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�linizd�ki kitabda, yazıçı, v�t�nimizin bu günkü durumu v� qurtulu�u 

u�runda, öz ür�k döyüntül�rini oxucularla payla�ark�n, ulus dövl�tl��m� 

yolunda Az�rbaycan m�rk�zli Türkçu dü�ünc� sisteminin ön�mini 

açıxlayır.� Az�rbaycanın ülküçü g�ncl�rinin yolunu aydınla�dıran bu 

kitabda, ön�mli v� çe�idli tarixi olaylardan söz açark�n, yazıçı, bu 

düçünc� sisteminin t�k do�ru yol oldu�unu vur�ulayır.Eyni halda, kitab 

Az�rbaycanın çox eski zamanlardan b�ri Türkl�rin ya�adı�ı bir bölg� 

oldu�unu tarixi s�n�dl�r� dayanaraq isbatlamaya çalı�ır v� �ovinistl�rin 

biz� yazdıqları yalançı iddiaları r�dd edir.  

Bu qonularda qaynaq kitabların çox az oldu�una gör�, kitabı bütün 

Az�rbaycan g�ncliyin� bir �lkitabı kimi faydalı görür v� oxunmasını 

tövsiy� edir�m.Yazarın dü�ündüyün� gör�,  Azerbaycan bugünkü �d�bi 

dili, bütöv Az�rbaycan, öz�llikl� Güney üçün yet�rli v� uy�un d�yildir. Bu 

üzd�n kitab ortaq Türkc� ��kilind� hazırlanıbdır. Do�rudan da, “t�dbir”, 

“t��kil etm�k”, “n�zar�t-t�fti�” v� bu kimi sözl�rin �r�b dilind� ba�qa 

m�`nası var v� Güneyli soyda�ların qula�ına yatmaz.  

N� yazıq ki, Güneyd� milli höküm�tin yoxlu�u, Quzey d� is�, bu qonuya 

d�y�r verilm�m�si üçün, 50 milyonluq bir Türk mill�t� yara�an �d�bi 

dilimiz yoxdur.�Yazıçının bu eyl�m� ba�lanqıç olaraq �l vurmasını do�ru 

v� faydalı görür�m. Olsun ki, dilçi aliml�rimiz bu yolda çalı�ıb ve 

dilimizin xalqımıza yara�an �d�bi formasının yenid�n qurmasına qeyr�t 

ed�rl�r.  

      
    �. Urman   
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ÖNSÖZ 

 M.�r��van                                                                  

Sözsüz ki, Az�rbaycanın parçalanmı� yaz�ısı1, h�r bir Türkün v� 

Türk dünyasının sa�almaz yarasıdır. Ancaq çox ümid vericidir ki, yeni 

qu�aq2 bu d�rdin çözüm yollarını bulmaqdadır. Türk g�ncliyi basqı altında 

qalmı� zamanlarda bel�, öz kimliyi, m�nliyi v� g�l�c�yi u�runda sava� 

aparmı�, özün� dönü�ü v� ça�da�la�manı ön görmü� v� görm�kd�dir. Türk 

g�ncliyi bunu bilmi�dir ki, amacsız bir insanın v� ya bir ulusun sonu 

geriçilik, dur�unluq v� manqurdluq biçimind� ölüm� sarı yuvarlanmaqdır. 

Ba�qa deyiml�, ulusal dir�ni� arxasında ulusal varlıq, ulusal bilim, ulusal 

ayınsallıq v� ulusal g�l�n�kçilik dayanmasa, dem�k ki, ulusal sava� 

ba�lamamı�dır. Yeni qu�a�ın ortaya qoydu�u dir�ni� f�ls�f�sin� gör� bu 

ulusal3 sava�ın ba�lanı�ı ya�amın bütün alanlarında görünm�kd�dir. T�bi 

ki, bel� sür�cin kökünd� ulusal yazın 4  il� ça�da� f�ls�f�nin v� yeni 

teknolojinin danılmaz rolu vardır. Bu baxımdan g�ncliyimizin Fars 

fa�izmin� qar�ı düz�nli, sarsılmaz v� öz�l5 ulusal sava�ında  “Az�rbaycan 

M�rk�zli Türkçü Dü�ünc�”nin danılmaz ön�mi vardır. Yeri g�lmi�k�n, bir 

çox Türk tarixçi v� siyas�tçinin ulusal duyarsızlı�ı üzünd�n, Türk insanına 

                                                 
1 talei 
2 n�sil 
3 milli 
4 �d�biyyat 
5 xüsusi 



vurulan ölümcül darb�l�r� i�ar� etm�d�n keçm�k olmaz. Çünki, h�min 

darb�l�r6 sonucunda keçmi� v� keçm�kd� olan n�silimiz, h�l� d� zamanla 

birg� qo�maqda v� yeni dünya düz�nin� girm�kd� ç�tinlik ç�km�kd�dir! 

Buna gör�, yeni Türk qu�a�ının çıxı� yoluyla �ski ku�a�ın arasında b�lli 

f�rqlikl�r görünm�kd�dir. Bir anlamlı olaraq geri qu�aq, çe�idli ideolojil�r 

içind� ulusalla�maq yolunu itirmi�dir. Bildiyiz kimi Türkl�r bir çox 

imprator v� ölk�l�r qursa da ulusal siyasi ideoloji ön� sürm�mi�l�r. Bu 

sür�cin is�, do�al sonucu olaraq qu�aq-qu�aq günümüz� dayanan siyasi 

g�l�n�yimizd� Türkçülük bo�lı�ı yaranmı�dır. El� buna gör� d�, �n 

azından tanıq oldu�umuz 20-ci yüzild�, bir çox yabancı yemi olmu�, 

dü�ünür v� aydınlarımızın yazılarında özg�lik ideolojisini çılpaqcasına 

görürük. Daha da acısı, h�l� d�, bel� özg�likl�rin bütöv Az�rbaycanda v� 

Türk dünyasında qabarıqca yürüm�sidir. Danılmaz g�rç�k bu ki, yüz ill�r 

boyunca özg� ideolojisil� z�h�rl�nmi� Türk insanı, özünü unudaraq ba�qa 

xalqların qurtulu�u u�runda ya�amını itirmi�dir. Türk insanı öz ölk�sin� v� 

ça�da� bilims�l7 görü�l�r� ögeyl��mi�dir. Bel� bir ideoloji sür�cind� yurd, 

kimlik, yenilik, keçmi�, indilik v� g�l�c�yini yalnız allahına tap�ırmı�dır. 

El� ona gör� d�, indiki acınacaqlı durumda d�rin bir bo�luq 

yaranmı�dır.  N�dir bu bo�luq?  Bel� bir bo�lu�u nec� aradan qaldırmaq 

olar?��y�r bel� bir bo�lu�u doldurmasaq g�l�c�k qu�a�ı hansı zorluqlar 

gözl�yir? 

Bu sor�uları yanıtlamaq üçün “Az�rbaycan M�rk�zli Türkcü 

Dü�ünc� Sistemi” bilimin� yaraqlanmalıyıq 8 . “Az�rbaycan M�rk�zli 

Türkcü Dü�ünc� Sistemi”n� söyk�nm�k g�l�ciyin aydınlıq 

                                                 
6 z�rb� 
7 elmi 
8 silahlanmalıyıq 
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b�lg�sidir. Bildiyimiz kimi 1200-yüz ild�n artıq �ran adlanan ölk�d� Türk 

hakimiyy�ti olmu�dur. Ancaq, bil�r�kd�n v�ya bilmiy�r�kd�n Fars-�r�b 

görü�ünd�  siyas�t yürüdülmü�dür. Sonunda is�, P�hl�vi sülal�sinin 

hakimiy�t� g�tirilm�sil� Türkl�rin kökd�n silinib-süpürülm�si Farsçı 

dövl�tin t�m�l çabası olmu�dur. Sözsüz ki, �slam devrimind�n9 ba�layaraq 

milli �ritm� siyas�ti daha da yeni boyutlar almı�dır. Qo�a qol10 olaraq otuz 

il içind� Güney Az�rbaycanın v� iran adlanan yerd� s�p�l�nmi� Türkl�rin 

bütün varlıqlarına �l uzanmı�dır. Fars fa�izmi bütün gücü il� Türk ulusunu 

yox etm�y� qalxmı�gır. T�biki, Fars façizmin� güc ver�n ba�lıca amil is�, 

içimizd� olan ulusal dü�ünc� bo�lu�u idi. Farsçı rejim, göz önünd� olan 

saysız-sınırsız11 ulusal varlı�ımıza t�cavüz ed�rk�n, haradan v� n�d�n bel� 

�lsiz-ayaqsız qaldı�ımızın f�rqin� varmamı�dıq. Çünki, ideoloji köl�si 

olmu�duq! Çünki, Az�rbaycan m�rk�zli Türkçü dü�ünc�sil� beyinimizi 

g�li�dirm�mi�dik.� Sevetl�r birliyinin da�ılmasıyla Türk Dünyasına yeni 

bir havanın g�lm�sin� tanıq oluruq.  Dünyada v� bölg�d� �s�n yeni 

kül�kin bir anda Az�rbaycana da yansıması, sankı v�t�nimiz üçün yeni 

do�u� olmu�dur. G�nc qu�aq, xızla rus-Fars dü�ünc� ç�nb�rnd�n 

uzaqla�araq ba�ımsızla�ma�a sarı yön�lmi�dir. Quzeyd�n ba�layan 

Elçib�yçi dü�ünc� axımının Güneyd� daha geni� boyutlara varmasıyla12 

iran m�rk�zcilik ruhunun Az�rbaycanda get-ged� yoxa çıxması görünürdü. 

Az�rbaycanın ana-balalı�ında b�sl�nmi� Türklük varlı�ı g�nclik içind� 

güv�nc� qayna�ına çevrilirdi. Dü�ünc� m�rk�zinin Türklük yönt�m 

almasıyla Fars rasizmin� qar�ı olan dir�ni� güçü d�, sisteml��irdi. Dr. 

Zehtabi kimi ulusçu siyas�tçinin bilims�l devriminin bu yeni dü�ünc� 

                                                 
9 inqilabından 
10 yana�ı 
11 vüs�tli, geni� 
12 qatlara çatmasıyla 



axımında olan özül etgisini13 dem�d�n keçm�k olmaz. Güneyd� böyük 

alanda dü�ünc� sıçrayı�ına n�d�n olan bu ulu ��hidimizin rolu o q�d�r 

böyükdür ki, h�r hansı dü�ünc� sistemind�n danı�ark�n Zehtabi adını 

unutmaq mümkün deyildir. 

Bu gün, sevin�r�k bir çox bilim adamlarımızın öz kimlikl�ri 

üz�rind� dayanmasına tanıq oluruq. Bu soyda�lar, bütün gücl�ril� yeni 

qu�a�a do�ru, özgür v� ba�ımsız yönt�m axtarma�a çalı�ark�n, qar�ılıqlı 

olaraq g�nclik ruhuna varmaq yönünd� böyük addımlar atırlar. Bu sevimli 

q�l�mda� milli-siyasi v� biliginl�rin ortada olan dü�ünc� bo�lu�a son 

qoyma çabaları yalnız indiki deyil, g�l�c�k qu�aqlarımız üçün ölm�z 

qaynaqlar olacaqdır. Y�qin ki, onlardan birisi d� sayın Eldar Qarada�lı,dır 

ki, oxuyaca�ız kitab üçün ill�rini qoymu�dur. Onun uzun sür�li çalı�maları 

sonucunda, “�ran M�rk�zli Farsçı Dü�ünc� Sistimi”n� qar�ı, “Az�rbaycan 

M�rk�zli Türkçü Dü�ünc� Sistemi” özün� öz�l yönt�mi14  v� yeniliyil� 

ortaya qoyulmu�dur. Gerç�k anlamda des�m, yazar bu �s�ril� devrim 

qu�a�ıla yeni g�nclik arasında olan bo�lu�u üsyan ed�r�k “Bir V�t�n, bir 

qurtulu� yolu v� bir s�ng�r” anlayı�ını s�rgim�y� çalı�ıbdır. Sözsüz ki, bu 

deyim, ba�qa bilim, siyas�t v� dü�ünc� adamlarının i� görm�m�sinin 

anlamına g�lm�z. Ulusumuzu dü�ünc� mikanizmin� çevirm�kd�n ötrü 

yüzl�rc� v� minl�rc� aydınların gör�c�k i�l�ri vardır. Çünki, qar�ımızda 

duran dü�ünc� yet�rsizliyi dev bir �ng�l15 kimi ulusal dirç�li�in önünü 

k�smi�dir. 

 

                                                 
13 xüsusi t�siri 
14 t�rz, �iv� 
15 mane 
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 Bu yet�rsizlik n�dir!? 

O, budur ki, biz Türkl�r h�r hansı bir ideolojid�n uzaqla�araq öz 

varlı�ımıza sarılmalıyıq. Bu zaman h�r bir ideolojiy� inansaq bel�, ona qul 

deyil, onu qullu�a alma�ı bacaracayıq.  Toplum içind�ki bo�lu�un dolması 

burdan ba�lanır. M�hz bel� ba�lanı�la, özg� ulusların ortaya atdı�ı 

dü�ünc�l�rin köl�liyind�n yaxa qurtarıb, öz kimliyimiz� 

dayanaraq  g�li�mi� ulusal dü�ünc� ölçül�ril� payla�abil�rik. 

Sözsüz ki, �. Elçib�yin ça�da� v� demokratik Türkçülük u�runda 

sava�ının g�ncliyimiz  oyanıq olmasında danılmaz rolu vardır. Onun, 

Bütöv Az�rbaycanda v� Türk Dünyasında buraxdı�ı dü�ünc� izl�rinin h�r 

gün geçdikc� daha da parlamasına tanıqlıq edirik. Elçib�y oxulunun 

öyr�ncisi, sayın Eldar Qarada�lı yeni yazdı�ı kitabıyla eyitimçi 16  bir 

kadro oldu�unu qanıtlamı�dır. Yaxından tanıq oldu�um a�ır qo�ullarda17 

yazılan, /“Ulus dövl�tl��m�  yolunda “Az�rbaycan M�rk�zlı Türkçü 

Dü�ünc� Sistemi” adlı kitab, qu�qusuz 18 , zamanın g�r�kliliyind�n 

yo�rulmu�dur. Ba�qa anlamla des�k, bu kitab, yuxarıda sadaladı�ım 

bo�luqları doldurmaq u�runda çox d�y�rli �s�rdir. Bu �s�r geni� anlamlı 

v� bilms�l  baxımdan özün� öz�l qonuları ortaya qoyur. PanFarsizm� qar�ı 

nec� dü�ünc�  qalasına çevrilm�nin yollarına çıraq tutur. Kitab, 

Az�rbaycan Türklüyünün soy kökü qonusuyla 19  ba�layır, Türk-Fars 

ili�gil�rinin 20  ba�lanqıc durasından (nöqt�) söz açır v� iki ayrı ya�am 

sür�cind�n yo�rulan iki ayrı ya�amsal biçimin qaib-m��lub 

                                                 
16 t�rbiy�çi 
17 ��rtl�rd� 
18 sözsüz,�übh�siz 
19 mövzüsüyla 
20 münasib�tl�rinin 



qaçırılmazlı�ına aydınlıq g�tirir. Maraqlı burasındadır ki, açıqlamalarda 

kims�ni yamsılamayır. Öz dü�ündüyünü ür�k il� oxucuların ulusal 

inancına yaraqlandırır . Bu, o dem�kdir ki, kitab, sıcaq masalar arxasında 

yazılmamı�dır. B�lk� sava�  s�ng�rind� q�l�m� alınaraq bir çox yazıçılara 

da örn�k olmu�dur. Kitabın ba�qa yeniliyi burasındadır ki, “bu alim bel� 

dedi, o  alim öyl� dedi kimi” img� s�rgisi çox az göz� d�yir. 

Yazar, öz üslubu il� Az�rbaycan Türklüyünün yenilgisil� z�f�rini bir araya 

toplamı� v� g�r�k�n sonuc alma�a çalı�mı�dır. “Ulus dövl�tl��m� yolunda 

Az�rbaycan M�rk�zlı Türkçü  Dü�ünc� Sistiminin ön�mi” kitabın yeni�-

yoxu�lu seyrind� Az�rbaycan Türklüyün� yön ver�n bütün özül t�m�ll�r� 

rastla�maq mümkündür. Kitab, v�t�n tarixinin d�rinlikl�rin� dayanaraq 

“Az�rbaycan Türk Mill�ti”nin günd�mind� olan ulusal qurtulu� sava�ının 

yollarına i�ıqlıq g�tirm�y� çalı�ır. Yazar, bu yol, özgürlük 21  yoludur 

dey�,  Bütöv Az�rbaycan ideyasının g�r�kliliyini vur�ulayır. H�r�katımız, 

Pan Farsizm il� üz-üz� durubdur. Ç�kinm�d�n kimlik yara�ına 

sarınmalıyıq. Ölüm il� qalım  s�ng�rl�rind�n geriy� dönü� yasaqdır 

dey�, ulusumuzu yürü� alanına ça�ırır Yazarımız!   

Son olaraq dem�liy�m ki, Ortada bel� bir qurur, bel� bir dir�ni� 

varsa, dem�k zamandan do�ulmu� öz-b�-öz bir qurtulu� platformu 

do�maqdadır. Çünki kökü olmayan bir do�u� etgisizdir. Bu gün� kimi pan 

irançı s�ng�rd� köl� olmu� bir çox bilginl�rimiz üçün örn�k olacaq bu 

kitabın geni� alanda oxunmasını ümid edir�m. El� hesab edir�m ki, “Ulus 

dövl�tl��m� yolunda Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü Dü�ümc� Sistemi” 

kitabı, özün� öz�l milli-siyasi üslobu v� yı�camlı�ı il� bir milli ideolojik 

qaynaq kimi Türkçü, ulusçu, h�r�k�tçi v� bozqurd qurtulu�çu 

                                                 
21 azadlıq 
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g�ncliyimizin masaüstü kitabına çevril�c�k v� bir çox �le�tiri22 v� alqı�23 

qonusu olacaqdır.  

 

 
            M . �r��van 

Almanıya Berlin 

05-12-2010 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 n�qd, t�nqid 
23 t��viq, t�brik 



 
 

Bir neç� söz 
 

 

“G�rç�yi bil�-bil� inkar etm�yin �n do�al sonucu,  

�xlaq çökü�üdür!”                                                                                               

(Paskal/Pascal/ ,1623-1662) 

 
 

“M�N” qavramı,24 atalarımızdan aldı�ımız �n böyük �xlaq payı 

olmu�dur des�m, do�al olaraq geni� etiraz alanına tu� g�lmiy�c�yim� 
inanıram. Bir çoxları, m�nim atalar haqqına say�ılı oldu�umu 

g�l�n�ks�l25bir saya�ı kimi al�ılayacaq26 , d�rin sürtü�m�d�n yanından 

geç�r�k “köhn� hamam, köhn� tas” hikay�sini t�krar ed�c�kl�r. Bel� bir 

halda h�r hansı t�hlük�y� tu� g�lm�d�n sıralanmı� ya�amıma d�vam 

ed�c�y�m. Burayad�k h�r �ey yerind�dir. N� demi�l�r!? “M�n razı, s�n 

razı, n� g�r�kir qazi!” diy�r�k göy�-yer� sı�mayaca�am. Do�rusu hamı 

bel� dü�ünm�y�c�kdir. Ba�qa k�sim d� olacaq v� diy�c�k ki, “Bu 

sözl�rd�n qan qoxusu g�lir. N�yim� g�r�kir bu g�v�z�lik. “Qoyun 

b�rad�rvari zindegi eliyax!”(t�briz deyimi) diy�r�k yazarı da, Qacarı da, 

yeddi qohum-qu�a�ını da bir-birin� qataraq yaman gün� salacaqdır! 

Sözsüz ki, bu halda yazarın da s�ssizlik içind� bo�ulma olayı g�rç�klik 

qazanma�a ba�layacaqdır. Çünki, c�hal�t� u�ramı� q�l�min a�layacaq 

cövh�ri yazarın ömründ�n daha �rk�n quruma�a m�hküm olacaqdır. 

Ancaq, bu iki tipd�n ba�qa, h�l�lik azlıqda olan bir etgin k�sim d� 
vardır. Bu k�sim, yazarın dü�ünc�sini arama�a ba�lark�n, h�r �eyd�n önc� 
-“Bu yazar hansı M�N-d�n söz açır!?” sor�usuyla ilgil�n�c�kdir. Bu 

durumda yazarın qar�ısında “S�n razı olsan da, m�n razı deyil�m” kimi 

böyük �l��diri meydanı açılacaqdır. Daha bundan önc� �l��tiri yerin� 
sür�kli yalan al�ı�lara alı�mı� olan yazarın ba�ı �i�m�y� ba�layacaqdır. El� 

                                                 
24 kim�m anlayı�ı 
25 ad�t v� �n�n� 
26 q�bul ed�c�k, m�nil�ndir�c�k 
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bu is�, d�yi�ik bir inadın, inancın v� alı�qanlı�ın yeni moral v� �xlaq 

çe�idinin ilkin izl�ri olaraq görün�c�kdir. Bu is�, k�sinlikl� yazarın yox 

olması deyil, t�rsin� g�rç�k var olmasına yol açacaqdır. Çünki, 

yazar:“M�n dü�ünür�m, bu üzd�n insanam. �nsanamsa, k�sinlikl� somut27 

dü�ünc�nin nec�liyini dü�ünm�liy�m!” söyl�mil� yeni ruh v� can varlı�ına 

yiy�l�n�c�kdir. V�:“M�n �l��diri alıram, dem�k m�n varam v� 

sayılıram!” M�n, somut M�n,imin vaz keçirilm�z bir ünsürüy�m! Ancaq, 

bunu bilm�liy�m ki, m�nim yerim bu somutun harasındadır?  

