidir. Unudulmasın ki, xalq içərisində milli dövlət 

istəyi qabarıb önə çıxmazsa, bu milli dövləti quracaq milli demokratik qüvvələr də 

nüfuz qazanıb iqtidara gəlmə şansı əldə edə bilməzlər. Bu isə o deməkdir ki, 

müxalifətin iqtidara gəlmə yolu məhz ideoloji təbliğatdan başlanır. 

                                            
  Günümüzün şərtlərinə uyğun olaraq, ayrıca vurğulayaq ki, müsavatçılıq məfkurəsinin özülündə 
duran solidarizm/təsanüdçülük/ülüş anlayışı milli dövlət hədəfinin təbliğində öncəlik sırası qazanmalı və 
bütün diqqət daha çox bu sorun üzərində toplanmalıdır. Geniş xalq kütlələri içərisində maraq oyatmada və 
onların diqqətini çəkərək milli dövlətlə avtoritar dövlət arasındakı fərqi ortaya qoymada bu məsələnin 
önəmi çox böyükdür – A.R.   
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 Burada bir məsələ də qeyd olunmalıdır: klan iqtidarının yürütdüyü yerlibazlıq 

siyasəti müxalifətin diqqətini siyasi rejim amilindən ayırmaqda və istər xalq, istərsə də 

müxalifət içərisində uyğun cavabların doğmasına yol açmaqdadır. Klan iqtidarının 

yerlibazlığına qarşı yerlibazlıqla cavab verilməsi həm xalq, həm də müxalifət içərisində 

bölücülüyü daha da  körükləməkdə, müxalifətin bölünmüşlüyünü daha da artırmaqda və 

klan iqtidarına qarşı milli demokratik qüvvələrin birləşməsini əngəlləməkdədir. Çox 

təəssüflər ki, milli demokratik qüvvələr içərisində buna uyanlar az deyil. Dünən Bütöv 

Azərbaycandan həyəcanla bəhs edən millətçi, türkçü bir insanın – Tahir Kərimlinin bu 

gün cılız bir yerlibaza çevrilərək milli mübarizə meydanından yoxa çıxması milli 

demokratik qüvvələr üçün ibrət dərsi olmalıdır. Klan iqtidarının yaydığı yerlibazlıq virusu 

ilə xəstələnmiş Tahir Kərimli sindromu açıq-aydın göstərir ki, klan iqtidarının tayfa 

dövlətinə qarşı milli demokratik qüvvələrin irəli sürəcəyi yalnız bir gerçəklik var: milli 

dövlət! Tayfanın yox, millətin dövləti! 

 Bu gerçəkliyin qabardılması diqqəti təkcə siyasi rejim amilinə yönəltməz, həm də 

xalqın birlik və bərabərliyini qoruyar, millətimizin milli kimlik şüurunu yüksəldər və milli 

demokratik təfəkkürümüzün regional təfəkkürciyəzlərə bölünməsini önləyər.  

 Unudulmamalıdır ki, geniş xalq kütlələri müxalifətin vahid qüvvə kimi çıxış etməsini 

istəyir. Lakin vahid namizəd və vahid komanda məsələsi fikir ayrılığı yaradaraq 

müxalifəti böldüyü üçün xalqın bu istəyi gerçəkləşə bilmir. Ona görə də, təkrar edirik: bu 

məsələ gündəlikdən çıxarılaraq ikinci plana keçirilməli və müxalifəti birləşdirəcək ən 

mühüm amil kimi yalnız siyasi rejim məsələsi qabardılmalıdır. Bu zaman avtoritar 

rejim əvəzinə demokratik rejimin əsas götürülməsi və tayfa dövləti yerinə milli dövlət 

qurulması başlıca strateji hədəf olaraq geniş şəkildə təqdim edilməlidir. Çünki siyasi 

rejim məsələsində  

 a) elə bir ciddi ixtilaf olmadığı üçün müxalifət təxminən eyni mövqedən çıxış 

edəcək və xalqa vahid qüvvə olaraq görünəcəkdir;  

 b) demokratik siyasi rejimin başlıca strateji hədəf kimi götürülməsi müxalifətin 

şəxsi, yaxud qrup mənfəəti güdərək yalnız kürsü davası aparması qənaətini ortadan 

qaldıracaqdır;  
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 c) xalqda demokratik siyasi rejim amili dəyərləndirici meyara çevrilərək bu rejimi 

hansı siyasi qüvvənin – iqtidarın, yoxsa müxalifətin qura biləcəyi qənaətini 

formalaşdıracaqdır və s. 

 Siyasi rejim amilinin qabardılmasl təbii ki, buna yönəlik əks-təbliğatın da 

güclənməsinə səbəb olacaqdır. Bu əks-təbliğatda 1992 – 93-cü illərdəki demokratik 

rejimin hərc-mərclik, ararxiya olması qənaəti, o dövr milli demokratik iqtidar kadrlarının 

səriştəsizliyi vb. ön plana çıxarılacaqdır. Həmin əks-təbliğatda mənfi imic yaradılmasına 

yönəlmiş bütün yanaşımlar toplanaraq öyrənilməli, onların yıpradılması və həm 

demokratik rejim, həm də milli demokratik iqtidar kadrlarına (təbii ki, olumsuz rol 

oynamışlar çıxdaş edilməklə) yönəlik müsbət yanaşımlar geniş şəkildə xalqa təqdim 

edilməlidir. Bu zaman demokratik rejimlə avtoritar rejim və milli demokratik iqtidar 

kadrları ilə klan iqtidarı kadrlarının tutuşdurulması – müqayisə edilməsi çox gərəklidir. 

 

II. Demkonqresin özünə yönəlik təbliğat 

 AXCP – Müsavat uzlaşması və bu partiyaların aparıcılığı ilə yaranmış Demkonqres 

milli demokratik qüvvələrin ən güclü düşərgəsidir. Demkonqresin mövcudluğu üzv 

partiyalar, özəlliklə AXCP – Müsavat arasındakı uzlaşmaya bağlıdır. 

 Milli demokratik qüvvələrin ən güclü düşərgəsi – bloku olaraq Demkonqres 

birmənalı şəkildə ana müxalifət adını üstlənməli, ölkə içində və dışında iqtidara gəlməyə 

ən çox şansı olan bir qüvvə kimi tanınmalı, qəbul edilməli və gerçəkdən də iqtidara 

gəlməyi bacarmalıdır. Bunun ilk əsas şərti Demkonqresə üzv partiyalar arasındakı 

münasibətlərin doğru yöndə qurulmasına bağlıdır. 

 Ortaq hədəfləri həyata keçirməkdə birgə hərəkət etmə istəyi istənilən blokun 

yaranması üçün yetərlidir. Lakin bu ilk şərtlə bərabər qarşılıqlı güzəşt duyğusu və 

bacarığı, həmçinin işbirliyi ruhu şərtləri də ortada yoxsa, blokun davamlılığı şübhə 

altındadır. Deməli, Demkonqresin öz varlığını qoruyaraq davam etdirməsi və sonadək 

                                            
  Yazı yazılarkən diqqət yetirmədiyimiz bir nöqtəyə də toxunaq: təbii ki, klan iqtidarı əks-təbliğatla 
yanaşı, milli demokratik düşərgənin milli dövlət anlayışını da mənimsəməyə çalışacaq. Ancaq unutmayaq 
ki, Bütöv Azərbaycan strateji hədəfinə tam yiyə dura bilmədiyi kimi, milli dövlət strateji hədəfini də öz 
təkəlinə keçirə bilməyəcəkdir. Çünki hər iki strateji hədəf üzrə klan iqtidarı gözdən pərdə asmaq üçün bir-
iki söz ortaya ata bilər, ancaq xalq arasında deyildiyi kimi, əskisi yanıq olduğuna görə, bu hədəflərin 
mahiyyətini sonadək ortaya qoya bilməz. Deyəcəkləri sözlər də müxalifətə əks-təbliğat üçün geniş 
imkanlar yaradacaqdır – A.R.   
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gedə bilməsi üçün mütləq üç mühüm şərtə əməl edilməlidir: 1. ortaq hədəfləri həyata 

keçirməkdə birgə hərəkər etmə istəyi; 2. qarşılıqlı güzəşt duyğusu və bacarığı; 3. işbirliyi 

ruhu. 

 Bu üç şərtin nəinki mövcudluğu, həm də üzv partiyalar tərəfindən onlara dəqiq 

əməl olunması və bu zaman heç bir gizli niyyət güdülməməsi Demkonqresə daxil partiya 

üzvləri tərəfindən açıq-aydın şəkildə bilinməli, ümumi razılıqla qarşılanmalıdır. 

 Üzv partiyanın başqa bir gizli, yaxud ard hədəfi yoxsa, birinci şərtlə bağlı 

uzlaşmada çox da ciddi çətinlik olmaz. Ən çətini ikinci şərtlə bağlı uzlaşmadır (üçüncü 

şərtlə bağlı uzlaşma məhz ikinci şərtin davamıdır və ondan doğur). Əgər bloka üzv 

partiyalar arasında qarşılıqlı güzəşt duyğusu və bacarığı yoxsa, gec-tez blokdakı 

uzlaşma (konsensus) labüdən pozuşma (dissensus) ilə əvəzlənəcək, öncə blokun birgə 

fəaliyyəti zəifləyəcək, sonra isə blok dağılacaqdır. Əgər blokun qorunub davam 

etdirilməsini istəyiriksə, hökmən üzvlər arasında qarşılıqlı güzəşt duyğusu və bacarığının 

(və ondan doğan işbirliyi ruhunun) mövcudluğuna özəl diqqət yetirməliyik. 

 Təbii ki, üzv partiyalar arasında müəyyən  rəqabət ola bilər. Lakin bu rəqabət sərt 

xarakter daşımamalı və üç təməl uzlaşma məsələsi dartışma obyektinə çevrilməməlidir: 

1. məfkurə məsələsi; 2. lider və liderətrafı aparıcı kadrlar məsələsi; 3. blokdaxili 

münasibətləri tənzimləyən “oyun qaydaları” (normalar, dəyərlər və prinsiplər). 

 Bu üç məsələyə dair mütləq tam və qəti razılaşma əldə edilməlidir. Birinci məsələ 

ilə bağlı razılaşma “Yolumuz M.Ə.Rəsulzadə – Ə.Elçibəy yoludur!” inancında 

mövcuddur. Lakin buna barmaqarası baxılmamalı və nəzərə alınmalıdır ki, geniş xalq 

kütlələri içərisində demokratik siyasi rejimin qabardılıb meyara çevrilə bilməsi məhz 

məfkurə və ona bağlı ideoloji təbliğat sayəsində mümkündür. Bu isə Demkonqresə 

daxil üzv partiyaların sabit qüvvəsinin qorunmasında, yeni üzv və tərəfdarlarla 

gücləməsində çox mühüm rol oynayır. 

 Üçüncü məsələ Demkonqresin Əsasnaməsi ilə tənzimlənir və bu sənəddə 

gərəkən qaydalar razılaşma ilə əks olunur. 

 İkinci məsələnin bir hissəsi – liderətrafı kadrlar qismi hər partiyanın özü tərəfindən 

müəyyənləşdirildiyi üçün mübahisə doğurmur. Lakin vahid seçki siyahısı hazırlanarkən 

mübahisə yarana bilər və ona görə də, tam razılaşılmış qayda əsasında bu siyahı 

hazırlanmalıdır. İndiki anda əsas mübahisəli məsələ lider məsələsidir. 
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 Vaxtı ilə mərhum Ə.Elçibəyin liderliyinə qarşı Müsavat partiyasının yanlış mövqe 

tutması indi İsa Qəmbər liderliyinə AXCP-nin qısqanclıqla yanaşmasına səbəb 

olmaqdadır. Məsələ ilə bağlı labüdən qarşılıqlı güzəştə gedilməlidir... 

 Bura qədər deyilənlər Demkonqresin özünə yönəlik siyasi xəttə aiddir. Əgər bu 

siyasi xətdə tam uzlaşma yaranarsa, bundan sonra Demkonqresin özünə yönəlik təbliğat 

xətti tam aydınlaşacaqdır. 

 Bu təbliğat xəttinin başlıca strateji hədəfi Demkonqres içərisində uzlaşmanı daha 

da gücləndirmək və işbirliyi ruhunu yüksəltməkdir. Bu strateji hədəfə yetməklə 

aşağıdakılar əldə olunacaqdır: 

 1. Üzvlər arasında vahid quruma – Demkonqresə mənsub olma şüuru gəlişərək 

inkişaf edəcəkdir. 

 2. Cəmiyyətdə Demkonqresin tam vahid qüvvə olması qənaəti 

möhkəmlənəcəkdir ki, bu da Demkonqresin milli demokratik qüvvələr içərisində 

lokomotiv sayılması və məhz bu cür qiymətləndirilməsi üçün çox vacib bir məsələdir. 

 3. Demkonqresin birgə hərəkət etməsi meylini yüksəldəcəkdir və s. 

   

III. Müttəfiqlərə yönəlik təbliğat 

 Siyasi mübarizədə ətrafına daha çox insan toplamış lider ən böyük liderdir və daha 

çox üzv partiyanı birləşdirən, daha çox tərəfdar toplayan blok ən böyük blokdur (təbii ki, 

bir araya gələn partiyaların real gücü mühüm məsələdir). 

 Demkonqres qalib gəlmək üçün mütləq üstün real gücə malik ən böyük blok 

mövqeyinə yüksəlməlidir. Onun üçün də Demkonqresin yürüdəcəyi siyasi xətdə və buna 

uyğun təbliğatda aşağıdakılara özəl diqqət yetirilməlidir: 

 1. “İqtidara bağlı olmayan və milli müstəqilliyimiz əleyhinə çalışmayan bütün 

partiyalar və bloklar potensial müttəfiqimizdir!” prinsipi əldə rəhbər tutulmalıdır. 

 2. Potensial müttəfiqlərin gerçək müttəfiqlərə çevrilməsu yolunda sistemli fəaliyyət 

göstərilməlidir. Bu zaman: 

 1) potensial müttəfiqlə ümumi olan (yaxud ola biləcək) uyğun nöqtələr qabardılıb 

önə çıxarılmalı və təbliğ edilməlidir; 

 2) potensial müttəfiqin iqtidar, yaxud digər rəqib yanında yer alması önlənməlidir 

(bu, müttəfiqdən məhrum etməklə rəqibi zəiflətmə siyasətidir); 
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 3) potensial müttəfiqi öz yanına çəkə bilmək üçün əlverişli və uyğun şərtlər 

formalaşdırılmalıdır; 

 4) potensial müttəfiqə qarşı təbliğatın başlıca taktikası uzlaşma taktikası olmalı və 

yürüdüləcək siyasətdə uzlaşma taktikasının formalarından biri (1. əməkdaşlıq; 2. 

bütövləşmə; 3. birləşmə) tətbiq edilməlidir (əməkdaşlıqdan bütövləşməyə, oradan da 

birləşməyə doğru inkişaf daha doğrudur. Bu zaman da birbaşa, ya da dolaylı yola əl 

atmaq olar. Dolaylı yol “Dostumun dostu mənim də dostumdur” prinsipi deməkdir. Yəni 

AXCP ilə birləşmək istəməyən bir partiya Müsavatla birləşə bilər. Yaxud Müsavatla 

birləşmək istəməyən bir partiya AXCP ilə birləşə bilər. Bu zaman AXCP və Müsavat bir-

birinə mane olmamalı, əksinə, bu birləşməyə rəvac verməlidir); 

 5) potensial müttəfiqlərə yönəlik ən azı aşağıdakı üç uyğun təklif əsasında hərəkət 

edilə bilər:  

Müxalifət liderlərinin zirvə toplantısına üç təklif 

 Müsavat partiyasının irəli sürdüyü müxalifət liderlərinin zirvə toplantısını bəyənir, 

alqışlayır və müzakirə üçün aşağıdakıları təklif edirik: 

 1. Vahid namizəd və vahid komanda məsələsi fikir ayrılığı yaradaraq müxalifəti 

böldüyü üçün gündəlikdən çıxarılmalı və müxalifəti birləşdirib bütünləşdirəcək ən mühüm 

amil kimi yalnız siyasi rejim məsələsi qabardılmalıdır. Bu zaman avtoritar rejim əvəzinə 

demokratik rejimin əsas götürülməsi və tayfa dövləti yerinə milli dövlət qurulması başlıca 

strateji hədəf olaraq geniş şəkildə təqdim edilməlidir.  

 2. Mövcud iqtidarın müxalifəti düşmən olaraq görməsi və göstərməsi 

Azərbaycanda demokratik rejim və milli dövlət quruculuğu yolunda çox ciddi bir 

maneədir. Halbuki iqtidarla yanaşı, müxalifət də dövlət sisteminin tərkib hissəsidir və 

müxalifətin normal fəaliyyətindən ötrü iqtidarın şəxsi istəyinə bağlı olmayacaq, qanunla 

təsbit edilərək hamı üçün keçərli sayılacaq dövlət qayğısı gərəkdir. Ona görə də, 

mövcud müxalifət qüvvələrindən hansı biri iqtidara gəlirsə-gəlsin, müxalifət üçün qanunla 

təsbit edilən və işləmə mexanizminə malik tam normal şərait yaradılacağını indidən 

öhdəsinə götürməlidir. 

 3. Demokratiya mədəniyyətinin inkişafı baxımından bərabərhüquqlu, sərbəst, açıq, 

şəffaf və tam normal seçkilərdə sivil siyasi rəqabət çox gərəkli bir amil olduğu üçün 

seçkiyə hansı namizəd  və hansı komanda ilə gediləcəyi müxalifət qüvvələrindən hər 
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birinin öz daxili işidir. Lakin seçkilərin hər hansı bir saxtakarlığa yol verilmədən tam 

normal keçirilməsi uğrunda  mübarizə ümumi mənafe olub müxalifət qüvvələrinin 

işbirliyini tələb edir. Müxalifət bu işdə ümumi mənafeyi qorumaq üçün ortaq siyasət 

yürütməli və birgə hərəkət etməlidir. 

 Fikrimizcə, bu üç şərt müxalifət qüvvələrindən heç birinin şəxsi çıxarına və ya qrup 

mənafeyinə zidd olmadığı üçün asanlıqla qəbul edilə və müxalifətin vahid bir qüvvə kimi 

bütünləşməsinə səbəb ola bılər. 

 

IV. Rəqiblərə yönəlik təbliğat 

 Rəqiblərə yönəlik təbliğatın başlıca strateji hədəfi rəqibləri xalqa düşmən kimi 

göstərmək deyil (təəssüflər ki, mövcud iqtidar məhz buna əl atmaqdadır). Təsir əks-

təsirə bərabərdir və əgər sən rəqibi düşmən kimi göstərirsənsə, rəqib də səni düşmən 

kimi göstərməyə çalışacaq. Siyasi rəqiblərin (istər iqtidar, istər müxalifət olsun) düşmən 

obrazında göstərilməsu strateji yanlışlıq olub xalqda dövlətə qarşı inamsızlıq yaradan, 

antipatiya doğuran bir amilə çevrilir. Bu isə dövlətçilik üçün çox ciddi bir təhlükədir. 

 Rəqib tənqid olunmalı, zəif yönləri xalqa göstərilməli və özünün isə daha doğru yol 

tutması və daha yaxşı siyasi qüvvə olması qənaəti formalaşdırılmalıdır. Nəticədə, xalqın 

dövlətçilik şüuru yüksəldilməli, xalqda dövlətə sevgi formalaşdırılmalı, dövlət - millət 

bütünləşməsi həyata keçirilməli və xalqın iqtidara doğru siyasi qüvvəni gətirmə 

mədəniyyəti inkişaf etdirilməlidir. Vurğulayaq ki, siyasi rejim məsələsi iqtidarın ən zəif, 

milli demokratik qüvvələrin isə ən güclü nöqtələrindən biridir. Strategiya elminə görə, 

mübarizədə özünün güclü tərəfini qoruyub daha da gəlişdirmək, rəqibin zəif tərəfinə isə 

hücumu daha da gücləndirmək qələbənin başlıca şərtlərindən sayılır. Təəssüflər ki, milli 

demokratik qüvvələr bunu çox da doğru dəyərləndirə bilməmişlər. 

 İndiki anda Demkonqresin rəqiblərə, özəlliklə iqtidara yönəlik təbliğatının başlıca 

strateji hədəfi onların avtoritar rejimə uyğun siyasi qüvvə olması və demokratik rejimə 

qətiyyən aidiyyəti olmaması qənaətinin formalaşdırılmasıdır. Bunun üçün “Siyasi 

təbliğatın əsasları” kitabında (“Təbliğat və əks-təbliğat” bölməsi) gərəkən üsul və 

qaydalar göstərilmişdir.  

                                            
  Bu düşüncə strategiyanın banisi Sun Tzuya (İ.Ö. V yüzil) aiddir və onun “Savaş sənəti” əsərindən 
götürülmüşdür – A.R. 



89 

 

Dövlətin ideologiyası olmalıdırmı? 

Müsavatçılar və cəbhəçilər bir çox suallara birgə cavab axtarırlar 

 

 Oktyabrın 26-da AXCP və Müsavat partiyalarının Yasamal rayon təşkilatlarının 

təşkil etdiyi elmi-nəzəri seminar “Azərbaycanda demokratiya, millətçilik və liberal 

dəyərlər” mövzusuna həsr olunmuşdu. 

 Mövzu ilə bağlı seminara dəvət olunan Müsavat partiyasının Konseptual katibi 

Niyazi Mehdi və AXCP İdeologiya şöbəsinin müdiri Arif Rəhimoğlu məsələlərə öz 

münasibətlərini bildirdilər. 

 Seminarın başlanğıcından iştirakçılar belə bir suala cavab tapmağa çalışdılar ki, 

ümumiyyətlə, ideologiya lazımdırmı, həm dövlət, həm də cəmiyyətin mənafeyi 

baxımından. 

 Məsələyə münasibət bildirən Niyazi Mehdi Azərbaycan dövlətinə ideologiya lazım 

olmadığını, yalnız Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının gərəkdiyini bildirdi. Niyazi bəyin 

fikrincə, demokratiyadan (baxmayaraq ki, o, rejimdir) elə ideologiya kimi istifadə etmək 

olar. 

 Arif Rəhimoğlu isə bildirdi ki, dünyada elə bir dövlət yoxdur ki, onun ideologiyası 

olmasın, ideologiyasız dövlət məhvə məhkumdur. İqtidara gələn partiyaların hərəsinin öz 

ideologiyası olur. Hər cür ideologiya tərəfdarları milli ideya ətrafında ümumi fikrə gəlirlər 

və milli ideya bütün ideologiyalar tərəfindən qəbul olunur. 

 Müsavatçılıq üç əsas milli ideyaya söykənir: müstəqil dövlət, mili dövlət və gəlişimli 

dövlət. 

 Sevindirici haldır ki, bütün partiyalar bu üç ideyanı qəbul edirlər. 

 1988-ci ildən başlayan hərəkatda bu ideyalara Elçibəy tərəfindən müsavatçılığa 

gətirilən yenilik kimi Vahid Azərbaycan ideyası da əlavə olundu. 

 Niyazi bəy isə bildirdi ki, əgər demokratiya olarsa, onda normal milli dövlət özü 

qurulacaq. 

 Arif bəy isə bu fikirlə razılaşmadı. 

 “Milli dövlət qurulmazsa, o cəmiyyətdə demokratiya bərqərar ola bilməz. İndiki 

avtoritar rejimdən qurtulmağın yeganə yolu milli dövlət qurmaqdır. Bütün dövlətlər varlıq 

səbəbləri ətrafında qurulur. Dövlətin varlıq səbəblərini isə milli ideyalar təşkil edir. 
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Azərbaycan müstəmləkədən qurtulub müstəqil dövlət qurmalıdırsa, onda bu, dünyada 

mövcud olan dörd təməl ideologiyadan (ümməti əsas götürən dini ideologiya, milləti əsas 

götürən millətçilik ideologiyası, sinfi əsas götürən sosialist ideologiyası və fərdə üstünlük 

verən liberalizm ideologiyası) biri olan millətçilik ideologiyası əsasında olmalıdır”. 

 Milli mənafe ilə bağlı müzakirələr də maraqla qarşılandı. Niyazi bəy “milli mənafe 

insan haqlarını poza bilər” deyə narahatlığını bildirdi. Arif bəyin fikrincə isə, insan 

haqlarının məhdudlaşdırılmasında söhbət bəhanədən yox, gercəklikdən getməlidir. 

 Arif bəy fikrini davam etdirərək dedi ki, əvvəla, müəyyənləşdirmək lazımdır: insan 

haqları hüdudsuzdur, yoxsa bir həddi-hüdudu var? 

 Liberallara görə, insan başqa insanın azadlığına toxunanadək azaddır. 

 Millətçilərə görə isə, bu amildən başqa dövlət (qanunlarla) və cəmiyyət (əxlaq və 

adət-ənənələrlə) amili də insan haqlarını məhdudlaşdırır. 

 

Şirzad Məmmədli  

“Yеni Müsavat”, № 56 (245). 

29 - 31 oktyabr 1996-cı il, səh.3  
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“Hürriyyət” yazır ki, AXCP-də parçalanma var,  

ancaq AXCP-də, sadəcə olaraq hürriyyət var  

 

 Bu fikir müxbirimizin AXCP liderləri ilə bu mövzudakı söhbətlərində səslənib. 

  

 AXCP daxilində baş verən çəkişmələr, demək olar ki, mətbuat nümayəndələrinin sevimli 

mövzusuna çevrilib. “Hürriyyət” qəzetinin 1 may tarixli sayında gedən “AXCP daxili çarpışmalar 

içində” başlıqlı yazı da bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, bir-birinin ardınca gedən yazıları, hadisələrin 

sonrakı gedişi barədə proqnozları AXCP sədrinin birinci müavini Əli Kərimov “Bu, məqsədli olan 

bir şeydir və sevgidən yazılmayıb”, -deyə səciyyələndirdi. Biz də “Hürriyyət”in AXCP-də “millətçi” 

qüvvələrin lideri kimi qələmə verdiyi Arif Rəhimovla və “liberallar”ın lideri kimi tanıtdığı Əli 

Kərimovla söhbətləşməyi məqsədəuyğun saydıq. 

 

 Əli Kərimov – Belə yazılar heç şübhəsiz ki, iqtidarın mənafeyinə uyğundur. Və 

iqtidar yəqin ki, bu məsələnin qızışdırılmasında özünün müxalifətdaxili imkanlarından 

istifadə eləyib. Bu istiqamətdə emosiyaların qızışdırılmasını yalnız iqtidarın fəaliyyətilə 

əlaqələndirə bilmərəm. Çox təəssüf ki, müxalifətdə olan qüvvələrin bəziləri belə fikirləşir 

ki, bu yolla müxalifət düşərgəsində rəqibini zəiflədib, nüfuzdan sala bilər.   

Demkonqresdə birləşən siyasi partiyaların daxili vəziyyəti dayanıqlıdır. Heç bir ciddi 

qarşıdurma, parçalanma bu siyasi birliyi qorxutmur. Mən çox istərdim ki, qarşıdurma 

yaratmağa çalışanlar bundan imtina etsinlər. Əlbəttə, iqtidarın əliylə bu işi görənlərə 

müraciət edə bilmərəm. 

 AXCP daxilində ideoloji zəmində gedən disskussiyalar Müsavat Partiyasından 

keçmədir. Müsavat Partiyasının  yeni proqram layihəsi üzə çıxandan sonra, onun 

“millətçi” və “liberal” xətti geniş disskussiyalara başladılar. Və bu diskussiyaların neçənci 

ayındasa, AXCP nümayəndələri də buna  qoşuldular. Mən demək istəyirəm ki, belə 

ideoloji diskussiyaların olması həm Müsavatın, həm də AXCP-nin əskikliyi yox, 

başucalığıdır. Bunlar azad təşkilatdırlar ki, daxilində belə ideoloji diskussiyalar üçün 

imkan yaradırlar. Biz gördük ki, Müsavat Partiyasında olan fikir ayrılığı heç də bu 

partiyanın parçalanmasına gətirib çıxarmadı. Və AXCP-yə sirayət edən bu fikir ayrılığı 

da, inşallah, heç bir parçalanma yaratmaz. 
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 Arif Rəhimov – “Hürriyyət” qəzetində gedən belə bir yazının ortaya çıxmasına 

sadəcə, təəssüflənirəm. Xalq Cəbhəsində elə bir “millətçilər” qütbü tanımıram ki, liberal 

dəyərləri qəbul etməsin. Həmçinin elə bir “liberallar” qütbü də tanımıram ki, milli və tarixi 

dəyərlərimizi inkar etmiş olsun. Ona görə də, Xalq Cəbhəsində “bir-birilə amansızcasına 

çarpışan millətçilər və liberallar ideoloji qütbləşməsi” gerçəklik deyil, bəlkə müəllifin 

arzusudur. Əli bəy siyasət adamıdır, mən isə ideologiya. Nə mən siyasi müstəvidə Əli 

bəyə rəqibəm, nə də Əli bəy ideoloji müstəvidə mənə rəqibdir. Ona görə də, bizi bu cür 

üz-üzə qoymaq düşünülmüş, qərəzli addımdan başqa bir şey deyil. Burası doğrudur ki, 

mən millətçiyəm və Azərbaycanın yeganə xilas yolunu müsavatçılıqda görürəm. Əli bəy 

isə liberal deyil, praqmatikdir. Və bu, təşkilatımızın aparıcı bir şəxsi kimi onun üçün 

tamamilə normal və doğru bir haldır. “Millətçilər”in əsl arxalarının Türkiyəyə gedib 

çıxması” kimi yazıda səslənən fikirlər kökündən yanlışdır. Millətçilərin arxası yalnız öz 

milləti ola bilər. Xalq Cəbhəsinin arxasında nə hər hansı bir gizli “boss”lar durur, nə də 

Türkiyə də daxil olmaqla hər hansı bir ölkə. AXCP daxilində ideoloji zəmində parçalanma 

isə qətiyyən mümkün deyil. Hər hansı bir zəmində kimlərsə AXCP-dən gedə bilər. 

Bütövlükdə isə cəbhəçilərin hamısı müsavatçılıq məfkurəsinə bağlıdır. 

 “Hürriyyət”də toxunulan “Elçibəy Hərəkatı” haqqında isə onu deyə bilərəm ki, belə 

bir hərəkatın varlığını mətbuatda verilən xəbərlərdən eşitmişəm. Məncə, belə bir hərəkat 

varsa, o, bütövlükdə müxalifətin süstlüyünə qarşı müəyyən bir etiraz addımıdır. Daha 

hansısa bir “didişmənin” nəticəsi deyil. 

 Məqalənin sonunda Xalq Cəbhəsinin “daxili çarpışmaları” bir kənara qoyulub və 

ayrı-ayrı vaxtlarda, ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı deyilən sözlər bir yerə toplanaraq Xalq 

Cəbhəsinə, onun sədrinə qarşı ittihama çevrilib. Xalq Cəbhəsinin və onun sədrinin mənfi 

obrazını yaratmağa yönələn bu ittiham əslində məqalənin arxasında nə gizləndiyini 

açığa cıxarır. Eybi yox, 4 iyun qiyamından indiyədək bəziləri Xalq Cəbhəsini söyə-söyə 

“şərəfə” nail olub. Onlardan biri də artsa, nə olar ki? 

Esmira Namiqqızı 

“Yеni Müsavat”, № 30 (219). 

3 may 1996-cı il, səh.1 – 2 
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Konseptual xidmət qrupu:  

“Müstəqillik siyasi partiyaların qavrayışında” 

 

 Deyəsən, Səyyad Ağababalıdan başqa hamı dərin daxili böhran keçirir. Axır 

vaxtlarda milli şüurumuzda nəzərə çarpan müstəqilliyin zərurətinə aid şübhələr 

azadlıqsevər adamları narahat etməyə bilməz. Müsavatın konseptual xidmət qrupunda 

keçirilmiş “Dəyirmi masa”nın məqsədi həmin problemi müzakirə edib, şübhələri 

yoxaltmaq üçün ideyalar aramaq olub. Söhbətdə “26-cı otağ”ın sahiblərindən başqa, 

qonaqlar da vardı. AXC-nin ideoloji işlər üzrə səlahiyyətli münayəndəsi Arif Rəhimoğlu, 

ASDP-nin büro üzvü Mübariz Əliyev və ADP-nin əlaqələr üzrə sədr müavini Zöhrab 

Şamxalov. 

 Niyazi Mehdi (Müsavat): Bizdə konseptual xidmət bu mövzunu bir dəfə ələk-vələk 

edib. Söhbətdə ortaya çıxan düşüncələri “Yeni Müsavat”da da vermişik. Azərbaycanda 

yaxşı oxucu qıtlığı var. Ona görə də, güman etmək olar ki, bir çoxları həmin yazını 

müstəqillik idealı baxımından nəsə təslimçilik ruhunda, çalarında qavrayıb. Halbuki 

məqsədimiz müstəqilliyi problemə çevirmək idi ki, onu təslimçiliyə meyl edənlər üçün 

daha inandırıcı, gərəkli edək. Onun üçün də, həmin söhbətdə müstəqilliklə bağlı 

müəyyən fikir variantlarını, mümkün mövqeləri ortaya qoymuşduq ki, açıq şüur, aşkarlıq 

vəziyyətində müstəqillik idealını sınağa çəkək. Sınaqdan çıxan ideallar daha çox 

inandırma gücünü qazanırlar axı. 

 Dolanışıq dünyasında əslində müstəqilliyə kinayələri, “nəyimizə lazımdır?” 

şübhələrini hamımız eşidirik. Ancaq Azərbaycanda Çeçenlərə Rusiyanın saldırıları 

(təcavüzü) fonunda ellikcə rəğbətin yaranması da, simptom şəklində göstərdi ki, bizim 

yurd Müstəqilliyi sevir. Bu fakt maraqlı bir halı aşkar edir. Demə, cəmiyyətdə kütləvi 

gəzən deyimlər, heç də həmişə əslində olanları əyan etmir. Demə, Azərbaycanda 

müstəqilliklə bağlı gəzən şübhə, inamsızliq əslində ruhən olanı bildirmir. 

 Arif Rəhimoğlu (AXC): Müstəqilliklə bağlı Müsavat partiyasının açdığı müzakirə iki 

sonuc doğura bilər: 1. Qarşımıza çıxan maneələrdən qorxaraq gerilədiyimiz, 

çətinliklərdən bezərək müstəqillikdən vaz keçdiyimiz təsəvvürü yarana bilər, bu da 
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düşmənlərimizi cəsarətləndirər. 2. Müstəqillik anlayışının mahiyyəti açıqlanar və 

xalqımız nəyin uğrunda mübarizə apardığını dəqiq bilib maneələrə sinə gərər. 

 Təəssüflər ki, “Yeni Müsavat”da (29.X.94) olan müzakirədə Hikmət Hacızadə iddia 

edir ki, təhlükə qaçılmaz olanda müstəqilliyin bir hissəsi güzəştə gedilməlidir. Bu, birinci 

sonuca istiqamətlənmiş çox yanlış və çox mənfi bir iddiadır. Bu, Kamal Əlinin də qeyd 

etdiyi kimi, müstəqilliyimizin düşmənlərinə çoxlu bəhanələr verər və xalqımızın 

müstəqillik üçün qəhrəmanlıq əzmini sındıra bilər. 

 “Təhlükəsizlik çərçivəsində müstəqillik” ideyası elmi əsasdan tamamilə məhrumdur. 

Bu fikri sübut etmək üçün Maslovun “Ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsı”ni və Vrumun 

“Umacaq”lar nəzəriyyəsini misal gətirmək kifayətdir. Belə ki, əgər “təhlükə qaçılmaz 

olanda müstəqilliyin bir hissəsi güzəşt olunmalıdır” tezisini təbliğ ediriksə, onda bizi 

davranışa itələyən motiv müstəqillik yox, təhlükəsizlik olur və bununla da müstəqillikdən 

vaz keçməyi təbliğ etmiş oluruq. Müstəqilliyə yetməyin cazibəliliyini yüksəltməyə 

çalışmaqla isə məhz onun şiddətlilik dərəcəsini artırmış oluruq ki, bu da xalqı böyük 

qəhrəmanlıqlar göstərməyə sövq edir. Bir sözlə, cəmiyyətimizin motivləşdirilməsində 

təhlükəsizlik ehtiyacı yox, müstəqillik ehtiyacı əsas hədəfə çevrilməlidir. 

 Mübariz Əliyev (ASDP):  Müstəqillik ideya baxımından cəlbedici olsa da, 

demokratik hərəkatın inkişaf tarixi göstərdi ki, hərəkatın öncüllərinin böyük əksəriyyəti bu 

ideyanı anlamağa, təbliğ etməyə hazır deyildi. Nəticədə, müstəqillik ideyası Freydin 

təbirincə, primitiv xalqlarda müşahidə olunan “bakirəlik qadağasına” çevrildi. Yəni 

müstəqilliyimizi “istifaf” üçün başqa dövlətlərə verməyə hazırlaşdıq. İndiki mərhələdə 

müstəqillik ideyası müstəqillik gerçəkliyindən aralanmalıdır. Nisbətən uzun zaman üçün 

təcili müstəqillik ideyasının xalqımızın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ən ümumi 

konsepsiyası hazırlanmalı və təbliğ olunmalıdır. Müstəqillik gerçəkliyi dünyanın idarə 

edilməsi, iqtisadi qanunlar, sivilizasiyanın inkişafı baxımından təhlil olunmalıdır. 

Müstəqillik gerçəkliyi modernizmə, dinamizmə söykənməlidir. Kantın ümumdünya 

vətəndaşlığı, dünya dövlətlərinin birgə yaşaması tezislərinə arxalanmalıdır. 

 Bizdə isə paradoksal hal yaranıb: Ruslardan qorxmuşuq, ordularını ərazimizdən 

çıxartmışıq, indi isə NATO-nun hərbi bazalarını vətənimizdə yerləşdirməyə hazırıq. 

Halbuki biz əksinə, Rusiya ilə yaxın olmalıyıq. İqtisadi baxımdan ona görə ki, keyfiyyətsiz 

mallarımızı Ruslardan başqa heç kəs almaz. 
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 Arif Rəhimoğlu:  Xarici ölkənin qüvvələrinin ərazimizdə yerləşməsi, müəyyən 

hərbi-siyasi blokda olmaq müstəqillik uğrunda mübarizədə taktiki gediş ola bilər. Dünya 

çox qütblülüyə gedir və təbii ki, biz müstəqilliyimizi qorumaq naminə qütblərin hansınasa 

arxalanmalıyıq. Rusiya ilə yaxınlaşma Azərbaycan üçün hədəf  deyil. Bəzən  müstəqilliyi 

ifrat formada başa düşürlər. Tam müstəqillik özünütəcrid deyil, milli mənafeləri 

qorumaqla qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirməkdir. 

 Zöhrab Şamxalov (ADP): Müstəqilliyin iki mühüm xüsusiyyəti var: daxili durumun 

kənar təsirə müqavimət bacarığı və sərbəst hərəkət etmək qabiliyyəti. Hər bir canlı 

sistem (bu, dövlət də ola bilər) özünü tanıma və kənar təsirlərə mənfi, ya müsbət 

reaksiya vermə xüsusiyyətinə malikdir. Alınan nəticə iştirak edən elementlərin 

möhkəmliyindən, bir-birinə münasibətindən, kontaktların intensivliyindən asılıdır. 

Müstəqilliyə can atan millətdə tanıma hissi güclüdür və kənar təsirə reaksiya mənfidir. 

Burada iki mümkün nəticə alına bilər: 1. Yad təsirlər onları qəbul etmək istəməyən 

sistemi tərk edir və ya “az qanla” sıxılıb çıxarılır. Misal üçün, Baltikyanı respublikaların 

müstəqilliyi əldə etməsi. 2. Bir-birinə yad elementlərin toqquşması nəticəsində böyük 

miqdarda “istiliyin” azad olması – insan cəmiyyətində isə qan və dağıntılar. Misal – 

Çeçenistan. Lakin müstəqilliyin bir tərəfi də var ki, o, hər şey kimi nisbidir. Tarixi zərurət, 

konkret şərait müstəqilliyə öz korrektivlərini verir. Bu özü geniş mövzu olduğundan qısa 

deyəcəm: yeni dünya quruluşunda ənənəvi müstəqilliyin (asılısızlıq mənasında) 

azalması labüddür. 

 Arif Rəhimoğlu:  Bizim anlayışımızda müstəqilliyin məqsədi Azərbaycan insanını 

maddi və mənəvi rifaha qovuşdurmaq, xoşbəxt etməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün bir 

sıra hədəflər gerçəkləşdirilməlidir. Onların içərisində dövlətimizin müstəqilliyi, güclülüyü, 

millətimizin azadlığı, birliyi, Vətənimizin abadlığı, bütövlüyü və s. var. Bunlar ideal vasitə 

deyil, ümumi məqsədimizin ayrı-ayrı pillələridir. Vasitənin dəyişməsi çətin məsələ deyil, 

Azərbaycan insanı Rus imperiyasının köləsi kimi də maddi rifaha qovuşa bilər. Fəqət nə 

mənəvi rifahı, nə də tam maddı rifahı, deməli, bütövlükdə xoşbəxtliyi mümkün deyil. 

 Kamal Əli:  6 il ərzində təbliğatımız belə qurulub: müstəqilliyi qazansaq, zəngin 

yaşayarıq, döşəmələrimiz qızıldan olar, düşmənləri darmadağın edərik və s. Ancaq  acı 

gerçəklik göstərdi ki, asan yolla ikinci Küveyt olmaq mümkün deyil. Və biz yenə də 

vədlər üsuluna qayıtsaq, bizə daha inanmazlar. Təklif edirəm “əksdən getmək” 
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üsulundan istifadə edək. Yəni müstəqil olmasaq, 200 ildə olduğu kimi, bizdən xəbərsiz 

torpaqlarımızı əlimizdən alıb düşmənlərimizə verərlər. Türkiyə ilə, Cənubi Azərbaycanla 

aramızda yenidən sədd çəkərlər. Belə bəd misallar tariximizdə nə qədər istəsən var. 

Rusiyanın bu günlərdə Çeçenistanın başına tökdüyü mərmilər göstərir ki, “artıq Rusiya 

SSRİ deyil” deyənlər yanılırlar. 

 Mübariz Əliyev: Müstəqilliklə bağlı indiki mənəvi deqradasiya, iqtisadi böhran 

zamanında izah olunması çətin sualların peyda olması zəruridir. Əks əlaqə prinsipi ilə 

hərəkət etsək, yaxın keçmiş zamanda indikindən daha yaxşı yaşamış xalq üçün o qədər 

effektli olmayacaq. Ən düzgün yol indiki çətinliklərin müstəqilliyimizlə bağlı olduğunu 

təbliğ etməkdir. O ki qaldı ”müstəqilliyimizi qəbul edib ac qalan – millət,  qarnını 

müstəqillikdən üstün tutan – camaatdır” prinsipi sofistikadan başqa bir şey deyildir. 

 Zöhrab Şamxalov: Təbliğatın açarı ilk növbədə psixologiyadadır. Şüarımız azad 

insan, azad dünyadır. Yəni azadlıq insandan başlayır. Mən müstəqilliyi vərdişlə 

bağlayıram – azad, müstəqil yaşamaq vərdişilə. Şüurumuz həyat tərzimiz ilə sıx bağlıdır. 

Rusiya imperiyası və SSRİ dövründə xalqda azad yaşamaq vərdişi silinib. Yeni 

vərdişlərin əmələ gəlməsi üçün vaxt və məqsədyönlü tədbirlər lazımdır. Müstəqilliyin 

yolu buradan  başlayır. 

 

Söhbəti yazdı: Nərgiz Mehriban 

“Yеni Müsavat”, № 1 (142). 

12 yanvar 1995-ci il, səh.2 
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Millətçiliyi olmayan bir cəmiyyət millətə çevrilə bilmir 

Belə bir cəmiyyətinsə öz dövlətini qurmaq şansı yoxdur 

 

Müsahibimiz AXCP İdeologiya şöbəsinin müdiri 

Arif Rəhimovdur. 

 

 – Məmləkətimizin yaşadığı  həyat içərisində siyasi dairələrə aid başqa bir həyat da 

var: ideoloji həyat. Bu sahə ilə məşğul olan bir mütəxəssis kimi Sizə ilk sualımız: 

Azərbaycanda nəzəri-siyasi proseslərin səviyyəsi hansı vəziyyətdədir?  

 – Hazırda çoxpartiyalı bir sistemə keçidin ağrı-acılarını yaşamaqdayıq. 

Partiyalaşma günümüzün qaçılmaz gerçəkliyi və çağdaş dövlətçiliyimizin zəruri tərkib 

hissəsidir. Lakin unutmayaq ki, partiyalaşma prosesinin normal bir səviyyəyə çatması üç 

mərhələdən keçir: 1. lider mərhələsi; 2. təşkilat mərhələsi; 3. ideoloji mərhələ. 

 1988-91-ci illərdə lider mərhələsini yaşadıq və insanlarımız “Bəyçi”, “Nemətçi”, 

“Etibarçı”… olaraq qruplaşdılar. 1991-92-ci ildən təşkilat mərhələsini yaşayırıq və siyasi 

qüvvələrimiz “cəbhəçi”, “musavatçı”, “AMIP-çi”… olaraq tanınır. Hazırda isə ideoloji 

mərhələ başlanmaqda və siyasi qüvvələrimiz “millətçi”, “liberal”, “sosial-demokrat”… 

olaraq fərqlənməkdədir. İki mərhələnin keçilməsi, üçüncü mərhələnin başlanması inkişaf 

deməkdir, nəzəri-siyasi səviyyəmizin artan xətt üzrə yüksəlməsi deməkdir. Lakin 

təəssüflər ki,  ideoloji mərhələmiz hələlik tam oturuşmayıb və bitkinləşməyib. Bu isə bir 

tərəfdən, partiyalaşma prosesinin tam normal bir səviyyəyə yüksəlmədiyini göstərir, 

digər tərəfdən də, nəzəri-siyasi səviyyəmizin hələlik yarımçıq olduğunu əks etdirir. Elə 

ona görədir ki, hələ də bəziləri ideologiyaya barmaqarası baxır, yaxud onun mahiyyətini 

düzgün dəyərləndirə bilmir. 

 – Sizcə, ideologiyanın dəyəri nədədir? Və ideologiyasızlaşdırılma tendensiyasına 

necə baxırsınız?  

 – Məsələyə bir az geniş müstəvidən baxaq. İstənilən dövlətin yaranmasında və öz 

varlığını sürdürməsində həlledici önəmə malik dörd güc mərkəzi var: 1. maliyyə, bank, 

sənaye, kənd təsərrüfatı və s.daxil olmaqla iqtisadi güc mərkəzi; 2. informasiya, 

təbliğat, maarif, mədəniyyət və s.daxil olmaqla ideoloji güc mərkəzi; 3. qanunverici, 
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icraedici və məhkəmə strukturlarından ibarət siyasi güc mərkəzi; 4. ordu, polis və milli 

təhlükəsizlik strukturlarından ibarət silahlı güc mərkəzi.  

 Bunlar dövlətin təməl dayaqlarıdır və onlardan hər hansı birinin ortadan 

qaldırılması, yaxud zəiflədilməsi mövcud iqtidar üçün, son nəticədə isə dövlət üçün çox 

ciddi təhlükələr törədər. Təəssüflər ki, Meydan hərəkatı başlarkən bolşevik 

təfəkkürlülərin nəzəri hazırlıqsızlığı ucbatından iqtisadi güc mərkəzinin önəmi gərəyincə 

dərk edilmədi və “Kim pulludursa, bizdən deyil” stereotipinə uyub gerçək biznesmenləri 

belə özümüzdən uzaqlaşdırdıq və elə özümüz də iqtisadiyyata barmaqarası baxdıq. Milli 

azadlıq hərəkatımızı gerçəkləşdirmiş on minlərlə namuslu vətəndaşımızın indiki 

acınacaqlı iqtisadi durumunda və hazırda milli burjuaziya əvəzinə, rüşvətxor 

neopartnomenklaturanın, yaxud xaricə bağlı komprador burjuaziyanın önə keçməsində 

məhz bu strateji səhvin rolu az deyil.  

 İkinci strateji səhvimiz iqtidara gəldikdən sonra oldu. Nüfuz sahibi bəzi 

liberallarımız totalitar Sovet rejiminin hakim ideologiyaçılıq xəstəliyindən qurtulmaq üçün 

ümumiyyətlə ideologiyanı və onunla bağlı təbliğatı inkar etdilər. Demokratik rejim 

arzulanırdı, ancaq unudulurdu ki, demokratiya ideologiyasız cəmiyyətdə yox, 

çoxideologiyalı cəmiyyətdə olar...    

 “İdeologiyasız cəmiyyət” anlayışı mənasız bir xülyadır. Çünki heç vaxt heç bir 

cəmiyyət ideologiyasız yaşaya bilməz. İdeologiya müəyyən bir kollektivə (qrup, partiya, 

sinif, millət, ümmət…) məxsus ortaq fikir, inanc və dəyərlər sistemi olub, insanları 

birləşdirir, təşkilatlandırır, onlara hədəflər göstərir, bu hədəflərin doğruluğunu 

əsaslandırır, insanları həmin hədəflərin xeyirliliyinə inandırır və onları əldə etməyə 

yönəldir. 

 1992-93-cü illərdə bu gerçəkliyə göz yumduq. Hətta Batının demokratik 

rejimlərindəki ideoloji mübarizəni, özəlliklə liberal ideologiyanın gecəli-gündüzlü təbliğini 

belə görmədik və nəticədə, bir çox tərəfdarlarımızın inamını itirərək ciddi sosial 

dəstəkdən məhrum olduq.  

 Demokratik cəmiyyətdə müəyyən ideologiyanın daşıyıcısı olan müəyyən bir partiya 

iqtidara gəlirsə, öz ideologiyasını itirmir, əksinə, öz hədəflərinin gerçəkləşdirilməsi üçün 

geniş imkanlar qazanır. Burada iqtidar və dövlət anlayışlarını fərqləndirməliyik.  
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 İqtidarlar gəldi-gedərdir, dövlət isə nisbi daimiliyə malikdir. O halda, ideologiya – 

dəyişkən iqtidar – qalicı dövlət arasındakı münasibətlər necə olur? Axı iqtidara gələn hər 

partiyanın öz ideologiyası var və dövlət isə gündə bir ideologiyaya söykənə bilməz. 

Liberallarımız “çıxış yolu” tapır və “ideologiyasız dövlət” tezisini irəli sürürlər. Əslində isə, 

vəziyyət başqa cürdür.  

 Dövlətçiliyin elmi-nəzəri əsasları olan siyasi coğrafiya, geopolitika və strategiyada 

“dövlətin varlıq səbəbi” deyilən bir anlayış var. Siyasi coğrafiya elminin banisi Fridrix 

Ratzelə (Friedrich Ratzel, 1844 - 1904) görə, hər hansı bir dövlətin varlığı mütləq 

müəyyən səbəbə bağlıdır. Dövlətin varlıq səbəbi adlanan bu səbəb dövlətin 

mövcudluğunu haqlı göstərən bəlli bir anlayış və ya fikir olur. Dövlət məhz bu bəlli 

anlayış və ya fikir ətrafında birləşən əhali ilə ərazinin (ölkənin) mərkəzləşmiş təşkilatıdır.  

 Qeyd edək ki, dövlətin varlıq səbəbi ideologiyada milli ideya adlanır və milli 

ideyanın sistemləşmiş halı milli ideologiyadır. Dövlət milli ideologiyaya söykənər və 

çağdaş dünyada milli ideologiyası olmayan dövlət yoxdur. Məsələn, yekdil qənaətə görə, 

Türkiyə Dövlətinin varlıq səbəbi ulu Atatürk tərəfindən irəli sürülmüş “Türklük – millətçilik” 

fikridir. Bu  fikrin – milli ideyanın sistemləşmiş halı olan Atatürkçülük  isə çağdaş Türkiyə 

Dövlətinin rəsmi ideologiyasıdır. Təbii ki, dövlətin söykəndiyi milli ideologiya zamandan 

asılı olaraq müəyyən dəyişikliyə uğraya bilər. Ancaq bu dəyişiklik köklü  xarakter 

daşımaz və nə milli ideologiyanı, nə də onun əsasında duran milli ideyanı – dövlətin 

varlıq səbəbini başqalaşdıra bilməz. Əks təqdirdə, dövlətin dəyişilməsi meydana  çıxar. 

 – Bəs Azərbaycanla bağlı bu sahədə hansı fikirlər söylənilə bilər?   

 – Azərbaycan Dövlətinin varlıq səbəbi böyük yolbayımız (rəhbərimiz) 

M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən “Türklük – Çağdaşlıq – İslam” anlayışları əsasında irəli 

sürülmüş “Müstəqil milli Azərbaycan Dövləti” fikridir. Bu fikir bizim milli ideyamızdır və 

həmin milli ideyanın sistemləşmiş halı müsavatçılıq adlanır. Başqa sözlə, müsavatçılıq 

Azərbaycan Dövlətinin milli ideologiyasıdır. Lakin burada bəzi məsələlərə diqqət 

yetirilməlidir. 

 Birincisi, dövlətin varlıq səbəbi, yaxud milli ideya Anayasada öz əksini tapır və 

hansı ideologiyaya məxsusluğundan asılı olmayaraq, bütün partiyalar üçün ümumi 

sayılır. Heç bir partiyanın həmin varlıq səbəbini – milli ideyanı qəbul etməməyə haqqı 
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yoxdur və qəbul etməyən isə bütövlükdə dövlətin varlığına qarşı çıxdığı üçün qanunla 

cəzalandırılır. 

 İkincisi, dövlətin varlıq səbəbi – milli ideya sistemləşib milli ideologiyaya 

çevrilərkən bir sıra digər ideyalar da kütləviləşir, dövlətin varlıq səbəbi ilə qovuşur və milli 

ideologiyanın tərkib hissələrinə çevrilir. Məsələn, millətçiliyin Azərbaycan modeli – 

müsavatçılıq ideologiyası dövlətimizin varlıq səbəbi – milli ideyamız olan “Müstəqil milli 

Azərbaycan Dövləti” fikri əsasında sistemləşərkən liberalizmdən “İnsanlara hürriyyət”  

ideyasını da qəbul etmişdir. Yaxud M.Ə.Rəsulzadə irsini davam və inkişaf etdirən 

Ə.Elçibəy müsavatçılıq ideologiyasına “Vahid Azərbaycan Dövləti” ideyasını gətirmişdir 

və s. 

 Üçüncüsü, müxtəlif partiyalar dövlətin varlıq səbəbini – təməl  milli ideyanı eynilə 

qəbul edər, lakin bu varlıq səbəbi ilə qovuşan digər ideyalara münasibətdə müəyyən 

fərqlilik nümayiş etdirə  bilərlər. Məsələn,  müsavatçılıq ideologiyasına gətirilmiş “Vahid 

Azərbaycan Dövləti” ideyasına heç də bütün partiyaların münasibəti eyni deyil. 

 – Indiki iqtidarın rəsmi ideologiya kursu varmı və bu, nələrdə təzahür edir? 

 – 1920-ci ildə bolşeviklər Azərbaycanı işğal edərkən Dövlətimizin varlıq səbəbi 

dəyişdirilmiş və “Sosialist Azərbaycan Dövləti” fikri irəli sürülmüşdü. Nəticədə həm milli, 

həm də müstəqil dövlətçiliyimizi itirdik və 70 il yenidən Rus əsarətinə düçar edildik.   

 1991-92-ci illərdə Ə.Elçibəyin öndərliyi ilə milli azadlıq hərəkatımız bir daha 

müsavatçılığın “Müstəqil milli Azərbaycan Dövləti” fikri əsasında ikinci müstəqil 

respublikamızı qurdu. Dövlətçiliyimizin millilik və müstəqillik dəyərlərini tam əldə etdiyini 

demək hələlik çətin olsa da, bu günədək dövlətimizin varlıq səbəbi dəyişilməmişdir və 

inşallah ki, daha heç vaxt dəyişilməyəcəkdir. Lakin bəzi iqtidar nümayəndələri 

bilərəkdən, bəzi müxalifət nümayəndələri isə orijinallıq xatirinə “Azərbaycançılıq” adlı 

“yeni bir milli ideologiya” yaratdıqlarını iddia edirlər. Əslində isə bu, terminoloji oyundur 

və müsavatçılığın adını dəyişib mahiyyətini saxlamaqdan başqa bir şey deyil. Çünki 

necə yozurlar-yozsunlar, Azərbaycan Dövlətinin müstəqilliyi anlayışı öz mahiyyətinə 

görə birbaşa elə müsavatçılıq deməkdir.   

 Doğrudur, iqtidarın ideoloji kursunda həqiqətən bir yenilik – lider ətrafında 

birləşməni milli ideyaya çevirmək cəhdi vardır. Bu nöqtədə F.Ratzeli xatırlayıram. 

F.Ratzelin fikrincə, ibtidai dövlətlərin çoxunda dövlətin varlıq səbəbi müəyyən bir anlayış 
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və ya fikirlə yox, liderlə bağlanılır. Bu lider bütləşdirilir və dövlət = lider rəyi yaradılırdı. 

Lakin belə dövlətin ömrü həmin liderin ömrü qədər olurdu. Ona görə də,  dövlətin varlıq 

səbəbini liderlə uzun müddət bağlaya bilmək üçün varislik məsələsi meydana çıxmış və  

monarxiya yaranmışdır… 

“Yeni Müsavat” №59 (248). 8-9 noyabr 1996-cı il.səh.3 

    

 

Müsavatçılıq millətçiliyin Azərbaycan modelidir 

(ardı) 

 

 Xalq Cəbhəsi Partiyasının ideoloqu millətçi olmayan bir cəmiyyətin öz dövlətini 

qurub qoruma şansının olmadığını bildirir. 

 

 – Arif bəy,  təklif edirik ki, bir qədər də millətçilik ideologiyasından danışasınız. 

Müsavatçılıq və  millətçilik – bunlar nə dərəcədə fərqli və oxşardırlar?  

 – Ümumi şəkildə yanaşsaq, millətçilik öz millətinə məxsus milli dəyərləri öyrənib 

bilmək, sevmək, onları qorumağa və  yüksəltməyə çalışmaqdır. Millətçiliyi olmayan bir 

cəmiyyətin millətə çevrilməsi çox çətin məsələdir. Çağımızda millətə çevrilməmiş bir 

cəmiyyət isə, öz müstəqil dövlətini qura, yaxud onu yaşada bilməz. 

 Millətçilik ideologiyasının yaranmasında iki anlayış çox mühüm rol oynayır: 

 1. Milli kimlik duyğusunun biçimləndirdiyi millət anlayışı; 

 2. Dövlət anlayışı. 

 Məhz bu anlayışların necə qavranılmasından və hansı hədəfin qabardılmasından 

asılı olaraq, millətçilikdə müxtəlif ideoloji xətlər, törəmələr meydana çıxır. Ona görə də, 

                                            
  Bu müsahibənin əlyazısını öz arxivimizdə saxlayırıq. Onu yenidən çapa hazırlayarkən, əlyazısını 
qəzetdə dərc olunan variantla tutuşdurduq və qəzetdə ixtisar edilmiş yerləri yenidən mətnə artırdıq – A.R. 