 

D�y�rli oxucu!  Qar�ınızda olan bu çalı�manın t�m�l amacı az da 

olsa bu sor�uya yanıt bulmaqdır. Bel� dü�ünür�m ki, anlımda yazılan iki 

çizginin unudulması böyük q�bah�tdir. Birincisi �xlaq, ikincisi is�, 
�xlaqsızlıq! Birincisi �r�bc� yazılmı� k�lamullah, ikincisi �cn�bic� 
yazılmı� ilki v� sonu oxunmaz sınırsız bir suçdur. Üçüncü bir tanı� kölg� 
d� varsa, çox göz� g�lm�diyi üçün sıraya gir� bilm�yir. Bel� anlarda 

anlımda yazılan �xlaq ay�si, m�ni saldırqanlıqdan, qon�umun, taciz� 
u�ramı� anamın varlı�ıyla b�z�nmi� güllü-çiç�kli ba�ına, çılpaq sonalı 

gölün� boylanmaqdan uzaqla�dırır. N� d� olsa, bunun adı �xlaq! Sad�c� 
s�cd� qılıb tanrımın qar�ısında qulluq dil�m�k, alı�dı�ım �xalq qoxusuna 

ba�lı qalmaq m�nim üçün yet�rlidir. Gözüm d�rvi�, özüm d�rvi� olunca, 

sözsüz ki, kimlik tanrım da d�rvi� olacaq v� “Tanrım” m�ni sev�c�kdir. 

Bel� olarsa, torpaq yastı�ım, göy is�, yor�anımdır. Sınırsız yasdı�ım da, 

yor�anım da m�n� yet�r! �kincisi is�, ç�p�rimi28 sökm�y�, çıl�ın-çıl�ın 

oyna�ma�a, qon�umun b�z�yin� qısqanc olma�a, onun ya�amına h�s�d 

qılma�a sövq ed�c�k M�ni. Bilir�m ki, bel� olarsam, Tanrımın, A�amın 

cabbar baxı�larıyla qar�ı-qar�ıya qalaca�am. Çünki, birincisi n�q�d�r kibar 

v� sevimlidirs�, ikincisi kibarsızlıq v� çıl�ınlıqdır. Birincisi s�vab, ikincisi 

is� suçdur. Bilir�m ki, a�aların ist�yin� gör�, sevimli �xlaq sahibi 

olmalıyam. Tanrılarım, m�ni, ba�ı a�a�ı, utanqac v� yax�ı qul görm�k 

ist�yirl�r. Amma n�d�ns�, içd�n uzanan bir çıl�ınlı�ın üsyanı m�ni 

tanrılarıma qar�ı bir �xlaqsızlıq M�nliy� it�lir. Qoxusuna alı�madı�ım bu 

devrimçilik m�ni heç rahat buraxmayır. O, kimdirs�, n�dirs�, m�ni mı�ıl-
mı�ıl yatmı� m�nd�n qopararaq xo� alovlu c�h�nn�m�, çıl�ın sonalı 

                                                 
27 konkret 
28 ç�tirnin 



dünyalara, çilçira�lı boyalara aparır. M�n c�h�nn�min günahına 

cumark�n, c�nn�tin �xla�ından aralanıram, Tanrım is� bütün verdiyi 

s�vabları geri çevirir. M�n �u anda, suçla, s�vab arasında �l-ayaq çalıram. 

Gözüm ikid�n ba�qa heç n�yi görm�yir. Suç v� s�vab, Tanrıma qar�ı 
�xlaq, yoxsa, �xla�ıma qar�ı Tanrım! 

 

Yava�-yava� bel� dü�ünc�y� g�lir�m ki, olmaya ataların biz� 
qoydu�u �xlaq payı,“bizd�n yerl�r” t�r�find�n o�urlanmı�dır!  Çünki, 

ruhumuzu ox�amır bu irsiyy�! Çünki, dilimizin Türküsünü, ür�yimizin 

s�sini, anamızın laylasını, d�r�mizin ��lal�sini, da�ımızın gurultusunu, 

gölümüzün sonasını, danımızın sökülü�ünü, duyurmur bu �xlaq 

irsiyy�miz! �kincisin� g�linc� - �xlaqsızlı�a(!)– bunu da tam anlaya 

bilmir�m. Buna da alı�qan deyil�m. Bu da m�nd�n uzaq dursun deyir�m! 

Çünki, m�ni �xlaq adına ba�layan ata irsimd�ki qaranlıq dünyada, d�lilik 

hökmün� izin verilmir. Qorxunun sınırını geçm�d�n d�lilik anlamı 

qam�tim� yerl��mir. Bu is�, m�nim yeni qorxumdur. N�d�ns�, bu qorxunu 

özümd�n atabilmir�m h�l�lik! Ancaq, bu dalandan çıxma�ın g�r�kli 

oldu�unu artıq ba�a dü�mü��m. El� buna gör�, önc� irad�m� tabe olmalı, 

ardınca �xlaqla-�xlaqsızlıq antinomisind�n 29  siril�r�k bu davanı 

qazanmalıyam. M�n, önc� bütün qaranlıq dalanların özn�l30 v� n�sn�l31 

dünyasını da�ıtmalıyam. M�n, M�n olarsam, bütün olumsuzlar var olu�a 

çevril�bil�r dü�ünc�sin� yeti�m�liy�m. Biri �r�bc�, ba�qası is� �c�mc� 
qar�ımı k�s�n toz-dumanların yox olmasıyla, �lb�td� ki, gözümün 

p�rd�sini kor ed�n ünsürl�rin aradan qalxması mümkün olacaq. O, 

özl���r�k içimd�ki M�ni için� ç�k�c�kdir. Bu görüntünün ox�arlı�ı, güllü-

çiç�kli do�ası, inci bil�kli qur�a�ı, Qaracıq Çobanın32 tut�yind� canlanan 

Türküsü m�ni el� öz için� alacaqdır ki, tanrımı da, özümü d� özü il� 
birl��dir�c�kdir. M�n� el� g�lir ki, ataların itmi�, çalınmı� payı bu i�ı�ın 

içind� gizlidir. Bu payı �ld� etm�k g�r�yind�yik. O, bizim paydır, bizim 

ruhdur, bizim varlıqdır, m�nim v� Bizim. �xlaq M�n,imizin üz�rind�, 
keçmi�l� g�l�c�yin körpüsü salınmalıdır. Körpü, m�nlikl�, ulusun 

birl��m�si dem�kdir. Varıqsa sa, bel� olmalı, yoxuqsa, indimizi d� 
                                                 
29 „Kant” dü�ünc�sinin dörd özülü / �r�li s�hif�l�rd� açıqlanıbdır. 
30 sübje 
31 obje 
32 D�d�qorqod d�stanlarında bir q�hr�man. 



 19

uduzaraq, yoxla, var arasında asılı qalacayıq. Ba�qa yol yoxdur! Bizi 

ayaqda saxlayan, Bizi a�a�ılıq boyunduru�undan33 qurtaran, Biz�, dünya 

p�nc�r�sini açan yalnız v� yalnız içimizd�ki gizli M�n,dir. M�n g�ncdir. 

Tabanı yeni qu�aqdır. Bu üzd�n yolbayı da g�ncdır. Kimdir, nec�dir. 

Bunun yalnız bir c�vabı var. G�ncdir bu M�nliyi ya�adan.  

M�n deyir�m ya�asın G�ncliyimiz! M�n ya�asın g�ncmiz dem�kl�, 
g�nc olmayan kims�ni at��� tutmuram. Amma sad�c�, Biz, “Siz� 

minn�tdarıq qocalar, ay qocalar” sözünü d� demir�m. G�lin, �yri oturub, 

düz danı�aq! Nadir yazarları çıxarsaq yerd� qalan g�nc olmayanlar, özlük 

adlanan Öz -l�rin� n� vere bilmi�dirl�r!? Açıqcası, söz qonusu sözünü 

bilm�k iddiasında olan bilm�zl�rdir. Yoxsa, g�n�l yoxsunluq içind� qalan, 

özlüyünü bilm�zl�rd�n öyr�n�nin n� suçu var ki! �s�nlikl�r o 

g�ncliyimiz� ki, ya�ama�ın dadını qazanmaqdadır. Burada, son qazanc 

deyil, ön qazancdan söz gedir. Y�ni, anlam v� ya�am m�`nasını 

yaxalamaq! Ba�qa sözl�, �n ilkin qazanc qazanmaq yolunu tapmaqdırsa, 

ulusumuzun g�nci bu yolda ayaqlanmı� durumdadır. Artıq, bütün 

dadsızlıqlar içind� dadlı ya�amı haq etmi� bir g�ncliyimiz var. 

Zindanlarda, sürgünl�rd�, basqılarda �ovinizmin ölümün� andlı olan 

g�ncliyimiz var artıq! G�nclik, öz anlam v� inacıyla yola çıxmaqdadır. 

Onun tarix baxı�ı ÖZ-dür. Bu üzd�n yolun bütün qar�ıdlarını öz dü�ünc� 
v� davranı�ıyla h�ll etm�y� çalı�ır. G�ncmiz haqlıdır.  

 

“G�ncmiz deyir ki: �ndi, meydan bizimdir. �limiz bom-bo� olsa da, 

qafamızda ÖZ dü�ünc�miz var. Kims�l�r bu dü�ünc�ni bulama�a 

qalxmasın! Bu dü�ünc�nin sad�c� bir amacı vardır. O da, öz insanımızın 

özgürlüyüdür. Ulusumuz, önc� özünün yönt�mini b�lli etm�k gücün� 

yiy�l�nm�lidir! Bu biz� yet�r. Milli özgürlük yolunun h�r hansı �ng�ll� 

k�silm�sinin k�sin sonucu x�yan�tdir. Ey internasionalçı ya�lılar, ey 

ümm�tçilik ç�nb�rind� ayaqdan dü�mü� böyükl�r v� ey framason ünlül�r, 

Sizinl�yik. Siz, göst�rin ulusunuza verdiyiniz bir anızı! V� siz göst�rin 

ÖZ,� gör�, ya�adı�ınız bir anınızı”!   

Dem�k, günümüzün g�nci bel� sor�uyla meydana çıxıbsa, 

yarınımızın aydın olaca�ına heç �übh� qalmamı�dır. Artıq g�ncliyimiz 

                                                 
33 qullu�undan 



buna inanır ki: “H�r g�rç�yin ölçüsü, onun güc artımından 
asılıdır”.(F.Niçe) Ona gör�, bu g�ncliyimizi yalnız v� yalnız öz qazandı�ı 
ç�kil� ölçüm�k g�r�kir. Ba�qa sözl�, BA�INDA ULUS ÜLKÜSÜ 34 

YA�ADAN G�NC�, YALNIZ YA�ATDI�I DO�MA K�ML�Y�L� ÖLÇM�K 

MÜMKÜNDÜR!.  

 

Açıqcası, bugünün yolbayı g�nclikdir. �übh�siz ki, g�ncliyin 

do�ru-düzgün dirç�li�i yolunda c�sar�tli böyükl�rin danılmaz rolu vardır. 

Ancaq, dediyimiz c�sar�t olmasa, yol k�sinlikl� yalnı�lı�a ged�c�kdir. 

“Yalnı� yol ged�n qovalanmaz!” demi� atalar. Amma n�d�ns� yalnı� qafa 

tutan b�zi böyükl�r, h�l� d� öz dü�ünc� v� tutumlarıyla hesabla�maq 

ist�mirl�r! Onların g�nc mill�tçil�r� öz sayaqları il� öyüd verm�si do�ru 

deyildir. Ona gör� do�ru deyil ki, �n azı 100-ild�n b�ri b�nz�r öyüdl�rin 

ölk�miz� v� ulusumuza olumsuzluqdan ba�qa heç bir yararı 

toxunmayıbdır. Onlar, özl�ri d� bilm�d�n �sir dü�ünc�l�rinin qorxusunu 

ya�ayırlar. Onlar, böyük çıxarlarının n� q�d�r ucuz tük�ndiyini 

bilm�yirl�r. Onların mill�timiz� dönü�ünün birc� yolu vardır. Dönüb 

gerid� buraxdıqların mill�timiz� mal olmadı�ını görm�k, �ran Farslı�ının 

dirç�li�ind� verdikl�ri taysız, b�nz�rsiz özverinin n� oldu�unu q�bul 

etm�k!  

 

Bu bir acı g�rç�kdir ki, yalnız barmaq sayı böyükl�rimiz g�ncd�n 

öyr�nm�k dü�ünc�si il� barı�ırlar. Qalan, qalır öz vayına, öz arına v� öz 

keçmi�in�! Bir acı g�rç�yi örn�k tutalım. R�hm�tli �li T�brizli n�d�n öz 

ya�ıt yazar, dü�ünür v�t�nda�ları v� h�tta yaxınları t�r�find�n 

qamçılanark�n, g�ncl�r sarından sevildi, qorundu? Çünki, özü demi�k�n: 

“ingilisin köhn� framasunları, rusların t�z� framasunları, milli masqa 

altında m�zlumlar sırasında, bügün varlıq adı altında darlıq 

tör�tm�kd�dirl�r. V� indi bu hil�l�ri v� bu ibn-ül-vaxt35 q�hr�manları göz 

evin� alaraq baxalım ki, bugünkü n�sil, dün�nki n�silin saymazlı�ından v� 

duymazlı�ından n� cür� t�crüb�l�r almalıdır.” 36 

                                                 
34 Mill�t ideyası 
35 fürs�tçi 
36 ( �.T�brizli, Dil v� �d�biyy�at, Atropat yayını Tehran, s102.) 



 21

Ustad �li T�brizlinin �ill� kimi bu sözl�ri, iddialı dostlarının 

dü�ünc� ölçüsünd�n daha geni� idi. Milli irad� aydınlıq irad�si dem�kdir. 

Aydınlıq irad�si is�, iç çirkabını, köl�lik qorxusunu, özg�lik �xla�ını 

öldürm�kl� ��rtl�nir. �. T�brizli v� M.T. Zehtabi kimi dü�ünürl�rimiz 

bunu bacardılar. Onlar, dü�m�n duza�ının ipucunu yiy�siz qafalarda 

buldular. Onlar, “N� mütlü , Türk�m diy�n�!”(AtaTürk), f�ls�f�sinin öz 

malları oldu�unu bildil�r. Bu is�,  Fars  qarda�lı�ına, �ran xalqları 

dostlu�una qar�ı yaramazlıq hesab olundu! Çünki, bel� dostlu�un �n ön 

g�r�kimi rus ayısına,  Fars  dayısına ufanmaqdır. Ba�qa deyiml�, bu 

dostlu�un ba�lıca ��rti, beyin çalarlarının irançılıq bataqlı�ında 

cummasıdır. Zehtabil�r, T�brizlil�r  Fars  fa�izminin gözl�rin� baxa-baxa 

“göy yer� g�ls� d�, m�n m�n�m, s�n d� s�ns�n!” sözünü deyib, mill�tin 

ür�yind� ya�ama�ı bacardılar. Onlar, mill�ti sad� bir toplum kimi deyil, 

bir sevgi kimi, bir varlı�ın anlamı kimi, bir sönm�z ruh kimi sevdil�r. 
Onlar, bizim yerl�rd� olan qutsallı�ı torpa�a v� ulusa a�ırma�ı bacardılar. 

Mill�ti özl�rin� deyil, özl�rini mill�t� h�sr ed�n bu �b�dil�rimizin ruhu 

ulusumuzun beyinind� yerl��di. Ulusu sevm�k d�lilik ist�r! Ulusa 

ba�lanmaq qorxmazlıq, c�sar�t v� yenid�n do�ma ist�r! Baxalım bu 

yenid�n do�manı, milli ��hid M.C. Pi��v�ri nec� t�svir edir: 

 

“M�n ist�yirdim e�idim, görüm, anlayım v� �lac yolu tapım. 

M�nim m�qs�dim d�lil, s�n�d v� ill�t axtarmaq idi. H�mi�� öz papa�ımı 

qar�ıya qoyub fikirl��ir v� öz vicdanımla gördüyüm i�l�r haqqında 

dü�ünürdüm. H�qiq�tl�r acı v� xo�a g�lm�z idi. Lakin, m�n onları 

görm�kd�n, tanımaqdan v� ba�a dü�m�kd�n qorxmurdum. Çalı�ırdım ki, 

bo� fikir, x�yal v� t�s�vvürl�ri bir k�nara qoyub özümü oldu�um kimi 

tanıyam. Özlüyümü t��xis ver�m. N�tic� m�nim üçün �s�fl�ndirici v� xo�a 

g�lm�z idi. M�n ist�r-ist�m�z etiraf etm�liy�m ki, c�miyy�t� yol göst�rm�k 

v� r�hb�rlik etm�k iddiasında olan bizl�r onu yax�ı tanımamı�, onun 

ehtiyaclarına, ist�k v� arzularına yax�ı b�l�d olmamı�ıq.”37  

Bugün çox düzgün olaraq G�ncmiz �n g�r�k�nini yapmaqla h�m 

özünü v� h�m mill�tini sol, sa� v� dinçi ideolojil�rd�n azad etm�y� çalı�ır. 
O, uca s�sl� deyir ki:  

 

                                                 
37 Pi��v�ri. Az�rbaycan Q�zeti. 2.ci sayı. “Böyük b�lalardan biri” yazısından. 



“M�n d� bir Türk olaraq qorxmaz, tük�nm�z v� ÖZ olma�a 

çalı�ıram. Bu üzd�n köhn� dü�ünc�l�r bataqlı�ından çıxıb, öncüllük 

yoluna girm�k üçün bütün mill�t v� torpa�a zidd olan �ng�ll�rd�n uzaq 

olmalı v� özümü nec�ki varam tanımalı v� tanıtmalıyam. Sözsüz ki, bu 

ön�mli ba�lan�ıc h�r addımdan önc� m�nd�n milli c�sar�t ist�yir. Fikird� 

v� dü�ünc�d� c�sar�t yalnız bilim v� bilgi axarından �ld� edil� bil�rs�, 

milli c�sar�t� bunlardan �lav� mill�t v� torpaq sevgisi d� g�r�km�kd�dir. 

Aydındır ki, ideoloji daya�ı olmayan insanların milli c�sar�ti d� g�r�k�n 

ölçüd� ola bilm�z. Çünki ideya insanın dayaq t�m�linin beyini v� yol 

aracıdır. Bu üzd�n ideyasız insanların özünü idar� etm� gücl�ri d� 

olabilmir. Bel� insanlar ist�r öz�l, ist�rs� toplum olayları qar�ısında n� 

ed�c�kl�rini bilm�diyi üçün bütün köm�kçi vasit�l�r� �l uzadır, çar� 

yolunun yönünü ba�qalarında axtarma�a üstünlük verir. M�n Bir M�N 

olaraq önc� özümü ideyasızlıqdan qurtarmalı v� dünya varlı�ına ba�ımsız 

yana�manı öyr�nm�liy�m. Ba�qa qurtulu� yolu olmadı�ına gör�, bu 

m�nim üçün t�k seç�n�kdir. El� buna gör�, ba�qa yol dü�ünm�d�n ÖZ 

olmaq c�sar�tini �ld� etm�li, g�r�k dü�m�n, g�r�kirs� öz c�hal�timl� 

sava�a qalxma�ın mütl�qliyin� inanmalıyam. �nanmalıyam ki, önc� 

özümd�n ba�lamalı, özlüyüm� kölg� salan bütün özg�likl�rd�n 

arınmalıyam. Mill�ti nec� sevm�k olar? yolunu öyr�nm�li v� bu yolda 

sayılı-sayılmaz mill�tüstü v� mill�taltı �ng�ll�r ç�mb�rind�n qurtulma�ı 

bacarmalıyam”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

 

ARTI B�R NEÇE SÖZ 
 

 

V�t�nimizin tale il� maraqlanan az sayda olan ya�lı v� ortaya�lı 
uzman tarixçi, ara�dırıcı, sosialoq, folkolorçu, dilçi v.b. v�t�nda�larımız 

içind�n barmaq sayını çıxandan sonra, yerd� qalanlar irançılıq dü�ünc�si 

içind� el� optimalla�ıblar ki, Türk v� Az�rbaycana qar�ı olan panfa�ist  

Fars p�rst yazarlar bel�, onlara dayanaraq mill�timizin haqlı s�sini 

bo�ma�a qalxırlar. Bu yazar v� dü�ünürl�rin biran bu boyunduruqdan 

qurtulmaları g�r�kir. Yoxsa, ya�adıqları sür�cd� mill�t v� torpaq sorunu 

qar�ısında borclu qalacaq, ya�amdan sonra is�, yaxın qu�a�ın bel�, 
xatir�sind�n silin�c�kl�r. Çünki, ölk�mizin g�l�c�yini öz güclü �ll�ril� 
qarantiy� alacaq g�nc qu�aq h�r �eyin hesabını soracaqdır. Fikir v� ya�am 

hafiz�si baxımından M.C. Pi��v�riy� yaxın olan bu dü�ünürl�rd�n 

soru�maq g�r�kir ki: yalnız bir k�r� olsa da, Pi��v�ri kimi papa�ınızı 

qar�ınıza alıb dü�ündünüzmü?  

 

N� yazıq ki, g�n�l alanda bu sor�uya olumlu yanıt yoxdur! Çünki, 

durum olumlu  olsaydı, bu gün g�ncliyimizin güv�nir ölçüsü daha da 

yüks�kl�r� dayanardı. Amma bunlara baxmayaraq, milyonlara b�d�l olan 

Zehtabil�r d� vardır. Zehtabil�r mill�t yolunda ��hidlik qiym�tin� olsa 

bel�, tariximizi ön� çıxarıb, g�ncliyimiz� örn�k olur, milli bilincmizin 

g�li�m�sind� tarixs�l rol oynayır v� mill�timizin milli vicdanında �b�di 

heyk�l� dönü�ür. Qoy, Zehtabil�r pan Farsist tarıxçil�r t�r�find�n az�ın 

panTürkist adlansınlar! Qoy, bil�r-bilm�z ömür boyu Az�rbaycan tarixini  

Farsçılıq v� irançılıq ç�mb�rind� h�bs ed�n b�zi uzman tarixçil�rimiz 

�ranın ��hir tarixçisi v� ünlü ��hrv�ndi (v�t�nda�ı) adlansınlar.�
G�l�c�yimizin azad v� özgür mill�ti h�r �eyin d�y�rini özü ver�c�kdir.   

 

 

 
 
 



 
 

G�R�� 
 

 

2004-cü ilin yaz ça�ında ya�adı�ım Yötebori 38  ��h�rind� nadir 

gün��li bir günd� su qıra�ı ç�m�n üstünd� oturub, oxul bilgisayarından 

aldı�ım yazıları oxuyark�n ara�dırıcı yazar sayın Arif K�skinin bir yazısı 

d�rin mara�ıma n�d�n oldu. Bu d�y�rli yazıda o gün�d�k görm�diyim 

yenilikl�r üçün çox sevindim. Sayın Arif K�skinin yazıları d�vam edirdi. 

M�n is�, bu yazıları diqq�tl� inc�lir, olumlu-olumsuz yerl�rini qeyd� 
alırdım. Bu yazılara d�st�k olaraq bir neç� yazı da d�y�rli a�saqqalımız 

milli xadim Böyük R�sulo�ludan yayılma�a ba�ladı. Yazılarda ruh 

axsaqlı�ı göz� çarpırdı. H�r iki yazarın yazılarında olan siyasi vur�u 

olduqca göz� çarpır v� yazıların günd�lik yükümlü 39  oldu�unu ön� 
ç�kirdi. M�nc�, yazılardaki ruhsuzluq bu d�y�rli söyl�min40 k�sir yönt�mi 

idi.  Bu üzd�n m�n d� bu söyl�m� qatılaraq silsil�vi yazılar yazdım. 

Sonralar bu yazılarla ba�lı münasib�t bildir�nl�r d� oldu. Yazar, ara�dırıcı 

Güntay G�ncalp v� ��ıq Sönm�z c�nabları bir-birind�n d�y�rli baxı�lar 

ortaya qoydular. Bu d�y�rli milli mücahidl�rin v� bir çox ilgil�n�n 41 

dostların etgisind� bu kitabın i�ıq üzü görm�si mümkün oldu. Bu kitaba 

verdiyi d�y�rd�n asılı olmayaraq birba�a v�ya dolayı yolla m�ni ir�liy� 
it�liy�n h�rk�s� t���kkür edir�m.  

Arif K�skin b�yin ilk m�qal�sind� “�ran M�rk�zli Dü�ünc� Sistemi 

v� Az�rbaycan M�rk�zli Dü�ünc� Sistemi” terminl�ri ilk olaraq ortaya 

çıxmı�dır. H�min terminl�r eynil� Böyük R�sulo�lu b�yin d� yazılarında 

�sas motiv olaraq görünürdü. Motivin42 daha çox siyasal t�m�ll�r üz�rind� 
qoyulu�u m�n� qanıq vermirdi. M�nc�, startejik görü�l�rimizin yalnızca 

siyasal t�m�ll�r üz�rind� qoyulması böyük yalnı�dır. V� bu yalnı�lıq acı 

                                                 
38 Gothenburg/Göteborg 
39 a�ırlıqlı 
40 dialoq/gofteman 
41 maraqlanan 
42 Motiv: it�l�yici özn�l v�ya n�sn�l/ bir amaca do�ru ruhs�l güc. 
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tariximizin yenid�n canlanmasına yardımçı olacaqdır. 100-illik d�rin 

t�crüb�miz� dayanaraq bir daha ideolojik dü�m�nimizin üz�rin� yalnızca 

siyasal yürüm�mizin n� q�d�r t�hlük�li oldu�unu görm�miz g�r�kir. 

Sözsüz ki, h�r motivin öz i�l�k yeri v� anlamı vardır. ��l�nil�n h�r hansı 

terminin üz�rind�ki etginliyi min k�r� ölçm�k g�r�kir. Öz�llikl� bu 

terminl�r Az�rbaycan Milli H�r�katıyla ba�lı olanda daha da inc�lik 

ist�yir. Milli h�r�katın içind� olub, onun ana f�ls�f�sini v� ideolojik 

özülüyünü aydınca ön� ç�km�m�k m�nc� böyük x�tadır. Az�rbaycanın 

indiki sür�cinin �n g�r�k�n ön izl�mli kimlik dinamikasını Türklük 

olu�durmaqdadır. Yalnız, Türkçülük t�m�li üz�rind� Az�rbaycanın milli 

kimlik biçimi b�lli olar. H�r hansı bahana üzünd�n Türk anlayı�ını 

ara�dırmalardan, milli kimlik sava�ından uzaqla�dırmaqla a�ır ziyan 

ver�c�yimizd�n �min ola bil�rik. Güney deyil, h�tta Quzey dövl�tinin 

bel�, Türklüy� dayanmadan rus, Fars v� batı kültürünün qar�ısında 

dayanma �ansı yoxdur. Türkçülükl�, Az�rbaycançılıq h�r ikisi d� ideolojik 

kimlik da�ıyan qavramlardır. Ancaq, bu iki ideolojik qavramların f�ls�fi 
mahiyy�tin� baxark�n Az�rbaycançılı�ın mütl�qa Türkçülük (y�ni ana 

ideoloji) içind� olması qaçırılmazdır. Hal buki, onun t�rsi mümkün 

deyildir. Çünki, Türklük yalnız Az�rbaycan da deyil, b�lk� bütün Türk 

ölk�l�rin� aiddir. Az�rbaycanın Türk dı�ında duyulması v� Türklükd�n 

özgür bir varlıq kimi tanıdılması yalnız co�rafik bir anlayı� ortaya 

qoyacaqdır. Bu anlayı� �n kiçik ulusal ideolojil�r qar�ısında (m�s�l�n 

erm�ni milli kimliyi) gücsüz, t�m�lsiz v� sarsılar bir ideolojidir. Bu 

qonuyla ba�lı kitabın ba�qa bölüml�rind� daha �traflı yazılıbdır.  

Keçmi� yazılarda da, Türk anlayı�ının üz�rind� dayanaraq ortaya 

qoyulan bir çox dü�l�rin ulusal-siyasal deyil yalnız siyasal motiv oldu�unu 

vur�ulamıdım. Bir ölk�nin yüzd� 95-i genda�dırsa, onun idar�si d� heç 

�übh�siz dominant mill�t-dövl�t sistem olmalıdır. Az�rbaycan, Türk 

mill�ti olaraq yuxarıdakı ��rtl�r� �n uy�un bir ölk�dir. Bu haq, mill�tin 

do�asından g�l�n bir t�m�ldir. Bir mill�tin öz kimliyi il� çıxı� etm�si kimi 

do�al heç n� yoxdur. Güneyin 2006-cı il May ayaqlanması bu g�rç�yi 

qanıtladı. “Haray-haray, M�n Türk�m” Türklük f�ls�f�sil� Türkçülük 

ideolojisinin d� yeri b�lli oldu. Az�rbaycan Türklüyü öz v�t�nini bir 

n�sn�l varlıq kimi dünyaya tanıtdı. Bel� olan yerd�, N�d�n sad�c�, 
“Az�rbaycan M�rk�zli Dü�ünc� Sistemi”? Az�rbaycan M�rk�zli hansı 



düçünc� sistemi!? Sistemin altyapısı, üstyapısı olmalıdır. M�n Az�rbaycan 

m�rk�zli dü�ünc� sistemini bir termin kimi dü�ün�nd�, qafamda Milli 

Hakimiyy�tin “Ana dili” termini canlanır. Bu ana dili n�dir? Bu t�rifin özü 

hardadır? N�d�n ana dilimizin adını ç�km�kd�n qaçınırıq. V� ya, 

“Az�rbaycan M�rk�zli düçünc� sistemi”nin sistem kimliyinin gizl�nm� 
s�b�bi n�dir? Türk, h�r iki termind� gizl�nmi� ana kök v� t�m�l özüldür. 

Bugün, h�r bir ulusal v� ya idman bahanasıyla bir araya g�l�n g�nc 

dinami�in a�ızından pöhr�n�n Türk sözünün �n k�s�rli v� birl��dirici 

yaraq oldu�unu anımsama�a ehtiyac yoxdur. Güney, Türk oldu�unu, Türk 

yönt�mli ya�am biçimin� dönm�k inancını ap-aydın ortaya qoymaqdadır. 

Bu is�, sisteml��m�nin ilkin aya�ıdır. Türk varlı�ı üz�rind� sisteml��m�! 
Y�ni Türkçülük tabanı üz�rind�n sirilm�m�k. Dövl�ti olmayan v� ya 

böyük bölümü özg� dövl�t altında bütün insan haqlarından yoxsul olan 

toplumla�mı� bir mill�tin sistemli orqaniz� olmasının yolu çox ç�tindir. 

Heç qu�qusuz, bu yolun �n k�s�rli gücü is�, dü�ünc� birliyidir. Varsayılan 

sistemin var olmasının d�yi�m�z özülü Türklükdür. Evr�ns�l anlama gör�, 
Az�rbaycan (V�t�n) bir n�sn�l varlıqdır. Bu n�sn�l varlı�ın üz�rind� 
ya�ayan milyonlarca insan vardır. Bu insanların böyük bölümü b�lli 
ünsürl�r� dayanaraq eynil��ir v� birg� kültür s�rgil�yir. Dil, g�l�n�k, tarix, 

din, keçmi� dövl�t olu�umu bu toplulu�un kök ünsürl�ri hesab olunur. 

Geni� torpaqları öz gücü il� yön�t�n bu topluluq Türk ulusudur. Türk 

ulusunun tarix boyu hakim oldu�u çe�idli v�t�nl�rd�n biri d�, 
Az�rbaycandır. Türk Qacar dövl�tinin çökü�ü il�, Az�rbaycan 

Türklüyünün d� ya�am f�ls�f�si böyük alanda Farsçı rejimin yürü�l�ri 
altında �zildi. Bügün, Az�rbaycan evladının öz kimliyin� yiy�l�nm�sini 

h�r yerd� duymaq mümkündür. Bu duy�u keçmi�l�r� b�nz�mir. Özün� 
öz�l söyl�mi v� davranı�ı var. Kimliyini ortaya qoyacaq m�rk�zi var. Bu 

m�rk�zi tanıtacaq özn�lliyi vardır. Qısası, milli ideolojik t�m�li vardır. Bu 

üzd�n sisteml��m�y� uy�un, n�sn�l v� özn�l öz�lliy� malikdir.  

 

Sayın Böyük R�sulo�lu v� Arif K�skin kimi Türkçü aydınların bu 

qonulara daha uyumlu yana�ması çox ön�mlidir. Bu d�y�rli fikir 

sahibl�rinin ortaya qoydu�u h�r �s�rin g�nclikd� b�lli etgisi vardır. Buna 

gör�, bu öncüll�rin daha uyumlu v� diqq�tli olmasını dil�r�m.  
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Açıqcası, “Az�rbaycan M�rk�zli Dü�ünc� Sistemi” diy� terminin 

�slind� sistem kimi alqılanması do�ru deyildir. H�rgah, sistem sözünü 

termind�n alarsaq ortada qalan “Az�rbaycan M�rk�zli Dü�ünc�” sözü 

yerd� qalacaqdır. “Az�rbaycan M�rk�zli Dü�ünc�” deyimin� diqq�tl� 
yana�arsaq ortaya çıxacaq ilk sor�u bel� olacaqdır: Hansı dü�ünc�? kim� 
(kiml�r�) aid olan dü�ünc�? N� tipli dü�ünc� (siyasal, ekonomik, ekolojik, 

ideolojik ...)? Sözsüz ki, bu sor�uların h�r birini çe�idli s�fs�t�l�rl� 
yanıtlamaq olar. Ancaq n� olursa, sonucda bir olumsuz tablonun ortaya 

çıxması qaçırılmaz. Yen� d�, “Az�rbaycançılıq ideolojisi”! Eynil�n 

Üzb�kistan, Tataristan, Qırqızıstan, Qazaqıstan, Türkm�nistan, 

Türkmanıya, Türkiy� v� Q.Qıbrıs �deolojil�ri kimi Türkçülükd�n qaçı�, 
üzd� ba�ımsız, �slind� is�, Türklükd�n ba�qa çe�idli özg�likl�r� ba�ımlı! 

Bu ideolojik terminl�rin ba�lıca bir v�t�nda�lıq anlamı da�ıdı�ı b�llidir. 

Bu dü�ünc� sisteml�rin amacı is� ana ideolojid�n aralanmaqdır.  

 

Bu haqda daha  f�al olan yazarlarımızdan biri d� d�y�rli q�l�m 

sahibi sayın ��ıq Sönm�z,dir. ��ıq b�y� gör�, sistem, var olması g�r�k�n 

olu�umlar birliyidir. Bu anlamdan bel� g�lir ki, var olmayan, yalnız 

varsayılan motivl�r üz�rind� sistem qurulamaz! ��ıq b�y, ilk ba�dan 

m�s�l� il� ba�lı terminolojik davranma�a üstünlük verirdi. Ancaq, g�r�k�n 

�l��diril�ril� d� göz�l ip ucuları göst�rir. Öz�llikl� onun v� sayın Güntay 

b�yin sistem termini üz�rind� dayanmalarından m�n d� öz payımı aldım. 

El� bundan sonra daha çox öyr�nm�y� ç�kilib, Türkiy�d� ya�ayan sevimli 

arxada�ım Umud Evr�n b�yin yardımıyla sisteml�rl� ba�lı qaynaq kitablar 

�ld� etdim. Bu ki, sistem yalnız qurulu�lu birikiml�r üz�rind� ola bil�r 
sözüyl� ba�lı dövl�t sisteml�ri ba�da olmaqla bir çox orqanik sisteml�ri 
öyr�nm�y� çalı�dım. Aradıqca, çe�idli orqanik sisteml�rin arxasında öz�l 
dü�ünc� v� idealların oldu�una �min oldum. �min oldum ki, var olan 

bütün siyasal sisteml�rin do�madan önc�ki durumları idealist v� ideolojik 

t�m�lli olmu�dur. H�tta, �n marksist sisteml�rin do�u�unda bel�, 
idealizmin ana rolu olmu�dur. Veril�r� gör�, h�r qurulu�un 

sisteml��m�sinin arxasında o qurulu�un ideyası yatmı�dır. Dü�ünülm�d�n 

bir-birind�n ba�ımsız v� cansız biriml�ri z�ncirl�yib canlı orqana 

dönü�dürm�k mümkün deyildir. Bu dü�ünc� sür�ci var olu�un özünd�n 

daha �rk�n sisteml��m� sür�cin� girir. Sözsüz ki, var olu�uma yalnız 



somutca baxmaq düzgün deyildir. H�r n�sn�ni geni� dördgen 43  içind� 
sıxı�dırma�ın bilims�l anlamı yoxdur. “M�n varam, çünki varam” 

anlamıyla “M�n varam, bu üzd�n olmalıyam” kimi deyim, iki ayrı-ayrı yol 

x�rit�sidir. Birinci büs-bütün bir somutdur. �namsız, inadsız, var olan bir 

bütünün atom bölm�si!  ikincisi bizi arxasıca ç�k�n bir soyutdur. �namlı, 

inadlı, var olan bir bütövün sınırsız bölüml�rinin bir varolu�u! Biz, 

ikincisinin axtarı�ında ik�n birinciy� sancaqlanmalıyıq. Yoxsa, keçmi� 
acıların unudulması mümkün olası deyil! 

 

Son 20-illik ulusal b�lg�l�r� dayanaraq “Az�rbaycan Türk Mill�ti” 

anlayı�ının Güneyd�n pöhr�nm�sini görm�kd�yik. Bu, Güneyd�ki sür�cin 

normal görüntüsüdür. Güney Az�rbaycan milli h�r�katının dinamikası, 

f�ls�f�c� Türklük v� ideolojikc� Türkçülükdür. Bu qonuda dartı�acaq çox 

bir sorun olmamalıdır. Xordad (May) ayaqlanmasındakı ulusal kimlik 

bilincin� dayanan sloqanlar bunu el� d�rin isbatladı ki, artıq ufaq �übh�y� 
bel�, yer qoymadı. Dem�k, “Haray-haray, M�n Türk�m”, “T�briz-Bakı-

Ankara, Türkl�r hara,  Fars  hara”, Bozqurd simg�si v� ba�qa izl�ml�r bu 

h�r�katın Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü düz�ni yolunda oldu�unu göst�rdi. 

Bel� olan halda, n�d�n bu h�r�katın özn�l v� sür�c içind� n�sn�l 
sisteminin olu�ması g�r�km�sin? Bir çox solçu, b�`z�n d� milli h�r�katçı 

t�r�find�n sisteml��m� sorunu qorxunc bir dev� b�nz�tilir. Sanki, Güney 

h�r�katı dü�ünc� sistemin� girinc� PanTürkizm ayaqlanıb bütün dünyanı 

udacaqdır! Sol qullu�unda olanların halını dü�ünm�k ç�tin deyil, amma 

ulusal d�rinliy� varmı� olan b�`zi mill�tçil�rin ür�k bulanması n�d�ndir? 

Qısaca Sistem44 n�dir? Sad� anlamla sistem v�ya düz�n�k bir n�sn�nin 

v�ya orqanın ulu�masına g�r�k�n soyut 45  ba�ımsızları ba�ımlı hal� 
g�tirm�k v� birg�l��dirm�kdir. Sistemi yalnız var olan, var olma �ansı 

bulan olu�umlara ba�lı etm�k do�ru deyildir. Sistemin var olmasında 

onunla ba�lı olan bütün müc�rr�d amill�r ortaqdırlar. Bu ortaqların yalnız 

ba�ına bir anlam ifad� etm�si imkansızsa, birlikd�ki bütünü bir var olu�un 

n�d�nini olu�durur. Bu birlikl�rin �n üstün amacı bir dü�ünc�nin n�sn�l� 
çevirm�sidir. Orn�k üçün, insan orqanizmasını göz� alalım. Beyin, ür�k, 

                                                 
43 ç�rçüv� 
44 Düz�n�k 
45 müc�rr�d, bir�y 
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göz, �l, qulaq, burun, dil v.b. t�k ba�ına dirilik ifad�si vermir. Lakin, 

birl��im qo�ulları bir araya g�linc�, t�k canlı orqan olu�ur. Bir dövl�t 
sistemi v�ya h�r hansı orqanik düz�n�yin d� quralları az-çox eynidir. 

Ancaq burada vur�uyla deyil�n bir t�m�li unutmamaq g�r�kir. H�r 
düz�n�yin do�ru anlam tapmasının �n böyük ��rti uyum, t�crüb�, öz�llik, 

bir bütöv olma v� birg� amaca arac olmaqdır. Bunların birisi axsarsa 

sistem d� axsar. Sistemin somut v� ya soyut olma kimi ��rti yoxdur. 

Yuxarıdakı g�r�kl�r olursa bütün ya�amın fiziks�l v� fikirs�l alanlarında 

düz�n�kl�r olu�ar v� öz olu�umu içind� sınırsız tab`e sisteml�r yaradar. 

Fiziks�l sistemin yaranmasında fizik quralları beyin rolu oynar. Matematik 

sistemd� �d�dl�rin sınırsızlı�ı hakimdir. Sosial sistemd� insan, ail� v� 
toplum f�ls�f�sinin ana rolu ortaya çıxar. Bu ili�gil�ri sa�layan düz�n�yin 

bir d� iç bölü�ümü vardır. Somutdan soyutla�maya, soyutdan 

somutla�maya!46 

 

Sosial düz�n�k�(sistem) 
 

�nsanlıq tarixi, �z�ld�n günümüz�d�k çe�idli toplum düz�nl�ri 
olu�durmu�dur. �lkin kommün sistemind�n quldarlı�a, feodalizimd�n 

liberalizim� vb. keçit sür�cd�n yüzl�rc� il geçir. Ya�adı�ımız ça�ın 

tanınmı� 4 çe�id sosial sistemil� azdan-çoxdan h�r k�s tanı�dır. Var olan 

dörd ana toplum sistemin –  Kapitalizm (liberal demokratiya), 

Kommünizm, Siyasi �slamçı v� Mill�tçi düz�n�kl�r il� yanı-sıra tanınmı� 
Sosial-Demokrat, Ya�ıllar, Kristian Demokrat, Vahabiyy�t v.b.. siyasal 

sisteml�r d� vardır. Bu sosial-siyasal sisteml�rin dövl�t qatına 

yüks�lm�d�n önc� t�m�lini ideoloji olu�durur. �deolojik dü�ünc�ni– ist�r 
demokratik, ist�rs� devrimçi formasında- olu�duran çe�idli fikir 

bölüml�rinin bir dördgen için� toplanmasıyla ideolojik sistem yaranar. 

�deolojik sistemin ilk amacı, b�lli h�d�fin dü�ünc� alanını olu�durmaqdır. 

Örn�yin dövl�t sistemini n�z�rd� alalım. Dövl�t b�lli bir sistem olaraq 

parlament, nazirl�r kabineti, ordu, c�za, diplomasiya, ideolojiya v.b. 

budaqların birg�l��m�sind�n olu�ur. Bu budaqların nec� v� hansı ��rtl�r 
altında sür�c� girm�sini, dinamikl��m�sini t�yin ed�n amil ideolojidir.  

                                                 
46 konkretd�n müc�rr�dl��m�y�, müc�rr�dd�n konkretl��m�y� 



Dem�k, dövl�t orqanları mikaniks�l olaraq eynidir. Onları bir-birind�n 

f�rql�ndir�n amil ideolojidır. Dü�ünc� bütün qurulu�ların anasıdır. �deoloji 

bir dü�ünc� ürünü oldu�u üçün yaranma ya�ı yoxdur. Lakin b���rin ilk 

yaranan b�lli toplumlarının ya�ı bir o q�d�r d� uza�a getm�yir. Dem�k, 

ideoloji (b�lli dü�ünc�) bir amaclanmı� sistemdir. Bu sistemin amaca 

varmaq üçün b�lli dördgeni, öz�l xarakteri, tanıtım anlamı v� kimliyi 

vardır. Örn�yin  Fars  varlı�ı v�  Farsçı dü�ünc� düz�nidir.  Fars  

aydınlarının  Farsçı rejimin i� ba�ına g�lm�sind� danılmaz rolu olmu�dur. 