  Qəzetdə müsahibəmiz iki yerə bölünmüş və onun ikinci hissəsi fərqli başlıqla verilmişdir. Ancaq 
təəssüflər ki, hər iki hissədə müsahibəni götürən jurnalistin adı yazılmamışdır. Müsahibəni kimin 
götürdüyünü tam dəqiq xatırlamadığımız üçün ad çəkməyə bir az ikirçinir (tərəddüd edir), çox üzgün 
olduğumuzu bildiririk. Kitabı çapa hazırlarkən gümanımız gələn neçə adama, hətta dəyərli Rauf bəy 
Arifoğluna müraciət etsək belə, gərəkən cavabı ala və jurnalistın adını dəqiqləşdirə bilmədik. Ona görə də, 
dəyərli jurnalist dostumuzdan üzr istəyir, haqqını halal edəcəyini umuruq – A.R.       
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millətçiliyin bütün törəmələrinə eyni gözlə baxmaq doğru deyil və onlardan hər biri Moris 

Krenştonun dediyi kimi, regional şərtlər daxilində açıqlanmalıdır. 

 Müsavatçılıq millətçiliyin Azərbaycan modelidir. Millətçilik ümumidir, cinsdir, 

müsavatçılıq isə ona daxil olan xüsusidir, növdür. Müsavatçılıq millətçilik ladı üzərində 

köklənmiş və digər ideologiyalardan, özəlliklə də  liberalizmdən müəyyən dəyərləri əxz 

etmiş bitkin bir sistemdir. Bu gün müsavatçılıqda liberal dəyərləri şişirdib qabartmağa 

çalışanlar əslində müsavatçılığın üzərində kökləndiyi ladı ortadan qaldırır və bu bitkin 

sistemi başqalaşdırıb ayrı bir sistem qurmaq istəyirlər. 

 Müsavatçılığın əsasını təsanüdçülük təşkil edir. Neçə min ildən bəri türklüyün 

həyat tərzi olan təsanüdçülük dövlətçiliyimizin fəlsəfi əsasıdır və bu fəlsəfi əsas siyasi, 

iqtisadi, ictimai, mədəni sahələr üçün təməl təşkil edir. Güney Azərbaycanda fərdi əsas 

götürən kapitalizmi tərcübə etdik. Quzey Azərbaycanda kollektivi əsas alan sosializmi 

yaşadıq. Gördük ki, onlardan heç biri özünü doğrultmur. Məhz bu nöqtədə böyük 

yolbayımız M.Ə.Rəsulzadənin “Nə mütləq liberalizm, nə də mütləq kollektivizm! O halda 

ikisini uzlaşdıran solidarizm = təsanüd” tezisi yada düşür. Müsavatçılıqda liberal 

dəyərlərin qabardılması və önə keçməsi əslində mahiyyətcə məhz bu tezisə qarşıdır. 

 – Deyəsən, artıq Müsavatın başlatdığı ideoloji diskussiyalara toxunursunuz. Bizə 

görə, Müsavat Partiyası ideoloji diskussiyaları necə aparmağın və öz içərisindən tərəflər 

çıxarmağın ilk nümunəsini göstərdi. Sizin bu məsələyə münasibətiniz maraqlı olardı. 

 – Müsavatın başladığı və cüzi gecikmə ilə Xalq Cəbhəsinin də qatıldığı ideoloji 

diskussiyalar sübut edir ki, çağdaş Azərbaycanda hələlik məhz bu iki partiya normal 

səviyyəyə çatmaq üzrədir. Qalan partiyalar isə, əvvəldə dediyim kimi, ya lider 

mərhələsini, ya da təşkilat mərhələsini yaşamaqdadırlar. Kimsə güman etməsin ki, filan 

partiyada ideoloji diskussiya yoxdursa, deməli, o partiya ideoloji mərhələni keçib 

qurtarıb. Xeyr, dərnək xarakterli həmin partiyalar əslində təşkilat mərhələsini yenicə 

başlamışlar və onlarda diskussiyalar üçün kadrlar yoxdur, yaxud çox azdır və sosial 

bazaları da hələlik zəifdir. 

 – Dediniz ki, ideoloji  proses AXCP-də də gedir. Fəqət Müsavatdan fərqli olaraq, bu 

proses cəbhəyə yaxın olan qəzetlərə çıxmır. Ona görə də, orada nə baş verdiyini və 

tərəflərarası qüvvələr nisbətini Sizdən soruşmağımız, məncə, təbiidir. 
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– Xalq Cəbhəsinin ideoloji diskussiyaları əks etdirəcək qəzeti yoxdur. 

“Cümhuriyyət” qəzetinin və “Qurtuluş” jurnalının çıxmaması bizim əl-qolumuzu bağlayıb. 

Qüvvələr nisbətinə gəldikdə, Xalq Cəbhəsi yarandığı gündən müsavatçılıq ideologiyasını 

əsas götürmüşdür və indi də Cəbhə üzvlərinin əksəriyyəti müsavatçıdırlar. Lakin 

Cəbhədə də ayrı-ayrı şəxslər millətimizin etno-sosial sisteminə uyğun olmayan 

liberalizmi qabartmağa çalışırlar. 

 – Sizə son olaraq cəmiyyətimizin düşdüyü ağır vəziyyətlə bağlı sual vermək 

istərdik. Bu vəziyyətdən çıxmaq şansını bir ideoloq kimi, Siz necə dəyərləndirirsiniz? 

 – Ağır vəziyyətdən çıxmaq şansımız milli bütünləşməmizi yaradıb-yarada 

bilməməyimizdən asılıdır. İndiki anda milli bütünləşməmizin gerçəkləşə bilməsi üç 

hədəfə yetməklə mümkündür: 1. klan, mafiya, qrup və s. mənafeyinə yox, ümum 

Azərbaycanın mənafeyinə xidmət edəcək milli demokratik qüvvələrin bir araya gələrək 

bütünləşməsi və bunu davam etdirməsi hədəfi; 2. bütünləşmiş milli demokratik 

qüvvələrin xalqın inamını, dəstəyini qazanaraq milli demokratik qüvvələr – kütlə 

bütünləşməsini gerçəkləşdirməsi və onu davam etdirməsi hədəfi; 3. kütlə ilə bütünləşmiş 

milli  demokratik qüvvələrin iqtidara gəlməsi və dövlət-millət bütünləşməsini 

gerçəkləşdirilərək davam etdirməsi hədəfi. Azərbaycanın qurtuluşu məhz bu üç hədəfə 

yetməkdən asılıdır.  

  “Yeni Müsavat”, № 60 (249).10-14 noyabr 1996-cı il. səh.3 
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Millətçiliyin inkarı sosial viruslar üçün  

əlverişli mühit yaratmağa xidmət edən strateji yanlışlıqdır 

 

Bəllidir ki, həyat üçün təhlükəli olan virus qaynaqlı xəstəliklərin müalicəsində 

insanın daxili müdafiə qüvvələri – immun sistemi böyük önəm daşıyır. Lakin virusun 

törətdiyi qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu – QİÇS (İng. AIDS; Rus. SPİD) isə 

birbaşa insanın immun sistemini dağıtdığı üçün onun müalicəsində daxili müdafiə 

qüvvələri heç bir iş görə bilmir və orqanizm məhv olur. 

İnsan kimi cəmiyyət də bio-sosial bir varlıqdır və cəmiyyətdəki milli şüur onun 

sosial immun sistemi adlana bilər. Çeşidli sosial viruslar səbəbinə cəmiyyəti 

xəstələndirmək, onun müqavimət gücünü zəiflətmək, hətta o müqaviməti sıfıra endirib, 

toplumu tamam yox etmək də mümkündür. Tərbiyəsizlik, lotuluq, cinayətkarlıq, 

narkomanlıq, fırıldaqçılıq, əxlaqsızlıq, zinakarlıq, fitnə-fəsad, rüşvətxorluq, tayfabazlıq, 

yerlibazlıq, dinsizlik və s. kimi sosial xəstəliklər cəmiyyətin bütövlüyünü pozmaqda və 

onun müdafiə gücünü zəiflətməkdə mühüm rol oynayır. Bu tipli sosial xəstəliklərə ciddi 

yoluxmuş cəmiyyət labüdən başqa cəmiyyətlər qarşısında məğlubiyyətə uğrayar. Ona 

görə də, artıq neçə yüz ildir ki, Türk düşmənləri həmin  sosial xəstəlikləri cəmiyyətimizdə 

yaymağı öz strateji planlarına daxil etmiş və bu yöndə az iş görməmişlər. Örnək olaraq, 

açılışına Osmanlı Dövlətinin rəsmən icazə verdiyi bir Rum (Yunan) məktəbinin 1884-cü 

ildəki gizli dərs proqramından bəzi seçmələrə diqqət yetirək:  

Maddə 2  – Türklərin ən kiçicik xətalarını şişirdərək Avropaya duyurmaq, mədəni 

aləmi Türklərə düşmən etmək… 

Maddə 3  –  Türkləri iqtisadi baxımdan yıxmaq. Bunun üçün də varlı Türkləri əyri 

ticarət yollarına sürükləmək, bol faizli kreditlər vermək, ağır şərtlərlə girov qəbul etmək. 

Türk mallarının saxtalarını, çürüklərini yapıb eyni Türk malı damğası ilə satışa 

çıxarmaqla Türk müəssisələrini iflasa uğratmaq, hər cür Türk malı ilə rəqabət etmək milli 

bir vəzifədir... 

Maddə 4  – Türk millətini əxlaq, milliyyət, din və adət-ənənə baxımından çürütmək. 

Bunun üçün: a) söyüşlər öyrətmək, söyüşü Türklər arasında yaymaq…; b) Türkləri 

zinaya, digər əxlaqsızlıqlara təşviq etmək. Bilxassə, əsil Türk ailələrinə gənc, gözəl Rum 
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qızlarını və qadınlarını xidmətçi, cariyə olaraq verib bu ailə ocaqlarını yıxmaq. Dövrün 

böyük vəzifə sahibləri yanına yetişdirilmiş Rum dilbərlərini yerləşdirib… milli din və 

duyğularını pozmaq… c) gənclər arasında lotuluq ruhunu yayaraq sevgi, sayğı və 

bağlılıqları qırmaq. Onları bir-birinin üstünə  salışdırmaq. Milli tərbiyəni pozmaq;  d) 

arqoya bənzər bir söyüş dilini Türklər arasında yaymaqla milli dil və duyğularını pozmaq. 

Maddə 5 – Türkləri dini baxımdan sarsıtmaq… 

Ikinci hissə. Maddə 2 – Türk xalqı arasında daim fitnə-fəsad yayaraq dövlətlə 

milləti bir-birindən uzaq salmaq. Üsyanlar təşkil edib vaxtında ortadan çəkilmək, Türklər 

arasında qardaş qanı axıtmaq. 

Maddə 4  – Həkim və əczaçı Rumlar Türk xəstələri, bilxassə kimsəsiz xəstələri 

gizlicə zəhərləyib öldürəcək, kor, kar, şikəst edərək sıradan çıxarmağa çalışacaqlar… 

Maddə 6 –  Hakimlərə, dövlət idarə məmurlarına rüşvət, ziyafət, hətta qadın… 

verməklə onları pozğunlaşdırmaq gərəkdir (Seçmələr Necdət Sevincin “Ajan okulları” 

əsərindəndir). 

Rum (Yunan) adını Erməni,  Rus, Fars və s. bu tipli adlarla əvəz etsək, eyni 

strategiyanın Azərbaycanda da yürüdüldüyünü açıq görmək olar. Bizi əzmək, 

sərvətlərimizi talayıb üzərimizdə ağalıq edə bilmək üçün düşmənlər, ilk sırada, 

cəmiyyətimizin sosial immun sistemini – milli şüurunu zəiflətməyə, hətta yox etməyə 

çalışmışlar. Bir gerçəklikdir ki, dil, tarix, mədəniyyət, coğrafiya, din və s.  kimi amillər 

səbəbinə biçimlənən milli şüur nə qədər güclü olarsa, cəmiyyət də sosial xəstəliklərə 

qarşı o qədər müqavimət göstərə bilər.  Milli şüuru məhv etmək cəmiyyətin sosial immun 

sistemini məhv edib kütləvi manqurdlaşma yaratmaqdır ki, bu da sosial QİÇS 

xəstəliyindən başqa bir şey deyil. QIÇS labüd ölüm olduğu kimi, sosial QİÇS – kütləvi 

manqurdlaşma da toplumun labüd məhvidir. 

Milli şüuru yüksəltmək cəmiyyətin müdafiə gücünü artırmaq və hər cür sosial 

xəstəliklərə qalib gəlməkdir ki, bu da yalnız millətçiliklə mümkündür. Hansı səbəblə 

olursa-olsun, çağdaş Azərbaycan cəmiyyəti tipli cəmiyyətlərdə millətçiliyin inkarı sosial 

viruslar üçün əlverişli mühit yaratmağa xidmət edən strateji yanlışlıqdır. 

     

“Yeni Müsavat”, № 63 (252). 

22-25 noyabr 1996, səh.3 
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Millətləşməmizin ikinci yüksəliş dalğası,  

yaxud xalqdan millətə doğru 

 

 Dünyanın tarixi təcrübəsi göstərmisdir ki, milli kimlik şüurundan və yol göstərici 

siyasi idealdan yoxsun (məhrum) bir toplum çox asanlıqla əsarətə düşüb köləyə çevrilir, 

manqurtlaşaraq öz milli varlığını itirir və hakim etnos içərisində əriyib gedir. Toplumun 

bu acı sonluqdan qurtuluş yolu onun öz milli kimlik şüurunu dərk etməsindən və 

istiqlaliyyəti özü üçün siyasi ideala çevirərək onu gerçəkləşdirməyə çalışmasından keçir. 

Bunu bildiyinə görə də, hakim etnos öz əlində olan dövlət mexanizmi və  həmin 

mexanizmin nökərləri vasitəsilə tabe toplumun milli kimlik şüurunu yıpradıb zəiflətməyə, 

ortadan qaldırmağa, onda başqa bir kimlik şüuru (örnəyin, “Sovet xalqı” tipli ideoloji 

kimlik, dini kimlik, irqi kimlik və s.) formalaşdırmaqla milli kimlikdən uzaqlaşdırmağa, 

həmçinin siyasi idealını istiqlaliyyət hədəfindən yayındıraraq başqa bir hədəfə (örnəyin 

“kommunizm” qurmağa, İslam dövləti yaratmağa və s.) yönəltməyə yeltənər (can atar). 

 Milli kimlik şüuru toplumun öz dili, tarixi, mədəniyyəti, vətəni və s. ilə bağlı 

görüşlər sistemidir. 

 Siyasi ideal isə toplumun yetməyə çalışdığı təməl siyasi hədəfdir. Bu hədəf 

təkcə istiqlaliyyətdən ibarət deyil və toplumun hansı durumda olmasına görə dəyişir. 

İstiqlaliyyət əsarətdəki bir toplumun siyasi idealıdır. Müstəqil dövlətə malik bir toplum isə 

güclənməyi, qüdrəti olmağı və söz sahibi böyük bir dövlətə çevrilməyi özü üçün təməl 

siyasi hədəf sayar. Eyni zamanda, istiqlaliyyət qazanmış bir toplum totalitar və avtoritar 

rejimlərdən qurtulub azad yaşaya bilmək üçün siyasi ideal olaraq demokratiyanı hədəf 

seçər. Əgər toplum bölünmüş və parçalanmış durumdadırsa, o zaman həmin toplumun 

təməl siyasi idealı bütövləşmək olar... 

 Ancaq sonuncu durum hər bir bölünmüş topluma aid deyil. Daha doğrusu, 

bölünmüş bir xalq hələ xalq olaraq qalırsa, o zaman bütövləşmənin siyasi ideal 

sayılması çox çətin məsələdir. Belə ki, mədəni və elmi müstəvilərdə bütövləşmə istəyi 

əks olunursa da, siyasi müstəvidə bütövləşmə hədəfini  irəli sürməyə xalqın, onun siyasi 

kadrlarının cəsarəti çatmayacaq, bir çoxları isə ən yaxşı halda “hələ vaxtı deyil” 

bəhanəsi ilə özlərinə haqq qazandırmağa çalışacaqlar. 
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 Əgər xalq millətləşmə sürəcinə başlamışsa və bu millətləşməni çeşidli əngəllərdən 

qoruyacaq müstəqil dövlət qura bilmişsə, o zaman vaxtın yetişməsini gözləyən passiv 

obyekt yox, vaxtı yetişdirməyə çalışan aktıv subyekt kimi hərəkət edəcək və tez-gec 

qalib gələcəkdir. 

 Dediklərimizdən görünür ki, Azərbaycanda millətləşmə sürəci hələ başa 

çatmamışdır və hələ xalqdan millətə keçid dövrünü yaşayırıq. “Millət” və “millətləşmə” 

anlayışlarını fərqli şəkildə dəyərləndirən qarşıdaşlar (opponentlər) bu fikri öz istədikləri 

kimi yozub “deməli, hələ millət olmamışıq?” - deyə bizi suçlamasınlar. Daha əski 

çağlarda millət olub-olmamağımız, yaxud dünya üzrə vahid Türk milləti məsələsi başqa 

dartışmaların mövzusudur və burada o mövzulara toxunmağın yeri deyil. İndilik bizi 

maraqlandıran 1789-cu il Fransa devrimindən bəri dünyaya damğasını vurmuş millətlər 

çağı və bizim bu çağdakı etno-sosial durumumuzdur. 

 Fikrimizcə, Türkiyə Türkləri artıq günümüzdə öz millətləşmə sürəclərini başa 

çatdırmaqdadır. Prof. Orxan Türkdoğan kimi görkəmli sosioloq isə yazır ki, Türkiyə 

“...millətləşmə sürəcinə Cümhuriyyətlə başlamışdır. Ancaq ...bu sosyoloji 

mərhələyə bir türlü erişmiş sayılamıyoruz”. 

 Çağdaş Amerikanın tanınmış alimi Daniel Bell öz ölkəsinin yalnız II Dünya savaşı 

sonlarından başlayaraq millətləşmə sürəcini tamamlaya bildiyini irəli sürür. 

 Tutuşdurmaların sayını artırmaqda önəm görmür və bildiririk ki, Azərbaycan xalqı 

oz millətləşmə sürəcinə XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvəllərində başlamışdı. 

Millətləşmə sürəcimizin bu birinci yüksəliş dalğası dövründə milli kimlik şüurumuza 

yiyələnməklə Müsəlman ümmətindən Türk millətinə keçməyə və öz müstəqil dövlətimizi 

qurub yaşamağa çalışdıq. M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti, Ş.M.Xiyabaninin Azadistan Dövləti, S.C.Pişəvərinin Azərbaycan Milli 

Hökuməti məhz bu millətləşmə sürəcimizin görünən təzahürləri idi. Səttarxan və 

Məşrutə (Anayasa) hərəkatlarında da eyni sürəcin bir çox başlanğıc izlərini görə bilərik. 

Bu olaylara güneyli-quzeyli bütün xalqımız qatılsa da, çox təəssüflər ki, bütövlük 

idealımız açıq siyasi hədəfə çevrilmədi və siyasi idealın başlıca hədəfi ya Azərbaycanın 

quzeyi, ya da güneyi oldu. Ümmətdən millətə çevrilmə sürəcimizə başçılıq edəcək, bu 

sürəci çeşidli əngəllərdən qoruyacaq bir milli dövlətə ehtiyacımız vardı. Onu da qura, 

daha doğrusu, yaşada bilmədik. Millətləşmə sürəcimizin birinci yüksəliş dalğası 1920 – 
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40-cı illərdə Rus və onun dostu Fars şovinizminin birgə fəaliyyəti sayəsində yavaşıdıldı, 

qarşısı kəsildi və genişlənməsinə, dərinləşməsinə imkan verilmədi. Nəticədə, ümmətdən 

millətə yox, xalqa çevrildik.  

 1970 – 80-ci illərdən Azərbaycanın quzeyində, 1980 – 90-cı illərdən isə 

Azərbaycanın güneyində millətləşmə sürəcimizin ikinci yüksəliş dalğası 

başlanmışdır. Artıq nə imperiyası çökmüş və başı öz hayına qalmış Rus şovinizmi, nə 

də çürüyüb yıpranmaqda olan Fars şovinizmi bu ikinci dalğanın qarşısını almağı 

bacarmayacaqdır. Təkcə iç şəraitin yox, həm də dış şərtlərin dəyişildiyi, dünya düzəninin 

yenidən qurulmağa başladığı indiki durumda millətləşmə sürəcimizi çeşidli əngəllərdən 

qoruyacaq müstəqil Azərbaycan Republikası Dövləti mövcuddur. Həmçinin milli-siyasi 

liderimiz Əbülfəz Elçibəy böyük uzaqgörənliklə tarixi şəraiti doğru dəyərləndirərək siyasi 

müstəviyə yeni bir hədəf – BÜTÖVLIÜK ideyasını gətirmişdir. Azərbaycan parçalanan 

gündən elmi və mədəni müstəvilərdə var olan bu bütövlük hədəfinin siyasi ideala 

çevrilməsi və qırx milyonluq Azərbaycan Türk milləti anlayışının ortaya qoyulması 

millətləşmə sürəcimizin ikinci yüksəliş dalğasında çox mühüm bir strateji və siyasi-

ideoloji addım sayılmalıdır. 

 Artıq millətləşmə sürəcimizin davam edən ikinci yüksəliş dalğasında, xalqdan 

millətə çevrildiyimiz bir keçid dövründə yeni siyasi idealımız – bütövləşmə hədəfimiz öz 

ətrafında çoxsaylı tərəfdarlar toplamaqda və onları təşkilatlandırmaqdadır. İndi başlıca 

vəzifəmiz bu siyasi hədəfi qırx milyonluq xalqımız içərisində geniş yaymaq, Bütöv 

Azərbaycan Türk milli kimlik şüuruna daha dərindən yiyələnmək və bu yöndə 

təşkilatlanmağımızı uğurla tamamlamaqdır. 

 

“Tanitim” qəzeti № 12(19) 

10 – 15 aprel 1999, səh.2 
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Milli ideya və milli ideologiya 

 

 Son dövrlər Azərbaycan mətbuatında milli ideologiyamızla bağlı bir sıra 

mülahizələr irəli sürülür. Daşıdığı önəmə görə, hələlik onlardan birini – “bizə milli 

ideologiya  yox, milli ideya gərəkdir” mülahizəsini ayrıca araşdıraq. 

 İndiki durumda Azərbaycanın milli ideologiyadan daha çox milli ideyaya ehtiyacı 

olduğunu irəli sürən Hikmət Hacızadə belə bir ideya kimi “təhlükəsizlik çərçivəsində 

müstəqillik ideyası”nı təklif edir  (“Azadlıq”, 17 fevral 1994; “Yeni Müsavat”, 9 dekabr 

1994). 

 Hörmətli H.Hacızadənin bu mülahizəsində iki nöqtəyə xüsusi diqqət yetirilməlidir:  

 1. Müstəqillik ideyasında təhlükəsizlik amilinin qabardılması;  

 2. Milli ideya və milli ideologiyanın qarşılaşdırılması.  

 Bunları ayrı-ayrılıqda gözdən keçirək. 

 Hikmət bəyin fikrincə, müstəqilliyə yetmək üçün təhlükəsizlik amilləri nəzərə 

alınmalı və təhlükə qaçılmaz olanda, müstəqilliyin bir hissəsi güzəştə gedilməlidir. 

 Toplumdakı aparıcı siyasi qüvvələrin ciddi təhlükə anında belə bir taktiki gedişə əl 

atması prinsipcə mümkündür. Lakin bu taktiki gedişin toplumda tam razılıqla 

qarşılanması, kütləvi bir rahatlıq yaratması və məqsədə dönüb milli ideyaya çevrilməsi o 

toplum üçün köləliyə məhkumluq faciəsindən başqa bir şey deyil. Unutmayaq ki, insanın 

və toplumun hərəkətə gətirilməsi, müəyyən bir davranışı seçməsi sövqedici motivdən 

aslıdır. Hansı motivin sövqedicilik şiddəti daha artıqdırsa, o motivə də uyğun davranış 

gerçəkləşdirilir. Bu yöndəki çoxsaylı sosial-psixoloji araşdırmaların qısa xülasəsinə 

diqqət yetirək: 

 Doğuşdan var olan instiktiv istəklərin hər hansı biri müəyyən bir uyarıcı refleks 

səbəbinə ortaya çıxarkən insanın ruhi durumunda tarazlıq pozulur, müəyyən bir 

fərqliləşmə yaranır və bu fərqliləşmə insanı rahatsz edən bir gərginlik doğurur. 

Gərginlik özünün ləğv edilməsi üçün gərək olan ehtiyacı ortaya qoyur. Ehtiyacın təmini 

məqsədə çevrilir və bu məqsəd insanı davranışa itələyən, fəaliyyətə məcbur edən 

motiv olur (“Niyyətin hara, mənzilin ora” atalar sözümüz məhz bu elmi gerçəklik 

əsasında yaranmışdır). 
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 Təbii ki, ehtiyacın təmini yolunda bir sıra maneələr mövcuddur. Ehtiyacını təminə 

çalışan insanla bu maneələr arasındakı münasibətlərdə bir neçə hal müşahidə edilir:  

 1. Maneələr ortadan qaldırıla bilirsə, ehtiyac təmin olunur və insanın ruhi 

durumunda tarazlıq bərpa edilir, insan rahatlanır; 2. Maneələr ortadan qaldırıla bilməzsə, 

ehtiyacı doğuran gərginlik şiddətlənir, insanın rahatsızlığı getdikcə artır; 3. Dinc, yaxud 

qeyri-dinc yollarla maneənin ortadan qaldırılması mümkün olmadıqda insan özünü 

rahatsız edən şiddətli ehtiyacdan qurtulmağa çalışır: ya həmin ehtiyacın təminindən vaz 

keçir; ya başqa bir ehtiyacı təmin etməklə gərginliyin şiddətini azaltmağa və onu 

ovundurmağa can atır, ya həmin ehtiyacın təmini üçün məcburən uyğun şəraiti gözləyir, 

ya risqə gedərək böyük qəhrəmanlıqlar göstərib məqsədinə yetir və s. 

 İnsanı və bütövlükdə, toplumu davranışa hansı motivin (vaz keçmə, başqa 

ehtiyacın təmini,  uyğun şəraiti gözləmə, qəhrəmanlıqlar göstərmə və s.) itələməsi 

motivləşmə dərəcəsinin şiddətindən aslıdır.  A.Maslovun “Ehtiyaclar iyerarxiyası 

nəzəriyyəsi”nə görə, motivləşmədə insanı fəaliyyətə məcbur edən ehtiyaclar iyerarxik 

əsasda sıralanır və şiddətlilik dərəcəsi daha yüksək olan ehtiyacın təmininə ilk növbədə 

çalışılır. V.Vrumun “Umacaqlar nəzəriyyəsi” isə ehtiyacın şiddətlilik dərəcəsinin umacaq 

= cazibə x nəticə formulundan aslılığını irəli sürür (bax: A.Can Baysal, Erdal Tekarslan. 

Davranış İlimleri. I-II c. Istanbul, 1987.səh.87; Besim Baykal. Motivasyon Kavramına 

Genel Bir Bakış. Istanbul, 1978 və s.). Əlavə edək ki, cazibəliliyin yüksəldilməsində 

ideologiya və təbliğatın rolu əvəzsizdir. 

 Çağdaş Azərbaycan toplumunda cazibəliliyin ağırlıq mərkəzi müstəqillik, yoxsa 

təhlükəsizlik üzərinə salınmalıdır? Başqa sözlə, müstəqilliyin, yoxsa təhlükəsizliyin 

cazibəliliyi artırılmalı, şiddətlilik dərəcəsi yüksəldilməlidir? Bunların birləşdirilməsi və 

təhlükəsizlik çərçivəsində “müstəqillik” arzulanması gerçəklikdən uzaq xoş bir xəyaldır. 

Rusiya tipli hərbi-siyasi imperiyalar öz müstəmləkələrinə müstəqilliyi “hədiyyə” verə və 

onlar üçün min bir təhlükə törətməyə bilməz. Öz təhlükəsizliyini üstün tutan 

müstəmləkələr isə qətiyyən müstəqilliyə yetə bilməzlər. Əgər “təhlükə qaçılmaz olanda, 

müstəqilliyin bir hissəsi güzəştə gedilməlidir” deyiriksə, onda bizi davranışa sövq edən 

motiv müstəqillik yox, təhlükəsizlik olur və biz təhlükəsizliyi təbliğ etməklə onun 

cazibəliliyini artırır, üstüörtülü şəkildə müstəqillikdən vaz keçməyi təbliğ etmiş oluruq. 
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 Yalnız qarşıdakı təhlükələrdən qorxmayan, məhrumiyyətlərə baxmayaraq bütün 

təhlükələrə sinə gərməyi bacaran müstəmləkələr müstəqilliyini qazana bilər. Cazibəliliyin 

ağırlıq mərkəzini müstəqillik ehtiyacının təmini üzərinə salıb onun şiddətlilik dərəcəsini 

getdikcə gücləndirən toplumlar ya böyük qəhrəmanlıqlar göstərib tez-gec hədəfə yetər, 

ya da imperiya tərəfindən məğlub edilsə belə, müti köləyə çevrilməz, manqurdlaşıb 

müstəmləkə həyatına alışmaz, laqeydləşib “təhlükəli” müstəqillikdən imtina etməz. 

 Təhlükəsizlik ehtiyacının sövqedici motiv olması milləti miskin bir köləyə, 

müstəqillik ehtiyacının sövqedici motiv olması isə milləti əzəmətli bir qəhrəmana çevirər. 

Günümüz Çeçen möcüzəsi göz qabağındadır. Yaxud Azərbaycanın yaxın keçmişini 

xatırlayaq: 1988-1992-ci illərdə Qarabağı qoruma (ərazi bütövlüyümüz) ehtiyacı yüksək 

şiddətlilik dərəcəsi qazanaraq milli ideyaya çevrilmiş və “Qarabağ bizimdir!”, “Ölərik, 

Qarabağı vermərik!”... kimi şüarlar geniş yayılmışdı. Lakin İyun qiyamından sonra 

aparılan məqsədyönlü siyasət səbəbinə təhlükəsizlik ehtiyacı şiddətləndi, “əmin-

amanlıq”, “Qarabağda sülh” istəyi artdı. Nəticədə, “Ölərik, Qarabağı vermərik!” hayqıran  

qəhrəman bir millət indi nəinki Dağlıq Qarabağın, hətta digər ərazilərimizin belə düşmən 

tapdağı altında əzilməsinə biganə baxmada, “Təki sülh olsun!” deyə-deyə 

miskinləşməkdədir. Bu miskinlikdə unudulur ki, sülhün şərtlərini sülh istəyən Azərbaycan 

yox, zəfər istəyən Ermənistan söyləyəcək… Vay o günə ki, “təhlükəsizlik amilləri nəzərə 

alınmaqla” “Qarabağda sülh” fikri milli ideyaya çevrilə və millətimizin alnına əbədi 

şərəfsizlik damğası vurula…. 