Onlar, qo�aqdan-qo�a�a yazaraq, siyasal alanlarda i�l�y�r�k Farsçı 

dü�ünc� sisteminin yaranmasında etgili olmu�durlar. Bu dü�ünc� sür�cinin 

dövl�t sistemin� yüks�li�i uzun zaman g�li�m�nin sonucu idi. Bügün 

Az�rbaycan Türkl�rinin durumu dün�nki Farsların durumuna b�nz�yir. 

Az�rbaycan Türkl�rinin dir�ni�i, öz�l bir Türk ülküsünün siqnallarını 

verm�kd�dir. Bu alanın get-ged� bir milli-siyasi sistem olu�uma g�lm�si 

aydıncasına özünü göst�rir. Bu d�rin, qutsal v� tarixsel gör�vin a�ırlı�ı 
yen� d�, özveri, ulus namusu v� ulusal ��r�fl� yola çıxan ulusçu 

g�ncmizin omuzlarındadır. Yı�cam, qissa, sad� v� dü�ünc� x�rit�si kimi 

yazılan bu bitiyin ulusal yönümüz� yararlı olmasını umar, bu yönd� m�n� 
d�st�k ver�n bütün �m�yi geç�n arxada�larıma öz�llikl� Umud Evr�n, Rza 

S�l�h�ur, Artum Dinc v� �li Ardı (Urman) b�yl�r� sa�ol deyir�m. �n 

sonunda dü�ünc� ya�amıma anlam ver�n 4 böyük insana v�fa borcumu 

dil� g�tirir�m: 

a) �n anlamlı ill�rimin ba� memarı olan �. Elçib�yin, 

M.T.Zehtabinin uca ruhları qar�ısında ba� �yir�m. 

b) Mill�timizin dayanı�ma simg�si olan böyügüm H. D�mirçi 

(H�rgülü) b�y� cansa�lı�ı v� mill�t yolunda verdiyi mücadil�d� 
ayaqda durma gücü dil�yir�m. 

c) Yeni�-yoxu�lu ill�rimi ill�rin� qatan sevgili e�im Az�r 
F�rruxi Adl xanıma sonsuz ba�lılı�ımı bir daha dil� g�tirir�m. 

Bu kitabı, al qanlarını v�t�n yolunda ulusuna bayraq ed�n milli 

��hidl�rimizin ölm�z ruhuna v� onların qutsal yolunu d�vam ed�n 

“Haray-Haray M�n Türk�m” ba�ıran bozqurdlarımıza sunuram. 
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1.BÖLÜM 

Az�rbaycan Türklüyünün Soy kökü 
 

Tarixs�l b�lg�l�r� gör� Türk- Fars  ili�gil�rinin ba�lanqıc 
nöqt�si 

 

“Ça�da� tarixçilik h�r t�r�fli ara�dırmalardan sonra bel� bir sonuca 

g�limi�dir ki, �n q�dim m�d�ni insan m�sk�ni Çeyhun v� Seyhun 47 

çaylarının hövz�si, Aral gölünün �trafı v� Turan ovalı�ı olmu�dur. 

Dünyada m�d�niyy�t ilk d�f� burada m�rk�zl��mi�dir. Daha do�rusu, 

do�u Türkistandan X�z�r d�nizinin sahill�rin�d�k olan �razi dünyanın �n 

q�dim m�d�niyy�t m�rk�zi olmu�dur. Buna gör� d�, bir vaxtlar “Tarix 

�umerd�n ba�layır” dediyimiz halda, indi “Tarix Orta Asiyadan”, ya da 

“turandan ba�layır” dem�yi tarix elmi bizd�n t�l�b edir. Heç d� t�sadüfi 

deyil ki, dünyanın böyük r�mzl�rind�n olan s�kkiz bucaqlı, ya da s�kkiz 

çıxıntılı ulduz, dünyanın bütövlüyünü göst�r�n ba�-ayaq butalar, xaç, 

svastika v� ba�qalarının �n q�dim nümun�l�ri son ill�rd� aparılan 

qazıntılar zamanı m�hz bu �razid�n tapılmı�dır. Bu ilk m�d�niyy�t 
m�rk�zinin yaranma v� varolma tarixi eradan qabaq 6-10 minillikl�r� aid 

edilir. 

 

 Dünyanın ikinci q�dim m�d�niyy�tinin toplandı�ı m�rk�z X�z�rin 

q�dim sahill�rind�n ba�layaraq q�rb� do�ru Kür-Araz ovalıqları, 

                                                 
47 (Amu-d�rya v� Sır-d�rya) 



Qızılüz�n boyu v� Urmiy� gölü �trafını �hat� edir. Bu m�d�niyy�tin 

yaranma v� varolma tarixi eradan qabaq 2-7 minillikl�r� dayanır. 

 

Tarix baxımından �umer üçüncüdür. D�cl� v� F�ratın hövz�si, 

yuxarı, Pata� da�larının q�rb �t�kl�rind�n �r�bistan s�hralarının �imal-

��rqin�d�k olan �razini �hat� edir v� eradan önc� 2-4 minillikl�r� ba�lanır. 

 

Bu baxımdan, Aralıq d�nizinin (A� d�niz) do�usu v� Nil hövz�si 

(Misir) dördüncü ( eradan qabaq 1-4 minillikl�r). Quanxe (Xuanxe) 

Yançju (Çind�) çaylarının arası be�inci (eradan qabaq 1-3 minillikl�r), 
Hind-Qanq çaylarının �razisi altıncı (eradan qabaq 1-2 minillikl�r) m�rk�z 

sayılır”.48 

 

Yuxarıda sadalanmı� bilims�l qaynaqlara gör�, miladdan qabaq    

2-7 ci minillikl�r� dayanan Kür-Araz m�d�niyy�tin� ba�lı bugünki 

Az�rbaycan Türk Mill�ti v� millad önc�sinin son 2-1-ci minillikl�rin� 
dayanan Hind-Qanq m�d�niyy�tinin ardı olan Hind-Avropalı dilli ell�rin 

qollarından olan Parsiya toplumu  qon�u mill�tl�r halına g�lmı�, uzun 

zaman ili�gid� olan toplumlar olmu�durlar. Bu iki tam f�rqli toplumlar 

etnik v� soykökü baxımdan bir-birind�n ayrı olsalar da uzun zaman qon�u 

olduqlarına gör�, heç d� qar�ılıqlı etgi dı�ında qalamamı�dırlar. Buna 

baxmayaraq, bu iki etnik �n azı ilk m�d�niyy�t dövrünün son 

zamanlarından etibar�n bu gün�d�k zaman-zaman sisteml��mi� öz�l 
ya�am qurulu�larını yaratmı�, h�min öz�llikl�r il� d� tarix s�hn�sind� 
tanınmı�lar. Prof.Dr. Zehtabi özünün ölm�z �s�ri “�ran Türkl�rinin �ski 

Tarixi” kitabında bu qonuya bel� açıqlıq g�tirir: “Bu m�s�l�nin �trafında 

d�rin dü�ünüb, o dövrün hadis�l�rini yax�ı götür-qoy etdikd� görürük ki, 

Parslar miladdan önc� üç k�ndli oturaq v� yeddi köç�ri el ��klind� g�lib  

Fars �yal�tind� yerl��dikl�ri günd�n Elam dövl�tin� tabe olmu� v� ona bac 

vermi�l�r. Çünki, o yerl�r Elamların idi. H�tta Parsların  Fars  �yal�tind� 
oldu�u ilk dövrl�rd� Elam dövl�tinin orada yarımmüst�qil �miri olmu� v� 
o �mirl�r Elam dilind� lövh�l�rd� Fars �yal�tind� bugün� q�d�r 
durmaqdadır. Elamlara tabe olduqları zamanlar parsların �mirl�ri, 

                                                 
48 ” �.Elçib�y. Bütöv Az�rbaycan Yolunda Kitabı s 16. 
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Kuru�un atası Kambuciyy�49 v� onun ata babası h�yatları v� tarixl�rind� 
ilk d�f� olaraq yazı il� tani� olmu�, Elam �lifbasını özl�ri üçün �lifba 

seçmi� v� �vv�lc� Elam dilind�, sonralar is� öz dill�rind� h�min mixi 

�lifbada lövh�l�r qazdırmı�dırlar. Bu dövrl�rd� parsların idar� dili Elam 

dili olmu�dur. �darı yazıları da Elam dili v� mixi �lifbasında idi. Buna gör� 
d�, bu dövrd�  Fars  �yal�tind� olmu� Elam �mirl�ri, Elamil�r kimi 

parsların da hakim dair�l�r� idari adamları, h�m d� �übh�siz, iqtisadi, 

siyasi �laq� z�rur�ti v� Elamların m�d�niyy�tc� yüks�k olmasının t�l�bi 

�sasında geni� sad� pars kütl�l�rinin böyük hiss�si d� ana dill�ri il� yana�ı, 
Elamca da öyr�n� bilmi�l�r. Bu hayatın t�l�bi idi. Parslar Elamlardan 

�lav� quzey t�r�fd�n Kassılar, Quttil�r v� Lüllibil�rl� d� qon�u idil�r. 
�übh�siz, onlarla da iqtisadi, siyasi �laq�d� olmu�, Elam dilin� yaxın 

olmu� dill�ri il� mü�yy�n d�r�c�d� tanı�lanmı� v� bu dill�rin eyni kökü, 

el�c� d� olduqca yaxın olduqlarını �m�ld� v� hayatda görmu�l�r. Pars 

ell�rinin bu hayatı, Madların �vv�lin� q�d�r davam etmi�dir. Mad �ahları 

pars �yal�tini f�th ed�r�k parsları özl�rin� tabe etdil�r. �u� �v�zin� 
Ekbatana tabe olaraq madlara vergi v� bac verm�y� ba�ladılar. Lakin 

onların idar� dill�ri �vv�ll�r oldu�u kimi qaldı. Ona gör� ki, Elam dili il� 
Mad dövl�ti dili arasında ön�mli f�rq yox idi v� �ay�d d� eyniydi.50 

 

 V� yen� professor Zehtabid�n yardım alırıq:  

 

“ Eramızdan t�qrib�n 4000 il qabaq Orta Asiyadan D�rb�nd yolu 

il� Yaxın ��rq� g�lmi� el birl��m�si �imali v� C�nubi Az�rbaycanın çox 

yerl�ri, da�ları, o sıradan Savalanı, Mi�ovu, Zaqros da�larını g�zib yerli 

iltisaqi (dilli) �halini v� yerl�rin co�rafi ��raiti il� tanı� olub mü�yy�n el 

v� obaları öz ist�kl�ri v� ya ba�çılarının �mri il� xo�ladıqları yerl�rd� yurd 

salıb qalmı�lar. Sumer elinin �sas hiss�si n�hay�t “�ki çayarası” D�cl� v� 
F�rat çayları arasındakı göz�l ab-havayla bölg�nin c�nub qism�tl�rind� 
yurd salaraq qalıb ya�ayırlar. Az�rbaycandan keç�rk�n Sumerl�rin 

mü�yy�n ell�ri Mi�ov sıra da�larının Zaqros v� Torus da�ları il� birl��diyi 

m�nt�q�d� bugünkü Xoy, Salmas, Urmu, N�q�d� torpaqlarında Zagrosun 

                                                 
49 Ata kambuciyy�/ kuru� öz o�lunun da, adını kambuciyy� qoymu�du. H�min 
Kambuciyy� Kuru�dan sonra �h�m�nl�rin(H�xam�ni�l�rin) ikinci �ahı olmu�dur.(E.Q) 
50 Prof.Dr M.T.Zehtabi- “�ran Türkl�rinin �ski tarix”i.1-ci cild, s�h-214-215. 



sıra da�larının ��rqi v� q�rbi yamaclarında yurd salıb qalmı�lar. 

Sumerl�rd�n ayrılan bu ell�r sonra ell�rinin �sas qism�ti il� �laq�d� olub 

v� t�dricl� bir xalq olaraq böyük m�d�niyy�t yaratmı� yerli v� x�lqi 

�r�tt�-Aratta adlanmı�dır. Sumerl�r h�yat ��raitini v� �kinçilik üçün 

münasib olan iki çay arasında böyük m�d�niyy�t qurmu� Babil, Uruk, Ur, 

Laqa� v� sair böyük ��h�rl�r v� m�d�niyy�t ocaqları yaratmı�lar. Bu 

m�d�niyy�t ocaqları onların sarayları, q�srl�ri, ibad�tgahları, binaları v� 
sair�sini qurmaq, tikm�k, b�z�yib zin�tl�ndirm�k üçün beyn-ül-n�hreynd� 
xam material: a�ac, dir�k, taxta, da� v� m�rm�r, �lvan da�lar, muxt�lif 
metallar v�.b. yox idi. Bütün bu materiallar �r�tt�-Aratta da�larında 

Zaqros da�larında ist�nil�n q�d�r var idi. V� Sumer r�hb�rl�ri/bunu/ 

bilirdil�r. Sumerl�rin Babil v� o biri ��h�rl�rd� bu materiallara ehtiyacı 

olduqda �r�tt�y� adam gönd�rib oranın Sidir a�aclarını k�sdirir, da� v� 
m�rm�rl�rini, lazım olan metallar v� zin�t v�saitini oradan axma�a 

ba�layan D�cl�nin bir qolu böyük Zab çayı vasit�sil� g�mil�r, qayıqlar v� 
çe�itli da�ıt vasit�l�ril� rahat v� ucuz (yol il�) Babil� g�tirtdirirdil�r. 
Dem�k Sumerl�rin Babild� m�d�niyy�t qurduqları ilk günl�rd�n h�m 

�r�tt�nin v� h�m d� Az�rbaycan da�ları v� torpaqlarını, X�z�r d�nizini 

Türkl�rin ana d�nizi kimi yax�ı tanıyıb, bilmi� v� �r�tt� il� h�mi�� 
�laq�d� olmu�lar”.51   

 

Göründüyü kimi, Milad önc�sind�n Zaqrosad�k ç�kilmi� k�sintisiz 

ve biti�ik torpaqlar m�hz Türkl�rin ya�adı�ı yerl�r olmu� v� orada ya�ayan 

ell�rl� �ki çayarası yerl�rind� ya�ayan ell�rin arasında olumsuz ç�tinlik 

olmadan qon�uluq v� qarda�lıq ili�gil�ri olmu�dur.  Farsın saxtakar v� 
qondarma tarixin� kölg� dü�m�sin dey�, bölg�mizd� ged�n barmaq sayı 

q�d�r yer qazıntılarının da ört-basdır edilm�sinin uydurma tarixin 

qorunmasında ba�qa mahiyy�t da�ıması gün kimi aydındır. H�min 

qazıntılardan çox azının Avropa, Amerika elm m�rk�zl�rin� sızması v� 
ara�dırılması il� pan Fars istl�rin sınırsız saxtakarlıqları a�kara çıxmı�dır. 

Son zamanlarda etnikc� Fars olan Naser Purpirar kimi tarix 

ara�dırıcılarının sayı çoxalmaqdadır. Bu  Fars kök�nli tarix ara�dırıcı v� 
�l��diricil�rin baxı�ına gör�, Fars tarixinin yalanlar üz�rind� qurulması 

120-140 il bundan �vv�l� qayıdır, amac is�  Farsların mill�tl��m�si üçün 

                                                 
51 ”.(Prof. M. Zehtabi, “�slama q�d�r �ran türkl�rinin dili v� �d�biyyatı”.s�h.89-90 ) 
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dayaq nüqt�si yaratmaq v� saxta mifolojik özn�ld�n Fars tarixin� üstün 

boyutlar qazandırmaqdır. Halbuki n� �h�m�nil�r, n� Sasanil�r, n� d� 
onlardan sonrakı  Fars  kök�nli kiçik hakimiyy�tl�rin b���riyy�t� verdiyi 

xidm�t izl�rin� rast g�lm�k mümkün olmayır. Yeri g�ldikc�  Fars  

tarixçil�rin dü�ünc� v� faktları il� tanı� olacayıq. Bunlara baxmayaraq 

gerç�k bu ki, Türk v�  Fars  toplumları �n azı 3000-il boyunca qon�uluqda 

ya�ayıb v� bu gün d� ya�amaqdadırlar. Bu iki mill�t zaman-zaman tam 

mill�tl��mi�, imperiya dövl�tl�ri qurmu�, b�z�n d� m��lub olmu�, �sir 

toplum durumuna dü�mü�l�r. Bir çox tarixs�l olaylarda iç-iç� girmi� bu 

�ski toplumlar olaylar axımında ortaq tal`e v� rüzgar �sdirs�l�r d�, heç 

zaman yo�rulmamı�52, vahid mill�t kimi bir-birind� h�ll olmamı�dırlar. 

Baxmayaraq ki, tarixin göst�rdiyin� gör�, bir çox toplumların ikili v� ya 

neç�li ili�gil�ri qalib-m��lub sonuca varmı� v� m��lubun qalib içind� 
yo�rulub, �rim�si il� sonuclanmı�dır. Ancaq bu örn�k bir çox zaman 

köksüz toplumlara aid olmu� v� köklü mill�tl�rin silinib aradan 

getm�sind� birc� s�b�b olmamı�dır. Niy� ki, köklü mill�tl�r m��lub 

duruma dü��n zaman bel�, öz milli varlı�ını qoruyub saxlaya bilmi�, h�tta 

m��lub du��n durumda da qalib t�r�fin kültüründ� vaz keçilm�z izl�r 
buraxa bilmi�, zaman sür�cind� milli-qurtulu� mücadil�si apara bilmi�dir. 

 

Türk v�  Fars  ili�gisin� g�linc�, bu iki varlı�ın zaman boyu çe�idli 

alanlarda t�zadlı iç-iç� girm�kl�rini, imperiya yarı�malarını, b�z�n sakin, 

b�z�n is� dü�m�nc� davranı�larını görürük. 2900-3000 illik qon�uluq v� 
yaxın ili�gid� olan bu iki varlıq (3000 il bundan önc� Farsın toplu varlı�ını 

isbat ed�n heç bir s�nd �ld� yoxdur) h�tta kiçik bir sah�d� bel� qar�ılıqlı 

normal ya�am sür�m�mi�l�r. Miladdan önc� 600 illik Türk dövl�tl�rinin 

(Manna-Mad/Media/-Part /�r��k/��kan/) q�dim  Fars  köklü ell�r� hakim 

olduqları, habel� Farsların h�min dövrün ardından 230 illik "�h�m�nil�r" 

(H�xam�ni�l�r) �li il� Türkl�r� hakim k�silm�kl�ri ancaq sava� sonucunda 

g�rç�kl��mi�dir. Yen� miladdan sonra islama q�d�rki dövrd� bu iki 

toplum h�mi�� qalib-m��lub mill�tl�r kimi qar�ılıqlı ili�gi içind� 
ya�amı�dırlar. �sg�nd�rin �h�m�nil�r üz�rind�ki q�l�b�si v� sonra 

Sülukil�rin qısa müdd�tli hakimiyy�tin� son qoyan Sumer v� Elam 

torunları olan Ar�akların 477 illik hakim oldu�u zamanlarda da m��lub-

                                                 
52 h�ll olmamı� 



qalib ili�gil�r dı�ında normal olan bir �ey görünm�m�kd�dir. Tarix 

qaynaqlarına gör�, Ar�aklar (�r��kl�r) da öz Türk ataları saya�ı heç 

zaman tab`e Farsları milli-�ritm� 53  siyas�ti il� aradan qaldırma�a 

çalı�mamı�lar. H�tta �ksin� olaraq da�ılıb aradan getm� t�hlük�si il� üz-

üz� qalan m��lub mill�tl�ri öz himay�sin� alaraq ya�adıb, qaldırmı�dır. 

Türkl�r bir çox zaman milli g�l�n�kl�r� dayanaraq  Fars  kök�nli xalqları 

tam m�hv olub aradan getm�k t�hlük�sind�n uzaqla�dırıb, onları öz qol-

qanadında saxlamaqla özg� r�qibl�r yürü�ünd�n qorumu�durlar. Ancaq 

h�min sınırsız v� a�ırı savunmalar faci�vi  ��kild� sui-istifad�l�r� yol 

açmı�dır. Bunun �n aydın örn�yini Ar�akların gücü altında böyümü�, 
gücl�nmi�  Fars  kök�nli Sasanil�ri göst�rm�k olar. Sasanil�r Part 

�ahlarının xo�görüsünd�n yararlanaraq Türk Z�rdü�tçü Mu�ları aldadıb, 

onların ulusal etgisini öz xeyrin� çevir�r�k Ar�aklara arxadan x�nc�r 
vurmu�durlar. H�min Sasanil�r H�m�dan Türkü olan “Manı” v� T�briz 

Türkü olan “M�zd�k” qalxı�malarına qar�ı qan gölü yola salmı�, Türkl�ri 
soyqırım etmi�dir.  

 

�h�m�nil�rin gücl�nm�sil� bölg�d� ba� qaldırmaqda olan etnik 

çarpı�malar yeni a�amaya girmi�dir. Bel� ki, b���riy�tin da� dövründ�n 

d�mir dövr� girm�sind� m�rk�z rolu olan �ki çayarası (Beynülnehreyn) 

m�d�niyy�ti darmada�ın olma�a ba�lamı�, �h�m�n v�h�ili�i insan 

g�li�m�sinin qar�ısını almaqla yana�ı, bütün bölg� ya�amını m�hv� sarı 

sürükl�mi�dir.  Fars  kök�nli tarixçi v� �l��dirici N.Purpirar bu haqda bel� 
yazır: 

 

“B���ri m�d�niyy�tin kökü v� qayna�ı olan çox parlaq 

Beyn�ln�hreyn Asur 54 , Babil v� Sumer 55  m�d�niyy�tini �h�m�nil�r 56 

m�hv el�dil�r. Bu böyük mill�tl�rin yenid�n dirç�lm� çabaları is� Bistun 

k�tib�l�rind� Dariyu� dilind�n yazıldı�i faktlara gör� onların 

(�h�m�nil�rin) �lil� qan d�nizind� bo�ulubdur...Tarixin heç zamanında 

�randa Pars adlı yer olmamı�dır. Habel� tarix boyu parslar adlı q�bil� v� 
yaxud qovmd� olmamı�dır. Bu Y�hudil�rin v� özümüzd�n olan 
                                                 
53 assimilya 
54 A�ur 
55 �umer/Çümer 
56 H�xam�ni�l�r 
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ara�dırıcıların uydurmasıdır... �ran �n azından 15 çe�id böyük v� 
qabiliyy�tli mill�tin ya�adı�ı yer olmu�dur. O mill�tl�r �n azından 2000 il 

�h�m�nil�rd�n qabaq öz ad v� hüviyy�tl�ri il� ya�amı�dırlar.” 