      (ardı var) 

   “Cümhuriyyət” qəzeti, № 8 (44). 24 fevral 1995-ci il, səh.3 

 

 

 

Milli ideya və milli ideologiya 

(II hissə) 

 

 Milli mənfəətlərə əsaslanaraq milli hədəflərə yönələn hər hansı bir ideyanın milli 

ideya olması üçün onun millət tərəfindən qəbul edilməsi və millət üzvlərinin böyük 

çoxluğu tərəfindən paylaşılan ortaq ideyaya çevrilməsi əsas şərtdir. Hazırda müstəqillik 
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Azərbaycanın əsas milli ideyalarından biridir. Bu milli ideyanın gerçəkləşməsi üçün 

hökmən müstəqillik ehtiyacının şiddətlilik dərəcəsi artırılmalı, onun  gərginliyi 

yüksəldilərək milli həyəcana çevrilməli və ehtiyaclarımızın iyerarxik sıralanmasında 

müstəqilliyin üstün mövqeyi təmin edilməlidir.  Çünki niyyətimiz müstəqillikdirsə, heç  bir 

təhlükəyə baxmayaraq mənzilimiz də müstəqillik olacaqdır. Niyyətimiz canımızın və mal-

mülkümüzün təhlükəsizliyidirsə, təbii ki, mənzilimiz yolu məşəqqətli müstəqillikdən çox 

imperiyanın daha təhlükəsiz kölgəsi – müstəmləkə ola bilər. 

 Bir daha təkrar edirik ki, ciddi təhlükə anında siyasi qüvvələrin taktiki gediş kimi 

güzəştə əl atması prinsipcə mümkündür, lakin bunu millət üçün milli ideyaya çevirmək o 

güzəştə haqq qazandırmaq və onu əbədiləşdirmək deməkdir. Milli ideyada güzəştə yer 

yoxsa, onda həmin güzəşt müvəqqəti olacaq, millət öz məğlubiyyəti ilə barışmayacaq və 

tez-gec uyğun şərait yetişincə tam qələbə əldə edəcəkdir. Ona görə də, hörmətli Hikmət 

Hacızadənin “təhlükəsizlik çərçivəsində müstəqillik ideyası” tamam yanlış və zərərli bir 

ideyadır. Onu milli ideyaya çevirmək Azərbaycan üçün fəlakətdən başqa bir şey deyil. 

 Toxunmaq istədiyimiz ikinci nöqtə milli ideya ilə milli ideologiyanın qarşı-qarşıya 

qoyulmasıdır. Doğrudur, milli ideya və milli ideologiya tam eyniləşdirilə bilməz. Bunlar 

arasında açıq-aydın bilinən fərqlər var: 

 1. Milli ideya, qeyd etdiyimiz kimi, milli mənfəətlərə əsaslanaraq milli hədəflərə 

yönələn və millət üzvlərinin böyük çoxluğu tərəfindən qəbul olunub paylaşılan ortaq 

fikirdir, ortaq ideyadır. Bu ortaq fikir “…bir cümlə, bir çağırış…, aforizm, şeir kimi ifadəli 

misra və s.” ola bilər (“Yeni Müsavat”, 5 avqust 1994. Niyazi Mehdinin çıxışından). 

 Milli ideologiya isə milli mənfəətlərə əsaslanaraq milli hədəflərə yönələn və millət 

üzvlərinin böyük çoxluğu tərəfindən qəbul olunub paylaşılan ortaq fikir sistemidir. Onun 

bir sistem kimi mövcudluğu üçün qayələri, konkret şəkildə tərif edilən anlayışları, 

metodları, prinsipləri, doktrini və s. olmalıdır (bax: Ayhan Tüyçigil. Türk Milliyetçiliyi Fikir 

Sistemi. Teori. Ankara. 1977. III bölüm). 

 2. Milli ideya daha ümumi xarakter daşıyır və eyni bir ideya bir çox millətlər üçün 

milli ideya ola bilər. Lakin milli ideologiya hər millətin özünə məxsusdur. Alınma 

ideologiyalar belə hər millətin öz etno-sosial xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmasa, bir sistem 

kimi mövcud ola və milli ideologiyaya çevrilə bilməz. 
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 3. Milli ideya millətin ehtiyaclarına uyğun olaraq meydana çıxır, sayca birdən çox 

olur və milli ehtiyacların şiddətlilik dərəcəsinə görə iyerarxik əsasda sıralanır. Lakin millət 

içərisində ideoloji müxtəliflik olsa da, o ideologiyalardan yalnız biri millət üzvlərinin böyük 

çoxluğu tərəfindən qəbul edilib milli ideologiyaya çevrilir. Digərləri isə qəbul edildikləri 

təşkilat, partiya… üzvlərinin paylaşdığı ortaq fikir sistemi olub qrup ideologiyası sayılır. 

 4. Heç də bütün milli ideyaların mövcudluğu üçün aparıcı lider və təşkilatlanma şərt 

deyil. Sadəcə, onların millət içərisində bir moda kimi yayılması kifayətdir. Lakin milli 

ideologiyanın varlığı üçün aparıcı lider və təşkilatlanma faktorları böyük önəm daşıyır. 

 Bu və ya digər fərqlər milli  ideyanın milli ideologiyadan tamam  ayrılması və 

onların qarşı-qarşıya qoyula bilməsi demək deyil. Çünki hər hansı bir ideologiya milli 

ideologiya olursa, onun qayələri də labüdən milli ideyalara çevrilir. Yaxud əksinə, 

müəyyən bir milli ideya özünün gerçəkləşməsi üçün lider yetişdirərək, təşkilatlanaraq və 

sistemləşərək milli ideologiya da ola bilər. 

 Digər tərəfdən, unutmayaq ki, ideologiya ilə qovuşmamış milli ideyanın 

gerçəkləşdirilməsində ixtiyarilik əmsalı böyük olur. Nəticədə, milli ideyanı doğuran 

ehtiyacın gərginliyi azalır, şiddətlilik dərəcəsi zəifləyir və öncəlik sırasında ilkin mövqeyə 

malik ola bilmir. Bu isə əslində onun gerçəkləşdirilməsi yolunda  böyük maneə deməkdir. 

Unutmayaq ki, ideologiya öz qayələrini əsaslandırır, ideologiya daşıyıcılarını bu 

qayələrin doğruluğuna inandırır və onları təşkilatlandıraraq həmin qayələrin 

gerçəkləşdirilməsinə yönəldir. Nəticədə, ixtiyarilik əmsalı çox kiçik olur. O zaman “bizə 

milli ideologiya yox, milli ideya gərəkdir” iddiası və milli ideologiya ilə milli ideyanın 

qarşılaşdırılması nə dərəcədə məntiqlidir?! 

 Fikrimizcə, tamam əksinə, bizə milli ideologiyamızın qayələri ilə eyniləşmiş 

milli ideyalar gərəkdir. Bu milli ideyaları doğuran milli ehtiyaclarımızın gərginliyi, 

şiddətlilik dərəcəsi daim artırılmalı, ideologiya və təbliğat səbəbinə onların cazibəliliyi 

daim yüksəldilməlidir ki, milli mənfəətlərimizi qorumaq və milli hədəflərimizə yetə bilmək 

üçün gərək olan milli gücümüz formalaşa bilsin. 

 

“Cümhuriyyət” qəzeti, № 10 (46)  

10 mart 1995-ci il, səh.3 
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Milli kimlik şüurunun biçimlənməsində  

ədəbi dil anlayışının önəmi  

 

1. Millətləşmə sürəcimizin ikinci yüksəlişi dalğası 

 İki yüz ildən çoxdur ki, dünya millətlər çağını yaşamaqdadır. Öz ömrünün yayğın 

xalq dönəmini bitirib şüurlu millətə çevrilməmiş toplumlar artıq mövcud ayrı-ayrı 

millətlərin yemi olmaqdan yaxalarını qurtara bilmirlər. Lakin elə ki, o toplumlardan hər 

hansı biri özündə güc tapib millətləşmə sürəcini başladı, daha onun başqalarına yem 

olaraq qalması mümkün deyil. Həmin toplum gec-tez labüdən gerçək istiqlaliyyət 

qazanıb boyunduruqdan qurtulacaq və öz müstəqil dövlətini qurub istiqlaliyyətin, 

azadlığın qürurunu yaşayacaqdır. 

 Bu gün 40 milyondan çox sayı olan Azərbaycan Türkləri XIX yüzilliyin sonu – XX 

yüzilliyin əvvəllərində öz millətləşmə sürəcinə başlamışdı. Ancaq 1920 – 40-cı illərdə 

millətləşmə sürəcimizin bu birinci dalğası Rus və Fars şovinizminin birgə fəaliyyəti 

sayəsində yavaşıdıldı, qarşısı kəsildi və genişlənməsinə, dərinləşməsinə imkan 

verilmədi. 

 1970 – 80-ci illərdən Azərbaycanın quzeyində, 1980 – 90-cı illərdən isə 

Azərbaycanın güneyində millətləşmə sürəcimizin ikinci yüksəliş dalğası başlamışdır. 

Artıq nə imperiyası çökmüş və başı öz hayına qalmış Rus şovinizmi, nə də çürüyüb 

yıpranmaqda olan Fars şovinizmi bu geridönməz dalğanın qarşısını almağı 

bacarmayacaqdır. Çünki həm iç şərait, həm də dış şərtlər dəyişib və qoca tarixin təkəri 

Azərbaycan Türklərinin mənafeyinə işləməkdədir. Artıq nə Rus maşası Ermənilər, nə 

Farsa uşaqlıq edən içimizdəki manqurtlar, nə də bizə qarşı çıxan başqa güclər tarixin 

təkərini durdura, yönünü dəyişdirə bilməyəcəklər. 

 Millətləşmə sürəcimizin bu ikinci yüksəliş dalğasında Azərbaycanın milli-siyasi lideri 

Əbülfəz Elçibəyin böyük uzaqgörənliklə tarixi şəraiti doğru dəyərləndirib, Bütöv 

Azərbaycan ülküsünü (ideyasını) siyasi müstəviyə gətirməsinə ayrıca önəm verməliyik. 

Ə.Elçibəyin adı ilə bağlı olan bu yeni strateji və siyasi-ideoloji addım millətləşmə 

sürəcimizin birinci yüksəliş dalğasından fərqli olaraq, ikinci yüksəliş dalğasında 
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xalqımıza Bütöv Azərbaycan hədəfi göstərmiş və 40 milyonluq Azərbaycan Türk milləti 

anlayışını ortaya qoymuşdur. 

 “Millət” və “millətləşmə” anlayışlarını fərqli şəkildə dəyərləndirən qarşıdaşlar  

(opponentlər) bu fikri öz istədikləri kimi yozub “Deməli, biz hələ millət olmamışıq?” – 

deyə  məni suçlamasınlar. Daha əski çağlarda millət olub-olmamağımız başqa bir 

dartışmanın mövzusudur və burada o mövzuya toxunmanın yeri deyil. İndilik bizi 

maraqlandıran 1789-cu il Fransa devrimindən bəri dünyaya damğasını vurmuş millətlər 

çağı və bizim bu çağdakı etno-sosioloji durumumuzdur. 

 Prof. Orxan Türkdoğan kimi görkəmli sosioloq yazır ki, Türkiyə “...millətləşmə 

sürəcinə Cümhuriyyətlə başlamışdır. Ancaq... bu sosioloji mərhələyə bir türlü erişmiş 

sayılmıyoruz”. 

 Çağdaş Amerikanın tanınmış alimi Daniyel Bel öz ölkəsinin yalnız II Dünya savaşı 

sonlarından başlayaraq millətləşmə sürəcini tamamlaya bildiyini irəli sürür. 

 Tutuşdurmaların sayını artırmaqda önəm görmür və bildiririk ki, millətləşmə sürəci 

zorla gecikdirilmiş çağdaş Azərbaycan Türkləri hazırda millətləşmənin yeni yüksəliş 

dalğasını başlayan xalq durumundadır. Daha doğrusu,  keçid dövrünü yaşayırıq. Bir 

yandan hələ xalqıq və dağınıq, düşüncə birliyindən yoxsun, milli kimliyimizi tam idrak 

etməmiş bir durumdayiq. Başqa bir yandan isə, artıq millətləşməyə üz tutmuş, milli 

kimliyimizi dərk etməyə, istiqlal ülküsünə tapınmağa başlamışıq. Milli kimlik şüurunun 

və istiqlal ülküsünün geniş yayılıb dərindən dərk edilməsi millətə çevrilmənin ana 

yoludur. Bu gün Azərbaycan Türkləri o ana yola aparan hər hansı bir cığırda yox, məhz 

ana yolun özündədir və artıq irəliyə doğru yürüməkdədir. 

 Quşqusuz, bu durumda bir sıra dış və iç əngəllər irəliləyişimizin qarşısını kəsməyə 

yeltənəcəkdir. Millətləşmə sürəcimizi yavaşıtmağa, hətta durdurmağa çalışan dış gücləri 

(özəlliklə, Fars şovinizmini) unutmamaqla yanaşı, iç əngəllərə ayrıca diqqət yetirməliyik. 

 

II. Millətləşmə sürəcimizə qarşı iç əngəllər 

 Məqalənin başlığına çıxarılmış mövzudan çox uzaqlaşmamaq üçün hələlik bu 

əngəllərə geniş toxunmuruq. Yalnız onu vurğulayaq ki, insanlarımızın böyük bir qismi 

hələ xalq təfəkküründən tam qurtulub milli təfəkkürə yiyələnməmişlər, bölgəçilik, 

yerliçilıq, tayfaçılıq və s. kimi xəstəliklərə tutularaq millətləşməmizi zəiflətməkdədirlər. 
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 Bəziləri, özəlliklə Azərbaycanın güneyindən olan bir sıra insanlarımız təməlində 

panfarsizm duran İran psixologiyasından hələlik yaxalarını qurtara bilməmişlər və Fars 

şovinizminin yaratdığı “homo iranius” (“İran insanı”) virusuna yoluxaraq Azərbaycanın 

istiqlaliyyətinə, bütövlüyünə qarşı çıxmaqdadırlar. “Homo iranius” virusu öz mahiyyətinə 

görə bir zaman Rus şovinizmi tərəfindən Azərbaycanın quzeyinə yoluxdurulmuş ”homo 

sovetius” (“Sovet insanı”) virusundan heç də fərqlənmir.  Bu virusların hər ikisi “Bir elə, 

qul elə!” siyasətinin daşıyıcılarıdır. Yəni ayrı-ayrı xalqları eyni bir “Sovet xalqı”, yaxud 

“iranlı” adı altında bir elə və onları Rus şovinizminin, yaxud Fars şovinizminin quluna, 

nökərinə çevir! 

 “Homo sovetius” virusunun törətdiyi fəsadlar, ağrı-acılar çox böyük itkilərlə 

sonuclandı və “SSRİ” adlı Rus imperiyasının dağıldığı sırada Azərbaycana çox baha 

başa gəldi. Hələ də onun altını çəkməkdəyik. Bu acı təcrübədən çıxış edib bildiririk ki, 

“homo iranius” virusu da Azərbaycanın güneyinə az zərbə vurmayacaq. Bu virusdan nə 

qədər tez yaxa qurtara bilsək, ziyanımız da o qədər az olacaqdır. Heç vaxt 

unutmamalıyıq ki, bizi içəridən çürüdüb yıpradan istər “homo sovetius”, istərsə də “homo 

iranius” millətləşmə sürəcimiz üçün hər hansı dış gücdən daha qorxuludur. 

 Azərbaycanın millətləşmə sürəcinə aşağıdan və yuxarıdan vurulan iki ciddi zərbəyə 

də ayrıca diqqət yetirməliyik. 

 Dış güclərin körüklədiyi aşağıdan zərbə Azərbaycan Türklərini dünya türklüyündən 

təcrid etmək, Azərbaycanı ümumtürk varlığından qopararaq tamam ayrıca bir millət kimi 

göstərməyə çalışmaqdır. Guya bizim dünya türklüyünə heç bir dəxlimiz yoxdur və biz 

dünya türklüyü ilə bağlılığı olmayan tam müstəqil “Azərbaycan millətiyik”. Əslində isə bu 

fikir bizi bütün yönləri ilə ümumtürk mədəniyyətindən, dədə-babalarımızın yaratdığı 

möhtəşəm bir tarixdən ayırmaq, köksüzləşdirmək, soysuzlaşdırmaq və qaynağımızdan 

məhrum etmək məqsədi daşıyan bir zərbədir. 

 Hətta bəziləri daha da “irəli” gedərək Azərbaycanın parçalanması faktını belə bir 

qırağa qoyur, Azərbaycan üçün tamam yanlış “dövlət millətçiliyi” nağılını uydurur və iddia 

edirlər ki, guya yalnız Azərbaycan Cümhuriyyətinin vətəndaşları millət sayıla bilərlər. 

 Aşağıdan vurulan bu iki zərbəyə qarşı çıxmalı və mütləq onları vaxtında 

zərərsizləşdirməliyik. Yoxsa bu zərbələr millətləşmə sürəcimizə ciddi ziyan verər. 
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 Yuxarıdan zərbə üç yüz milyona yaxın bütün dünya Türklərinin vahid bir millət 

sayılması və onun Azərbaycan Türk milləti anlayışına qarşı qoyulmasıdır. Klassik 

Turançıların əl atdığı və indi də müəyyən tərəfdarları olan bu zərbənin mahiyyəti Ziya 

Göyalpın aşağıdakı sözlərindən açıqca görünür: 

Demə mənə Oğuz, Kayı, Osmanlı, 

Türkəm! Bu ad hər ünvandan üstündür. 

Yoxdur Özbək, Noqay, Qırğız, kazanlı, 

Türk milləti bir bölünməz bütündür! 

 Ayrıca bir dartışma mövzusu olan bu məsələyə hələlik geniş toxunmur və qısaca  

bildiririk ki, Türk anlayışı ilə Özbək, Noqay, Tatar... anlayışlarının bu cür qarşı-qarşıya 

qoyulması özünü doğrulda bilməz. Çünki nə türklükdən qıraqda ayrıca bir Özbək milləti, 

Qırğız milləti... var, nə də Özbəksiz, Qırğızsız... ümumi bir Türk milləti var. Əksinə, 

mövcud olan yalnız bu ikisinin vəhdətidir, yəni Özbək Türk millətidir, Qırğız Türk 

millətidir... Başqa sözlə, dünya türklüyü məhz Özbək Türklərinin, Qırğız Türklərinin, 

Azərbaycan Türklərinin, Türkiyə Türklərinin... varlığı səbəbinə mövcuddur. Bu 

Türklərin... 

  Fars dili yalnız Farsıstanda, Tacikistanda və Əfqanıstanda anlaşıldığı halda, 

Azərbaycan Türkcəsini bilməklə dünyanın iyirmiyədək ölkəsində çox da çətinlik 

çəkmədən ünsiyyət qurmaq mümkündür. 

 Azərbaycan Türkcəsi öz qohum-qardaşları ilə birgə dünyadakı 3 mindən çox işlək 

dil içərisində ilk on yerdən birini tutur. 

 Dilimizin qədimliyi, böyüklüyü, zənginliyi ilə bağlı danışmaq düşüncəsində deyilik. 

Bizi düşündürən  insanlarımızın dil şüuru sorunudur. Adətən, dil şüurunun 

biçimlənməsində ilk önəmli addım özəl adları milliləşdirməklə atılır. Azərbaycanın 

quzeyində bu addım əsrin əvvəllərindən sonra ikinci kəz 1970-ci illərdə gerçəkləşdi və 

uşaqlara Türkcə adlar qoymaq çox geniş yayılaraq kütləvi hal aldı. 1980-ci illərdə isə 

coğrafi adlarımızın Türkcə əslinin yenidən işlərlik qazanması və yeni coğrafi ad 

olaraq daha çox Türk kökənli sözlərdən yararlanması ortaya çıxdı. 

                                            
  Çox yazıqlar ki, mətn burada qırılır və məqalənin əlyazması məndə olmadığı üçün onun əslini 
bərpa edə bilmir, ilk mətndən fərqlənəcəyi üçün yenidən yazmağı da istəmirik. Məqaləni çap etmiş gözəl 
aydınımız, millətə təmənnasız xidməti ilə seçilən dəyərli Vaqif bəy Sultan da dərgiyə verdiyim əlyazmanı 
tapa bilmədiyi üçün bu qərara gəldik ki, yazıya əl vurmadan necə varsa, elə də saxlayaq – A.R.   
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 Eyni sürəc Azərbaycanın güneyində 1980-ci illərdə başladı və 1990-cı illərdə geniş  

yayılaraq kütləviləşdi. Fars şovinizmi hər cür əngəllər törətsə də, artıq insanlarımız öz 

uşaqlarına doğma Türkcəmizdə ad qoymağa çalışırlar. Hətta istər güneydə, istərsə də 

yabançı ölkələrdə yaşayan bir çox insanlarımız daşıdıqları Ərəb-Fars adları ilə yanaşı, 

özlərinə qeyri-rəsmi olaraq Yaşar, Aydın, Dönməz, Sevgi, Yılmaz, Taymaz, Sevgin, Sevil 

və s. kimi Türkcə adlar götürməyə yeltənirlər. 

 Sevindiricidir ki, bu gün Güneydə təkcə insan adlarının yox, başqa özəl adların da 

türkcələşməsi meyli getdikcə güclənməkdədir. Deməli, dil şüurumuzun biçimlənməsində 

Bütöv Azərbaycan üzrə ilk addım uğur qazanmışdır. Başqa sözlə, 40 milyonluq 

Azərbaycan türklüyündə dil şüurunun idrakı artıq başlamış və bəlli bir düzeyə çatmışdır.  

 İndi ikinci addım atılmalı və dil şüurumuzun bu idrakı daha yüksək bir düzeyə 

yetməlidir. İkinci addım Bütöv Azərbaycanın vahid ədəbi dilinin biçimləndirilməsi 

olacaqdır. 

 

III. Bütöv Azərbaycanın vahid xalq danışıq dili 

 Dünyanın istənilən dili öz şivələri, ləhcələri, yaxud xalq danışıq dili ilə yox, məhz 

ədəbi dili ilə dəyərləndirilir. Çeşidli şivələrin və ləhcələrin birikməsi ilə yaranan xalq 

danışıq dili vahid normalara, standart qaydalara tam tabe olmasa da, xalqın bütün 

üzvləri tərəfindən anlaşılır və bununla da dil birliyi təmin edilmiş olur. Elə buna görədir ki, 

Dərbənddən tutmuş Həmədana, Əraka, Savəyədək Bütöv Azərbaycan Vətənində 

nisbətən aralı düşən Qaşqay elimiz də daxil Azərbaycan Türkcəsinin vahid bir xalq 

danışıq dili işlədilməkdədir. Bu vahid xalq danışıq dilimizdə çeşidli şivələrin və ləhcələrin 

özünü göstərməsi Azərbaycan Türklərinin biçimlənməsində iştirak etmiş əski Türk 

tayfaları ilə bağlıdır. Daha doğrusu, əski Türk tayfa dilləri çağdaş vahid xalq danışıq 

dilimizdə şivə və ləhcə halında qorunmuşdur. Qeyd edək ki, həmin Türk tayfaları 

içərisində Oğuzlar mütləq üstünlüyü təşkil etmiş, Qıpçaqlar ikinci yerdə və əski Bulqar 

Türkləri üçüncü yerdə durmuşdur, sonra isə digər Türk tayfalarının müəyyən iştirakından 

danışmaq olar.  

 Bütöv Azərbaycan Vətənimizdə vahid xalq danışıq dilimizin mövcudluğu 

Azərbaycan Türklərinin dil birliyini şərtləndirən başlıca amildir. Ona görə də, Fars 

şovinizmi bu başlıca amili ortadan qaldırmağa və Azərbaycan Türklərini parçalayaraq 
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müstəqil Həmədan Türkləri, Savə Türkləri, yaxud etnik adla Qaşqay Türkləri, Əfşar 

Türkləri, Xələc Türkləri və sairəyə ayırmağa çalışır. Əslində isə Azərbaycan Türkcəsinin 

bu ləhcə və şivələri arasında müəyyən fərqlər olsa da, həmin fərqlər köklü xarakter 

daşımır və xalq danışıq dilimizin eyniliyinə, bütövlüyünə qətiyyən xələl gətirmir. 

 Yeri gəlmişkən, Farslar bizə qarşı “Ayır, buyur!” siyasəti yürütdükləri halda, özlərinə 

qarşı panfarsizm siyasətinə uyğun olaraq Fars dilinin ləhcələri bir yana, hətta İran 

mənşəli qeyri-Fars xalqları belə (Giləklər, Lorlar, Ləklər, Larlar, Təbərilər 

(mazandaranlılar), Taciklər, Tatlar, Talışlar, Kürdlər və s.) birləşdirib onları 

farslaşdırmağa, vahid Fars xalqı kimi göstərməyə çalışırlar. Halbuki bu xalqlardan hər 

birinin özümlü dili var və onlardan bir çoxu neçə yüz illik yazılı ədəbi dilə malikdir. 

 Çağdaş qaynaqlarda bəzən “İran Türkləri” termininə də rast gəlinir. Lakin İran 

adlanan yerdə vur-tut iki əsas Türk xalqı yaşayır: 1. Azərbaycan Türkləri; 2.Güney 

Türkmənistan Türkmənləri (Varlığı göstərilən azsaylı Qazaxları və Özbəkləri də 

unutmayaq. Lakin bunlar sayca çox azdır və nəinki 30 milyondan çox Azərbaycan 

Türkləri ilə, heç iki milyonluq Türkmənlərlə də müqayisə edilə bilməz). Azərbaycan 

Türklərindən Qaşqay kimi bəzi ellərin Azərbaycandan ayrı düşməsi heç də onların 

Azərbaycan Türkü olmaması anlamına gəlməz. 

 Bir daha təkrar edirik: Dərbənddən Həmədana və Ərakadək Bütöv Azərbaycan 

ərazisində nisbətən aralı düşmüş Qaşqay elimiz də daxil Azərbaycan Türkcəsinin vahid 

xalq danışıq dili işlədilməkdədir. Məhz bu vahid danışıq dilimiz əsasında Bütöv 

Azərbaycanın vahid ədəbi dilini biçimləndirməliyik. Vahid ədəbi dilimizin biçimləndirilməsi 

Bütöv Azərbaycana xidmət edəcək vahid əlifbadan başlanır. 

 

IV. Bütöv Azərbaycanın vahid əlifba sorunu 

 Bəşər tarixində yazını ilk kəz Kəngər (Şumer//Sümer) Türkləri bulmuş və dünyanın 

ilk əlifba yazılarından biri, bəlkə də birincisi əski Türk (yaxud Run və ya Orxon-Yenisey) 

əlifbası olmuşdur. İssık gölü yaxınlığında “Qızıl döyüşçü” kurqanından tapılan əski Türk 

əlifbası ilə Türkcə mətn yazılmış gümüş cam m.ö. I minilliyin ortalarına aid edilir... 

 İslamın qəbulundan sonra dünya Türkləri yavaş-yavaş Ərəb əlifbasına keçmişlər. 

Ancaq Ərəb əlifbası Türkcənin özəlliklərini doğru-düzgün yansıtmaqda (əks etdirməkdə) 
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qətiyyən yetərli deyildi və ona görə də, yazılı abidələrimizdəki bir çox sözlərin necə 

oxunması indi də dartışılmaqdadır. 

 XIX yüzilliyin ortalarında Azərbaycan Türkü, Tiflisdə yaşayan xamnəli Mirzə Fətəli 

Axundzadədən başlayaraq öncə Ərəb əlifbasının islah olunması düçüncəsi, sonra isə bu 

əlifbanın başqa bir əlifba (daha çox Latın əlifbası) ilə dəyişdirilməsi fikri irəli sürüldü. 

 Bəzi tərəfdarları olsa da, islah düşüncəsi uğur qazanmadı və 1926-cı ildə Bakıda 

toplanan I Türkoloji Qurultay bütün dünya Türklərinin Latın əlifbasına keçməsini qərara 

aldı. Türkiyə  1928-ci ildən, Azərbaycan 1929-cu ildən Latın əlifbasına keçdi. Lakin Rus 

şovinizminin əritmə (assimilyasiya) siyasəti səbəbinə 1940-cı  ildə Azərbaycanı və Rus 

əsarətində olan digər Türkləri Slavyan Kiril əlifbasında yazmağa məcbur etdilər.  

 Hazırda Azərbaycan Dövləti yenidən Latın əlifbasına keçmişdir. 

 Fars şovinizmi Azərbaycanın quzeyinə yönəldilmiş öz təbliğatlarında  Kiril əlifbasını 

dəstəkləməyə çalışır. Quzeydə Ərəb əlifbasının heç cür qəbul edilməyəcəyini gördükdən 

sonra onların Kiril əlifbasını israrla dəstəkləməsi çox aydın bir amac güdür: Quzeydə 

Latın əlifbasının işləkliyinə əngəl olmaq! 

 Çünki Azərbaycanın güneyində Farsca oxumağa zorla məcbur edilən insanlarımız 

İngilis, Alman, Fransız... kimi Batı dillərindən də dərs alarkən Latın əlifbasını öyrənirlər. 

Dünyaya səpələnmiş bir neçə milyon insanımız isə hər gün Latın əlifbasında yazıb-

oxuyur. Ortada cəmi-cümlətanı dörd-beş hərf fərqi var ki, onu da öyrənmək elə bir 

çətinlik törətmir. Deməli, indiki anda Latın əlifbası dünya Azərbaycan Türklərinin 

hamısının oxuyub-yaza biləcəyi ortaq əlifba durumundadır. Bu özəllik nə Ərəb 

əlifbasında, nə də Kiril əlifbasında mövcud deyil. 