/N.Purpirar. 57 

 

H�min yazar �h�m�nil�rin haradan v� nec� g�lm�l�ri qonusunda 

bel� yazır:  

 

“Onların (�h�m�nil�rin) nec� tapılıb v� yüks�li�in� dair aydın 

görüntü yoxdur. Çox �ski gücl�r toplusundan olu�an bir bölg�d� onların 

bird�n g�lib böyük imperiya qurmaqları n�d�nl�ri h�l�lik aydın deyildir. 

Ancaq son ara�dırmaları �sas götür�n zaman bu q�na�t� g�lm�k olur ki, 

H�xam�ni�l�r Kuru�un qalxı�ından 1000 il qabaq A�ur, Babil, Mad, Elam 

kimi 4  gücün dövl�t t�r�find�n müzdlü q�m�çi58 olaraq indiki Rusiyanın 

orta istibl�rınd� 59  alınmı� v� sava�larda onlardan yararlanmı�, barı� 
zamanı is� Elamların iznil� b�lirl�nm�mi� bir bölg�d� - çox ehtimal �ranın 

güneyind� yerl��tirilmi�l�r ”60 

 

Sözsüz ki, N.Purpirar kimi  Fars  yazarlarının arxa planlarında yeni 

tipli �rançılıq s�yl�rini görm�zd�n yana çıxarsaq yanılacayıq. Ancaq o 

kimi yazarların gizli niyy�tl�r� r��m�n tarix� aydınlıq g�tirm�sini d� 
qulaq ardı etm�k do�ru ola bilm�z. Purpirarın ara�dırmalarına gör�,  Fars  

kök�nli olaraq tanınmı� �h�m�nl�r y�hudiyy�tin bir qolu olan 

Slovyanlardan olmu�, �ranı z�bt ed�nd�n sonra Fars adı almı�dırlar. Bu v� 
bu tipli faktlardan aydın olur ki, “ Farsçılıq sistemi” kimi tarix köksün� 
kölg� salmı� �h�m�nilik damqasının do�u�u qanla olu�mu� bir anti b���ri 
b�r-b�rlik örn�yidir. Sasanil�rin �r�bl�r qar�ısında diz çökm�sind�n 400 il 

sonra Türkl�rin yenid�n dirç�li�i m�d�niyy�tc� �r�bl��mi� Farslara 

yenid�n ya�am n�f�si ba�ı�lamı�dır. Fars m�d�niyy�ti, inc�s�n�ti v� sosial 

h�yatı m�hz Türk hakiml�rinin yardımı v� köm�yil� aya�a dura bilmi�dir. 

                                                 
57 /N.Purpirar. “12 yüzil s�ssizlik”.1-ci kitab: “�h�m�nl�rin qalxı�ı”. Tehran-2000. s�h-

254,255/  
58 sava�çı 
59 seyr�k çöl 
60 / N.Purpirar. “12 yüzil s�ssizlik”. 1.ci kitab: “�h�m�nil�rin qalxı�ı”. Tehran-2000. 

s�h-83/ 



Çox ilginc61 bu ki, Türk ba�çıları  Fars  varlı�ı v� kültürün� h�sr etdiyi 

enerjinin kiçik bir bölümünü öz Türk varlı�ına x�rc etm�mi�dirl�r. Türk 

ba�çılarının bel� anlamsız humanistliyinin sonucu Türk dilli �air v� 
�dibl�rin d� öz dill�rind�n uzaqla�masına n�d�n olmu�dur. Onlar  Fars  

dilini öyr�nm�y�, �s�rl�rini o dild� yaratma�a t��viq olmu�durlar. Bu 

sür�cin do�al sonucu is� savad dilinin d�  Fars  dilin� çevrilm�si idi. Türk 

kültürünün  “Manas”, “Qılqamı�”, ”D�d� Qorqud”, “Divan-Ül-Lü�at-üt 

Türk” kimi ölm�z �s�rl�rinin ardı ola bil�c�k “Leyli v� M�cnun” �s�ri 
Türk hakimi �mril�  Fars  dilind� yaranır. Ba�dan-aya�a Türkl�r�  qar�ı 
yazılan “�ahnam�” is�, yen� Türk hakiminin bir ba�a himay�sil� ortaya 

çıxır 

 

“Türk dili sarsılmaz v� gücü tük�nm�zdir, onu qoruma�a ehtiyac 

yoxdur kimi batil v� dayaz dü�ünc�l�r sonucunda öz �limizl� dilimizd�n 

qidalanan ya�am f�ls�f�mizi zora soxan babalarımızın suçlarını 

ba�ı�lamaq olarmı?”  

 

1000-il sür�n bel� anormal sür�c bir neç� istisna dı�ında 

“Qacar”lara d�k ç�kilir v� son olaraq  Farsçı rejimin q�l�b�sil� sona çatır. 

Hal buki bu uzun zaman içind� bir  Fars  dilli �dibin v� �airin bir paraqraf 

bel� Türkc� yazmasına rast g�lm�k olmur. Bu, o dem�kdir ki, Az�rbaycan 

Türkl�ri heç zaman milli dövl�tçiliy� ba�lı olmamı�, sülal�çilikl� ba�lamı� 
imperatoluq ehtirasil� sona çatmı�dırlar. Bu is�, Türk sülal� hakiml�rinin 

m�rk�zçı dövl�t yaratmasına imkan verm�mi�dir. Bu üzd�n Türk ba�çısı 

yı�cam v� mill�ti toplayacaq dövl�t sistemi deyil, imperatorluq h�v�sil� 
öz ana torpaqlarını buraxıb uzaq odaqlara göz dikmi�dir. (�irvan�ahlar, 

biraz da �ah �smayil dı�ında). H�min d�b v� g�rn��m� t�rzi sonucunda 

milli eyitim v� öyr�tim yiy�siz qalmı�, a�ır bo�luqlara n�d�n olmu�dur. 

Çox maraqlıdır ki,  Farslar hakimiyy�t� g�ldikl�ri an Türkl�ri soyqırım 

etmi�, Türk anıt v� izl�rini aradan qaldırmı�, qalanlarını is� etnik 

kimliyind�n uzaqla�dırma�a çalı�mı�lar. Baxmayaraq ki, bu i�i bütünlükl� 
bacara bilm�mi� v� çox zamanlar öz �ll�ril� yaratdıqları tuzaqlara 

dü�mü�l�r. 
 

                                                 
61 ilgi ç�k�n/ maraqlı 
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Sözsüz ki, Milad önc�sind�n ba�layan bu qar�ılıqlı ili�gil�rin 

ara�dırılması yalnız bir neç� tarixçi alim� deyil, böyük ara�dırma 

m�rk�zl�rinin üz�rin� dü�m�kd�dir. Türkl�r�  qar�ı �h�m�nil�rin sür�cli 

saldırısı, bu saldırılara qar�ı Az�rbaycan ba�çısı Tömris Ananın �mril� 
saldırqan Kuru�un ba�ının k�silm�si, habel� Sasanıların �r��kl�r v� 
sonralar Türk Maniçil�rin�, M�zd�kçil�rin� qar�ı soyqırım yola salmaları, 

Bab�kin milli dir�ni�in� qar�ı Xorasanda �slam-�r�b Xilaf�tin� ba�lı olan 

yerli �slam- Fars  hakiml�rinin b�lli dü�m�nçiliyi, “Çaldıran sava�ı”62 il� 
ba�lanmı� faci�vi tariximizin sür�cind� hizm�t örtüsü altında gizl�n�n Fars 

kök�nli siyas�tçil�rin rolu bu ilginc ili�ginin bir neç� örn�yidir. 

Göründüyü kimi, yuxarıda sadalanmı� ili�gi t�rzinin sonucu olaraq 1925-

ci ild�n b�ri panFarsizm öz �limizl� özümüz� hakim k�silir.  Fars -Türk 

ili�gil�ri  �ovinist siyas�tin� çevrilir. Tarix boyu  Fars  kimliyini qoruyub 

saxlayan Türk gücü h�min Farslıq �lil� m�hv� sarı yuvarlanır. V� 
avtoritar-�ovinist P�hl�vi Fars �ahlı�ıyla ba�lanan anti-Türk, anti-

Az�rbaycan siyas�ti totalitar-�ovinist islam  Fars  rejimil� davam 

etm�kd�dir. 

 

�ki ayrı ya�am sür�cind�n formala�an iki ayrı kültür biçimi! 
 

Türk v�  Fars  kültürl�rinin formala�masında, onun bugünkü 

duruma g�lm�sind� tarixs�l faktların d�yi�m�z rolu olmu�dur. �st�r Türk 

tarixçil�ri, ist�rs� d�  Fars  tarixçil�rinin göst�rdikl�rin� gör�, bu iki 

toplum h�r zaman öz d�b, g�l�n�k v� gör�n�kl�rin� dayanaraq ya�antı 

sürmü�, toplumsal v� sosial qurallar yaratmı�, h�min qurallara dayanaraq 

kültür biçiml�mi�, dövl�tl�r yaratmı� v� bu dövl�tl�ri gücl�ndir�r�k milli 

�xlaqlarına uy�un imperaturluq sisteml�ri qurmu�lar. Elatlıq v� oturaqlıq 

birl��m�sind�n biçiml�nmi� Türk ya�am f�ls�f�si Türk m�d�niyy�tinin 

z�nginliyi v� tük�nm�zliyinin özülü63 olmu�dur. G�n�l Türk g�l�n�yin� 
böyük qatqılar ver�n, Az�rbaycan Türklüyü �slind� öz kökünün t�m�l 
da�ını Türk kimliyind�n almı�dır. Az�rbaycan Türk m�d�niyy�ti, h�tta 

gücsüz dövrl�rd� bel�, öz verimli etgisini eld�n verm�mi�dir. Çünki, geni� 

                                                 
62 Sultan S�lim v� �ah �smayil arasında olan sava� yeri. Açıklamak gerekirse bu sava� 
Türk tarixinde en talehsiz sava�dır. 
63 t�m�li 



alanda kök salan Türk ya�am f�ls�f�si, bir alanda m��lub olark�n ba�qa 

alanda fatih ya�amı sür� bilmi�dir. Bu üzd�n heç zaman tam olaraq 

m��lub duruma dü�m�mi�, sür�kli olaraq ya�amı�, yaratmı� v� geni� izl�r 
buraxmı�dır. Bir çox tarixs�l faktlara dayanaraq milad önc�sind�n b�ri  
Fars (pars) m�d�niyy�tinin örn�kl�ri kimi göst�ril�n �h�m�nil�r, 
Sasanılar, S�f�vil�r, Av�arlar, Qacarlara xas olan saray v� anıt izl�ml�ri 
bütünlükl� Türk memarlı�ından alınmı�, Türk ustadları �li il� 
qurulmu�dur. �slamdan sonraki dövrl�rd� Türk s�rk�rd�l�rinin �ran 

adlanan yerd� hegomonlu�u,  Türk m�d�niyy�tinin d� bölg�d� üstün 

mövqe qazanmasına z�min yaratmı�dır. Ancaq Mediya (Mad), Manna, 

Orarto, Qutti-Lullubi, Elam v� ba�qa Türk v� yapı�ımlı dilli ell�r� aid olan 

naxı�ların Sasanılara v� H�xam�ni�l�r� (�h�m�nil�r) aid olan kitab�l�rd� 
görünm�si olduqca dü�ündürücüdür. H�min kitab�l�rd� görün�n Türk v� 
ba�qa ell�rin �lind� olan qızıl parçaları, bugün�d�k göz�lliyini saxlamaqda 

olan ziv�r-al�tl�r Türkl�rinin taysız v� yüks�k kültürünün göst�rg�sidir. 

Bu haqda  Fars  tarixçisi N. Purpirar, Türk k�l�m�sini dilin� g�tirm�d�n 

bel� örn�k verir:  

 

...�g�r da� kitab�l�rd� adı geç�n m��lub mill�tl�rin milli, qovmi 

(tayfa) v� f�nni kültür�l nailiyy�tl�rini qalib imperatura t�qdim etm� 
m�cburiyy�tini q�bul ed�rs�k, o zaman Daryu� dön�mind� bu qovmlarin 

h�r birinin keçirdikl�ri m�rh�l�l�ri onların paltarlarından, silahlarından, 

yanlarındaki v�h�i heyvanlarından, �l i�l�rind�n v� dig�r vergi 

sovqatlarından mü�yy�n ed� bil�rik. M�s�l�n t�svirl�r söyl�yir ki, 

Sekrtil�r toxumaçılıqda v� at t�rbiy� etm�kd� ustadmı�lar v� onların 

imperator hüzuruna g�l�n elçil�rin g�tirdikl�ri h�diy�l�r göz 

qama�dırıcıdır.  

 

... Ancaq üç, Part, B�lx v� Ari64 heyy�tl�rinin paltar v� h�diy�l�ri 
onları köç�ri, tarımla h�l� tanı� olmamı� v� primitiv �l i�l�rin� sahib olan 

qovmlar kimi göst�rm�kt�dir. Bu üç hey�t v� ümumiyy�tl� bütün hey�tl�r 
arasında Aril�r �n a�a�ı ictimai rütb�d� yer almı�lar. Onların paltarları 

Zabul qumsallı�ının �lbis�sidir. Ancaq d�v� v� aslan d�risini h�diy� 
olaraq g�tirmi�l�r v� h�diy�l�rinin içind� görün�n iki naxı�sız kasa ba�qa 
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hey�tl�rin kasaları il� müqayis�d� s�n�t zövqünd�n m�hrum olan 

saxsılardan ibar�tdir. 65 

 

Yuxarıda adı ç�kil�n Sekrtil�r, çox gümanki çe�itli adlarla 

s�sl�nil�n bügünkü Az�rbaycan Türkl�rinin ata-babaları kimi sayılan 

haman �skitl�r, Sakalar, Masajetl�r, Dahılar, Samartlar olmalıdır. Bel� 
olan halda  Fars  yazarın g�tirdigi faktlara gör�, �skitl�rl� Aril�rin m�d�ni 

ölçüsü ölçülm�z d�r�c� f�rqli v� tam olaraq bir-birind�n ayrı v� ba�ımsız 

idi.  Fars  tarixçisinin g�tirdigi faktlara gör�, �skitl�r olduqca m�d�ni, 

kifay�t q�d�r Elat v� Otraq m�d�niyy�ti sentez halına g�tirmi� bir �xlaqs�l 
v� qanuns�l mill�t olmu�lar. Onlar çox mahir atçılar, usta toxucular, daha 

modern geyim tikicil�ri, naxı�lı m�fr�q qablar s�n�tçil�ri, zamana gör� 
yüks�k d�r�c� savadlı, mill�t v� torpaqlarına qar�ı dü�m�nl�rin� 
acınacaqlı döyü�çül�r v� barı� zamanı qon�ularına gör� semimi dost 

olmu�lar. N.Purpirarın g�tirdiyi d�lill�r� gör�, Aril�r bütün ell�rin içind� 
�n geri qalmı�, yoxsul, b�d�vi v� toplumsal m�d�niyy�td�n uzaq qovm 

halında ya�amı�lar. Ancaq buna baxmayaraq onlar güclü olan zamanlar 

unitar v� m�rk�zçi dövl�tçiliy� söyk�n�r�k tarixin �n q�ddar m�rk�zçi 

hakimiyy�tl�rini yaratmı� v� onun nec� q�ddar imperya oldu�unu dünyaya 

car ç�kmi�dir. Bu haqda  Farsların ilk tarixs�l kitab�l�rind�n olan Bisütun 

da� qazmalarında Daryu�a aid yazıda bel� g�lir:  
 

“Bu ölk�d� m�n� v�fadar olanları t�qdir v� t�lfiq etdim v� h�r k�s 

m�n� t�slim olmadı is� onu d�h��tli c�zalandırdım” ... “M�n onun h�m 

burnunu, h�m qula�ını, h�m d� dilini (Midiya istiqlalçı s�rk�rd�si F�rur�ti 
n�z�rd� tutur) k�sdim v� gözl�rini oydum. Sonra da onu sarayımın 

qapısına ba�ladım ki, h�r k�s üçün örn�k olsun, �n sonunda is� onu 

H�m�danda dara ç�kdim v� bütün seçgin yanda�larını qalanın içind� 
bo�azından asdım”.66 

 

                                                 
65  (N.Purpirar. türkç�y� t�rcüm� Güntay Cavan�ir “on iki �sr sükut!” kitabından 

s�h.113-114).  
66 (N.Purpirar. türkç�y� t�rcüm� Güntay Cavan�ir “on iki �sr sükut!” kitabından s�h.48 - 

49 - 50).   



Göründüyü kimi �n �ski zamanlardan b�ri Türk v�  Fars  kökl�ri 
bir-birind�n ayrı olmu�, dil, inanc, 67  kültür v� bütün ya�am alanında 

özl�rin� aid olan varlıqlara dayanaraq günümüz� q�d�r uzanmı�dırlar. Bu 

alanda daha d�rin v� bilims�l ara�dırmaların i�iq üzü görm�sin� d�rind�n 

inanır, �min�m ki, g�nc mill�tçi yazarlarımızın verimli v� etgili 

çalı�maları mill�timizin gizl�dilmi� tarixini üz� çıxarıb, dünyanı 

g�rç�kliyimizl� tanı� ed�c�kdir. 

 

 �ki aparıcı milli kimlik sentezinden do�an barı�maz 
qalib-m��lub ili�gil�r! 

 

Bir çox halda iç-iç� girmi� iki ya neç� aparıcı v� dominant ulusal 

varlı�ın vahid dövl�t ç�tiri altında ya�aması mümkun olası deyildir. Bu 

tablo do�uda v� öz�llikl� orta do�uda olunca qaçırılmazdır v� k�sinlik 

qazanır. Ona gör�ki, zaman içind� h�r hansı s�b�b üzünd�n qalib varlı�ın 

dövl�t s�viy�sin� yüks�lm�si il� ba�qa varlı�ların duruqlama dövranı 

ba�layır. Milli kimliyi tapdaq altında qalan m��lub olmu� r�qib mill�t 
keçmi�  gücünü �l� g�tirm�y� çalı�ark�n, dövl�ti �ld� ed�n qalib mill�t is� 
bütün imkanlardan yararlanaraq ulus-dövl�tçilik u�runda qar�ısına çıxanı 

aradan qaldırma�a çalı�acaqdır. �qtidarı �l� keçir�n mill�t, g�r�kli v� 
g�r�km�z ��rtl�r altında maddi, m�n�vi sümürg� siyas�tin� üz tutar. Bu 

n�d�nl� bel� ili�gil�rin ancaq qalib-m��lub olması olduqca do�al v� 
sosialoji qurallara gör� tam t�biidir. Bir çox zaman, bel� sor�ular da 

ortaya g�lir ki,  

 

a) B�s neç� mill�tli imperiya yönlü m�rk�z dövl�t qurulu�ları nec� 
uzun sür� bel�, davam g�tir� bilirl�r? 

 b) V� ya bu mill�tl�ri bir-birin� ba�layan n� kimi gizli güc 

m�rk�zi vardır?  

c)  Bu ili�gil�rin t�m�lind� dayanan n� kimi birl��dirici m�rk�z 

dayana bil�r? 
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d) N� üçün kökd�, gövd�d�, dild�, kültürd�, tarixs�l iddialarda, 

t�m�l inanclarda v� torpaqda bir-birind�n tam ba�ımsız olan iki v� ya neç� 
aparıcı toplum bir-birin� qar�ı oaln gizli nifr�t v� kind�n vaz geçmirl�r? 

 

Tarix giri�imin� f�rqli gir�n, zaman - zaman qazandı�ı f�rqli milli 

armanlar v� iddialara yiy�l�n�n, tarixd� ba�qa - ba�qa imperaturluq v� 
dövl�tl�r quran iki iddialı v� dominant mill�t yalnız yenmi� - yenilmi�68 

mill�tl�r kimi bir dövl�t hegomonlu�unda sı�ı�dırıla bilir. Do�al olaraq bu 

dövl�tin demokratik, ça�da�, modern v� düny�vi olması da söz qonusu ola 

bilm�z! T�rsin� olaraq bel� dövl�tl�rin anti insani v� anti demokratik 

olması ba�lıca ��rtl�rd�n birisidir. V� h�tta �n ön�mli g�r�yi sayıla bil�r 
bel�! Paradokslu kültürl�r üz�rind� qurulan h�r hansı dövl�tçilik 

sistemind� ulusal d�y�rl�r yalnız qalib kültür� v� hakim mill�t� aiddir. Bu 

tip dövl�tl�rd� m��lub kültürl�r üçün ulusalliq �ansı tanına bilm�z, h�tta 

yasaq qanunları t�tbiq ola bilir. Bu sisteml�r ç�rçiv�sind� ulusal ili�gil�rin 

reform yoluyla insancıl demokratiz� olması da söz qonusu deyil. Çünki, 

hakim �ovinist h�r hansı açılı�ı özün� qar�ı görüb �n a�ır t�pgil�rl� milli 

reformları basdırma�a çalı�acaq.  

 

Fars tarixinin ön� çıxması il� ba�lanan Türk-Fars ili�gil�ri heç 

zaman normal gedi�ata yiy�l�n� bilm�mi�dir. Çünki, imperia xisl�tli olan 

bu iki mill�tin dövl�tçilik sistemi güclü oldu�u zaman, bölg�y� t�mami il� 
hakim olmaq ist�mı�, bu yolda is�, ist�r-ist�m�z, bir-birinin özgürlüyünü 

pozma�a m�cbur olmu�lar. �mperia dövl�tçiliyinin mahiyy�tind� olan 

milli �ritm� siyas�ti ist�r Türk �mperyaları kimi  geni� qapsamı, ist�rs� d�  
Fars  yarım �mperiyası kimi dar qapsamlı sisteml�rd� a�a�ı-yuxarı eyni 

sonuca varmı�dır. Niy� ki, h�r iki sistem öz mütl�qliyini saxlamaq üçün 

ba�qasının öz�l etnikliyini pozma�a çalı�acaq v� yeri g�l�rs� bütünlükl� 
inkar ed�c�kdir. Dünyanın tanınmı� filosoflarının ortaq dü�ünc�l�rin� 
gör�, dövl�tçilik bir güc uyqulama sistemidir. H�rgah bu sistem öz do�ma 

etnik alanından geni�l�nm� siyas�tin� üz qoyarsa v� ya torpaq 

geni�l�ndirm� stratejisini h�d�f kimi götür�rs�, o zaman ist�r-ist�m�z 

imperiya sistemli dövl�t� çevrilib, ba�lı mill�tl�rin varlı�ına, dolayı 
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yollarla hücum etm�k g�r�yind� olacaqdır. Onlara gör�, modern 

dövl�tçiliyin �n t�m�l ikiliyi Huquqsallıq v� Siyasallıqdır. V� bu iki t�m�l 
yapının birl��m�sind�n ortaya qoyulan “toplumsal anla�manın„69 gör�vi 

is� m�d�ni v�t�nda�lıq yaratmaqdır. Göründüyü kimi, sorunun üç bucaqlı 

bir yanıtı ortaya qoyulur. Bel� ki, sorunu F�ls�fil��dirm�d�n, onun 

�deoloji yönt�mini b�lli etm�d�n, Siyasi görüntüsün� yeti�m�k mümkun 

olası deyil. Olmayınca da, sözsüz ki, dövl�tçilikd� t�m�l rolu olan 

hüquqsal - siyasal qurallılıq  yerin� cabbar dövl�tçiliyi 70  yaranar. 

Dünyanın bir çox özgür v� ba�ımsız siyasi dü�ünürl�rin�71 gör�, h�rgah 

toplumsal ba�lılıq örn�k bir toplumun qalib etnikinin dil, din, kültür, 

g�l�n�k v� bir sözl� ulusal ba�lantıların  ruhsallı�ına  qulluq ed� bilm�s�, 
onda bu n�tic� ortaya çıxır ki, bu toplumun f�ls�fi, ideoloji v� siyasi 

yapısında do�al ba�lantı yoxdur. Bu üzd�n orada sözün düz anlamında 

modern dövl�tçilik normasını da görm�k mümkun olmur. Ancaq n� olarsa 

olsun, toplumsal ba�lılıq olmadan da, dövl�t qurmaq olur. T�bii ki, bu 

sayaq dövl�tçilik  Cabbar Dövl�tçilik adlanır. Cabbar Dövl�t sistemi n� 
q�d�r d� böyük v� geni� olsa bel�, f�ls�fi baxımdan açılı�maya qadir 

deyil. Çünki, onun vahid mill�t t�m�li yoxdur. O dövl�t bir tör�dici 

qarı�qadansa, tök�dici dev bir h�yulaya b�nz�r. O yalnız tök�dicidir. Onun 

alt yapısında ruhsalla�mı� toplum ba�lantılar deyil, k�sintisiz, sür�cli 

yenik-yenmi� ç�ki�m�l�r v� barı�maz anti-nomil�r yerl��m�kd�dir. Bu 

üzd�n Cabbar Dövl�tçilik öz varlıq f�ls�f�sini yürütm�k yolunda 

mütl�qçilig� meyl göst�rm�li, qar�ısında t�hlük�y� çevril�c�k h�r hansı 

m��lub toplumun varlı�ını milli �ritm� siyas�tin� u�radacaqdır.  

 

Nikolo Makiavelli72-nin fikrinc�: “�nsanların alt yapısı kötülükl�-
yax�ılıqdan yo�rulmu�dur. Buna gör�, u�ur qazanmaq ist�y�n hakim 

g�r�k ki yarı aslan, yarı tülkü olsun!”.73 

                                                 
69 ictimai müqavil� 
70 monar�i(monarchy) dövl�ti 
71 müt�f�kkir 
72 Nikolo Makiavelli,1469-1527 ill�ri arasında ya�amı�dır. O, Floransın(�taliyanın) 
Fransadan qurtulu�u üçün adlım ��hriyar �s�rini yazan filosof v� siyas�tçidir.   
73 (Devid Epter,Aydınlıq �n�n�si, Ettelaate siyasi-iqtisadi, il 1996, N 105-106, S 74). 
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Sözsüz ki, N.Makiavelli kimi �sir v�t�nli olan ortaça�ların adlım 

filosofunun intiqamcıl ruhundan sıçrayan bu sobjektl�r �taliya mill�tin� 
hükümdarlıq ed�n Fransa imperiyasına qar�ı xo� niyy�tli tezist kimi 

dü�ünülm�lidir. O �taliyanın bir daha �sir dü�m�m�si üçün cabbar 

dövl�tl�r kimi cabbar olmasını ist�yirdi. O, �taliya mill�tini qoruyacaq 

güclü ��hriyar axtarı�ında idi. Bir sözl� �taliya ba�ımsız olmalıdır. �taliya 

bir daha böyük dövl�tl�r� yem olmasın diy�, özü böyüm�lidir. �taliya 

mill�tinin ya�aması üçün qutsal �xlaqlıqdan sa, heç d� yax�ı olmayan 

cabbar ��hryar g�r�kir. Ola bilsin ki, qutsal �xlaqçılıq, yolunu azıb 

�taliyanı bir daha dü�m�nl�r� qapdırsın, amma cabbar ��hriyar özünd�n 

öteri olsa bel� �taliyanı n� dü�m�nl�r� v� n� kilisaya qapdırmayacaqdır. 

B�lk� d� Makiaveliy� gör�, �taliyan etniki t�m�li üz�rind� qurulacaq 

�taliya ��hryar dövl�tçiliyi, azad �taliya toplumunun mill�t��m�si yolunda 

tanrı göst�ri�dir. Niy� ki, uzun zaman qalib imperiyalara m��lub olan bir 

toplum, azad olandan sonra bel�, a�a�ılanmı� psikolojid�n normal duruma 

keçm�k üçün do�ma v� ötk�m ��hryara möhtac görün�c�kdir. Dem�k, 

�taliya skolarizmini söküb, mill�ti imperiyalara t�slim ed�n kilisanın 

m��lubiyy�tind�n qurtarmaq üçün, do�ma ��hriyarın olması �lahi �mir 

kimi sayılmalıdır. 

 

Bir çox sosioloq dü�ünürl�rin axtarı�ında, insan �sas objekt sayılır. 

�nsanın üz�rind� çarpıcı v� paradokslu ç�ki�m�l�r yapılır. Biri insandan 

öteri düz�ni g�r�kli sanır. Biri düz�nd�n öt�ri insanın huquqa 

söyk�nm�sini ortaya qoyur. Ba�qası is� mill�t sarından qorunan güclü 

dövl�ti öz sorqusunun yanıtı hesab edir. Ancaq h�r hansı ��rtl�r içind� 
olursa-olsun dövl�t il� mill�t arasında uyqulanan Huquqsal - Siyasal 

qurallılı�ın dord – Huquq, Qoruma, Güc, Düz�n amilinin v�hd�ti yalnız v� 
yalnız Mill�t-Dövl�t Dövl�tçilik sistemi düzeyind� harmonil��ir. Bel� ki, 

mill�t yalnız öz milli kimliyi yapısı üz�rind� dayanan halda, milli 

dövl�tini m�nims�yib, onu qoruyur. Mill�t yalnız öz do�ma dövl�ti 
t�r�find�n qurulmu� güc alıcı v� düz�n verici orqanlara xo�görü il� 
yana�ır. O ulus74 yalnız , öz do�ma dövl�ti t�r�find�n ön�rilmi� huquq 

normallarına dayanaraq milli qorunma sistemind� canla-ba�la ortaqlıq 

ed�r. Bunun t�rsi olaraq, m��lub mill�tl�r üz�rind� qurulmu� koloni 
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dövl�t, heç zaman adı sadalanmı� dörd mill�t-dövl�t ili�gi yapılarını icra 

sür�cin� g�tir� bilm�z. Qalib imperiya dövl�ti mill�t-dövl�t 
�m�kda�lı�ının üz�rind� olu�an do�al çalarların h�llind� etgisiz qalandan 

sonra m��lub toplumları tab`e halına g�tirm�k yolunda, onlara qar�ı yalnız 

�lind� olan güc t�tbiqini ortaya qoyar. Bel�likl�, ist�r-ist�m�z yalnız bir 

seç�n�k yoluna dü��r. Cabbar Dövl�tçilik yoluna!  

 

M��lub mill�tl�rin h�r hansı milli dir�ni�m�sin� qar�ı önl�ml�r 
dü�ün�n cabbar dövl�t, yaranacaq milli çalarlardan uzaq olmaq üçün h�r 
�m�ld�n önc� öz do�ma etniki üz�rind� psikoloji kompania yaratma�a 

ba�layar. Çalı�ar ki, dö�ma etnikin� sür�cli imkan açmaqla onun psik 

gücünü a�ırı hala g�tirsin, özünü üstün tutma x�st�liyin� u�ratsın. Bu 

durumda h�r �eyin m�rk�zl��m�sin� meydan açaraq ölk�ni bir m�rk�zli 

mütl�qiyy�t� yön�ld�r. Cabbar Dövl�tl� �sir toplumlar arasına açılan 

aranın günd�n-gün� artması il� ortaya s�rgil�n�c�k milli dü�m�nçiliyin 

izl�ri görünm�y� ba�layar. M��lub mill�tl�rin cabbar ve qasib dövl�t� 
qar�ı dir�nm� gücünün artması il� ölk� bütün siyasal, ekonomi, qorunma, 

sosiyal, kültür�l, qurumsal v.b. alanlarda gizli v� yava�casına sava� 
pozosionu alar. Bu a�amadan sonra kims� sava�a dur diye bilm�z. 

Hakimlik gücü il� �sir topluluqlara divan tutan etnik dövl�tin sava� 
ma�ınları bütün kültür�l, siyasal, sosial, psikolojik, h�rbi v.b. alanlarda 

yola dü��r. Öz do�ma etnikil� psik birl��m�sin� gir�n dövl�tin m��lub 

topluluqlar qar�ısında uzun sür�li hakimiyy�t etm�sind� do�ma etnikin 

danılmaz rolu olar. Çünki, �mperaturçu dövl�tin stratejisinin böyük payı 

do�ma etnik üz�rin� qurulur. Ba�qa anlamla des�k, koloni dövl�tçilik 

sisteminin �n son stratejisi öz do�ma etnikini ba�qa etnikl�r qar�ısında 

�sg�r yapmaqdır. Bu üzd�n qalib etnik dövl�tin uzantısının sonucunda 

qalın etnikl� m��lub etnikl�rin qar�ı sava�a girm�si d� qaçırılmaz olar.  

 

Buna b�nz�r tablonun üz�rind� dayanan, Orta ça�ın ünlü filosofu 

�ngilt�r�li Tomas Hobbs bel� yazır: “Bu durum h�r �eyd�n artıq bir sava� 
zamanına b�nz�yir. O zamana b�nz�yir ki, insan özünün ki�is�l (��xsi) 

gücü v� öz�l çıxarından ba�qa heç bir maraq tanımır. Bel� durumda, 

�lb�td� ki, yer üzünd� s�n�t v� kültürd�n danı�maq olmaz. ... yer v� 
zaman d�y�rl�ndirm�si yapılanmayacaq, toplum, inc�s�n�t, �d�biyyat heç 
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biri olmayacaq. Onun yerini qorxunc v� ölümcül d�h��t alaraq insanları 

tük�nm�z qorxu v� ölüm t�hlük�sin� sürükl�ndir�c�kdir. �nsan kims�siz, 

yoxsul, �s�bi v� v�h�i olunca, ür�yi d�rd� dü�üb, ya�amı is� qisa 

sür�c�k”.75 Ancaq T. Hobbsa gör�, bu görüntü bir az, t�dbir, bir az da, 

qanunla gücün birl��m�si il� yum�aldılmalı v� ya�adılmalıdır. Çünki, 

qanunlar uyqulanmalı, ba�qa anlamda, t�tbiq edilm�li v� dü�ünc� 
çe�idliliyini özünd�n asılı etm�lidir. Qanunlar hakiml�rin güc ölçüsünü 

b�lirl�ndirm�li v� gör�vin n� oldu�unu tanımlamalıdır. T. Hobbs, bunların 

hamısını hakim �lin� verm�kl�, tam N. Makiavellinin seçdiyini 

t�sdiql�yir. Ona gör� ki, bunların h�r ikisi bir toplumun içind� çox 

çe�idliliyin çökdürücü oldu�unu vur�ulark�n, toplumun dövl�t v� mill�t 
eyniliyinin düz�n, güc, qanun, güv�n v� qoruma açısından g�r�kli 

oldu�unu ön� ç�kirl�r. �lkin modern dövl�tçiliyin çe�idli ol�ularına 

baxmayaraq, ça�da� v� modern dövl�tçiliyin b�lirl�nmi� dominant 

(aparıçı) bir mill�t üz�rind� qurulması �n do�al v� g�r�k�n t�m�l kimi 

q�bul olunmaqdadır. Niy� ki, ça�da� v� demokratik dövl�tçilik sistemind� 
problem, problemini aradan qaldırmaq üçün, problemi problemlikd�n azad 

etm�k g�r�kir. Bu, o dem�kdir ki, do�al olan h�r �ey, özlüyünd� problem 

olmasa da, özlüyünd�n uzaqla�an zaman, mütl�q problem� çevril�c�kdir. 

Demokratik v� ça�da� dövl�tçilikd�, böhrandan qaçma  el� bir a�amaya 

çatmı�dır ki, artıq onun üz�rind� dialoq bel� aparılmayır. Ba�qa anlamla 

deyils�, modern dövl�tçilikd� problem� çevril�c�k h�r hansı olumsuz 

nüqt�, problem olmadan aradan qaldırılmalı, onun böyüm� enerjisi 

cansizla�malıdır. Bu üzd�n demokratikl��m� sür�cin� gir�n h�r hansı 

dövl�tin ilk planını kör probleml�rin aradan qaldırlması t��kil edir.  

 

Sözsüz ki, kor probleml�rin �n zirv�si “neç� toplumlu 

dövl�tçilik”dir. Tarixs�l faktlara gör�, bir çox iqtidarlı dövl�tin �sasını 

sarsıdan güc, h�min dövl�tin hakimiyy�tin� boyun �ym�k zorunda qalan 

etnik toplumlar olmu�dur. Sumer imperatorlu�undan uzanan Osmanlı 

imperatorlu�unad�k 7000 illik t�sbit olunmu� dövl�tçilik sisteml�rinin bir 

çoxunun t�m�l pozulma nüqt�sind� etnik probleminin oldu�u 

görünm�kd�dir. Ça�da� sosioloqların ortaq dü�ünc�sin� gör�, h�r hansı 

                                                 
75 (Devid Epter. Aydınlıq �n�n�si.  Ettelaate siyasi - iqtisadi. Tehran.1996. Say 105 -106. 
s�h. 75). 



dominat v� ya aparıcı etnikin, bir ba�qa etnik içind� �ritilm�si, nova 

bombası kimi gizli v� viran edici t�hlük�dir. Bu üzd�n ça�da� v� 
demokratik dövl�tçiliyin güv�nc içind� ya�amasının ön ��rti, onun etnik 

probleml�rd�n azad olmasına ba�lıdır. Net v� netl��m�kd� olan faktlara 

gör�, yalnız ça�da� v� demokratik ulus-dövl�t sisteminin uyqulanması il� 
azad qon�u dövl�t ili�gisin� ümid ba�lamaq olar. Yalnız qon�u dövl�tl�rin 

etniks�l problemd�n azad olunmasıyla biti�ik torpaqlarda ya�ayan 

mill�tl�rin qar�ılıqlı barı�ı sa�lana bil�r. Etnik problemd�n azad olan 

dövl�tl�rin bölg� v� dünya barı�ında da, payı olduqca böyükdür. Sad�c� 
etnik problemd�n azad olan dövl�tl�r, öz insanları içind� xo�görülü - 

toloranslı v�t�nda�lıq quralları qura bil�r. Etnik sorunların h�ll olmasıyla 

do�ma kültürl�r qatı�ıqlıqdan v� eyb�c�rlikd�n qurtarar, yenid�n düz�n 

tapar.  G�n�llikd� tarix giri�imin� f�rqli girib, öz�l mill�t kimi biçiml�n�n 

bölg�da� ölk�l�rin siyasi qar�ıdırmasının �n böyük sorun, milli sınır v� 
etnik çarpı�masıdır. Tarixin b�lli bir anında iç-iç� girmi� milli sınırlar, 

uzun zaman buyunca milli etnikl�r arasında ulusal anti-nomil�rin ortaya 

g�lm�sin� n�d�n olmaqdadır. Bel� ki, h�tta zaman keçidind� barı� �ld� 
olandan sonra bel�, yaranmı� dü�m�nçilikl�r t�mamil� aradan getmir. 

B�lk� onun psikoloji etgisi keçmi�in qara bulutlarını aradan qaldırılması 

yolunda t�m�l �ng�ll�r kimi özünü göst�rir. Bel�ki,  

 

a) Z�d�l�nmi� bir milli kimlik.  

b) T�slimçiliy� u�ramı� bir milli irad�.  

c) Yasaqlıq ya�amı�  ulusal bir dil.  

d) Tarixs�l yadda�ı silinmi� öz�l bir varlıq. 

e)  Unutqanlı�a sürükl�nmı� bir milli kültür.  

f)  Uzun ill�rin m�hsulu olan bir toplumsal inanca qarı�ı yox edici 

çalı�malar. 

g) Bir mill�tin varlı�ından yaranmı� yazılı-yazısız yazınına76 qar�ı 
cinay�t i�l�mi77.  

                                                 
76 �d�biyyat 
77 �m�liyyatı 
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h) Torpa�ı yabancı dövl�tl�rin gücün� t�slim olmu�, dövl�tçiliyi 

basılmı� aparıcı v� ba�at78 bir mill�tin a�a�ılanması v.b.  

 

Azad olması il� �sar�t izl�ri sür�tl� silinmir. B�lk�, yalnız azad 

olma sür�cind� ya�am haqqı qazanar. Bu, o dem�kdir ki, özünd�n üzülm� 
sür�ci dayanır v� yenid�n do�u� a�aması ba�layır. Bir sözl� des�k, milli 

bir varlı�ın hafiz�si yenid�n canlanar. Mill�t bütün hirsil� var-yoxuna 

yiy�l�nm�y� ba�layar. Azad olmu� mill�t, tarixs�l yadda�ına qar�ı qalxan 

mill�t v� dövl�tl�rı nifr�t psikolojisi il� qar�ılama�a qalxar. Keçmi� ulusal 

dü�m�nl�ri qar�ısında üstünlük yaratmaq amacı il� siyasal, sosiyal v� 
psikoloji kompanılar yola salma�a çalı�ar. Torpaq v� mill�t sevgisinin 

azad olunması il�, insan t�bi�tind� �n saf v� l�k� götürm�z f�dakarlıq 

duy�uları pöhr�l�nm�y� ba�layar. Bir daha özg� buyuru�una ba� �ym�sin 

diy�, azad olmu� mill�t, öz dövl�tçiliyinin qorunması yolunda h�r an 

ölm�y� hazır oldu�unu sa�layar. Bu çox dü�ünülm�li v� qaçırılmaz bir 

keçid sür�cidir. Bu keçit sür�cinin sa�lam keçirilm�sind� ba�lıca gör�vi, 

yeni yaranmı� milli dövl�t üz�rin� götürm�lidir. Çünki, a�a�ılıq 

kompleksind�n qurtulan toplum, h�r bir olay üzünd�n etgil�nm�y� 
hazırdır. O, H�tta yenid�n intiqam sava�ına girm�k q�d�r duy�usal 

davranmaya �lveri�li durumdadır. O – azad olmu� mill�t – keçmi�i 
savunan h�r hansı milli-siyası davranı�a qar�ı olduqca h�ssas v� 
t�dirgindir. Onun ya�amına hakim olan, uzun sür�cli toplumsal 

qaramsallı�ın yerini özgürlük v� ulusal ba�ımsızlıq alark�n do�al 

anarxizmin ortaya çıxması da gözl�nilm�lidir. Bilims�l davranı�larıyla 

toplum içind� g�r�k�n xo�görü v� aydın görü�lüyü s�rgil�m�k yeni 

yaranmi� milli dövl�tin �n vaz keçirilm�z gör�vidir. Yeni yaranmı� milli 

dövl�t toplumçu v� payla�ımcı bir siyas�tl� özveriliyi kütl� içind� yaradar, 

a�ırı özsev�rlik yerin� yurdsev�rlik duy�ularını gücl�ndir�r. Dövl�t 
toplum içind� da�ınıq duruma dü�mü� imkanların olumlu olmasına 

çalı�ar. Da�ınıq imkanların bir araya toparlamasıyla onları topluma 

qazandırar. Bel� olarsa, toplum içind�ki do�al anarxizm d� önl�n�r, yeni 

dövl�t u�runda ir�lil�m� dön�mi ba�lark�n ilk ulus-dövl�t izl�ri özünü 

göst�r�r. Sür�tl� ulusal m�nf��tl�r� meyl göst�r�n toplum, mill�tl��m� 

                                                 
78 aparıçı-dominant 



ünsürl�rin� yiy�l�nm�kl�, ola�an üstü imkanlar �ld� ed�r. Dünya bir 

mill�tin yenid�n do�u�una tanıq olar. Bu qonuda orta ça�ın �n görk�mli 

filosoflarından birisi olan “Jan Jak Roso” deyir:  

 

“Sözsüz ki, bilgi v� f�zil�tin yaranmasında �n aparıcı rolu yurd 

sev�rlik oynayır. Bilgi v� f�zil�t  göz�lliyi il� b�z�nmi�, inc� v� canlı yurd 

sev�rlik, el� güclüdür ki, qar�ısında olan bütün �ng�ll�ri a�araq, �n 

duy�ulu q�hr�manlıqlar ortaya qoyar.” 
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2. Bölüm 
 
 

Az�rbaycan Türklüyünün ulusal kimlik biçimi 
 

Az�rbaycan Türklüyünd� tarix anlayı�ı 
 

Sözsüz ki, tarix bilgisin� yiy�l�nm�y�n h�r hansı toplum, ist�r - 

ist�m�z, azadlıq v� özgürlük anlamını m�nims�m�kd� a�ırlıq ç�k�r. Bir 

mill�tin, n� ölçüd� mill�t olmasının t�m�lind� tarixs�l bilgi yatır. Ulusal 

kimlik 79  biçiml�nm�sind� 80  tarix amili �n t�m�l omurqadır 81 . Tarix 

bilgisi, milli kimlik bilincin� anlam verir. H�r�k�t yönünü b�lli edir. Bir 

toplumun mill�t halına g�lm�sind� onun Milli Beynini geni�l�ndirir v� 
ona öz�l baxı� açısı verir. Tarix bilgisi özgür toplumların sür�kli 

ulusalla�masına yardımçı olark�n, özgürlük sava�ında olan �sir toplumlar 

üçün d� vaz geçirilm�z dayanı�ma, dir�nm� v� milli ideya ba�lantısıdır. 