 Bu gün milli şüura malik insanlarımızın bir qismi Ərəb əlifbasını islah etməklə 

dilimizə uyğunlaşdırmağa yeltənirlər. Ancaq onların uğur qazanacağına inanmırıq. 1926-

cı ildə olduğu kimi, indi də bu islahatçılar yeniləcəklər. Çünki 40 milyonluq Azərbaycan 

türklüyünün vahid bir millətə çevrilmə zamanı artıq gəlib çatmışdır və bu qaçılmaz 

zərurətin gerçəkləşməsini durdurmaq daha mümkün deyil. Bütöv Azərbaycan Türk 

millətinin eyni bir vahid əlifbada yazıb oxuyacağı quşqusuzdur. İslah edilsə belə, Ərəb 

əlifbası bu vahid əlifba statusuna yüksələ bilməyəcəkdir. Eyni zamanda, unutmayaq ki, 

əlifba məsələsi təkcə bir mədəniyyət faktı deyil, həm də siyasi-ideoloji və strateji 

orientasiyanı müəyyənləşdirən önəmli faktorlardan biridir. 40 milyonluq millətimizi 
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birləşdirib-bütövləşdirəcək, Azərbaycanı eyni şovinist mahiyyətli düşüncə sisteminə 

malik Rusiyadan və Farsıstandan ayıracaq başqa əlifba məhz Latın əlifbasıdır. Ona görə 

də, milli şüura yiyələnmiş hər bir Azərbaycan Türkü Bütöv Azərbaycanın yeni Latın 

əlifbasına keçməlidir. 

 Artıq yabançı ölkələrdə çap olunan bir sıra qəzet və dərgilərimizdə yavaş-yavaş 

Latın əlifbasına yer verilməkdədir. Ərəb əlifbasına bağlanıb ondan əl çəkə bilməyən bəzi 

dostlarımız isə öz hərəkətlərini güneyli yurddaşlarımız içərisində Ərəb əlifbalı qəzet və 

dərgilərin daha asan yayılması ilə açıqlamaya çalışırlar. Ancaq burada bir məsələ 

unudulur. Güneyli yurddaşlarımızın önəmli bir hissəsi Fars şovinizminin yürütdüyü 

siyasət səbəbinə heç oxuyub-yazmağı belə bilmir. Bu insanlara qəliz Ərəb əlifbası ilə 

müqayisədə çox asan Latın əlifbasını nisbətən daha rahatlıqla öyrətmək mümkündür. 

 Məktəbə getmiş və dərs almış insanlarımız isə xarici dil kimi keçdukləri Batı dilləri 

səbəbinə Latın əlifbasını da bilirlər. Sadəcə, onlarda Latın əlifbası ilə yeyin oxuma-

yazma vərdişi yaratmaq gərəkdir. Bunun üçünsə qəzet və dərgilərimizdə Latın əlifbasına 

geniş yer verilməlidir. Bu işi sabaha saxlamaq zaman itirməyimizdən başqa bir şey deyil. 

 Toparlasaq, Latın əlifbası indiki halda Bütöv Azərbaycanın ortaq əlifbası 

durumundadır və bu ortaqlıq vahid əlifba sorunumuzun çözülməsində ən əlverişli çıxış 

yoludur. 

 

V. Bütöv Azərbaycanın vahid ədəbi dil sorunu 

 Ədəbi dil seçmə və əvəzetmə əməliyyatı aparmaqla normaya salınmış dildir. 

Adətən, çeşidli şivə və ləhcələri özündə birikdirən xalq danışıq dilində fonetik, leksik və 

qrammatik baxımlardan çoxvariantlılıq olar. Eyni dil vahidi bir yox, bir neçə variantda 

işlənər. Məsələn: gəldüg (Bakı), gəldux (Təbriz), gəldük (Ərdəbil), gəldixı (Naxçıvan, 

buradakı xı hərfi h səsinə uyğun şəkildə -ih kimi deyilir) və s. Ədəbi dilimizdə isə gəldik 

forması qəbul edilərək normalaşmış və standartlaşmışdır. Bu normanı pozmağa heç 

kimin haqqı yoxdur və sözün düzgün yazılışı gəldik sayılır. 

 Ədəbi dil çoxvariantlılıq içərisindən seçilib standartlaşmış normalar əsasında 

yaranır. Bu normalar iki mühüm sahəni qapsayır (əhatə edir):  
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 1. Dilin quruluş göstəriciləri sahəsini. Buraya fonetik (səs), leksik (söz), qrammatik 

(şəkilçi, cümlədə sözlərin sırası və s.) qaydalar, orfoqrafik (düzgün yazı qaydaları) və 

orfoepik (düzgün tələffüz qaydaları) daxildir;  

 2. Dilin üslubi rəngarəngliyi və ünsiyyət həcmi sahəsini. 

 Yuxarıda örnək kimi göstərdiyimiz gəldik sözü birinci sahəyə aiddir. İkinci sahəni – 

üslub məsələsini aydınlaşdıraq. 

 Düşüncə tərzlərinə və onların ifadə şəkillərinə görə dil çeşidli üslub qatlarına ayrılır. 

Tutaq ki, eyni bir məsələ haqqında həm bədii, həm də elmi əsər yazmaq, yaxud sadə 

camaat və yaxud uzmanlar qarşısında çıxış etmək mümkündür. Quşqusuz, həmin 

məsələ ilə bağlı bədii əsərdə bir cür ifadə sistemindən, elmi əsərdə başqa cür ifadə 

sistemindən istifadə edəcəyik. Yaxud sadə camaat içərisində bir cür danışacaq, 

uzmanlar qarşısında isə başqa cür çıxış edəcəyik. Bu fərqlilik dil yox, məhz üslub fərqidir 

və düşüncə tərzləri arasındakı çeşidlilikdən irəli gəlməkdədir. Belə ki, bədii əsər bədii 

düşüncə tərzimizi, elmi əsər və uzmanlar qarşısında çıxış elmi düşüncə tərzimizi, sadə 

camaat içərisindəki çıxış isə sadə məişət düşüncə tərzimizi yansıtmaqdadır. Buradan da 

ədəbi dilimizin bədii, elmi və məişət üslubları meydana çıxır. 

 Düşüncə tərzimiz zənginləşdikcə dilimiz də zənginləşməli və dilimizin xidmət 

sahəsi genişlənməli, əqli-intellektual kamillik səviyyəsi yüksəlməlidir. Bu isə ədəbi dilin 

bəlli normalarına tabe olan üslubi müxtəlifliyi və ünsiyyət həcminin – işlənmə dairəsinin 

genişliyini gərəkdirir. 

 Daha əski ümum Türk abidələrini nəzərə almasaq, Azərbaycan Türklərinin ədəbi 

dili təxminən min illik tarixə malikdir. Uzmanlara görə, VIII-X əsrlərdə şifahi ədəbi dilimiz, 

XI-XII əsrlərdə isə yazılı ədəbi dilimiz biçimlənmişdir. Artıq XIII əsrdən Azərbaycan 

Türkcəsinin mükəmməl yazılı ədəbi dil örnəklərinə geniş şəkildə rast gəlinir. 

 Ədəbi dil tariximizdən çox danışmaq düşüncəsində deyilik. Yalnız onu vurğulayaq 

ki, çağdaş ədəbi dilimiz bəzilərinin iddia etdiyi kimi, hər hansı bir ləhcəmiz, yaxud 

ləhcələrimiz əsasında yox, Dərbənddən Həmədana və Ərakadək uzanan Bütöv 

Azərbaycan xalq danışıq dili əsasında biçimlənmişdir. Başqa sözlə, ədəbi dilimizin 

koynesi – söykənci ümumxalq danışıq dilimizdir və burada Dərbənddən Ərakadək bütün 

ləhcələrimizin bəlli bir payı vardır. 
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 XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin başlanğıcında millətləşmə sürəcimizin birinci 

yüksəliş dalğasına uyğun olaraq ədəbi dilimiz milli ədəbi dilə çevrilir. Bu isə o deməkdir 

ki, ədəbi dilimiz daha da zənginləşir, cilalanır, ünsiyyət həcmi – işlənmə dairəsi daha da 

genişlənir və üslubi rəngarəngliyi artır. Hazırda elə bir düşüncə tərzi yoxdur ki, milli ədəbi 

dilimizin ona uyğun sistemi biçimlənməsin. Bu gün bədii üslub (nəzm və nəsr qolları 

daxil), elmi üslub (bütün elm sahələri üzrə), dini üslub, hərbi üslub, rəsmi üslub, 

kargüzarlıq üslubu, publisist üslub, bir sözlə, mümkün ola biləcək bütün üslublar milli 

ədəbi dilimizdə özünü göstərməkdədir. 

 Ancaq cox yazıqlar ki, bu durum Bütöv Azərbaycan üçün yox, Azərbaycanın quzeyi 

üçün doğrudur. Azərbaycanın güneyində isə Fars şovinizminin üzdəniraq əritmə siyasəti 

səbəbinə Azərbaycan Türkcəsinin ünsiyyət həcmi kiçilmiş – işlənmə dairəsi daralmış və 

üslubı məhdudluq yaranmışdır. Belə ki, Güneydə yazılı ədəbi dilimiz rəsmi üsluba, hərbi 

üsluba, kargüzarlıq üslubuna, publisist üsluba və s. yaxın buraxılmamış, yalnız dini 

üslub, məişət üslubu, bədii üslub (əsasən, nəzm qolu) və elmi üslubun bir-iki sahəsi üzrə 

işləməli olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, Fars şovinizmi güneyli soydaşlarımızın düşüncə 

tərzlərini və həmin düşüncələrin ifadə şəkillərini daha çox Fars dili əsasında 

biçimləndirməyə yeltənir. Unutmayaq ki, insan dil vasitəsilə düşünür. Farsca oxuyub, 

Farsca düşünən insanlarımız Türkcə yazarkən belə bu normalardan qurtula bilmir, 

həmin normaları ədəbi dilimizə calamaqla onu korlayırlar. Yalnız şəkilçiləri və köməkçi 

feilləri Türkcə olan, əsas sözləri və qrammatik quruluşu isə Ərəb-Fars dillərindən alınan 

üç ayaqlı əcayib-qərayib “Türkcə”ni bir qırağa qoyur və normal Türkcə yazılmış bir 

mətndən aşağıdakı cümləni götürürük: “Abbas Mirzə vəliəhd Təbrizə döndü”. 

 Türkcədə təyin (örnəyin, qırmızı) təyin olunandan (örnəyin, alma) öncə gələr və 

onun müəyyən əlamətini bildirər. Farscanın “sibe-sorx” söz birləşməsi Türkcədə “alma 

qırmızı” kimi yox, “qırmızı alma” kimi ifadə olunar. Deməli, Türkcədə “Abbas Mirzə 

vəliəhd” söz birləşməsi yanlışdır və o, mütləq “vəliəhd Abbas Mirzə” şəklində verilməlidir. 

 Artıraq ki, ədəbi dilimizə Güneydə Fars şovinizmi zərbə vurduğu kimi, Quzeydə də 

eyni işi Rus şovinizmi görmüşdür. Rus şovinizmi son 70 ildə ədəbi dilimizi hərbi 

üslubdan sıxışdırıb çıxarmış, rəsmi üslubu bacardıqca boğmağa çalışmış, ən başlıcası  

isə, ədəbi dilimizin lüğət tərkibini – söz dağarcığını gərəksiz alınma sözlərlə zibilləmişdir. 
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İstiqlaliyyət qazandıqdan sonra milli ədəbi dilimizin hərbi və rəsmi üslublarda mövqeyi 

bərpa edilsə də, hələ söz dağarcığımız təmizlənməmişdir. 

 Bu durumda milli ədəbi dilimizlə bağlı nə etməliyik? Quşqusuz ki, Azərbaycanın 

güneyində ədəbi dilimizin bütün üslublar üzrə işlənməsi qayğısına qalmalı və bu zaman 

Quzeydə artıq çoxdan standartlaşmış fonetik, leksik, qrammatik normalar sistemini əsas 

götürməliyik. Əgər bir sistem halında başqa normalar yaratmağa çalışarıqsa, o vaxt 

vahid ədəbi dil anlayışımıza çox böyük zərbə vurarıq. Fars şovinizminin uydurduğu üç 

ayaqlı əcayib-qərayib “Türkcə” məhz belə bir “normalar” sistemidir və təbii ki, dil 

şüurumuz yüksəldikcə ortadan silinib gedəcəkdir. Əgər xalq danışıq dilimizi (ayrı-ayrı 

ləhcələri yox) əsas götürəriksə, o zaman ədəbi dilimizin artıq çoxdan mövcud olan 

normalar sistemi qorunar və Güneyin hesabına çağdaş ədəbi dilimiz daha da 

zənginləşər, qüdrətlənər. 

 Ayrıca vurğulayaq ki, Güneydə ədəbi dilimizin bütün üslublar üzrə işlənə bilməsi 

üçün mütləq bədii üslubun nəsr qoluna özəl diqqət yetirilməlidir. Çünki qalan bütün 

üslublar (dini üslubun nəzm qolu xaric) məhz nəsr üzərində qurular. Ancaq nədənsə 

Güneydə şeir yazmaq çox geniş yayılmış, nəsr əsərləri yazmağa isə barmaqarası 

baxılmışdır. Halbuki milli ədəbi dil üçün nəsr qat-qat nəzmdən üstündür və daha böyük 

önəm daşıyır. 

 Azərbaycanın quzeyində ədəbi dilimizin gərəksiz alınma sözlərdən təmizlənməsi 

qayğısına qalmalıyıq. Bunun üçün qarşımızda dörd çıxış yolumuz var: 

 1. Dərbənddən Həmədana və Ərakadək ümumxalq danışıq dilimizdəki, həmçinin 

ayrı-ayrı şivə və ləhcələrimizdəki Türk mənşəli doğma sözlər ədəbi dilimizə gətirilməlidir. 

Bu baxımdan, Azərbaycanın güneyi çox böyük önəmə malikdir. 

 2. Əski yazılı abidələrimizdə işlədilən, hazırda isə unudulan bir sıra Türkcə sözlər 

yenidən ədəbi dilimizə qaytarılmalıdır. 

 3. Azərbaycan Türkcəsi ilə qohum olan başqa Türk dillərindən milli sözlər alınıb 

işlədilməlidir. 

 4. Öz dilimiz hesabına yeni milli sözlər yaradılmalıdır. 

 Dediklərimizi toparlasaq, Bütöv Azərbaycan vətənimizdə vahid xalq danışıq dili 

mövcuddur və nə Fars şovinizminin, nə Rus şovinizminin basqıları, nə də uzun sürəli 

ayrılıq xalq danışıq dilimizin bu vahidliyini qətiyyən poza bilməmişdir. Artıq millətləşmə 
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sürəcinin ikinci yüksəliş dalğasını yaşayan 40 milyonluq Azərbaycan Türk millətimiz 

vahid dil şüuruna yiyələnməkdə və doğma Türkcəsinə sahib çıxmaqdadır. Dil 

şüurumuzun daha da yüksəldilməsi üçün Latın qrafikalı vahid əlifbanı əsas götürməli və 

Bütöv Azərbaycan üçün vahid ədəbi dil anlayışına yiyələnməliyik. Dərbənddən 

Həmədana və Ərakadək vahid ədəbi dil anlayışına dərindən yiyələnməsək və bu 

anlayışı geniş yaymasaq, milli kimlik şüurumuz düzgün biçimlənməyəcək və Bütöv 

Azərbaycan Türk millətinin tarix səhnəsinə çıxışı gecikdiriləcəkdir. Ona görə də, biz 

Azərbaycanın quzeyi ilə güneyi arasında “Dildə birlik!” şüarını irəli sürür və milli kimlik 

şüuruna malik aydınlarımızı bu yöndə aktiv fəaliyyətə çağırırıq.  

 

Bax: Dünya Azərbaycanlıları. İctimai-siyasi, elmi-nəzəri və ədəbi-bədii dərgi.  

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin nəşri. 2003, № 1 – 2 (3), səh.11 – 17  
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Milli kimlik şüurunun biçimlənməsində  

Vətən anlayışının önəmi 

 

 Milli kimlik şüurundan yoxsun bir toplumun millətə çevrilə bilməsi – millətləşməsi 

çox çətin məsələdir. Öz milli kimliyini tam dərk etməyən və bu kimliyin qürurunu 

yaşamayan toplumlar gerçək istiqlaliyyət qazanıb milli dövlətçiliyə sahiblənə bilməzlər.  

Onlar ya öz kölə talelərinə boyun əyən miskin bir müstəmləkə xalqı olacaq, ya  imperiya 

daxilində sus payı – “muxtariyyət” alıb susacaq, ya da ən yaxşı halda başqa dövlətlər 

tərəfindən idarə edilən oyuncaq bir “dövlət” sahibi olacaqlar. Toplumun yayğın bir 

xalqdan şərəfli, qürurlu bir millətə çevrilməsi, gerçək istiqlaliyyət qazanıb öz milli dövlətini 

qurması və onu əbədi yaşatması üçün dərk olunmuş milli kimlik şüuru həlledici önəm 

daşıyır. 

 Milli kimlik şüurunun biçimlənməsi dil, tarıx, mədəniyyət, coğrafiya, ortaq ideallar və 

s.kimi amillərdən birbaşa asılıdır. Bunlardan coğrafiya amilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

 Toplumun millətə çevrilməsi üçün onun bəlli bir coğrafi hüdud (vətən) daxilində 

yaşaması, yaxud kütləvi olaraq buna can atması əsas şərtlərdən biridir. Millətləşmiş 

toplum gec-tez milli dövlətini quraraq öz etno-coğrafi hüdudlarını siyasi hüdudlara çevirir 

və ya bu  yöndə daim mübarizə aparır. Millətləşməmiş toplum isə nəinki öz milli dövlətini 

qurmağa laqeyd yanaşar, hətta öz etno-coğrafi hüdudlarının başqa etnos əlində 

olmasına belə dözər və taleyi ilə razılaşıb qismətinə boyun  əyər. Lakin toplumu bu 

qəflət yuxusundan ayıltmağa yönəlmiş ayrı-ayrı şəxslərin və qrupların fəaliyyəti uyğun 

şərait yetişincə kütləviləşər və toplumun  qurtuluş yolu olan millətləşmə sürəci (prosesi) 

başlayar. 

 Son nəticədə milləti yaradan və onu milli dövlətçiliyə götürən millətləşmə sürəci 

birbaşa milli kimlik şüurunun dərki ilə bağlıdır. Bu dərk toplumun daha çox üzvünü əhatə 

edib genişləndikcə, dərinləşdikcə millətin yaranması gerçəkləşir və artıq millətləşməyə 

başlayan toplum öz dilinə, tarixinə, mədəniyyətinə, coğrafiyasına və s. sahib çıxır, öz 

ortaq ideallarını həyata keçırməyə çalışır. 

 Millətləşmə uzun müddətli mürəkkəb bir sürəcdir. Professor Orxan Türkdoğan kimi 

tanınmış bir mütəxəssis yazır ki, bu gün “Türkiyə millətləşmə sürəci içindədir”. Halbuki 
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istər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda millətləşmə XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində başlanmışdı.  Bu müddət ərzində Türkiyə çox irəli getmiş və orada sürəc 

tam bitməsə də, milli kimlik şüuruna malik bir millət formalaşmışdır. Azərbaycanda isə 

millətləşmə 1920-ci illərdən etibarən  zorakılıqla durdurulmaqdadır. Qeyd edək ki, Quzey 

Azərbaycanın 1920-ci ildə qırmızı Rus imperiyası tərəfindən işğalı, 1930-cu illər 

soyqırımı; Güney Azərbaycanda Xiyabani hərəkatının məğlubiyyəti, hakimiyyətin 1924-

cü ildə Türklərdən Farslara keçməsi və az sonra Pişəvəri hərəkatının qan içində 

boğulması millətləşmə sürəcimizin gecikdirilməsində ciddi rol oynamışdır... 

 1980-90-cı illərdən Azərbaycanda millətləşmə sürəcinin ikinci dalğası başlandı. 

Əsrin əvvəllərində olduğu kimi, indi də həmin sürəc Quzey Azərbaycanın hüdudlarını 

aşaraq Güney Azərbaycana da sirayət etməkdədir. Bu işdə 1989-cu il 31 dekabrda 

gerçəkləşdirilən  və Azərbaycana “Milli Həmrəylik günü” kimi çox gərəkli bir bayram 

qazandıran “Sərhəd hərəkatı”nın mühüm təsiri olmuşdur. Artıq Azərbaycanın həm 

quzeyində, həm də güneyində milli kimlik axtarışları genişlənməkdə, dərinləşməkdə və 

milli kimlik şüurunun bütün ünsürləri, o sıradan coğrafi amil diqqət mərkəzinə 

çevrilməkdədir. 

 Əsrin əvvəllərindəki birinci dalğadan fərqli olaraq, millətləşmə sürəcimizin ikinci 

dalğası Əbülfəz Elçibəyin liderliyi səbəbinə yeni bir mahiyyət qazanmış və Dərbənddən 

Həmədanadək uzanan Azərbaycan ölkəsində vahid bir millətin biçimlənmə (formalaşma) 

zərurətini irəli sürmüşdür. 

 Dünən nə olubsa olub, bu gün İran dedikdə Fars dili, Fars tarixi, Fars mədəniyyəti, 

Fars əxlaqı və s. nəzərə gəlir (İranın bəzi dillərdəki “Persia” adı da bunu təsdiqləyir); 

Azərbaycan dedikdə isə Türk dili, Türk tarixi, Türk mədəniyyəti, Türk əxlaqı... yada 

düşür. Azərbaycanın quzeyində də, güneyində də eyni bir Türk dilini danışan, eyni bir 

Türk tarixini yaşamış, eyni bir Türk mədəniyyətinə məxsus, eyni bir Türk əxlaqına 

malik... eyni bir xalq mövcuddur. Son dövrlərdə bu eyni xalqı parçalayıb hər hissəsini 

ayrıca bir xalqa çevirməyə çalışdılar, lakin tam nail ola bilmədilər. Hazırda isə Vyetnam, 

Almaniya və s. kimi faktlar sübut edir ki, parçalanmış xalqların bütünləşməsi qaçılmaz bir 

tarixi zərurətə çevrilmişdir. Bu tarixi zərurətə uyğun olaraq labüdən Azərbaycan da 

birləşəcək və Azərbaycan xalqı iki ayrı-ayrı millətə yox, hökmən vahid bir millətə 

çevriləcəkdir. 
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 Dərbənddən Həmədanadək ümum Azərbaycanda – xalqımıza məxsus bu 

etno-coğrafi hüdud daxilində millətləşmək bizim təbii haqqımız və yeganə doğru 

yolumuzdur. Çünki həmin etno-coğrafi hüdud biz Azərbaycan Türklərinin 

müqəddəs Vətənidir. Vətən, yaxud Vətən idealı yarımçıqlaşarsa, milli kimlik şüuruna 

böyük zərbə dəyər və son nəticədə, çağdaş dünya sivilizasiyası ilə ayaqlaşa bilən 

sağlam, güclü bir millət əvəzinə, geri qalmış, zəif, xəstə bir millətciyəz ortaya çıxar. 

Həmin millətciyəzin başqalarına yem olması çox asanlıqla mümkündür. İran, Rusiya və 

s. kimi xarici düşmənlərimiz, həmçinin onlara nökərçilik edən daxilimizdəki manqurtlar da 

məhz bunu istəyirlər. Lakin bir gercəklik unudulmamalıdır: öz milli kimliyini dərindən dərk 

edib millətə çevrilən və bütün varlığı ilə öz vətənində öz milli dövlətini qurmaq istəyən 

hər hansı müstəmləkə xalqını dünyanın heç bir gücü durdura bilməz! Doğrudur,  belə bir 

xalqın milli qurtuluş və milli bütövlük hərəkatına müəyyən zərbələr vurmaq, onu 

müvəqqəti gecikdirmək olar, lakin həmişəlik tamam durdurmaq mümkün deyil. Ürəkdən 

inanırıq ki, bu gün müstəqil, vahid və demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizəyə 

başlamış qırx milyonluq xalqımız tez-gec labüdən xarici düşmənlərinə qalib 

gələcək, öz daxilindəki manqurtları isə lənət hədəfinə çevirib tarixin zibil qutusuna 

atacaqdır. 

 Artıq ox yaydan çıxmış və Vahid Azərbaycan uğrunda mübarizə başlanmışdır. 

Müstəmləkəyə çevirdiyi Güney Azərbaycanı itirəcəyindən qorxan İran özünü qorumaq 

üçün dalğaqırandan istifadə etməyə – Quzey Azərbaycanın tarixən İrana məxsusluğuna 

dair uydurma bir təsəvvür yaratmağa çalışmaqdadır. Başqa sözlə, tez-gec Vahid 

Azərbaycan idealının gercəkləşəcəyini anladığı üçün İran müstəqil milli dövlətçiliyimizə 

qarşı alternativ kimi Azərbaycanın İran daxilində birləşməsini, yəni İran dövlətçiliyini irəli 

sürür. Əslində isə bu, Vahid Azərbaycan idealını yıpratmağa yönəlmiş dalğaqırandan 

başqa şey deyil. 

 Paniranist və panfarsist qüvvələrin irəli sürdüyü bu iddia indiki İran rejimi tərəfindən 

açıq şəkildə dəstəklənməkdədir. Eyni zamanda, həmin iddianın şüurlarda kök sala 

bilməsi üçün əlavə dayaq kimi İran daxilində Güney Azərbaycana muxtariyyət veriləcəyi, 

yaxud İranın nə vaxtsa Türk dövləti olacağı haqqında fikirlər də yaratmağa çalışırlar. 

Şübhəsiz ki, bunlar paniranizmin və Fars şovinizminin qorunmasına yönəlmiş siyasi 

gedişlərdir. 
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 İstər Quzey Azərbaycanın, istərsə də Güney Azərbaycanın tarixən İrana 

məxsusluğu iddiası gercək əsaslardan mərhum boş bir uydurmadır. Dünya 

tarixşünaslığında çoxdan hər kəsə bəlli adi bir həqiqətdir ki, Farslar və ona qohum 

tayfalar ən uzağı miladdan öncə 8-7-ci əsrlərdə Ön Asiyaya gəlmişlər. Son dövrün 

araşdırmaları isə sübut edir ki, Azərbaycan mərkəz olmaqla Ön Asiya ən azı m.ö. 4-cü 

minillikdən Türk məskənidir. Ümumi mövzudan uzaqlaşmamaq üçün Şumer, Elam, Kuti, 

Lullubey, Kassit, Aratta, Su, Kadusi, Manna, Midiya (Mad) və s. kimi etnosların 

türkmənşəli olmasını təsdiqləyən fakrlara toxunmur və bir daha xatırladırıq: miladdan 

öncə (m.ö.) 8-7-ci əsrlərdə Farslar gələrkən istər indiki Azərbaycanda, istərsə də indiki 

İranın əksər hissələrində üç min ildən artıq idi ki, Türklər yaşayırdı. Elə Türk adının 

tarixdə ilk dəfə m.ö. 18-ci əsrdə məhz Azərbaycanda, Urmiya gölü ətrafında yazıya 

alınması – təxminən dörd min il bundan qabaq mixi yazılarda mövcudluğu faktı çox 

mətləbləri açıqlayır.  O halda, nəinki Quzey, yaxud Güney  Azərbaycanın, heç sonralar 

İran adlanmış ərazinin belə Farslara və ona qohum etnoslara tarixən məxsusluğu 

haqqında danışmaq qətiyyən doğru deyil. 

 Digər tərəfdən, ölkə adında həm coğrafi, həm də siyasi mahiyyətin mövcudluğuna 

diqqət yetirməli və buradakı coğrafi anlayışla siyasi anlayışı bir-birindən 

fərqləndirməliyik. Coğrafi anlayış kimi ad, sadəcə, müəyyən bir ərazini bildirir. Siyasi 

anlayış kimi isə ad, konkret bir vətəni göstərir. Ərazi adicə bir torpaq parçasıdır, vətən 

isə müqəddəs bir məkandır. 

 İnsanın coğrafi əraziyə münasibətində elə bir xüsusi bağlılıq hissi və vaz keçilməz 

duyğusallığı olmaz. Vətənə münasibət isə başdan-ayağa bu cür hissiyyat və duyğusallıq 

üzərində qurular. 

 Yaşadığı torpağa yalnız coğrafi ərazi kimi baxan əhali bu torpağın basqaları 

tərəfindən tutulmasına, yaxud bu torpaq üzərində özlərinə məxsus mərkəzləşmiş vahid 

bir dövlətin yoxluğuna laqeyd yanaşar. Qəbilə, tayfa və xalq adlanan həmin əhali üçün 

torpaq qazanc gətirən mülkdən başqa bir çey deyil. Orta əsrlərin feodal dağınıqlığı, 

“Qonşun pisdir, köç, qurtar!” fəlsəfəsi və s. məhz bu yanaşmadan doğmuşdur. 

 Yaşadığı torpağı vətən sayan əhali isə öz vətənini müqəddəsləşdirər, vətənin 

nəinki  məhsuldar bir hissəsini, hətta lazımsız və gərəksiz bir daş parçasını da yadlara 

verməz. Yadlara gücü yetməsə belə, heç vaxt məğlubiyyətlə razılaşıb taleyinə boyun 
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əyməz və heç bir məhrumiyyətə baxmayaraq bütün ömrü boyu vətəni uğrunda mübarizə 

aparar, hər cür fədakarlığa, hətta canını qurban verməyə də hazır olar. Çünki bu əhali 

yaxşı bilir ki, “Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, Vətəndir!” (Mithet Camal). Belə əhali 

qəbilə, tayfa və ya xalq yox, artıq millətdir! 

 Coğrafi ərazi adicə yaşayış yerindən müqəddəs Vətənə çevrildiyi zaman millət 

yaranar. Millət özünü vətənsiz və mərkəzləşmiş vahid dövlətsiz təsəvvür edə bilməz. 

Ona görə də, nə dərəbəyliyə imkan verər, nə əlinin üstündə əl olmasını – başqalarının 

hakimiyyətinə boyun əyməyi qəbul edər, nə də vətənini yadların tutmasına dözər. 

 Vətən anlayışının yaranması və millətin biçimlənməsi nəticəsində coğrafi ad gec-

tez  labüdən siyasi mahiyyət qazanıb dövləti tanıdar. Bu gün Azərbaycan da, İran da 

coğrafi anlayışı qorumaqla yanaşı, ayrı-ayrı dövlətləri bildirirlər. Lakin tarix boyu istər 

Azərbaycan, istərsə də İran (daha doğrusu, Persiya = Farsıstan) siyasi addan daha çox 

coğrafi ad olmuşdur. Qədim dünyada, özəlliklə, qədim Şərqdə dövləti tanıdan siyasi ad 

kimi coğrafi adlardan yox, əsasən, etnos, xanədan, sülalə adlarından istifadə edilmişdi. 

Məsələn: Həxamənişlər, Sasanilər, Samanilər... (Farslarda); Əməvilər, Abbasilər... 

(Ərəblərdə); Qəznəvilər, Qaraxanlılar, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Osmanlılar, 

Səfəvilər, Afşarlar, Qacarlar... (Türklərdə) və s. 

 Çağdaş dövrün başlanması ilə (XV – XVI əsrlər) Qərbdə millətlərin biçimlənməyə 

və milli dövlətlərin yaranmağa başlaması vətən anlayışının önə çıxmasına səbəb oldu. 

Ayrı-ayrı şəhərlərin qabardıldığı antik dövrlərdən, yaxud xanədanların, sülalələrin 

hakimiyyəti altındakı torpaqlardan fərqli olaraq, vətən millətə məxsus etno-coğrafi 

hüdudları əhatə edirdi. Məhz bu dövrdə Qərbin coğrafiyadan vətənə keçid sürəci baş 

verdi və dövləti tanıdan siyasi ad kimi etnos, xanədan, sülalə adlarından yox, vətəni 

bildirən coğrafi adlardan istifadə olunmağa başlandı. 

 Şərqdə isə bu sürəc nisbətən gec, daha doğrusu, XIX əsrin sonu – XX əsrin 

əvvəllərində meydana çıxdı. Hətta indinin özündə belə Şərqdə coğafiyadan vətənə keçid 

sürəci hələ davam etməkdədir. Unutmayaq ki, coğrafiyadan vətənə keçid iki mərhələli 

sürəcdir: birinci mərhələdə vətən anlayışı yananıb sabitləşir; ikinci mərhələdə isə vətənin 

adı siyası ada çevrilir, yəni vətənin adı ilə tanınan müstəqil dövlət yaranır. 

 1828-ci ildə Qacar dövləti ilə Rusiya dövləti Azərbaycanı bölüşdürərkən nə 

Azərbaycan Türklərində, nə də İran Farslarında vətən anlayışı yaranıb 
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kütləviləşməmişdi. Çünki o zaman Türklər də, Farslar da müəyyən tayfa xüsusiyyətlərini 

qoruyan xalq səviyyəsində idilər və hələ millətə çevrilməmişdilər. Qacar dövlətində 

suverenlik – ən üstün iqtidar Qacar xanədanına məxsus idi. Dövlətdə vətəndaşlıq yox, 

təbəəlik hökm sürürdü. Bir sıra yabançı qaynaqlarda Qacar dövlətinə “Persia” deyilsə 

də, bu, ölkə əhalisinin şüurlu şəkildə öz adlandırması yox, xaricilərin Qərb ənənəsinə 

uyğun kənar adlandırması idi. 

 Qacar dövlətinin coğrafi ərazisi təbəələr üçün müqəddəs vətən anlayışından daha 

çox Qacar xanədanına məxsus daşınmaz mülk mahiyyətində idi. Ona görə də, 1828-ci 

ildə Azərbaycan parçalanarkən nə Türklər “Vətən bölündü!” düşüncəsi ilə milli birlik 

uğrunda kütləvi mübarizəyə başladılar, nə də Farslar “Vətənin bir hissəsi əldən getdi!” 

deyib haray saldılar. Əksinə, ümumi qənaət bu oldu ki, Qacar xanədanı özünə məxsus 

mülkün – coğrafi ərazinin bir qismini itirib. 

 XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində isə həm Türklərdə, həm də Farslarda vətən 

anlayışı yarandı, milli kimlik şüurunun biçimlənməsi və xalqın millətə çevrilməsi başlandı. 

Elə ona görədir ki, Cəlil Məmmədquluzadə (“Molla Nəsrəddin”) kimi milli-demokratik 

aydınlarımız “yazıq vətən!” , “bölünmüş vətən!”... haqqında yazıb xalqı ayıltmağa 

çalışdılar. Məhz bu dövrdə bir neçə ildən ibarət azacıq fərqlə Şərqin Azərbaycan, İran, 

Türkiyə... kimi siyasi adları meydana çıxdı. Lakin İngilislərin, Rusların və başqalarının 

yaxından köməyi sayəsində Farsların millətləşmə sürəci xeyli irəli getsə də, Azərbaycan 

Türklərinin millətləşməsi zorakılıqla durduruldu. 

 Artıq bu gün İran Farslar üçün vətənə dönmüş və onlar konkret bir hakim millətə 

çevrilmişlər. İran dövləti bütün sistemi, bütün mexanizmi ilə Farsların və panfarsistlərin 

əlindədir. Hətta indiki İran rejiminə müxalif qüvvələr içərisində belə panfarsistlər daha 

aparıcıdır (onların dinçi, şahçı, solçu... olması fərq etməz). Bəzi yüksək məqamlarda 

ayrı-ayrı qeyri-Farsın işləməsi qətiyyən İran dövlətçiliyi sisteminə xələl gətirmir, əksinə, 

onu tamamlayır.  

 Azərbaycanda isə çox acınacaqlı bir durum mövcuddur. Tikə-parça doğranması və 

Bütöv Azərbaycan vətəni anlayışına hələlik tam yiyələnməməsi bu gün Azərbaycan 

xalqının gerçək bir millətə çevrilməməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu işdə İranın günahı 

daha çoxdur. İranın yürütdüyü assimilyasiya siyasəti səbəbinə bu gün Güney 
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Azərbaycanda kütləvi olaraq nəinki Bütöv Azərbaycan vətəni, ümumiyyətlə heç 

Azərbaycan vətəni anlayışı belə tam  formalaşmamışdır. 

 Farslar və paniranistlər İran dövlətinin vətəndaşı olan Türklərdə, həmçinin digər 

qeyri-Fars xalqlarda ayrıca müstəqil millətə çevrilmə sürəcini durdura bilmək üçün 

onların milli kimlik şüurunu ortadan qaldırmağa, bunun üçün də tarixlərini danmaq, 

dillərini qadağan etmək, mədəniyyətlərini aşağılamaq, saylarını az göstərmək və s. ilə 

yanaşı, həm də daha çox vətən anlayışlarını yanlış istiqamətə yönəltməyə çalışırlar. 

Azərbaycanın guya tarixən İran ərazisi olması iddiası və həmin iddiadan doğan məntiqi 

nəticə – “İran elə Türklərin də vətənidir” nağılı məhz buradan irəli gəlməkdədir. Əslində 

isə bu nağıl İranın Azərbaycana qarşı yürütdüyü müstəmləkəçilik stratejisinə haqq 

qazandırmağa yönəlmiş siyasi hoqqabazlıqdan başqa bir şey deyil. 

 Vətəni ana saydıqlarına görə, Türklərdə “Ana vətən” anlayışı geniş yayılmışdır. 

Lakin unutmayaq ki, insanın bircə doğma anası olar. Əgər ikinci ana varsa, deməli, o, 

ögey anadır. Öz çirkin qızını bəzəyib gözəl kimi göstərməyə, doğma olmayan göyçək 

Fatmanı isə eybəcər şəkildə təqdim etməyə çalışan ögey ana surəti Türklərə uşaqlıqdan 

yaxşı tanışdir (“Göyçək Fatma” nağılı). Bu gün İranda Azərbaycan Türkünün eybəcər 

şəkildə göstərilərək lağ, istehza hədəfinə çevrilməsi, rəsmi idarələrdə, məktəblərdə, 

universitetlərdə... Türk dilinin qadağan edilməsi və Farscanın məcburi dil olması, Türk 

tarixinin unutdurulması və Fars tarixinin şüurlara yeridilməsi, Türk mədəniyyətinin 

aşağılanması və Fars mədəniyyətinin bəzək-düzəklə yüksəldilməsi, bir sözlə, türklüyə 

qarşı farslığın səlib yürüşünə rəvac verilməsi sübut edir ki, Azərbaycan Türkləri üçün 

İran zalım və qəddar ögey anadan fərqlənmir.  

 Uydura bilərlər ki, zalımlıq və qəddarlıq  İrana yox, indiki rejimə xasdır. Lakin İranın 

dünən şahlıq rejimində də türklüyü məhv etmə siyasəti yürütməsi hər kəsə bəllidir. 

Sabah da belə olmayacağına heç kəs zəmanət verə bilməz. Çünki zalımlıq, qəddarlıq, 

ögey-doğma ayrı-seçkiliyi rejimin yox, təməlində Fars şovinizmi duran imperiyaçılığın 

xislətidir. Bu imperiyaçılıq dünən şahçılıq cildində idi, bu gün dinçilik şəklində özünü 

göstərir, sabah isə solçuluq, yaxud “demokratiya”... pərdəsi alrında mövcud ola bilər. 

İstər şahçı, istər dinçi, istər solçu, istərsə də “demokrat” olsun; yaxud istər iqtidar, istərsə 

də müxalifət olsun, fərqi yoxdur, bu gün İranın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyənlər əslində 
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İran dövlətçiliyini – panfarsizmə söykənən paniranizmi dəstəkləyirlər. O paniranizmi ki, 

tarix boyu türklüyü məhv etməyə çalışmışdır. 

 “İranın ərazi bütövlüyü” adı ilə pərdələnən paniranizm hansı şəkildə olursa 

olsun, Azərbaycana yaxşı heç nə verməyəcəkdir. Ona görə də, zalım və qəddar 

ögey İranın “ərazi bütövlüyü” uğrunda mənasız mübarizə aparmaq əvəzinə, 

parçalanmış məzlum Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda müqəddəs 

mübarizəyə qatılmaq hər bir Türkün şərəf işinə çevrilməlidir. 

 Ögey İrana qarşı doğma Azərbaycanın milli davası qətiyyən rejim dartışmalarına 

baxmaz. Bu gün qırx milyondan artıq sayı olan Azərbaycan Türklərinin solçusu da, 

dinçisi də, liberalı da, millətçisi də bir gerçəkliyi dərk etməlidir: onların yeganə doğma 

vətəni yalnız və yalnız  Azərbaycandır! Dərbənddən Həmədanadək uzanan bu 

müqəddəs vətəndə məhz Azərbaycan Türkləri vahid millətə çevrilməli və öz milli 

dövlətlərini qurmalıdır. Bunun üçün də siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, bütün 

Azərbaycan Türkləri iki ortaq ideal uğrunda səylərini birləşdirməlidir: 1. Güney 

Azərbaycanın istiqlaliyyəti; 2. Vahid, müstəqil və demokratik Azərbaycan 

Dövlətinin yaranması.  

 Yalnız bu iki müqəddəs hədəf gerçəkləşdirildikdən sonra vahid və müstəqil 

Azərbaycanda dünya sivilizasiyası ilə ayaqlaşa bilən çağdaş bir millətə çevrilməmiz 

mümkündür. Əks təqdirdə parçalanmış doğma Azərbaycanın məzlum müstəmləkə ömrü 

çox-çox uzanacaq, gerçək bir millət olmağımız xeyli gecikdiriləcəkdir. 

 Azərbaycanın qurtuluşu yolunda ilk mühüm addım bütün ünsürləri ilə birlikdə milli 

kimlik süurunun biçimlənməsinə, xüsusən vahid vətən anlayışının yaradılmasına nail 

olmaqdır. Lakin təəssüflər ki, bəziləri bilərək, yaxud bilməyərək tarixin gedişini yanlış 

dəyərləndirir, milli kimlik şüurunun biçimlənməsində vətən amilinin rolunu doğru 

qiymətləndirmir və nəticədə, millətləşmə sürəcimizə ciddi zərbələr vururlar.  Həmin 

zərbələrdən üçü xüsusilə təhlükəlidir. 

 1. Yerliçilik. Bu gün Azərbaycanın istər quzeyində, istərsə də güneyində yerliçilik 

(yerlibazlıq) üzdəniraq bir xəstəliyə çevrilmişdir.  Quzeydə naxçıvanlı, “ermənistanlı” 

(əslində: göyçəli, zəngibasarlı, zəngəzurlu...), bakılı, şirvanlı, qarabağlı... söhbəti, 

Güneydə ərdəbilli – təbrizli, qəzvinli – zənganlı və s. ziddiyyətləri Vətən anlayışımıza 
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böyük zərbə vurmaqdadır. 1970-ci illərdə bir yazıçının söylədiyi fikri xatırlamağımız 

yerinə düşər: bu naxçıvanlılar, şirvanlılar, qarabağlılar... qoymur azərbaycanlı olaq! 

 Siyasi, ictimai, iqtisadi.. məsələlərdə ümummilli məfkurəyə yox, yerliçiliyə istinad 

edilməsi strategiyada regional uçurum yaratma deyilən və həm toplumu, həm də 

dövləti içəridən yıpratmağa, dağıtmağa xidmət göstərən bölücü bir hərəkətdir. Bu 

hərəkətin nəticəsində vətən yox, insanın mənsub olduğu region (əyalət, vilayət, şəhər, 

kənd) önəm qazanır və regionlar arasına barışmaz ziddiyyətlər salınaraq qarşıdurma 

yaradılır. Ona görə də, Quzey Azərbaycanda indiki iqtidarın yerliçiliyi körükləməsi çox 

təəssüf doğurur. 

 İran iqtidarı Güney Azərbaycanda yerliçiliyi özəl üsullarla yürüdür. Həmin 

üsullardan biri ostanbazlıq (əyalətbazlıq) salmaq və ostanlar arasında psixoloji 

qarşıdurma yaratmaqdır. Məsələn, Ərdəbilin Təbrizdən, Qəzvinin Zəngandan 

ayrılmasında məhz bu üsul tətbiq edildi. 

 Başqa bir üsul kimi terminoloji gedişdən istifadə olunur. Bu gün Güney Azərbaycan 

yeddi ayrıca əyalətə bölünmüşdür: Şərqi Azərbaycan ostanı, Qərbi Azərbaycan ostanı, 

Ərdəbil ostanı, Zəngan ostanı, Həmədan ostanı, Qəzvin ostanı və Mərkəzi ostan. Fars 

şovinizminin ostanbazlığı qızışdırması ümumiləşdirici Güney Azərbaycan anlayışının 

ortadan qaldırılmasına xidmət etməkdədir. Ostan adlarına söykənilərək belə bir yanlış 

təsəvvür yaratmağa çalışılır ki, guya Ərdəbil, Zəngan, Həmədan, Qəzvin ostanı və 

Mərkəzi ostan Azərbaycana daxil deyillər. Hələlik bu təsəvvürü Ərdəbil və Zəngana tam 

şamil etmək olmasa da, artıq Həmədanda, xüsusən Mərkəzi ostanda terminoloji  gediş 

üsulunun mənfi nəticələri görünməkdədir: bəziləri Azərbaycan Türkcəsinin Həmədan 

ləhcəsini az qala müstəqil bir dil sayır və Həmədanın Azərbaycan olmamasını iddia edir. 

Vətənimizin ilk paytaxtı olan Həmədanın (üç min il bundan qabaqkı Ekbatanın) bu cür 

Azərbaycana qarşı qoyulması, şübhəsiz ki, İranın “Ayır, buyur!” siyasətindən irəli 

gəlməkdədir. 

 Paytaxtı Ərak şəhəri olan Mərkəzi ostanda durum daha acınacaqlıdır. Əhalisi 

nisbətən seyrək cənub qismi İrandan alınmış, əhalisi daha sıx olan şimal qismi isə 

Azərbaycandan qoparılmış və birləşdirilib ayrıca əyalətə çevrilmiş Mərkəzi ostan hazırda 

                                            
  Başqa ostanlara birləşdirilmiş torpaqlarımızı da gözə alsaq, günümüz üçün Azərbaycan on iki 
ostan arasında bölüşdürülmüşdür – A.R.  
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rəsmən Azərbaycana daxil edilmir. Xatırladaq ki, hələ XI əsrdə dahi alim Kaşğarlı 

Mahmud Qum şəhərinin bir Türk şəhəri olmasını göstərirdi. Bu gün isə Mərkəzi ostanın 

nəinki Qum, hətta Ərak, Savə və s. kimi Turk şəhərlərini belə Azərbaycandan ayırmağa 

çalışırlar. Artıq İranın məqsədyönlü fəaliyyəti işi o yerə çatdırmışdır ki, məsələn, bəzi 

savəlilər özlərini azərbaycanlı saya bilmirlər. Halbuki Savə Azərbaycanın qədim 

torpağıdır, Savə Türkləri deyilən əhali elə Azərbaycan Türkləridir və Savə Türkcəsi də 

Azərbaycan Türkcəsinin Savə şivəsindən başqa bir şey deyil. Ərak və digər Türk 

şəhərləri də məhz bu sıradandır. 

 İranın tətbiq etdiyi başqa bir üsul ayrı-ayrı ərazilərimizin Azərbaycandan 

qoparılaraq digər ostanlara verilməsi və həmin ərazilərin Azərbaycan olmaması 

təsəvvürünün yaradılmasıdır.   Astara və Ənzəli şəhərlərimizin Gilan ostanına verilməsi 

həmin üsulun nəticəsidir. 

 Təməlində “Ayır, buyur!” prinsipi duran və İranın  assimilyasiya siyasətinə xidmət 

edən yerliçilik səbəbinə bu gün Güney Azərbaycanda kütləvi olaraq Azərbaycan Vətəni 

anlayışı hələlik tam biçimlənib sabitləşməmişdir. Ona görə də, bu məsələyə xüsusi 

diqqət yetirilməlidir. 

 II. Quzeyçilik və ya Güneyçilik. Quzey Azərbaycanda bəziləri praqmatizmin 

aldadıcı günlük mənfəət toruna düşərək Güney Azərbaycan probleminə toxunmamağı 

irəli sürür və mahiyyətcə, Quzey Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ayrıca bir 

millət kimi biçimlənə biləcəyini güman edirlər. Lakin qırx milyondan artıq Azərbaycan 

Türkünün yalnız altıda bir hissəsinin – yeddi milyonluq Quzey Azərbaycan əhalisinin 

ayrıca millətə çevrilməsi mənasız gümandır. “Dövlət millətçiliyi” adı ilə irəli sürülən və  

həm Güney Azərbaycanı, həm də Dərbəndi, Borçalını və s. nəzərə almayan bu 

Quzeyçilik əslində milətləşmə sürəcimizə zərbə vurmaqdan başqa şey deyil. 

 Güney Azərbaycanda isə bəziləri özlərini Quzey Azərbaycansız təsəvvür edir və 

İran hüdudları daxilində muxtariyyət qazanıb millətləşəcəklərini sanırlar. Lakin tarixin 

ibrət dərsləri – Səttarxan, Xiyabani və Pişəvəri hərəkatları, həmçinin İslam rejiminin 

qurulması dövründəki hadisələr sübut edir ki, İran hüdudları daxilində hər hansı bir 

muxtariyyət məsələsi özünü doğrultmur. Sabahkı “demokratik” İranda Azərbaycanın milli 

haqlarına hörmət ediləcəyini və ona geniş muxtariyyət tanınacağını düşünmək 

sadəlövhlük olardı. Unutmayaq ki, Farsların milli xarakterində heç bir tolerantlıq – 
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xoşgörü yoxdur və demokratik həyat tərzinə yiyələnərək Türklərin milli haqlarını qəbul 

edə bilmələri üçün Farslara çox-çox uzun zaman gərək olacaqdır... 

 Hətta Güney Azərbaycan İran daxilində  muxtariyyət alsa belə, bu, Azərbaycan 

Türklərinin vahid bir millətə çevrilmə probleminin həlli anlamına gəlməz.  Çünki 

başqasının hakimiyyətinə boyun əyən və öz vətənində özünün mərkəzləşmiş milli 

dövlətini qurmayan toplumun gerçək bir millət olması mümkün deyil. 

 III. Kosmopolitlik. Milli kimlik şüurunu ortadan qaldırmağa və kütləvi 

manqurtlaşma yaratmağa xidmət edən kosmopolitliyi əslində etnik AİDS adlandırmaq 

daha doğru olar. Etnik AİDS xəstəliyi toplumun milli müqavimət gücünü yıpradır və 

bununla da assimilyasiya üçün əlverişli bir zəmin hazırlayır. Etnik AİDS xəstəliyinə 

tutulmuş şəxslər öz doğma dilində danışmağı gerilik, avamlıq sayar, öz milli 

mədəniyyətini bəyənib sevməz, öz milli tarixini öyrənib bilməz, bir sözlə, öz milli kimliyini 

inkar edib “əslini danan haramzada” səviyyəsinə enər. 

 Bəzən kosmopolitlik milli kimliyin ayrı-ayrı ünsürlərini hədəf alar. Bunlardan vətən 

anlayışına qarşı yönəlmiş kosmopolitliyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Toplumun özünə 

məxsus etno-coğrafi hüdudları yox, tabe olduğu imperiyanı vətən sayması həmin 

kosmopolitliyin nisbətən geniş yayılmış növüdür. On illər boyu Quzey Azərbaycanda 

“SSRİ mənim vətənimdir” düşüncəsi təbliğ olunmuş və bir çox insanlarımız Azərbaycan 

əvəzinə, Rus imperiyasını özlərinə vətən hesab etmişlər. Hazırda bu təhlükədən 

təxminən qurtulmuşuq. Lakin təəssüflər ki, Vahid Azərbaycan Vətəni anlayışı hələlik tam 

kütləviləşə bilməmişdir. 

 Güney Azərbaycanda isə “İran mənim vətənimdir” düşüncəsi hələ də hakimdir. 

Unutmayaq ki, İran xalqlar həbsxanası olan müstəmləkəçi bir dövlətdir və bu tip 

dövlətlərin əksəriyyəti dağıldığı kimi, labüdən İran da parçalanacaqdır. Ona görə də, 

şübhəsiz ki, Güney Azərbaycanda da imperiyanın vətən sayılması siyasəti tez-gec iflasa 

uğrayacaq və Azərbaycanın yeganə doğma Vətən olması düşüncəsi şüurlara hakim  

kəsiləcəkdir. Məhz o zaman Azərbaycan Türklərinin vahid bir millətə çevrilmə sürəci 

geniş vüsət tapacaq və artıq biçimlənmiş millətimiz öz haqlarına sahib olacaqdır.  

 

Bax: Araz. İctimai-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbi-bədii dərgi. İsveç. 

Yanvar-mart, 1997, № 1 (2), səh. 16 – 21  
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Adsız müsahibə 

 

 “Adsız müsahibə” adını mən indi – bu müsahibəni çapa hazırlayarkən qoydum. AXC-yə 

məxsus blanket – dəftərçə vərəqlərinə köçürdüyüm bu müsahibənin sonunda mənim xəttimlə 

olmayan və fərqli bir boya ilə yazılıbdır: Müsahibəni apardı Qahirə Müslümqızı.  

 Ancaq əlyazmada nə müsahibənin adı var, nə hər hansı bir tarix verilir, nə sualların hamısı 

göstərilib, nə də mən indi onun çap edilib-edilməməsi haqqında hansısa bir məlumat xatırlaya 

bilirəm. Müsahibədən aydın olan budur ki, dəyərli ziyalımız Qahirə xanım Müslümqızı ilə həmin 

söhbət mənim AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi sədrliyindən çıxaraq AXC Sədrinin İdeoloji işlər üzrə 

müavini kimi Bakıya gəldiyim 1992-ci il sentyabr ayından sonrakı dönəmdə, yaxlaşıq 1992-ci ilin 

sonu və ya 1993-cü ilin başlarında olmuşdur. Müsahibə Naxçıvan qəzetlərindən hansındasa çap 

edilməli idi, ancaq o qəzet əlimdə olmadığı üçün məndəki əlyazmanın bu qaralama variantını əsas 

götürməli oldum.        

 

 Sual: ?  

 – Milli azadlıq yoluna çıxmış hər bir xalqın tarixi inkişafında üç mərhələ özünü 

göstərir: 1. Köhnəni devirmək; 2. Yenini qurmaq və onu qorumaq; 3.Qurulmuşu 

yüksəltmək. 

 Mövcud durumu qiymətləndirərkən bu üç mərhələ gözdən qaçırılmamalı və onların 

hər birinə – indiki anda ilk ikisinə ayrıca diqqət yetirilməlidir. Hazırda KÖHNƏNİN – 

oyuncaq müstəmləkə dövlətinin və totalitar rejimin devrilməsi yolunda bir sıra ciddi 

addımlar atılmışdır. Belə ki, oyuncaq Azərbaycan Sovet “Dövləti” əvəzinə bütün 

atributlara malik müstəqil Azərbaycan Dövləti yaranmaqdadır. Digər tərəfdən isə 

çoxpartiyalılıq, informasıya vasitələrinin dövlət inhisarından qurtulması, müxtəlif 

ideolojilərin (millətçilik, liberal-demokratiya, sosial-demokratiya... ) yanaşı mövcudluğu və 

s. sübut edir ki, totalitar rejim demokratik rejimlə əvəz olunmaqdadır. Lakin hələ KÖHNƏ 

tam devrilməmişdir və istər məmləkətin daxilində, istərsə də xaricdə onun saxlanmasına 

maraqlı qüvvələr hələ güclüdür. 

 Eyni zamanda, YENİ tam qurulmamışdır və onun qurulması yolunda çox ciddi 

maneələr meydana çıxmışdır. Həmin maneələr içərisində Ermənistan Respublikası ilə 

müharibənin getdikcə genişlənməsini, istisadi hərc-mərcliyin mövcudluğunu, obyektiv və 
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subyektiv səbəblər ucbatından islahatların gecikdirilməsini, müxtəlif xarici kəşfiyyatların 

təxribatlarını və s. göstərmək olar. 

 Məhz bütün bunları kompleks halında nəzərə almaqla köhnədən yeniyə indiki keçid 

dövrünün mürəkkəb və ağır xarakterini anlamaq mümkündür. Devrilmə, qurulma və 

qoruma proseslərinin üst-üstə düşməsi mövcud duruma çox ciddi təsir göstərir. Eyni 

zamanda, köhnənin devrilməsi – yeninin qurulması dövründə ictimai, istisadi, siyasi, 

hərbi və s. sahələrdəki boşluğu xüsusi bir şəkildə dolduracaq, xalqa ilham və həyəcan 

verərək onu sabahkı xoşbəxt gün üçün birləşdirəcək milli ideoloji sistemin 

kütləviləşdirilməməsi əlavə psixoloji gərginlik yaratmaqdadır. 

 Yüksəliş üçün Azərbaycanın çox güclü imkanlara malik olması hamıya bəllidir. 

Həmin imkanların sabah yox, məhz bu gün, hətta bu dəqiqə gerçəkləşməsini 

arzulamaqda xalqımız haqlıdır. Lakin milli dövlət quruculuğumuzun qarşısını kəsən ciddi 

maneələri nəzərə almayaraq xalqın təbii arzusundan öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə 

etməyə çalışan, dünən asanlıqla çörəyi 25 qəpiyə aldığını, bu gün isə 20 rubla almaqda 

çətinlik çəkdiyini deyib psixoloji gərginliyi artıqmağa can atan “müxalifət” unudur ki, 

təriflədiyi dünənki Sovet dövləti 1917-ci ildən başlayıb yalnız 1957-ci ildə, yəni 40 ildən 

sonra tam və qəti qələbə çaldı. Qəribədir ki, 40 il ərzində on milyonlarla günahsız insanı 

qətlə yetirib dövlət quran dünənki kommunist bu gün öz adını dəyişərək hər şeyin 

birdən-birə olmasını tələb etməkdədir. Bu isə o deməkdir ki, kecid dövrü üçün təbii olan 

çətinliklər iqtidarın təbliğatının zəifliyinə və ideoloji işin yoxluğuna səbəb daha da ağır 

qarşılanır və bir çox hallarda şişirdilir.  

 Sual: ? 

 – İcazənizlə, sualı bir az da dəqiqləşdirək. Əgər AXC-nin nüfuzunun düşməsi 

barədə müxalifət qəzetlərinin çox yazmasının səbəbi soruşulursa, bu, çox təbiidir və 

şübhəsiz, müxalifətin arzusudur ki, belə bir təsəvvür yaratmaqla psixoloji üstünlük əldə 

etsin. 

 Əgər AXC-nin nüfuzunun aşağı düşməsi təsdiqlənir və onun səbəbi soruşulursa, 

mən məsələnin bu şəkildə qoyulması ilə razılaşmıram. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda 

sosioloji sorğu – nüfuzölçmə mexanizmi hələlik ciddi elmi əsaslar üzərində 

qurulmamışdır. İkincisi, həmin hökm verilərkən dünənki və bugünkü AXC-nin formal 

müqayisəsi qabardılır, müəyyən mühüm incəliklər isə nədənsə “unudulur”. Məsələn, 



139 

 

Topxanada ağaclarımızın qırılmasını eşidəndə xalqımız 18 gün gecəli-gündüzlü 

meydanda yatıb öz iradəsini sübuta yetirdi. Qanlı Yanvar faciəsinə görə 40 gün matəm 

saxlayaraq dünyada misli-bərabəri görünməmiş böyük bir əzmkarlıq nümayiş etdirdi. 