H�r mill�tin milli tarix anlayı�ı, o mill�tin bütövlüyünün qarantısı olur. 

Tarix anlayı�ı bir mill�ti m�n�vi bölünm�l�rd�n, mill�taltı, mill�tüstü 

�ng�ll�rd�n, uzun müdd�tli co�rafik v� fiziks�l qopuqluqlardan qoruyur.  

 

Söz yox ki, torpaqlar tarix boyu parçalanark�n dövl�t sistemind�n 

uzaqla�a bilir, h�tta qalib dövl�tl�r t�r�find�n onun �sil sahibl�ri sürgün� 
bel� gönd�ril� bilir. Ancaq öz kökü üstünd� bit�n toplumlar bütün 

f�lak�tl�r� qatlanaraq yenid�n dirç�lm�yi ba�lır, bir daha do�u� yapır, boy 
                                                 
79 �üurunun 
80 olu�masında 
81 bel daya�ı/ sütun-e f�q�rat 



atır v� dövl�tl�r sırasına girm�yi bacarır. Az�rbaycan Türklüyü bir tarixs�l 
varlıq olaraq bu haqda bir canlı örn�kdir. 16-ci yüz illikl�rd�n ba�layaraq  

Farsın �n böyük ba� b�lasına çevril�n Rus Çarizmi, Stepl�rd�n ba�layan 

300 illik qalib yürü�ünü Az�rbaycanı bölm�kl� ba�a çatdırdı. Qacar 

Türkl�rinin Fars sülal�si il� d�yi�m�si, ölk�mizin bütünlükl� i�qal 

olunmasına yol açdı. Quzeyd� rus, Güneyd� is� Fars asimilasiyon siyas�ti 
yürüy�rk�n mill�timizin yox olunmasına höküm sürüldü. Ba�da Türk dili 

v� tarixi basqıya u�radı. Çünki, onlar bu mill�tin dil v� tarix varlı�ının n� 
güc� malik olmasını bilirdil�r. Dü�m�nl�r, Az�rbaycanda bütün varlıqların 

kökünd� Türklüyün dayanmasını görür, bu mill�tin asimila olmasının 

ba�lanqıcını do�ru ba�a dü�mü�dürl�r. Bu üzd�n önc� buda�ı kökd�n 

ayırmaq g�r�kirdir. El� buna gör�, kor zehniyy�t yaratmaq, mill�ti öz 

adından, tarixind�n uzaqla�dırmaq proj�si �idd�tl� davam edirdi. �st�r öz, 

ist�rs� özg� alanlarda çe�idli adlar, terminl�r v� anlayı�ların k�silm�d�n 

ortaya qoyulması da bu acı yürü�� qulluq amili olmu�dur. “�ran Türkl�ri”, 

“ �ran Az�rbaycanı”, “ Rusiya Az�rbaycanı”, “ �ur�vi / Sovet sosialist 

Az�rbaycanı”,  “Az�ri mill�ti”, “Az�ri xalqı” “Aran mill�ti”, “Qafqaz 

Az�rbaycanı”, v.b. terminl�rin i�l�dilm�si sistemli bir qoparma 

stratejisinin ayrılmaz bölm�si kimi h�r gün mill�tin qafasını qarı�dırmaqda 

idi.  

 

Plan, Az�rbaycanın Türk dünyasından qopması idi. Bu qopuqluq 

�n ba�da beyin d�yi�m�si il� ba�lar, Türk tarixini parçalamaq v� onun 

ortaq dü�ünc� m�rk�zini aradan qaldırmaqla davam etmi�dir. El� bu 

yürü�ün sonucudur ki, Az�rbaycan Türklüyünün bugünkü siyasal, 

geopolitik, ekonomik v� sosial ya�am t�rzind� f�ls�f� uyu�mamazlı�ı82 

aydıncasına görünm�kd�dir.  

 

Az�rbaycanın tarixs�l yeri v� yönü. 
 

Özünün öz�lligi, biti�ik do�ası, etnoqrafik durumu v� tarixs�l 
axı�ıyla ba�qa etnikl�rd�n f�rql�n�n Türk dünyası v� yaxud Türküstan, 

Asiyanın batısında, önünd�, ortasında v� do�usunda yerl���n alt - üst 7 - 8  

                                                 
82 bir-birn� uy�un olmaması 
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milyon kvatrat metrlik böyük bölg� sayılmaqdadır. Bu böyük bölg�nin 

güney sınırları �ran adlanan yerin quzeyind� yerl���n Gürgan Çayını, 

Xorasan Da�larını, Kopet, Baba, Mezduran, Tapcak v� A� Da�larını için� 
alaraq güney do�udan Hindku�, Mustaq-Kuenker Sırada�larına, güney 

batıdan is� X�z�r h�ndv�rind�n daha güney� sarı Az�rbaycanın �l�mut, 

�lv�nd da�larını iç�r�r�k H�m�dan (�s�dabad) bozqırlarından Zaqros 

sırada�larına, oradan da Kürdüstan, Süleymaniy� da�ları, Musul, K�rkük 

ucalıqlarını, Anadoludan A�d�niz� ç�kilir. Bu sınırlar ba�qa yandan is�, 
Do�u Türkistanı seyr edib Qazaqistanın quzeyind�ki �rti� bölg�sini, Aral-

�rti�i dövr ed�r�k Quzey yamaçlarına dayanır. H�min bölg� batı 

s�rh�dl�rind� Quzey Ural Da�ından ç�kil�r�k Yayıq v� �til83 çaylarının 

X�z�r� dayanan yerl�rini ihat� idir. 

 

Ba�qa sözl�, Az�rbaycan, Batı Türkistanın �n güney sınırıdır. 

Üst�ki x�rit�d� d� göründüyü kimi qırmızı cizgil� b�lirl�n�n Az�rbaycan, 

Türkistanın v� yaxud  Fars biti�ik sınırlarının �n güney bölm�sidir. Bu 

biti�ik sınırların geni�liyind� yay�ınla�an Türk ulusu g�n�llikl� Batı, Do�u 

v� Quzey Türkl�ri adıyla tanınmaqdadır.  

 

a) Batı Türkl�rinin yayıldı�ı bölg�l�r: Türkiy�, Az�rbaycan 

(�rakdan D�rb�nd�d�k), Quzey Qıbrıs, Qa�qayistan, �sfahan (Frid�n..), 

Tehran (böyük bölümü) v� �ran adlanan yerin ba�qa-ba�qa bölg�l�rind� 
yerl���n Az�rbaycan Türkl�ri, Rusiya, Suriy�d� yerl���n Cövlanda, �raqın 

quzeyinin bütünlüyünd� (�rbil, K�rkük, Musul, T�ll �t�r, M�nd�li, 
Duzxurmat), Gürcüstan(Qara yazı, Borçalı, Abxaz Türkl�ri, Axısqa 

Türkl�ri /bütünlükl� Az�rbaycan Türkc�si danı�ırlar/), Erm�nistan, 

Yunanistan, Bul�aristan, Bosniya, makedoniya, Qarada� (Montneqro), 

Muldaviya. 

 

b) Do�u Türkl�rinin yayıldı�ı bölg�l�r: Batı Türküstanda yerl���n 

Türkm�nistan (Quzey-Güney), Üzb�kistan, Qırqızıstan, Qaza�ıstan, 

Xurasan, Qaraqalpaq Türkl�ri v� Çinin i�qalında olan Do�u Türküstanda 

(Sincan bölg�si, Qa��ay, Urumçu v.b. ��h�rl�r) yerl���n Qazaq v� Uy�ur 

Türkl�ri. 
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c) Quzey Türkl�rinin yayıldı�ı bölg�l�r:  Sibir Yaqut Türkl�ri, 
Tüvalar-Xaqaslar (Abaqan Türkl�ri), Altay Türkl�ri, Volqa v� �til 
Türkl�ri, Oral yaylaqlarında ya�ayan Sibir Tatarları, Qazanlar, Ba�qurdlar, 

Çuva�lar, Krim Tatarları (Krime - Ukrayına), Qafqaz v� Da�lıda ya�ayan 

Qaraçay, Malqar, No�ay, Komuk, Macar, Fin, Litva v� Qarayı Türkl�ri. 
 

Göründüyü kimin geni� alanda yayılan Türk Ulusunun tarixs�l evi, 

Çind�n ç�kil�r�k Adriatik d�nizin� d�k uzanır. Bu uzantı çox böyük 

yayla84 v� düzl�ri iç�r�n85 bölg�dir. Bel� ki, Türkl�r, bugünkü Türkiye, 

Az�rbaycan (Zaqrosdan-Kiçik Qafqazad�k), �ran, �raq, Suriya, Misir, 

Qibris, Yunanistan, Bul�aristan, Makedoniya, Bosniya-Herzek, Kozova, 

Krovatiya, Qarada� (Montneqro), M�caristan, Finlandiya, Rusiya 

Federasiyonu, Moldaviya, Ukrayına, Romaniya, Gürcüstan, Erm�nistan, 

�f�anistan, Pakistan, Çin, Türkm�nistan, Qırqızıstan, Tacikistan, 

Qaza�ıstan, Üzb�kistan v.b. kimi ölk�l�rin ya bütünlüyünd� ya da 

bölg�l�rind� yurd salmı� v� tarix yaratmı�dır. Bu yurd salmanın tarixi o 

q�d�r uzaqlara qayıdır ki, c�sar�tl� bu torpaqlar Türkl�rin ana torpa�ıdır 

des�k yanılmamı�ıq bel�. H�tta tarixs�l faktlara dayanaraq bu torpaqların 

bir çoxunun ilkin s�rk�rd�l�ri v� dövl�t sistemleri Türk olmu�dur. Sözsüz 

ki, ya�adı�ımız ça�ın izl�ri tarixs�l olaylar v� deyi�iml�rl� ba�lıdır. H�r 
ulus v� toplumun harada ya�aması v� yurd salması k�sinlikl� onun 

keçmi�inin göst�rc�sidir.  

Dünyanın �n eski 40-a yaxın ölk�sind� yurd salan bir ulusun n� 
q�d�r böyük v� tarixs�l varlıq oldu�u danılmazdır. ��rq al�mind� tapılan 

günd�lik abid� v� tapıntıların sonucunda Türk izl�rinin bulunması o q�d�r 
addı v� normal hal� g�lmi�dir ki, tanınmı� anti Türk batılı bilgin v� 
aliml�r d� artıq onu danma�a qalxı�mırlar. Türkl�r tarix boyu 

qon�ulu�unda ya�ayan Çinlil�r, Mon�ullar, Parslarla v� 15-16-cı ça�larda 

is� Ruslar, Af�anlılar, Hindlil�r v� yen� Çinlil�r v�  Farslarla iç-iç� olmu�, 
olaylı tarixl�r ya�amı�dır. Bu ya�amın ür�yind�n do�an böyük insan 

kültürü v� uy�arlı�ın günümüz�d�k ç�kilm�si, böyük bir varlı�ın 

varolu�unun danılmazlı�ını s�rgim�kd�dir. Sözsüz ki, bu varlıqların 

varolu�unda zaman-zaman olu�maqda olan çe�idli inancların öz�l rolu 

                                                 
84 f�lat 
85 için� alan 



olmu�dur. Ancaq, ill�r boyu insanları öz etgisi altına alan inancların etgili 

duruma g�lm�si 2 v� ya 3 yüz ilin ürünü yox, b�lk� �n azı minl�r ilin v� 
h�tta 10-min ill�rin yeni�li-yoxu�lu sür�cinin sonucudur. Az�rbaycan is�, 
bu sür�c içind� sisteml��mi� v� bu uy�arlı�ın vaz keçirilm�z t�rkib 

hiss�sin� aiddir. Sayılı tarix ara�dırma m�rk�z v� inistitotlarına gör�, M.Q. 

4-cü minillikl�rd� Orta asiya v� Ön asiya bölg�l�ri Türk etnik sistemi 

altında oldu�unda çe�idli Türk g�l�n�kl�rinin d� g�li�m� alanına 

çevrilmi�dir.  

Son zamanlar “Tarix Sumerl�rd�n ba�lanır” dü�ünc�sinin 

yayqınla�masıyla Az�rbaycan v� Anadolu tarixinin d� bulanıqlı�ına son 

qoyulmaqdadır. Çünki, Az�rbaycan, Anadolu v� Quzey �raq, Seyhun-

Ceyhunla D�cl�-Firatı birl��dir�n orta zolaq, ba�qa anlamda is� iki geni� 
alanın orta yaylalarıdır. Sumerl�rin dünyanın ilk m�d�ni toplum 

adlanılması, Az�rbaycanın da bu m�d�niyy�tl� yaxın ili�gid� olmasını v� 
ya �n azından bu m�rk�zin biti�ikliyind� yerl��m�sini göst�rm�kd�dir. 

Bel� ki, M.Q. �n azı 5 min illikl�rd�n ba�layan Orta asiya axınları 

Qarad�niz, A�d�niz, X�z�r v� K�ng�r körf�zi86 arasında yurd salmı�, bu 

böyük sulardan etgil�n�n �kiçay arası87, Araz-Kur v� Urmu, Van, Azaq, 

Göyc� kimi suluq bölg�l�rd� yayılmı�dırlar. Sumerl�r �kiçay arası v� daha 

güney� – K�ng�r� q�d�r ç�kils�l�r d�, eyni kökd�n v� haman axından olan 

Quttil�r v� Lullubil�r d�, X�z�r D�nizi v� Urmu-Van-Göyc�-Azaq göll�ri 
arasında böyük güc m�rk�zi yaratmı�, �kiçay arası sınırlarında Sumerl�rl� 
v� az sonra Elamlarla birl��mi�l�r. Ba�qa yandan Quttil�r� daha yaxın 

m�saf�d� olan böyük Elam dövl�ti v� yen� quttil�r� biti�ik olan Anadolu 

Orartoları görünm�kd�dir. Bunlar v� bunlara b�nz�r bir çox örn�kl�r 
bugünki Az�rbaycanın Etnoqrafikini v� özül da�ını ulu�durmu�dur.  

 

Qissaca, tarixs�l faktlara gör�, M.Ö-sind�n günümüz�d�k uzanan 

bir k�sintisiz tarix axı�ı aydıncasına görünm�kd�dir. Bel� ki, K�ng�r 
Körf�zi alanında Sumerl�r, biraz quzey� sarı Zagrosu da için� alan 

Elamlardan Ön asiya, Kiçik asiya, Orta asiya v� daha öt�d� Sibir, �til v� 
Avrupaya ç�kil�n torpaqlarda qurulmu� �mperaturluqlar v� böyük 

                                                 
86 K�nk�r:Smerl�rin özl�rini s�sl�diyi ad/Sumerl�rin ya�adı�ı bölg�nin adı. Körf�z:x�lic  
87 D�cl�-F�rat çayların arası. 
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dövl�tl�r ProTürk, ProtoTürk, EskiTürk, OrtaTürk v� Ça�da�Türkl�rinin 

el v� el birl��m�l�ri olmu�durlar. Onlar, bir kök, bir özül v� bir ulus 

olsalar da, geni� torpaqlarda yay�ın olduqlarına gör�, çe�idli etnik v� 
xalqlarla qon�uluq etmi�, dil, g�l�n�k v� ya�am alı�-veri�i sonucunda öz�l 
kimlik� v� çe�idli adlara yiy�l�nmi�l�r. Bugün tam �minlikl� dem�k olar 

ki, dünyanın heç bir etniks�l qurumu v� varlı�ı, Türk ulusu kimi çe�idli 

adlarla s�sl�nilm�mi�dir. H�r hansı bilims�l n�d�nl�rd�n asılı olsa bel�, 
Milad Önc�sind�n günümüz� uzanan tarix ardıcıllı�ı göst�rir ki, Sumerl�r, 
Elamlar, Quttil�r, Lullubil�r, Subarlar, Mannalar, Hurril�r 88 , Kassil�r, 
Orartolar89, Hittil�r, Midiyalar90, Turukil�r, “Gilzan, Zamua, Qızılbunda, 

Allabria, Karalla, Bu�ta, M�ssi, Surikas, Alatey�, Ui�di�, Zikertu, Andia, 

Subi, Sanqibutu, Puluadi, Saklar 91 , Qam�rl�r, 92 Massagetl�r, Kassil�r, 
Kaspil�r, Ar�akla, 93  Atropatenl�r, Hunlar, Tabgaçlar, GökTürkl�r, 94 

Uy�urlar, X�z�rl�r, Sabırlar, Avarlar, Q�nq�ll�r, Türke�l�r, Qarluqlar, 

Peç�n�kl�r, Uzlar, Bul�arlar, Finl�r, Qıpçaqlar,95Qaraxanlılar, Albanlar, 

Aranlar, Az�rbaycan Sacil�ri, Az�rbaycanlıla�mı� �r�b R�vvadil�r, Araz-

Kür ��ddadil�ri, �irvan�ahlar, X�l�cl�r,  O�uzlar, S�lcuqlar, Atab�ylil�r, 
Qırqızlar, Qazaqlar, Türkm�nl�r, Üzb�kl�r, Türkmanlar 96 , Eld�nizlil�r, 
Monqol-Türk birliyi, Q�zn�vil�r, Xar�zmil�r(�ahlılar), Osmanlılar, 

Qaraqoyunlular, A�qorunlular, S�f�vil�r, Az�rbaycan Xanlıqları, 

Av�arlar, Qacarlar v.b. kimi  el v� el birl��m�l�ri bir etnikd�n, bir dild�n, 

bir özül da�dan y�`ni Türk Etnolojisind�n tör�nmi� v� çe�idli Türk soy v� 
Türk boylarını yaratmı�dır. Yuxarıda da qeyd olundu�u kimi, Az�rbaycan 

bu böyük Etnoqrafik v� Etnolinquistik dayr�nin batı körpüsüdür. 

Eramızdan qabaq 2-ci min illiyin axırı, 1-ci min illiyin �v�ll�rind� Zaqros 

da�ları bölg�sind� b�`zi kiçik b�ylikl�r yarandı. Gilzan, Zamua, 

Qızılbunda, Allabria, Karalla, Bu�ta, M�ssi, Surikas, Alatey�, Ui�di�, 

                                                 
88 (Xurril�r) 
89 (Urartu) 
90 (Madlar) 
91 (�skifl�r,��quz) 
92(Kimmerl�r)   
93 (�r��kil�r,Partlar,��kanlar) 
94 (Göytürkl�r), 
95 Kumanlar), 
96 (Türkman Eli, Türkmaniy�, �raq v� Suriya Türkl�ri) 



Zikertu, Andia, Subi, Sanqibutu, Puluadi v� dig�rl�ri vardı. Ancaq onların 

�n qüdr�tlisi Zamau idi...97 

 

Az�rbaycanda Türk mill�tinin g�li�m�si! 
 

Dünyanın �n adlım bilim inistutlarının son ara�dırmalarına gör�, 
Türkl�rin ata yurdu yalnız Orta asiya yox, daha geni� alanı için� 
almı�dır.“Türkl�rin �sil ilkin v�t�nl�ri olmu� Orta asiya yalnız X�z�r 
d�nizi v� Aral gölü arasındakı �razil� m�hdudla�mamı�, b�lk� o, Oral v� 
Altay da�ları arasındakı �razid�n geni�, y�`ni böyük, onun ��rq kanununda 

Balxa� gölü, q�rb kanununda X�z�r d�nizi v� m�rk�zind� Aral gölü 

yerl��ir. Dem�k bütün Az�rbaycan, X�z�rin �trafı, Z�ngan, Q�zvin, 

H�m�dan v� h�tta ça�da� Türkiy�nin ��rqi v� m�rk�zi d� Türkl�rin �sil v� 
ilkin v�t�nl�rinin bir qism�ti olmu�dur.”98 

 

      Bu torpaqların z�ngin do�ası, heyvandarlıq v� �kinçiliy� uy�un 

oldu�u, geni� kütl� axınına n�d�n olmu�dur. Bel�ki, M.Q. 5 v� 6-ci 

yüzillikl�rd�n ba�layaraq Sumer axınları il� yana�ı çe�idli axınlar 

k�silm�k bilm�mi�dir. Bu axınların g�n�llikl� barı� içind� olması v� qan 

tökülm�d�n, basqı yapılmadan g�rç�kl�nm�si g�lm�l�rl� yerlil�r arasında 

olan ünsiyy�t v� yaxınlı�ın göst�rg�sidir. �lb�td� b�zi zamanlar 

toqqu�maların da istisna olmaması görünm�kd�dir. Ancaq köçm�nl�rl� 
yerlil�r arasında olan basqılı ili�gil�rin bir çoxu da göz� çarpmaması v� 
olan qaynaqlardan �l� g�lir. Bir çox tarixçi bilginl�r� gör�, yeni köçl�r 
bugünkü Az�rbaycan v� h�nd�v�ri üçün güc birliyi, insan çoxlu�u, 

ya�ayı� bölg�l�ri, qar�ılıqlı ilgi alı�-veri�l�ri v� yava�-yava� ��h�rl��m� 
m�d�niyy�t sistemini �rm��an g�tirmi�dir. H�r köç özüyl� çe�idli ya�am 

t�crüb�sini g�tir�rk�n, ba�qa köçl�rd� d� t�crüb� qazanma�ı bacarmı�dır. 