Ancaq Qanlı Yanvar faciəsindən qat-qat daha dəhşətli olan Xocalı genosidi – soyqırımı 

əvvəlki hadisələrlə müqayisədə elə bir ciddi reaksiya doğurmadı. Niyə? Ölümün 

nüfuzumu aşağı düşdü? Şəhidlik zirvəsimi adiləşdi? Müxtəlif cavablar vermək və bir çox 

təfərrüatları incələmək mümkündür. Ancaq bunları xatırlatmadan qısaca deyim ki, bütöv 

bir millətin hamılıqla uzun müddət siyasi enerji daşıya biləcəyini düşünmək sadəlövhlük 

olardı. Dünən AXC-nin çağırışı ilə minlərlə insanın meydana yığışması siyasi enerjinin 

eninə genişlənməsi – kəmiyyət artımı demək idi. KÖHNƏNİN devrilməsi üçün kəmiyyət 

artımı və daşıyıcıların müxtəlifliyinə, uzaq strateji hədəflərin fərqliliyinə baxmayaraq, 

siyasi enerjinin eyni bir yaxın hədəfə – köhnəni dağıtmağa yönəlməsi labüd idi və dünən 

bu proses baş verdi. 

 YENİNİN qurulması üçün hökmən yeni keyfiyyət – siyasi enerjinin dərininə 

genişlənməsi və öz strateji hədəfinə uyğun dövlət qura bilmək üçün partiyalararası 

rəqabətin yaranmasl gərəkdir. Bu gün də məhz həmin proses baş verir. Nəticədə, 

eşitdiyi vəhşiliklərdən qəzəblənərək, yaxud nə baş verəcəyini öyrənmək həvəsilə, yaxud 

da öz kiçicik marağını təmin etmək üçün dünən meydana yığışan bir çoxları davamlı 

siyasi enerjinin yoxluğu səbəbinə bu gün laqeydləşmiş və daha çox öz dərd-səri ilə 

məşğul olmağı üstün tutmuşdur. Ona görə də, AXC-nin nüfuzunu ölçmək arzusunda 

olanlar bu incəliyə diqqət yetirməlidirlər. Çünki laqeydləşib meydandan çəkilənlər təkcə 

AXC-dən yox, mövcud bütün ictimai və siyasi təşkilatlardan uzaqlaşmışlar və bu halı 

yalnız AXC ilə bağlayıb psixoloji tryuk etmək özünü doğrulda bilməz. 

 İkinci bir incəlik: dünənki kəmiyyət artımının bu gün keyfiyyət dəyişikliyinə 

çevrilməsi KÖHNƏNİ devirən vahid çoxluğun YENİNİ quracaq ayrı-ayrı azlıqlara – siyasi 

qurumlara çevrilməsi deməkdir. Bu tipik inkişaf yolu mənfi yox, müsbət qiymətləndirilməli 

və unudulmamalıdır. 

 Sual: Hər halda iqtidara gəlmiş AXC ilə əvvəlki AXC arasında fərq var...  

 – Bəli, doğrudur və tamamilə təbiidir. Ancaq burada da müəyyən incəliklər nəzərə 

alınmalıdır. Hər şeydən öncə, iqtidar və müxalifət anlayışlarına diqqət yetirək. Adətən, 

idarəedici mexanizmə yiyələnmiş qurum iqtidar sayılır və bundan məhrum siyasi qurum 
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isə müxalifət hesab olunur. Azərbaycanda iqtidara AXC gəlsə də, bütün icra 

mexanizmini tam götürə bilməmişdir. Məsələn, Naxçıvan MR-də aparıcı icra mexanizmi 

AXC-nin yox, özəyi dünənki kommunistlərdən ibarət qisasçı YAP-ın əlindədir. Yaxud 

ayrı-ayrı ərazilərdə, sahələrdə AXC-nin icranı götürmək qanuni tələbi imperiya dövrünün 

müftə yeməyə öyrəşmişləri tərəfindən kəskin etirazla qarşılanır. 

 Nəticədə, kommunistlərin 1917 – 1957-ci illər arasında on milyonlarla insanı məhv 

edib dövlət nüfuzu yaratmasına nifrət bəsləyən AXC sərt tədbirlərə əl atmır və çalışır ki, 

təkamül yolu ilə siyasi prosesin demokratik qaydalarına əməl olunsun. Bu isə vaxt istəyir 

və millətimizin qızğın xarakteri də gözləməyə tam dözmür. Şübhə etmirəm ki, həddindən 

artıq sərt tədbirlər və ciddi cəzalandırmalarla dövlət nüfuzu yaratmaq istəyən hər hansı 

bir iqtidar da millətimiz üçün məqbul sayılmaz... 

 İkinci bir incəlik də maraq doğurur. İqtidara AXC gəlib, lakin vəzifələrdə AXC-nin 

fərdi üzvlərinə nisbətən daha çox kollektiv üzvləri (məsələn, “Müsavat” partiyası və s.) 

yerləşdirilib. İşi daha çox kollektiv üzvlər görür, zərbəni isə daha çox AXC alır. Vəzifəli-

vəzifəsiz AXC üzvlərinin birgə iş – birgə məsuliyyət mexanizmi hələ formalaşmadığına 

görə vəzifədəki ayrı-ayrı şəxslərin günahları ümum AXC-nin adına yazılır və nəticədə 

AXC-nin nüfuzuna xələl gəlir. 

 Sual: ?  

 – AXC iqtidara gələrkən müəyyən qədər eyforial vəziyyət yarandı və təşkilat üzvləri 

düşündülər ki, vəzifədəkilər təşkilatın iradəsini yerinə yetirəcək və sosial ədalət uğrunda 

aşağıdan yox, yuxarıdan tədbirlər görüləcək. Hazırda isə eyforial vəziyyət ötüb keçibdi 

və AXC-nin sosial ədalətin qorunması yolunda əvvəlki mübarizəsi yenidən 

genişlənməkdədir. Ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı keçirilmiş reydlər, görülmüş tədbirlər 

haqda vaxtaşırı məlumat verilir.  

 Sual: ? 

 – Milli ideoloji sistemi əsas götürən siyasi qurumların eyni blokda birləşəcəyinə 

şübhə etmirəm. 

 Sual: Bir az da özünüz haqqında. Naxşıvandan Bakıya gəlməyinizə münasibət 

müxtəlif oldu...  

 – Bəli, bilirəm və cılız dedi-qodular, qiybətlər səviyyəsinə enərək cavab verməyi 

şəxsiyyətimə sığışdırmıram. Bir müdrik demişkən, sən öz yolunla get, kim nə deyirsə, 
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desin! Mən özümü yaxşı tanıyıram. Allahım bilir və çoxsaylı dostlarım da şahiddir ki, nə 

vəzifədə, nə də dünya malında heç vaxt gözüm olmayıb. Həmişə bir şeyin dəlicəsinə 

vurğunu olmuşam: kitabın, elmin və qələmimlə millətimə qulluq etməyin. 

 Məni Bakıya gətirən başlıca səbəb xalqa ilham və həyəcan verə biləcək milli 

ideoloji sistemin çağdaş dövrə uyğunlaşdırılması və kütləviləşdirilməsi yolunda 

düşündüklərim, apardığım araşdırmalar idi. Hazırda özümdə böyük güc, enerji duyur və 

sevdiyim bir işlə –  ideologiya ilə bağlı tədqiqatlar aparmaqla məşğulam. Bu işi 

Naxçıvanda görmək mümkün deyildi...  

 Sual: Yəqin ki, ailəniz də sizinlədir... 

 – Bakıda evim yoxdur və övladlarımın indiki anda məhz Naxçıvanda oxumağı 

mənim üçün hələlik daha əlverişlidir.  

 – Müsahibə üçün sağ olun! 

 – Siz də sağ olun, minnətdaram.  

 

  Müsahibəni apardı Qahirə Müslümqızı 
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Qədim Türk həmrəyliyi (təsanüdçülüyü) – ülüş 

 

 Müsavatçılığın bir sistem kimi mövcudluğunda solidarizm – təsanüdçülük həlledici 

rol oynayır. Böyük yolbayımız M.Ə.Rəsulzadə təsanüdçülüyün mahiyyətini qısaca belə 

açıqlayırdı: “...Nə fərdi hürriyyətlə şəxsi mülkiyyətin mütləqiyyətindən doğan kapitalist 

anarxiyasıyla sərmayə istibdadı, nə də insanları mənliyindən çıxararaq bir kölə və 

makina halına gətirən kommunizm əsarəti! Nə mütləq liberalizm, nə də mütləq 

kollektivizm! O halda: ikisini təlif edən (uzlaşdıran – A.R.) solidarizm = təsanüd”. 

 Azərbaycan üçün yеganə doğru sosial sistеm olan təsanüdçülüyü (M.Ə.Rəsulzadə) 

bu gün bəziləri orijinal saymır və onun Avropa sosializmindən, hətta konkrеtləşdirərək Е. 

Durkhеym sosiologiyasından götürüldüyünü iddia еdirlər. Lakin bu iddia qədim Türk 

tariхini, mədəniyyətini və sosial sistеmini bilməməkdən irəli gələn çoх yanlış bir 

düşüncədir. Şərif Mardin haqlı olaraq yazırdı: “…Batıya gеdən Türk ziyalılarının 

marksizmdən təsirlənmək əvəzinə, təsanüdçülüyü sеçmiş olmaları bir təsadüf əsəri 

dеyildir. Təsanüdçülük onların asanlıqla qəbul еdə biləcəkləri, əskidən bəri bildikləri, öz 

cəmiyyətlərində hakim olan dəyərlərə bənzəyən sosial dəyərlər gətirirdi”. 

 Qеyd еdək ki, Avropada təsanüdçülüyü Durkhеym kimi ayrı-ayrı şəхslər işləyib 

ortaya qoymuşlar. Türklərdə isə təsanüdçülük bir cəmiyyət fəlsəfəsi idi və bu fəlsəfə 

nеçə min il Türk еtnosunun dünyagörüşünün təməlini təşkil еtmişdi. 

 Qədim Türklər təsanüdçülük anlayışını ülüş tеrmini ilə adlandırmışlar və hazırda 

həmin tеrmin dilimizin “pay-ülüş” qoşa sözündə qorunmaqdadır. Bir sosial dəyər kimi, 

ülüş anlayışına görə, “…toplum içində bəlirən zənginliklər bir şəхsdə toplanmamalıdır. 

Bunların müəyyən qədəri cəmiyyətə vеrilməlidir” (Şərif Mardin). 

 Prof. Orхan Türkdoğanın fikrincə, “…Türk toplumunda acların doyurulması, 

yoхsulların gеydirilməsi, malların yağma еdilməsi kimi adətlər “zənginlik” anlayışının 

bəlirli şəхs və ya  şəхslərdə toplanması yеrinə, cəmiyyətin bütün qatlarına yayılması 

məqsədini güdər...”. 

 Təsanüd kimi, ülüş də хüsusi və ümuminin ahəngdar vəhdəti üzərində qurulmuşdu. 

Burada nə mütləq хüsusi mülkiyyət, nə də mütləq ümumi mülkiyyət qəbul еdilir. Əksinə,  

хüsusi mülkiyyət məqbuldur, lakin onun müəyyən qismi ümuma vеrilməlidir  ki, 

cəmiyyətdə sosial tarazlıq qoruna bilsin. Bu iş üç formada gеrçəkləşirdi: 
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 1. Yağma forması. Ülüş sistеminin ən qədim ibtidai forması yağma idi. “Ilk öncə 

hərbdə əldə еdilən qənimətin paylaşılması şəklində görünən bu dəyər…” (Ş.Mardin) 

sonralar mahiyyətini saхlamaqla şəklini dəyişmiş və şəхsin öz хüsusi mülkiyyətini 

ümuma paylamasına çеvrilmişdir. Buna ən klassik örnək olan Dədə Qorqud 

dastanlarındakı Salur Qazanın еvinin yağmalanmasıdır. İldə bir dəfə Salur Qazan 

qadınının əlindən tutub еşiyə çıхar və еvini Qalın Oğuz еli, yəni bütün Oğuzlar 

yağmalayardı. Bu yağmadan – Salur Qazana məxsus özəl mülkiyyətdən cəmiyyət 

üzvlərinin hamısına pay çatmalı idi. Çünki yağma vasitəsilə gerçəkləşdirilən ülüş qədim 

Türk törəsi idi və törə də pozula bilməzdi. “Ölkədən keçilər, törədən keçilməz” 

(M.Kaşğarlı) atalar sözü nahaqq deyilməmişdi. Törəyə daxil ülüş sisteminə əməl 

olunmadığı üçün Qazanın dayısı Aruz asi olur, Dış Oğuz İç Oğuza qarşı üsyan qaldırır...  

 2. Хеyriyyəçilik forması. Qədim Türklərin acı doyuzdurmaq, çılpağı gеyindirmək, 

еvsizi barındırmaq… adəti (Dədə Qorqud dastanlarına baх) İslamın qəbulundan sonra 

daha da gеniş yayıldı. Ülüşün хеyriyyəçilik forması günümüzdə bеlə öz önəmini 

qorumaqdadır. İndi də “çörək vеrən”, “yеtim-yеsirə əl tutan” adam sosial еtibar qazanıb 

nüfuz sahibi olur. Хəsis varlılar isə ictimai nifrət obyеktinə çеvrilir və onlara mənfi 

münasibət bəslənilir (H.Z.Tağıyеv və Hacı Qara stеrеotiplərini хatırla!). 

 3. Vеrgi forması. Burada əsas məsələ bir tərəfdən ədalətli vеrgi sistеminin tətbiqi 

idisə, digər tərəfdən də dövlətin əlində cəmləşmiş sərmayədən ümumun mənfəətləri 

üçün istifadə еdilməsi idi. 

 Хüsusi ilə ümuminin ahəngdar vəhdətindən yaranan ülüş sistеmi qədim Türk həyat 

tərzindən doğulmuşdur. Bəlli bir Vətən daхilində qışı qışlaqda, yayı yaylaqda kеçirən və 

həm oturaq mədəniyyətdən, həm də köçərilikdən fərqli bir yayla mədəniyyətinə (bozqır 

kültürü) malik qədim Türklər məhz bu yayla mədəniyyəti səbəbinə ordu-millət həyat 

tərzini icad еtmişlər (İbrahim Kafеsoğlu). Oturaq toplumda hər təsərrüfat sahibi öz 

mənafеyi üçün digər qonşu təsərrüfatçılarla toqquşursa və еtnos daхilində bu toqquşma 

ictimai həmrəylikdən daha çoх fərdiyyətçilik doğururdusa, ordu-millət həyat tərzinə malik 

Türk cəmiyyətində sosial nizamın qorunması fərdlə cəmiyyət mənafеyinin ahəngdar 

vəhdətinə bağlı idi. Məsələn, müəyyən bir yaylaq (yaхud, qışlaq) konkrеt bir Türk 

boyunun (tayfasının) ümumi mülkiyyəti sayılırdı və bu ümumi mülkiyyətdə boya daхil hər 

soyun (qəbilənin) öz хüsusi payı vardı. Əgər başqa bir boy bu yaylağa (qışlağa) əl 
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uzadardısa, o zaman bir şəхsin, bir ailənin, bir soyun yoх, bütünlükdə boyun mənafеyi 

zərər görərdi. Bu səbəbdən, qədim Türklərdə fərdi mənafе ilə ümumi mənafе vəhdət 

təşkil еdir və həm хüsusi, həm də ümumi mülkiyyət yanaşı mövcud olduğuna görə, 

təsanüdçülük əsas götürülürdü. 

 Еyni özəllik İslam dinində də mövcud idi. Prof. O.Türkdoğan çoх doğru olaraq 

yazır: “Türk toplumunun tariхi gəlişimi və ictimai fəlsəfəsində İslam dininin fərd-toplum 

tarazlığına dayalı zеhniyyətinin önəmli təsiri bulunduğu bir həqiqətdir”.  

 Qədim Türk ülüş sistеmi və ona uyğun olan islami dəyərlər orta əsrlərdə gеniş 

yayılan əхi təşkilatının fəlsəfi-idеoloji təməlini təşkil еtmişdir (yеri gəlmişkən, vurğulayaq 

ki, Günеy Azərbaycanın Хoy şəhərindən olan Əхi Əvrən Хoylunun Anadoluda yaradıb 

yaydığı əхilik bu ərazinin Türk yurduna çеvrilməsində misilsiz rol oynamışdır). Prof. 

O.Türkdoğanın fikrincə: “Sərvətin bəlirli əllərdə toplanmasına qarşı olan Osmanlı sistеmi  

ticari idеologiyada da əsnaf əхilik təşkilatına dayanaraq, nə zəngini, nə də yoхsulu 

olmayan bir orta sinif modеli gəlişdirirdi”. 

 İslam ölkələrində, özəlliklə Türklər arasında çoх gеniş yayılmış və böyük tariхi rol 

oynamış əхilik təşkilatlarının ülüş sistеmi və ona uyğun islami dəyərlər əsasında 

formalaşdırmağa çalışdıqları orta sinif modеli kapitalizm dövründə Doğunun sinfi 

mübarizələrə qatılmamasını, cəmiyyətdə sosial bütünlüyün və milli  həmrəyliyin 

mövcudluğunu təmin еdən amillərdən biri olmuşdur. 

 Bеləliklə, Avropa sosializmindən, yaхud konkrеt Durkhеymdən alındığı iddia olunan 

təsanüdçülüyün üç əsas qaynağını göstərmək mümkündür: 1.Qədim Türk həyat tərzi; 

2.İslam dini; 3.Əхilik. 

 Yalnız bundan sonra qеyd еtmək olar ki, Avropada ayrı-ayrı tanınmış 

mütəхəssislərin ortaya qoyduğu solidarizm – təsanüdçülük Türk aydınlarına təsir еdib 

onları öz tariхlərinə, öz mədəniyyətlərinə üz tutmağa yönəltdi. Nəticədə, qədim Türk ülüş 

sistеmi Ziya Göyalp sosiologiyasında, həmçinin müsavatçılıqda da yеni bir tеrminlə – 

solidarizm = təsanüdçülük adı ilə dirçəldildi. Lakin unutmayaq ki, dirçəldilmə öncə 

mövcud olanın yеnidən bərpası və canlandırılmasıdır, daha başqasından alınma bir 

məsələ dеyil. 

“Yеni Müsavat”, № 39 (128). 

6-9 avqust 1996-cı il, səh.3 
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Qədim Türklərdə demokratiya və insan haqları 

 

 Qədim Türk elat mədəniyyəti demokratiya və azadlığa verdiyi yüksək dəyər 

baxımından dövrünün digər mədəniyyətləri ilə müqayisədə daha üstün bir səviyyəyə 

çatmışdı. Bəllidir ki, qədim Türklərin cəmiyyət fəlsəfəsi ülüş (təsanüdçülük, solidarizm) 

idi və ümumi ilə xüsusinin ahəngdar vəhdəti üzərində qurulan bu ülüş fəlsəfəsi qədim 

Türklərdə cəmiyyətin sosial-siyasi-iqtisadi-hərbi-mədəni strukturunun təməlini təşkil 

edirdi. Ülüş sistemində ümumi ilə yanaşı, xüsusinin də varlığı və bu xüsusinin qədim 

Yunan şəhər-dövlətlərində, yaxud İngilislərin 1215-ci ildəki Magna Carta Libertatum 

(Böyük Hürriyyət Fərmanı) adlı sənədlərində olduğu kimi, təkcə bir ovuc seçilmiş 

şəxslərə yox, bütün xalqa məxsusluğu demokratiya və insan haqlarının daha yüksək 

səviyyəsini əks etdirən ilkin tarixi izləri ortaya qoymaqdadır. Faktlara müraciət edək.  

 Göytürk xaqanlığında indiki səviyyədə olmasa da, müəyyən hakimiyyət bölgüsü 

mövcud idi: dövlətin (qədim Türkcə: il) başında kağan durur və o, dövləti təmsil edirdi; 

icra işlərini hökumət (qədim Türkcə: ayukı) yerinə yetirirdi və baş vəzirin (qədim Türkcə: 

ayquçı) rəhbərlik etdiyi hökumətdə Çin qaynaqlarına görə, doqquz vəzir (qədim Türkcə: 

buyruq bəyləri) vardı; qanunvericilik səlahiyyəti dövlət məclisinə (qədim Türkcə: toy. 

Ayrı-ayrı Türk dillərində: kenqeş, dərnək və s. Sonralar Monqolcadan alınma qurultay; 

hazırda isə Ərəbcədən alınma məclis) məxsus idi; suçlulara cəzanı dövlət məhkəməsi 

(qədim Türkcə: yarqu) kəsirdi.  

 Dövlətlə bağlı birinci dərəcəli məsuliyyəti kağan daşıyırdı və hər şeydən sorumlu o 

idi. Lakin qədim Türk kağanı dövrünün digər hökmdarları kimi, tam hakimi-mütləq deyildi 

və nə dövlətin ərazisi – ölkəsi, nə də xalqı (qədim Türkcə: kün. Hazırda “elim, günüm” 

ifadəsində qorunmuşdur) ilə bağlı istədiyini yapa bilməzdi. Çünki başqalarından fərqli 

olaraq, qədim Türklərdə dövlətin ərazisi – ölkə “...hökmdar ailəsinin mülkü yox, bütün 

millətin ortaq torpağı idi”. Elə ona görə də, Hun kağanı Mete qonşu hökmdarın istəyi 

üzrə öz atını və qadınını verdiyi halda, ərazi verməkdən imtina etmiş, “torpağın özünə 

aid şəxsi mülk yox, millətin malı və dövlətin təməli” olduğunu söyləyərək heç kimə 

ərazi vermək səlahiyyətində olmamasını bildirmişdi (İbrahim Kafesoğlu. Türk Milli 

Kültürü. İstanbul. 1991, səh.223).  
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 Qədim Türklərdə istər soylulardan (əsilzadələrdən) olsun, istərsə də sadə 

camaatdan olsun, hər kəs qanunlar külliyyatına – törəyə əməl etməyə borclu idi. 

Məsələn, Türk törəsi vətənə xəyanət edənləri, ordudan qaçanları ölümə məhkum 

edirdi. Dövlət başçısının (Bayandır xanın) kürəkəni və Oğuz hökumətinin rəhbəri olan 

Qazan bəy oğlu Uruzun döyüş yerindən qaçdığını düşünərək bir də kimsə dar ayaqda 

yoldaşlarını qoyub qaçmasın deyə öz biricik (yeganə) oğlunun öldürülməsini buyurur 

(“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları).   

 Kültiqin abidəsindəki “...yuxarıda göy basmasa, aşağıda yer dəlinməsə, Türk 

milləti, ilini, törəni kim pozar?!” sualı çox mətləbləri açıqlayır. Çünki heç kimin, o sıradan 

kağanın belə törəni – qanunları pozmağa haqqı yox idi. Törə kağanın şəxsi 

iradəsindən üstün sayılırdı. Törəyə görə, dövlət məclisi – toy kağanın 

səlahiyyətlərini məhdudlaşdıra bilirdi. Məsələn, 593-cü ildə kağan Dolanın çinli qadını 

Çində onun sülaləsini yıxıb iş başına gələn Sui xanədanına qarşı bəzi çinli və Soğdlarla 

əlaqəyə girərək müəyyən gizli fəaliyyətlərə başlayır. Sui xanədanı bunu öyrənib kağana 

bildirir. Kağan öz qadınının xatirinə məsələyə qarışmaq istəmir. Lakin Çin elçisi məsələni 

dövlət məclisi üzvlərindən (qədim Türkcə: toyqun) birinə xəbər verir. Xatunun gizli planı 

üzə çıxır və dövlət məclisinin tələbi ilə kağan suçluları cəzalandırmağa məcbur olur.  

 Qədim Türklərdə hakimiyyət nə qədər xarizmatik əsasa dayanır-dayansın, kağan 

dövlət məclisinin razılığı olmadan ciddi bir iş görə bilməzdi. Məsələn, Bilgə kağan kimi 

böyük bir hökmdarın irəli sürdüyü təkliflər – 1. Göytürk şəhərləri ətrafında qala divarları 

çəkilməsi; 2. Buddizmin qəbul edilməsi dövlət məclisi tərəfindən rədd olunmuşdu.  

 Yaxud 581-ci ildə Tobo kağan anası Türk olmayan Ta-lo-pieni öz yerinə kağan 

vəsiyyət edir. Lakin dövlət məclisi törəyə söykənərək bunu qəbul etmir və Tabonun 

qardaşı cəsur İşbaranı kağan seçir. Başqa bir çox faktlar da sübut edir ki, qədim 

Türklərdə kağan yalnız irsiyyətə görə təyin olunmur, əksinə, daha çox dövlət 

məclisi – toy tərəfindən, hətta bəzən qara budun – ümum millət tərəfindən 

seçilirmiş.  

 Qədim Türk törəsinə görə, hər bir şəxs özəl mülkiyyət və azad çalışma 

haqqına sahib idi. Bütün insanlara, hətta hərbi əsirlərə belə mülkiyyət hüququ 

verilirdi. Heç kim azadlıq hüququndan məhrum oluna və qul edilə bilməzdi. Ona 

görə də, Misirdə, Çində, Yunan şəhər-dövlətlərində, Romada, Monqollarda, 
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Slavyanlarda və s. geniş yayılan quldarlığa, qul ticarətinə qədim Türklərdə rast gəlinmir. 

Həmçinin, qədim Türklərdə xüsusi imtiyazlara malik silklər, kastalar mövcud 

olmamış və hər kəsin sosial statusu fərdi keyfiyyətlərinə görə müəyyənləşmişdir.  

 Qədim Türk ülüş sistemi insanların yaşama haqqına böyük önəm verir və bu 

haqqın müəyyən şəxslərə yox, bütün millətə şamil olunmasını əsas götürürdü. 

Başqa sözlə, qədim Türklər klassik insan haqları ilə yanaşı, sosial haqların da 

varlığını qəbul edirdi. Ona görə də, hər bir kağanın borcu idi ki, çılpaqları 

geyindirsin, acları doyuzdursun, evsizləri barındırıb ev-eşik sahibi etsin. Qədim 

Türk törəsi bu borcu yerinə yetirməyən kağana qarşı xalqın itaətsizlik göstərmək, 

onu işdən uzaqlaşdırıb başqa birini kağan seçmək haqqını da tanıyırdı.  

 Bu və bu kimi faktlar sübut edir ki, demokratiya və insan haqlarının ilkin tarixi 

izlərini yalnız Batıda axtarmaq bir tərəfdən qondarma avropasentrizmin nəticəsidirsə, 

digər tərəfdən də, türklüyü bilməməyin və türklüyə qarşı kor nifrətin məhsuludur. Bəziləri 

də gerçəkliyi tamam gizlədə bilməyəcəklərini görüb onu saxtalaşdırmış, təhrif etmiş və 

“hərbi demokratiya” anlayışını uyduraraq qədim Türk demokratiyasını kiçik 

düşürməyə, önəmsizləşdirməyə çalışmışdır. Halbuki qədim Türk demokratiyasının qeyri-

hərbi mahiyyəti istər Yunan şəhər-dövlətlərindəki, istərsə də İngilislərin “Magna 

Carta”sındakı səviyyədən qat-qat üstün idi.  

 

“Tanıtım” qəzeti. № 25 (32) 

31 İyul – 6 Avqust 1999, səh. 4 
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Türk mədəniyyət tarixinə qısa baxış 

 

Bütöv Azərbaycan Birliyinin Bülleteni  

Sayı 1 (1). 14 dekabr 2001-ci il. səh.10-13 

 

BAB Mərkəzi Şurasında Dəyirmi masa 

 1.XI.2001-ci il tarixdə BAB Mərkəzi Şurasında Dəyirmi Masa keçirildi. Dəyirmi Masa başqanı, 

filologiya elmləri doktoru, professor Kamil Vəli Nərimanoğlu iclası açıq elan etdi və hamı ayağa qalxaraq 

Azərbaycanın Milli himnini oxudu. 

 Sonra Dəyirmi Masa iştirakçıları milli azadlıq hərəkatının şəriksiz lideri, Bütöv Azərbaycan Yolunun 

yolbayı ELÇİBƏYin xatirəsini sayğı duruşu ilə yad etdilər. 

 Prof.K.V.Nərimanoğlu qısa giriş nitqində BAB üçün Dəyirmi Masanın önəmindən, onun davam 

etdirilməsi zərurətindən danışdı, ayda bir dəfə (əsasən hər ayın sonuncu şənbə günü) keçiriləcək Dəyirmi 

Masa iclaslarında alimlərin, şair və yazıçıların, sənət xadimlərinin, siyasətçilərin iştirakı ilə Bütöv 

Azərbaycan probleminin dil, tarix, mədəniyyət, ideologiya, sosial-psixologiya, siyasət, strategiya və s. 

məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılacağını açıqladı. Eyni zamanda, Rəyasət Heyətinin razılığı ilə BAB 

Mərkəzi Qərargahında mütəxəssislərdən ibarət dəyirmi masaların da təşkil olunacağını dedi. Sonra 

prof.K.V.Nərimanoğlu Dəyirmi masanın bugünkü iclasında BAB Mərkəzi Şurasının sədri, filologiya elmləri 

namizədi Arif Rəhimoğlunun “Türk mədəniyyət tarixinə qısa baxış” mövzusunda çıxış edəcəyini bildirdi 

və Arif bəyin bir alim kimi elmi çevrələrdə yaxşı tanındığını, Azərbaycanda tarixi-filoloji metodu tətbiq 

edən bacarıqlı mütəxəssislərdən biri olduğunu vurğuladı. 

 Söz BAB Mərkəzi Şurasının sədri, filologiya elmləri namizədi Arif Rəhimoğluna verildi. Onun 

çıxışını ixtisarla təqdim edirik: 

 

 Mədəniyyət anlayışına baxışlar müxtəlifdir və elmdə bu anlayışın 200-dən çox 

tanımlaması (tərifi) var. Biz simvol sosiologiyasından çıxış edir və mədəniyyət 

anlayışında üç amilin vəhdətini əsas götürürük: 1. Düşüncə tərzi; 2. Həyat tərzi; 3. 

Maddi-mənəvi dəyərlər.  

 Düşüncə tərzi toplumun təbiət və cəmiyyəti idrak modelidir. İnsan övladı 

körpəlikdən başlayaraq çevrəsini anlamağa və təbiətdə, cəmiyyətdə nə varsa, hamısını 

simvollarla işarələyərək sistemləşdirib dərk etməyə çalışır. Simvol rolu oynaya biləcək 

işarələr çoxdur, lakin onlardan heç biri dil amili ilə tutuşdurula bilməz. Dil ən üstün və ən 

əlverişli işarələr sistemidir. Ona görə də, insanın təməl idrak modeli məhz dil vasitəsilə 



149 

 

qurulur. Örnəyin, körpə uşaq əlini yanar bir şeyə vuranda deyirik: dəymə, cızzadır; əlini 

pis bir şeyə atanda deyirik: olmaz, bəcidir;  uşağa yeməli bir şey verib deyirik: ala, 

qaqadır; təzə bir geyim əşyası verib deyirik: cicidir; başqa bir uşağı göstərib deyirik: 

bəbədir və s. Deməli, uşaq özü üçün cızza, bəci, qaqa, cici, bəbə və s.   kimi 

simvollarla işarələnmiş özümlü bir idrak modeli qurdu və bununla da dünyanı dərk 

etməyə başladı. 

 Təbiəti və cəmiyyəti bu cür simvollarla işarələyib sistemləşdirərək idrak etmək 

insanın bütün həyatı boyu davam edir. Lakin insan toplumdan kənarda mövcud ola 

bilməz. Ona görə də, insanda düşüncə tərzinin – idrak modelinin biçimlənməsi bir 

tərəfdən topluma məxsus dil vasitəsilə həyata keçir, digər tərəfdən isə həmin düçüncə 

tərzi toplumun tarix boyu topladığı, adət-ənənə şəklində nəsildən-nəslə ötürdüyü 

təcrübənin çox ciddi təsirinə məruz qalır. 

 Nəticədə, insan öz toplumunun ümumi xarakter daşıyan düşüncə tərzi – idrak 

modeli çərçivəsində formalaşmiş olur. 

 Hər toplumun özümlü düşüncə tərzi var və bu mənada, Türk mədəniyyətinin 

düşüncə tərzi başqalarından fərqlidir. Örnəyin, ailə qurma sürəcinə müxtəlif toplumların 

münasibətini götürək. Ruslar buna jenitsya, Farslar ezdevac kərdən, Türklər isə 

evlənmək deyir. Bu simvollardan hər biri toplumun düşünçə tərzinin xarakterini 

göstərmək baxımından maraqlıdır. Rusca jenitsya sözü jena “arvad, qadın” sözündən 

olub hərfən “arvada sahib olmaq” deməkdir. Farscanın ezdevac kərdən sözü hərfən 

“cütləşmək, izdivaca girmək” mənası daşıyır. Türkcənin evlənmək sözü isə hərfən “evə 

sahib olmaq” mənasındadır. Deməli, Rusdan və Farsdan fərqli olaraq, Türk düşüncə 

tərzi ailə qurmaq sürəcini “ayrıca evə sahib olmaq” şəklində dərk edir. 

 Artıraq ki, nə qədər üst-üstə düşən nöqtələr olsa da, hər toplumun düşüncə tərzi 

özünəməxsusdur və təkraredilməzdir. 

 Həyat tərzinə görə də toplumlar bir-birindən fərqlənir. M.ö. III minilliyin ikinci 

yarısından miladın II minilliyinin ortalarınadək – təxminən dörd min ilə yaxın bir müddət 

ərzində Türklər daha çox ordu-millət həyat tərzi yaşamışlar. Ordu-millət həyat tərzi elat 

mədəniyyətinə məxsus bir sistemdir. Elat (tərəkəmə, köçəbə, bozqır, step) mədəniyyəti 

yaylaq-qışlaq amilinə söykənir və öz xarakterinə görə həm oturaq mədəniyyətdən, həm 

də köçəri mədəniyyətdən fərqlənən özümlü bir mədəniyyət sistemi kimi ortaya çıxır. 
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 İllər uzunu elat mədəniyyətini doğru-dürüst tanımayan batılı alimlər Türkləri köçəri 

mədəniyyətə aid etmiş və oturaq mədəniyyətə qarşı qoyaraq vəhşi, barbar saymışlar. İş 

burasındadır ki, bəşəriyyətin yaratdığı  ilk mədəniyyət oturaq mədəniyyətdir və əkinçilik, 

şəhərsalma, yazı... kimi misilsiz dəyərləri məhz  oturaq mədəniyyət yaratmışdır. 

 Lakin sonradan bəlli oldu ki, oturaq mədəniyyət yerəl (lokal) xarakter  daşıyır və 

ümumbəşər mədəniyyətinin yaranmasında  köçəri mədəniyyətin rolu daha çoxdur. Onda 

həmin batılı alimlər öz irqlərindən olan Fars (İran) və German tayfalarının da nə 

zamansa köçəri olmasından söz açdılar, hətta bunları daha qədim və daha üstün 

köçərilər kimi qələmə verməyə başladılar. Çünki bəlli olmuşdu ki, bəşəriyyətə dövlət 

(qədim türkcə: il) və dövlətçilik anlayışını verən, təkəri, arabanı kəşf edən, atı 

əhliləşdirib minən və s. oturaq mədəniyyət deyil.  Ona görə də, həmin Batı alimləri 

təkcə oturaq mədəniyyəti yox, həm də köçəri mədəniyyətini özlərinə bağlamağa 

çalışdılar, lakin Türklərin vəhşi, barbar sayılması stereotipindən əl çəkmədilər. 

 M.ö. III minilliyin ortalarınadək bəşəriyyətdə oturaq mədəniyyət nisbətən hakim bir 

durumda olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bəşəriyyətin konkret xalq ünvanı ilə bilinən ilk 

mədəniyyəti – Kəngər (Şumer//Sümer) Türklərinin mədəniyyəti (M.ö. V-II minilliklər) 

məhz oturaq mədəniyyətdir. Sonrakı dövrlərdə Oğuz Türklərinin bir qismi (Mahmud 

Kaşğari “Divan”ında bunlara  yatuk “şəhərdə yatıb qalan” deyilir) və özəlliklə də, Uyğur 

Türkləri bu oturaq mədəniyyəti davam etdirmişlər. Dilimizdə əkinçiliklə (toxa, bel, üzüm, 

buğda, darı, tarla...); şəhərsalma ilə (balık “şəhər”, qala (qədim Türk. qalaq 

sözündəndir, Ərəbcəyə və Farscaya da keçmişdir), barı “divar”, köy, kənd); yazı 

mədəniyyəti (bitik “kitab, məktub”, bitimək “yazmaq”, bi//bit “yazı yazmaq üçün alət: iti 

tiyə, qələm...” və s. və i.a.) ilə bağlı sözlər bunu təsdiqləməkdədir.  

 M.ö. III minilliyin ortaları – ikinci yarısından etibarən tarixdə xalqların bilinən ilk 

hicrəti – köçləri ortaya çıxır və davamlı köçlər səbəbinə yavaş-yavaş köçərilik 

mədəniyyəti formalaşmağa başlayır. Azərbaycan başda olmaqla Ön Asiyadakı ən qədim 

Türklərin mühüm bir hissəsi Asiya, Avropa və Avrasiyanın müxtəlif guşələrinə səpələnir 

(onların daha öncə Ön Asiyaya gəlməsi istisna deyil). 

 Lakin Türklər oturaq mədəniyyətdən tamamilə əl çəkib yalnız heyvandarlıqla 

məşğul olmadılar, əksinə, əkinçiliyi və heyvandarlığı yanaşı yaşatdılar: qışlaqda 

əkinçiliklə, yaylaqda heyvandarlıqla uğraşdılar. Nəticədə, əkinçiliklə heyvandarlığı 
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özündə birləşdirən yeni bir mədəniyyət – elat mədəniyyəti ortaya çıxdı. Elat 

mədəniyyəti oturaq və köçəri mədəniyyətləri arasında orta bir yol tutan, həm 

oturaq mədəniyyətdən, həm də köçəri mədəniyyətindən fərqlənən yeni bir 

mədəniyyət idi. 

 Elat mədəniyyəti ilə köçəri mədəniyyət arasında bir sıra mühüm fərqlər mövcuddur:  

  1. Elat mədəniyyətində əkinçilik var, köçəri mədəniyyətində isə yoxdur;  

 2. Elat mədəniyyəti bəlli bir vətən daxilində yaylaq-qışlaq sisteminə söykənir, köçəri 

mədəniyyətində isə bəlli bir vətən yoxdur və otlaq ardınca hara gəldi, gedirdilər;  

 3. Elat mədəniyyətində atçılıq çox inkişaf etmişdi və at təkcə bir iqtisadi amil yox, 

həm də minik vasitəsi idi (atı ilk dəfə əhliləşdirib minən də məhz elatlar olmuşlar), köçəri 

mədəniyyətində isə at daha çox iqtisadi amil idi;  

 4. Elat mədəniyyəti e.ə. III miniiliyin sonu – II minilliyin başlarında dəmiri kəşf edib 

bəşəriyyət üzrə ilk dəfə olaraq dəmir dövrünü başlatdı və dəmir əşyalara, o sıradan 

dəmir qılınca üstünlük verdi, köçəri mədəniyyətində isə dəmir elə bir rol oynamırdı və s. 

 Bir sıra tədqiqatçıların da göstərdiyi kimi, elat mədəniyyətində təşkilatçılıq bacarığı 

cox yüksək olmuş və buradan da elatların yüksək dövlətçilik mədəniyyəti doğmuşdur. 

Hətta bəziləri elat mədəniyyətini bəşəriyyətin dövlət və dövlətçilik üzrə ilk müəllimi 

saymaqdadır. Türklərin ordu-millət həyat tərzi də elə məhz bu yüksək təşkilatçılıq 

bacarıqlarından irəli gəlirdi. 

 Batıda ümumi əsgəri mükəlləfiyyət XVIII-XIX əsrlərdə ortaya çıxdı və araşdırıcılar 

bunu millətə çevrilmənin mühüm amillərindən biri kimi qəbul etməkdədir (o vaxtadək 

yalnız soylular – əsilzadələr silah daşıya bilərdi). Ordu-millət həyat tərzinə malik 

Türklərdə isə kişili-qadınli hamı həm əsgərdi, həm də toplum üzvü idi. Silah daşıyıb-

daşımamaqda nəinki soylu və qeyri-soylu arasında, heç qadın və kişi arasında belə ayrı-

seçkilik yoxdu (“Aslanın erkəyi-dişisi olmaz!” inancımız da məhz buradan irəli gəlir). 

Deməli, aydın olur ki, Türklərdə ümumi əsgəri mükəlləfiyyət minillər boyu mövcud idi və 

bu məsələnin ayrıca araşdırılmasına böyük ehtiyac var.  

 Türk mədəniyyəti Türk düşüncə tərzi ilə Türk ordu-millət həyat tərzinin  

vəhdətindən doğmuşdur. Türk düşüncə tərzinin toplum fəlsəfəsinə görə, sərvət bir 

şəxsin əlində toplanmamalı, əksinə, toplum üzvləri arasında paylaşılmalıdır. Batıda 

solidarizm, müsavatçılıq məfkurəsində təsanüdçülük, qədim Türklərdə isə ülüş 
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deyilən bu görüş ordu-millət həyat tərzində tamamilə mövcud idi və qədim Türk 

törəsinin  – toplumda insanlararası münasibətləri tənzimləyən şifahi qanunlar 

külliyatının ən mühüm dəyərlərindən biri sayılırdı. Ülüşə əməl edilməməsi törənin 

pozulması kimi qiymətləndirilir və çox ciddi şəkildə buna qarşı çıxılırdı. (Dədə Qorqud 

dastanlarındakı “İç Oğuza Dış Oğuzun asi olub Beyrəyin öldüyü boy”u xatırlayaq). 

 Məsələni uzatmamaq üçün qısaca qeyd edək ki, istər Türk düşüncə tərzi, istərsə 

də Türk ordu-millət həyat tərzi toplumla fərd arasında münasibətlərin tənzimlənməsi 

üçün nə aşırı fərdiyyətçiliyə, nə də aşırı kollektivçiliyə yol verməmiş, həmişə qızıl ortanı 

– fərdlə toplum arasında uyum (harmoniya) yaradılmasını əsas götürmüşdür. Türk 

mədəniyyət tarixi də məhz bu qızıl ortanı əks etdirməkdədir. 

 Mədəniyyət anlayışının üçüncü mühüm amili olan maddi-mənəvi dəyərlər 

məsələsinə gəlincə, Türklərin bəşər mədəniyyətinə verdiyi maddi-mənəvi dəyərləri 

sadalamaq üçün ayrıca kitab yazılmalıdır. Qısaca bəzi dəyərlərə toxunaq: 

 1. Konkret xalq ünvanlı bilinən ilk bəşər mədəniyyəti Kəngər (Şumer//Sümer) 

Türklərinə məxsusdur. 

 2. Təkər və arabanı Türklər icad etmişlər. Qaynaqlarda arabanın Türk Qanqlı bəy 

tərəfindən icad olunması göstərilir. 

 3. At minməni bəşəriyyətə Türklər vermişlər (At minməni göstərən ən tutarlı 

dəlillərdən biri Kəngər (Şumer//Sümer) Türklərinin çüqen (Oğuz Türkcəsində: yüyən) 

sözüdür. Şumer yazıları üzrə uzman Atakişi Qasımovun bizə verdiyi bilgiyə görə, Sami 

dillərində ç səsi olmadığı üçün Akkadlar bu sözü süqen//sükan şəklində qəbul etmişlər 

və unutmayaq ki, yüyən olmasa, atı minib idarə etmək də olmaz). 

 4. Dəmiri ilk dəfə Türklər kəşf etmiş və ilk dəmir əşyaları Türklər hazırlamışdır. 

 5. Çağdaş geyim formasını Türklər icad etmişdir (Bəllidir ki, dünyada geyimin 

dörd forması var: 1. “Əncir yarpağı” (Afrika Zəncilərində olduğu kimi); 2. T şəkili tikişsiz 

forma (Yunanlarda); 3. Bədənə sarınma forması (Hindlilərdə); 4. Şalvar-köynək forması. 

 Atı əhliləşdirib minən Türklər at üstündə oturmaq üçün ən əlverişli forma kimi 

şalvarı icad etmiş və bu forma Batıya ilk dəfə V əsrdə Hun Türkü Atilla tərəfindən 

aparılmışdır). 
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 6. Atın ən yaxşı yemi olan yoncanı Türklər tapmışdır (Qədim türkcə yond “at” 

deməkdir və buna adlardan ad düzəldən -ca şəkilçisi artırmaqla yondca, sözortası d 

düşümü ilə yonca sözü yaradılmışdır). 

 7. Ütünü Türklər icad etmişdir. Mahmud Kaşğari (XI əsr) yazır: “Ütük – içərisində 

od yandırılaraq qızdırılan və paltarların qırışlarını hamarlamaq üçün istifadə edilən 

əşya”. 

 Deməli, hələ XI əsrdə (təbii ki, ondan nə qədər də qabaq) biz ütülü paltar geyirdik. 

 8. Ordunun onluq sistem üzrə qurulmasını dünyaya qədim Hun Türkləri vermişlər. 

 9. Burun dəsmalını Batıya XVI əsrdə Türklər aparmışlar (M.Kaşğari yazır: “Ulatı – 

burun təmizləmək üçün cibdə gəzdirilən ipək parça” və s. və i.a.) 

 Örnəklərin sayını çox-çox artıra da bilərik. Ancaq Türklər üçün qutsal doqquz 

rəqəmi ilə kifayətlənir və başqa faktlara toxunmuruq. 

 Diqqətiniz üçün təşəkkürlər edirəm.  

 

 Sonra Arif Rəhimoğlu çoxsaylı suallara cavab verdi.  

 Azərbaycanın Milli himninin oxunması ilə Dəyirmi masa öz islasını bitirdi. 
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Tarixdə ilk dəfə “Ya istiqlal, ya ölüm!”  

prinsipini irəli sürən etnos 

 

Çeşidli adlarla (tərəkəmə, bozqır, yayla və s.) tanınan qədim Türk elat mədəniyyəti 

öz dövrü üçün dünya sivilizasiyasının ən yüksək zirvələrindən birini təşkil edirdi. Bəlli bir 

Vətən daxilində yayı yaylaqda, qışı qışlaqda keçirən elat Türklər iki böyük tarixi kəşf – 1. 

atın əhliləşdirilib minilməsi; 2. dəmirin tapılması səbəbinə qədim dünyanın ən öncül 

etnoslarından birinə çevrilmiş və müəyyən fasilələrlə XVI-XVII əsrlərədək dünya üzrə 

aparıcı hakimiyyətə malik olmuşlar. Atı əhliləşdirib minmək qədim Türklərə imkan verdi 

ki, dünya sivilizasiyasına yəhər, yüyən, üzəngi… kimi minik ləvazimatı; şalvar, köynək, 

çəkmə… kimi minik geyimləri; süvari alayı kimi çox üstün bir qoşun növü; at çapa-çapa 

uzaq məsafədən dörd tərəfə ox atma kimi mükəmməl bir hərbi texnika; yonca kimi 

əlverişli bir yem və s. bəxş etsinlər. 

Dəmirin tapılması bir tərəfdən dünyanı titrətmiş uzun əyri Türk qılıncının və başqa 

hərb alətlərinin; digər tərəfdənsə, bir sıra təsərrüfat və məişət əşyalarının yaranmasına 

gətirib çıxardı. Məsələn, XI əsrdə “türkologiyanın atası” Mahmud Kaşqarlı yazırdı: “ütük 

– içərisində od yandırılaraq qızdırılan və paltarların qırışlarını hamarlamaq üçün istifadə 

edilən əşya”. Başqa sözlə, bu gün “mənəm-mənəm” deyən bir çox etnos heyvan 

dərisinə, yaxud parçaya büründüyü dövrdə qədim Türklər ütülü paltar geyirmişlər! 

Unutmayaq ki, Avropanın şalvarla ilk tanışlığı yalnız VI əsrdə Hun Türkləri sayəsində 

mümkün olmuşdur. 

O.Menqhinə görə, elat mədəniyyətində iki xüsusiyyət çox böyük önəm daşıyır: 1. 

heyvandarlığı inkişaf etdirən və yayan iqtisadi xüsusiyyət; 2. yüksək təşkilatçılığı ilə 

seçilən sosial xüsusiyyət. 

İkinci xüsusiyyət qədim Türklərin ordu-millət həyat tərzini yaratmış və bir çox 

müəlliflərin söylədiyi kimi, dövlətin meydana çıxmasında həlledici rol oynamışdır. Hətta 

bəziləri irəli sürür ki, dövlət quruculuğu üzrə bəşəriyyətin ilk müəllimi məhz qədim Türklər 

olmuşlar. 

Qədim dövrlərdə budun (millət), törə (qanun, adət-ənənə) və il (dövlət) hədəfləri, 

orta əsrlərdə isə din, dövlət, vətən və millət hədəfləri ilə tarix səhnəsində at oynadan 
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Türklərin məfkurəsi bu idi ki, Ulu Tanrı yer üzündə nizam, qanun-qayda yaratmaq 

üçün dünya hakimiyyətini Türklərə əmanət edib.  Qaynaqlarda Turan xaqanı  Alp Ər 

Tonqanın “ajun (dünya) bəyi” adlandırılması, Göytürk yazılarındakı “tört bulunqa”, yəni 

dünyanın dörd cəhətinə yiyələnmək istəyi, Hun hökmdarı Ulduzun (V əsr) Bizansın 

Trakiya valisinə “Günəşin batdığı yerə qədər” hər tərəfi zəbt edəcəyini söyləməsi, 

Göytürk şahzadəsi Türkşadın Bizans elçisi Valentinə “Günəşin doğduğu yerdən batdığı 

yerədək dünya önümüzdə diz çökəcək” deməsi, “Kitabi Dədə Qorqud”dakı “Hanı dediyim 

bəy ərənlər, Dünya mənim deyənlər” fəlsəfəsi, qoç Koroğlunun “Gündoğandan ta 

Günbatana mənimdir!” hayqırtısı və s. məhz həmin məfkurənin bəlirtiləri idi. 

Dünyada dövlət qurmaq, ədalətli qanun-qayda yaratmaq üçün Tanrı tərəfindən 

seçilmiş xüsusi millət olduqlarına inanan qədim Türklər məhz bu inanc səbəbinə dövlətə 

bağlanmış,  dövləti sevmiş, yüksək dövlətçilik şüuruna malik olmuş və istiqlaliyyəti itirib 

“il”siz – dövlətsiz qalmağı ən böyük faciə saymışlar. Göytürk yazılarında göstərildiyinə 

görə, Tabğac əsarətindən qurtulmaq uğrundakı mübarizələrdə uğur qazana bilməyən 

“Türklər “ölək, nəslimizi kəsək” - deyirmiş, yox olaraq gedirmiş”. 

Bu sözlər, tarixdə ilk dəfə “Ya istiqlal, ya ölüm!” prinsipini irəli sürən etnosun da 

məhz Türklər olduğunu  sübut edir. 

    “Yeni Müsavat” № 70 (259). 17-19 dekabr 1996-cı il, səh.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

Yeganə qurtuluş yolumuz tam müstəqilliyə qovuşmaqdır 

 

 Millətçilik ideologiyasının əsas hədəflərindən biri müstəqillikdir. 18 oktyabr 1991-ci 

il Anayasa Aktı ilə müstəqilliyimizin elan olunması günümüzdə bəzilərinə əsas verir ki, 

“artıq müstəqilliyimizi qazanmışıq, daha millətçiliyə ehtiyac yoxdur” iddiasında 

bulunsunlar. Əslində isə bu iddia milli müstəqillik uğrundakı mübarizədə insanlarımızı 

arxayın salıb passivləşdirməyə yönəlmiş strateji yanlışlıqdan başqa  bir şey deyil. 

 Xatırladılan Akt müstəqilliyimizin de-yure, yəni hüquqi baxımdan elanı idi. Bəs de-

fakto, yəni faktiki baxımdan müstəqilliyimizi qazana bilmişikmi? Bu sual müstəqililk və 

onun daxil olduğu suverenlik anlayışlarına diqqət yetirilməsini gərəkdirir. 

 «Ən üstün iqtidar» mənası verən suverenlik anlayışını elmə XVI əsr Fransız 

hüquqşünası Jan Bodin (Jean Bodin, 1530 - 1596) gətirib. Araşdıcılara görə, J. Bodinin 

irəli sürdüyü bu anlayış çağdaş dövlətlərin biçimlənməsində nəzəri-hüquqi təməl rolu 

oynamış və bundan ilk yararlanan Fransa krallığı olmuşdur. XVI əsrdə Fransa krallığı bir 

tərəfdən mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyən feodallara, digər tərəfdən isə 

Fransanı, bütövlükdə, Avropanı öz itaəti altına almağa çalışan papalığa və Roma-

German imperatorluğuna qarşı mübarizə aparırdı. “Kim kimə tabe olmalıdır?” uğrundakı  

mübarizədə kral feodalları itaətə məcbur etdiyi kimi, həm  papalıqdan, həm də Roma-

German imperatorluğundan yaxasını qurtarmış və Fransa ərazisində tək başına ən 

üstün iqtidar olmuşdur. Bu siyasi aksiyanın legitimləşərək daxildə və xaricdə haqlılıq 

qazanmasında J.Bodinin suverenlik anlayışı böyük rol oynamışdır. 

 Adətən, suverenlik daxili və xarici olmaqla ikiyə ayrılır. Daxili suverenlik ölkə 

içində ali dövlət hakimiyyətinin qaynağı və s. ilə bağlı mühüm bir problem olub ayrıca 

açıqlanmalıdır. Hələlik xarici suverenlik üzərində dayanaq. 

 Elmdə xarici suverenliyə müstəqillik də deyilir. Professor Münçi Kapaniyə görə, 

müstəqillik qısaca olaraq, dövlətin hər hansı bir xarici dövlətə bağlanmaması, heç bir 

şəkildə başqa dövlətə tabe olmaması anlamına gəlir. 

 Malik olduğu özəlliklər baxımından müstəqillik anlayışında üç hal bir-birindən 

fərqləndirilə bilər: 1. mütləq müstəqillik; 2. yarımçıq müstəqillik; 3. tam müstəqillik. 

 Bunlardan mütləq müstəqillik gerçəklikdən uzaq olub xülyaya qapılmaqdır. Çünki 

mütləq müstəqillik real həyatda mümkün deyil və çağımızda superdövlətlər də daxil 
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olmaqla elə bir dövlət yoxdur ki, digər dövlətlərdən tamamilə təcrid edilmiş halda olsun. 

Əksinə, çağımızın bütün suveren dövlətləri hüquqi bərabərlik prinsipinə söykənməklə öz 

milli mənafelərindən irəli gələn qarşılıqlı bağlılığa malikdirlər. Bu qarşılıqlı bağlılıqda bir-

birinin daxili işlərinə qarışmama prinsipi də mühüm yer tutur. 

 Yarımçıq müstəqillik əslində xarici suverenliyin müəyyən dərəcədə (az, yaxud 

çox) itirilməsi və ölkənin yeni müstəmləkəyə çevrilməsi deməkdir. Çağımızda yeni 

müstəmləkəçilik öz suverenliyini elan etmiş üçüncü dünya ölkələri üçün əyləc rolu 

oynayan və  onları asılılıqdan qurtulmağa qoymayan böyük faciədir. Ona görə də, 

istənilən suveren dövlətin əldə etməyə, yaxud qoruyub saxlamağa çalışdığı məhz tam 

müstəqillikdir.  

 Vaxtilə Atatürk bildirirdi: “Tam müstəqillik bizim bu gün üzərimizə aldığımız 

vəzifənin əsl ruhudur… Tam müstəqillik …siyasi, maliyyə, iqtisadi, ədliyyə, hərbi, mədəni 

və s. hər xüsusda tam müstəqillik və tam sərbəstlik deməkdir. Bu saydıqlarımızın hər 

hansı birində müstəqillikdən məhrumluq millət və məmləkətin gerçək mənada bütün 

müstəqilliyindən məhrumiyyəti deməkdi”. 

 Çağdaş Azərbaycan Dövlətinin hazırda tam müstəqililyə  qovuşduğunu iddia etmək 

mümkün deyil. Siyasi müstəvidə Rusiya, Iran, Ermənistan və s. kimi yad dövlətlərin, 

həmçinin bəzi beynəlxalq təşkilatların daxili işlərimizə qarışması və adekvat cavablar 

verə bilməməyimiz; iqtisadi müstəvidə nə özəl sektor, nə də dövlət sektoru üzrə 

özümüzün ayaqda dura bilməməyimiz və getdikcə daha çox xarici kapitaldan asılı 

vəziyyətə düşməyimiz; hərbi  müstəvidə uğursuzluqlarımız, özəlliklə Qarabağla əlaqədar 

son söz sahibi olmamağımız; mədəni müstəvidə Doğudan gələn ifrat mühafizəkar, 

Batıdan gələn ifrat “yenilikçi” cərəyanlara qarşı kəsərsiz davranışımız, hətta əhalimizin 

iyirmi faizini xristianlaşdırmağı, yəni əslində milli mədəniyyətimizi kökündən dəyişdirməyi 

hədəf almış üzdəniraq missionerlərin meydan sulaması və s. sübut edir ki, hazırda 

Azərbaycan yarımçıq müstəqillik dövrünü yaşayır. 

 Burada çox mühüm bir sosial-psixoloji məsələyə diqqət yetirilməlidir. 23 aylıq qısa 

bir fasiləni çıxmaqla, 200 ilə yaxındır ki, Quzey Azərbaycan müstəqililyini itirmişdir. 

Başqalarına boyun əyib tabe olduğumuz bu uzun müddət ərzində xalqımıza müəyyən 

aşağılıq kompleksi aşılanmış və şüurumuza yeridilmişdir ki, başımız üstündə “ağa”, 

yaxud “böyük qardaş” olmasa, məsələlərimizi özümüz həll edə bilmərik. Elə onun 
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nəticəsidir ki, Məhəmmədhəsən əmilər, Fatma-Tükəzban xalalar oturub Lissabon 

sammitinin Qarabağı nə zaman qaytaracağını gözləyirlər. Daha düşünmürlər ki, istənilən 

məsələdə son sözü  yalnız və yalnız Azərbaycan xalqının özü deməlidir və Azərbaycana 

nə “ağa”, nə də “böyük qardaş” qətiyyən gərəkməz. Azərbaycan özü-özünün ağası 

olmalı və başqalarına böyük qardaşlıq etməlidir. 

 Belə bir düşüncə yaranıb xalqımızın şüuruna hakim kəsilməsə, Azərbaycan 

yarımçıq müstəqillik içərisində hələ uzun müddət çabalayacaqdır. Bizə “ağsaqqallıq” 

edən “ağa”lardan, “böyük qardaş”lardan canımızı qurtarmaq istəyiriksə, bir məsələni 

hamılıqla dərk etməliyik: yeganə qurtuluş yolumuz tam müstəqilliyə qovuşmaqdır! 

 Bunun üçünsə “millətçiliyə ehtiyac yoxdur” kimi zərərli, ziyanlı və düşmən 

dəyirmanına su  tökən yanlış düşüncələr bir kənara atılmalı, cəmiyyətimizdə ən azı 

mədəni (kültürəl) millətçiliyə və iqtisadi millətçiliyə geniş rəvac verilməlidir. Ulu 

Atatürkün “…bir millət öz gücünə dayanaraq varlığını və müstəqililyini təmin etməzsə, 

onun-bunun oyuncağı olmadan qurtula bilməz” xəbərdarlığı heç vaxt unudulmamalıdır. 

Millətin öz gücünə dayana bilməsi isə yalnız millətçilik sayəsində mümkündür. 

“Cümhuriyyət” № 1 (49). 

6 fevral 1997-ci il, səh.3 

 