Bu köçl�rin uzun sürm�si v� qalib�n bir v� ya iki, üç yaxın zolaqlardan 

olması da el birl��m�l�ri v� tale birl��m�l�rini olu�durmu�du. Bel�ki, yol 

uzaqlı�ı, f�sill�rin d�yi�k�nliyi, bölg� v� daglıqların s�rtliyi, v�h�i heyvan 

                                                 
97 Arazo�lu, Müxt�s�r Az�rbaycan Tarixi, BAB kitabxanası yayını, Bakı 2000. s21 ). 
98 (*Prof. Zehtabi, �slama q�d�rki �ran türkl�rinin dili v� �d�biyyatı, �xt�r n��riyyati, 
T�briz, 2001, s9). 
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yürü�l�ri, yol üstü olan yerlil�rin qar�ı durmaları v.b. çe�idli köçm�nl�ri 
birl��m�y� v� tal`e birliyin� ç�kir v� h�tta onların �b�di birl��m�sin� �l 
veri�li imkanlar yaraldırdı.  

N� is�, yeni g�l�nl�rin yava�-yava� yerlil�rl� qatılması, yeni 

inki�af sür�cin� gir�n kütl� dilini d� z�nginl��dirmi�, onun birl��dirici 

özülünün yaranmasına n�d�n olmu�dur. Yerli v� g�lm� kütl�l�rin 

qovu�ması v� bu birlikd�n ortaya çıxan yeni g�l�n�kl�r, ProTürk* 

(Miladdan qabaqki Türk dilin� ProTürk d� deyilir. Ba�qa sözl� �lkin 

Türk.) sür�cinin d� gücl�nm�sin� v� m�rk�zl��m�sin� yol açmı�dır. 

Göründüyü kimi, böyük gümana gör�, dünyanın ilkin inteqrasiya olu�umu 

da buradan ba�lamı�dır. Sümerl�rin Güney v� �kiçay arasında �lkin 

Hirogilif (Mixi) �lifbanı yaratması, h�r yerd�n daha �rk�n Az�rbaycanda 

öyr�nilm�y� v� yayılma�a ba�lamı�dır. Çünki, Sumerl�rin yaratdı�ı dil 

qaydaları v� yazı sistemi Az�rbaycanda yerl���n el birlikl�ri üçün böyük 

alanda daha da do�ma idi. Bu açıdan Sumerl�rin yaratdı�ı mixi �lifba o 

günkü Az�rbaycanda ç�tinlik yaratmadan öyr�nilir v� yayılırdı. Nec�ki, az 

sonra bugünkü Az�rbaycanı da iç�r�n Elam imperatorlu�u Sumerl�rd�n 

alınan mixi �lifbanı daha da geni� v� uy�un duruma g�tirmi�, sonralar 

hirogilif sisteminin  a�urlara ve  Farslara keçm�sinin ana m�rk�zi 

olmu�dur. Dem�k dil, Az�rbaycanda olu�an mill�t v� ya toplum 

yüks�li�inin özül da�ı kimi �n ön�mli yer almaqdadır. Dilin Az�rbaycanda 

m�rk�zl��m�si il� var olan kiçik q�bil� v� qovm deyiml�ri d� çox tez bir 

zamanda otomatik olaraq assimil� olma�a ba�lamı�, yazının ortaya 

g�lm�si il� bütünlükl� aradan getmi�dir. Türk dilinin g�li�m�si v� var olan 

ya�ama qatqı qatması, Türk ya�am f�ls�f�sinin t�m�l dayaqlarını 

yaratma�a ba�lamı�dır. Dilin çevr�d�n alıçı xasiyy�ti v� çevr�y� sobyektiv 

varlıq qazandırması, öz-özlüyünd� yiy�l�nm� v� malik olma zehniyy�tini 

yaratma�a ba�lamı�dır. Do�anın insana verdiyi h�r obyekt, insan 

t�r�find�n qar�ılıqsız buraxılmamı�dır. Bu qar�ılıqlı alı�-veri� Az�rbaycan 

insanıyla Türk dili arasında el� ili�gi yaratmı�dır ki, torpaq amili il� insan 

amilini eynil��dirmi� v� birl��dirmi�dir. Dilin yazılı sistem� girm�si il� 
sosiyal savadla�ma ba�lamı�, yazılı qurallar99 yaranmı�dır. �nsan acı-dadlı 

                                                 
99 qanunlar 



duy�ularını yı�ma�a ba�layınca önc� sözlü, sonar is� yazılı �d�biyyat 

yaratmı�dır.  

Duy�uların dil� g�lm�si il� musiqili n��m� yaranmı�, yava�-yava� 
kütl� duy�usunu ox�ayan müzik al�tl�rinin d� yaranması ortaya çıxmı�dır. 

Ya�am alanını qullu�a almaq çabasında yeni�-yoxu�lu �ng�ll�rl� u�ra�an 

toplum, özün�, gücün�, çevr�sin� uy�un olan �n �lveri�li imkanlara �l 
uzaldaraq yeni kimlikl�r qazanmı�dır. Az�rbaycanda, bu kimlik 

qazanmanın sür�ci öz öz�l keyfiyy�tl�ri il� bugünkü �ran adlanan 

bozqırlarla tam-tamına f�rqili olmu�dur. El� bu üzd�n 7000-illik 

Az�rbaycan Türk tarixinin 2500 illik  Fars  tarixil� qon�uluq etm�si v� 
geni� ili�gi qurmasına baxmayaraq bu iki mill�td� dil, tarix, g�l�n�k, 

din 100 , görünü�, ruhsal davranı�, sosial-siyasal görü� bir-birind�n tam 

f�rqili v� d�yi�ikdir. 

 

      Jacob M . Landao öz adlım “PanTürkizm” kitabının 10-cu 

s�hif�sind� M�car y�hudisi olan g�ziçi v� ara�dırıcı yazar “Arminius 

(Herman) Vambery” dilind�n ilginc bir b�nz�tm�ni ir�li sürür: “Tüm 

Türki qurupların fiziksel özellikleri ve geleneklerine göre alt bölümlere 

ayrılmı� bulunan tek bir ırka ait oldukları (b�llidir).”101 

 

 

Dil amilinin Az�rbaycan Türklüyü üz�rind� f�ls�fi etgisi 
 

Çox geni� anlamıyla dil, h�r hansı bir toplumun dü�ünc�, duy�u v� 
dünya görü�ünü, davranı� gücünü v� ya�am sürücülüyünü s�rgil�y�n canlı 

varlıqdır. Türk dili geni� alanlarda yayılan, ancaq biti�ik yaylaq v� alanda 

da�ıntılı durumda ya�ayan insanları bir araya g�tirm�kd�, onlara birg� 

                                                 
100 (Din qonusu d�yi�k�n oldu�u üçün tarix boyu qalib-m��lub ili�gil�rin qar�ısında 
d�yi�ik durumlara dü�mü�dur. �slam �r�bl�rin sült�sil� h�r iki türk v�  fars  mill�tl�ri 
arasında yayılmı�dır. Hal bu ki, �slamdan önc� türkl�rl�,  farslar arasında din birliyinin 
birc� bel� örn�yin� rasla�maq olmaz! Tarixin k�sin örn�kl�rin� gör� Az�rbaycan da daxil 
olmaqla türk düyasının qalib inancı milladdan çox eskil�r� dayanan t�ktanrıçılıq 
olmu�dur, Halbuki,  farslar islama q�d�r hep odcu (At��p�r�st) olmu�durlar. Göründüyü 
kimi bugünkü türk- fars  arasında  t�kc� ortaqlıq yaradan din amili d� do�u�da ayrı-ayrı 
olmu�dur.) 
101 *(Pantürkizm, Jacop M. Landau, Türkcesi: Mesut Akın, �stanbul, Aralık 1999, s10) 
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i�ar�t, birg� görü�, birg� duy�u ifad�si, cansız n�sn�l�ri 102  s�sl� 
canlandırma, yaxın canlıları adla s�sl�ndirm�, çevr�ni i�ar�tl� deyil, 

a�ızdan çıxan iç duy�uyla anlatma�ı öyr�d�n bir sistem olqusu olmu�dur. 

�lk insan n�sn�y� ad verirk�n, o adları m�nims�mi� v� özü d� h�m�n 

adlara ba�lanaraq sosial t�m�l qurma�a ba�lamı�dır. �lkin insan, do�aya 

nec� baxmı�dırsa, el� d� ona ba�lanmı�dır. Bir ad öz ardıca bir ya�am 

t�rzini ortaya qoymu�dur. Bu ortaya qoyulan ya�am t�rzi, b�lli bir toplum 

üçün qudsallıq v� ya qar�ılı�lı alanlar yaratmı�dır. Bel� g�li�m� 
sür�cind�ndir ki, toplum içind� ortaq ç�rçiv�l�r, inanclar v� birc� 
anlayı�lar ortaya çıxmı� v� m�nims�nm�y� ba�lamı�dır. H�r ortaya çıxan 

bir sözcük, toplum malına çevrilmi�, onun üz�rind� dayanı�ma v� dir�ni� 
m�ntiql�ri yaranmı�dır. Dil yarandıqca toplum qar�ılıqlı ilgil�nm�y� meyl 

göst�r�r�k, i�ar�t v� s�s alı�veri�in� qalxmı�dır. Bir öyr�nil�n s�s v� ya 

söz t�krar olaraq qalargi hal� g�lmi�dir. H�r s�s, öz çevr�sin� ili��r�k yeni 

boyutlar almı� v� do�u�a ba�lamı�dır. Dil, h�r toplumda oldu�u kimi, 

Türk topluluqlarında da, v�hd�t v� toparlayıcı güc olaraq ana kimlik 

simg�si olmu�dur. H�r �ski mill�tin g�li�m�sind� rol oynayan çe�idli 

amill�ri göz� alaraq, Türk mill�tinin mill�t olmasında �n ön�mli rolu dil 

oynamı�dır. Sözsüz ki, Türk dilinin yaranmasının k�sin tarixi yalnız 

t�xminl�r üz�rind� deyil� bil�r. Ancaq bu dilin dünyanın �n �ski dili 

olması v� ya �n azında �n �ski dünya dili olmasında artıq �übh� 
qalmamı�dır. Örn�k olaraq Qobustan köhüll�rind�ki ma�aralar üz�rind� 
ç�kil�n pictografik (��killi) yazılar, çox geçm�d�n haman �razid� tapılan 

çe�idli da�qazmalarda (örn�k: Azıx) ideografik (Fikir bildir�n) yazılara, 

biraz sonra tapılan anıtlarda i�ar� x�tl�rin� çevrilir. Sözsüz ki, ilkin insan, 

h�r hansı çizgid�n daha önc� danı�ma�a ba�lamı�dır. Bel� olan halda 

Qübustan izl�rinin 12-min il ya�ını t�sdiq ed�n bilim insanları Türk dilinin 

sisteml��m�sinin ilk varyantlarının �n azından 10-min il olmasının da 

y�qinliyi üz� çıxır. Tarix açısından Sumerl�r� yaxınla�dıqca Türk dilinin 

varlı�ı yava�-yava� ortaya çıxmı�dır. Sumerl�rd�n qalan yazı izl�ri v� bu 

izl�rd�n �l� alınan sosial çizgil�ri103, Türkl�rin d� h�min çizgil�r� ba�lı 
olmasını aydınladır. Sumerl�rin ardını tutan Elamların dil alanında daha da 

ir�lil�m�si, sözcükl�r� daha da sistem verm�si v� ilkin qayda yaratmasını 

                                                 
102 �ey 
103 x�tl�ri 



dilçilik bilimi t�sdiql�m�kd�dir. Son 50-60 ild� Avrupa, Amerika v� 
Rusiya bilim m�rk�zl�rin Türk torpaqlarına aid olan qazıntı i�l�rinin 

sonucu tarix bilimind� d�rin d�yi�ikliy� n�d�n olmu�dur. Sözsüz ki, bu 

arxolojik çalı�maların sürm�sil� daha da d�yi�ik faktların ortaya çıxması 

qaçırılmazdır.  

Bu çalı�malardan �ld� olunan arxolojik sonuclara gör�, M.Ö.-

sind�n çox qabaq zaman, orta asiya insanı dilini g�li�dirmi�dir. 8-ci 

yüzilliy� aid olan Orhun abid�l�ri, GökTürk imperaturlu�unun daha 

formala�mı� Türk dilini i�l�tm�sini göst�rir. Bu abid�l�rind� yazılan dil, 

GökTürkl�rin v� Uy�urların geni� dil qrafikinin cüml� v� söz qurulu�unu 

ortaya qoyur. Bu kitab�tl�rd� dövl�t quralları v� i�l�ml�ri yazılır. Türk dili 

artıq bir imperatuluq dili olaraq göst�rilir. Bu durum eynil� Az�rbaycan 

torpaqlarında da göz� çarpır. Baxmayaraq ki, bu bölg�d� ged�n qazıntı 

i�l�ri son zamanlara dayanır v� bu qazıntılar bir çox zaman panFarsist v� 
paniranistl�r t�r�find�n �ng�ll�nir. Ancaq �ld� olan sonuclardan b�llidir 

ki, ortasiya, önasiya v� ortado�unun ya�am tarixi g�n�llikl� v� Türk tarixi 

öz�llikl� böyük alanda eyni anlamı ifad� edir. Az�rbaycan v� onun daha 

güneyind�n tapılan da�yazılarının batı bilginl�ri t�r�find�n oxunması �ski 

Türkl�rin ça�da� Türkl�r� n� q�d�r yaxın olmaqlarını isbatlayır. Sumer, 

Elam, Qutti, lullubi, Mana, Mediyadan qalan adların oxunması v� bu 

adların ça�da� Az�rbaycanda danı�ılan dil il� üst-üst� g�lm�si, Türk 

dilinin Az�rbaycan Türklüyünün mill�t halına g�lm�sind� vaz keçirilm�z 

rolunu göst�rm�kd�dir.  

 

 

Az�rbaycanda  Türk mill�tinin g�li�m�sind� Türk dilinin rolu 
 

 Dilçi aliml�rin ortaq dü�ünc�sin� gör�, Türk termeninin geni� 
i�l�dilm�sinin zamanı Hun �mperaturlu�unun ça�ına dayanır. Hun 

imperaturlu�unun xidm�tind� olan GökTürkl�rin bu imperaturluqdan 

sonra dövl�tl�r qurulu�u m�hz Türk adıyla olur. Miladın 4 v� 5-ci 

yüzillikl�rind� yava�-yava� böyüm�y� ba�layan v� geni� q�bil� ve el 

birl��m�l�rini olu�duran döyü�k�n, qorxmaz v� ölüm� qo�an Turan ellil�r, 
çox geçm�d�n Türk Hun imperatorlu�unda böyük öncüllükl� geni� yerl�r 
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alma�a ba�ladılar. Hunların gücd�n dü�m�si Mu�ul Çuvan-Çuvanların 

bölg�y� kölg� salmasına n�d�n olmu�dur. Bu üzd�n soy v� kök 

yaxınlıqları olan A�na eli Mu�ullarla bir ittifa�a girm�y� üstünlük 

verdil�r. Çuvan-Çuvanların gücd�n dü�m�si il�, 552-ci ild� A�na eli 

Çuvan-Çuvanları yen�r�k �lk d�f� tarixd� Türk adlı bir dövl�t t�m�lini 

qoyma�a ba�ladı. Özl�rini GökTürk* (*Türk: Qorxmaz, �gid, Gök:Göy, 

�lahi, Qudsal. GökTürk: Qudsal Qorxmaz.) adlandıran el birl��m�l�ri az 

bir zamanda bütün step v� h�nd�v�rd� olan soyda� el birl��m�l�rini öz 

himay�si altına aldı. 745–ci il�d�k uzanan GöyTürk �mperaturlu�unun 

qoydu�u �n qalar�ı irsiyy� özünd�n önc�ki atalar tarixinin ad mahiyy�ti v� 
milli kimlik adı oldu. GökTürkl�rin �n böyük ba�çılarından biri 

imperatulu�un ba�baxanı Tunyuquq, Bilg� Xaqan olmu�dur. O, ilk k�z 

olaraq Türk adı da�ıyan bir dövl�t sistemi yaratmı�dır.  

 

G�n�llikl� GöyTürkl�r Dövl�t sistemini milli ideolojiyaya 

ba�lark�n, üç özül  da�ı GöyTürk dövl�tçiliyinin ba�ında yerl��dirmi�l�r: 
 

a)  Çin,i basqı altında tutmaqla, Türk dövl�ti rahat olub, yem�kd�n 

t�min olsun. 

 

b) Çin,d� da�ınıq olaraq s�p�l�nmi� Türkl�r ana yurdu Ötük�n� 
qayıtmalıdırlar. 

 

c) Asiyada n�q�d�r Türk varsa Türk xaqanının bayra�ı altına 

toplanmalıdır.104 

 

B�lli oldu�u kimi, dövl�tçiliyin t�m�lind� milli ideoloji t�m�lin� 
dayanan zaman dövl�t  yön�diçil�ri n� ist�dikl�rini, nec� ist�dikl�rinini, 

n� zaman ist�dikl�rini v�  kimd�n ist�m�kl�rini bir yapıd olaraq ortaya 

qoyma�ı bacarmı�dırlar. 734-cü ild� Bilg� Xaqan öldu. Yenisey 

Da�qazmalarında Bilg� Xaqan dilil� tapılan k�tib�d� yazılır:  

 

 

                                                 
104 (* Türkl�rin tarix v� kültürl�rin� bir baxı�, Dr. C. Hey�t, Kaviyan yayınları Tehran 
1986, s21)                                                                                         



 

“EY TÜRK M�LL�T�, ÜST� GÖK YIXILMAZ, ALTDA YER 

D�L�NM�ZS�, DÖVL�T�, TÖR�N� K�M YIXA B�L�R!” 

 

Aydındır ki, GökTürkl�rin Dövl�tçilik sistemind� olan Türk 

özülünün yaranı� ça�ı qıssa v�d�li bir tapıntı deyildir. Tarixin göst�rdiyin� 
gör�, Sumerl�rd�n ba�layan dövl�tçilik g�l�n�yi Türk ell�rinin içind� 
yayılaraq el g�l�n�yin� çevrilmi�dir. Ancaq GöyTürkl�r� d�k dövl�tçilik 

sistemi el v� q�bil� kimliyi üz�rind� qurulmu�dur. Bel� ki, el 

birl��m�l�rinin ba�ında dayanan böyük xan, elin �n aparıcı ba�çısı kimi, 

h�m d� dövl�t ba�çısı olmu� v� el birl��m�l�rinin dövl�t ba�çısı tanınırdı. 

Dem�k GökTürkl�rd�n daha 5000-il qabaq bölg�d� v� öz�llikl� 
Az�rbaycanda hakim olan el birl��m�l�ri h�r hansı ad da�ımasından asılı 

olmayaraq Türk dilli v� zaman-zaman g�li�m�kd� olan Türk tör�li 
g�l�n�ks�l toplumlar olmu�dur. Sözsüz ki, bütün bu g�li�m�l�rin 

m�rk�zind� Türk dili v� bu dild�n ortaya g�l�n ya�am f�ls�f�si 

dayanmaqdadır. Biraz geni� alanda Türk dili d�, bütün ba�qa dill�r kimi 

tarixs�l gör�vi üz�rind� yayıldı�ı yerl�rd� insanların dü�ünc� v� duy�u 

sistemini olu�durmu�, onların ortaq t�m�lini, bildirisini, anlatım v� 
birl��dirici ba�ını biçiml�ndirmi�dir. Bir sözl�, Türk dili el birlikl�rinin 

birl��m�sind� �n böyük rol oynamı�dır.  

 

 

 Az�rbaycanda Türk milletinin m�rk�zl��m�sind� 
dövl�tçiliyin ön�mi! 

 

Sözsüz ki, Az�rabaycanda Türk dövl�tçiliyinin g�l�n�ks�ll��m�si, 

bütün Türk tarixind� oldu�u kimi el, el birl��m�l�ri, tayfa v� q�bil�l�r 
üz�rind� olmu�dur. Bu danılmaz g�rç�kdir ki, Türk insanı Türk oldu�unu 

deyil, q�bil�, el, xaqan v� bu kimi mill�t altı amill�ri m�nims�mi�, onu 

tanımı� v� üz�rind� dayanmı�dır. Bu  dövl�tçilik sistemi öz zamanına gör� 
n� q�d�r d� do�al olmu�sa, Türk insanının ça�da� dövl�tçilik baxı�ında 

olduqca uyumsuzluqlara yol açmı�dır. Sözsüz ki, bir mill�tin tarix bilinci, 

�n çox o mill�tin tarixs�l dövl�tçilik g�l�n�yind�n b�sl�n�r�k dü�ünc� 
olqusunun biçiml�ndirir. Bir toplum, hafiz�sil� mill�t� çevril�r. Hafiz�nin 
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n� d�r�c� güclü oldu�u v� ya olmaması o toplulu�un mill�t� 
çevrilm�sind� danılmaz rol oynayır. Hafiz� bir mill�t t�r�find�n sür�cli 

yaranarsa, dövl�t t�r�find�n arxivl�n�r, n�sill�r arası ortaq ulusal kimlik 

olu�umuna çevrilir. H�rgah, tarix hafiz�si ya�anan olqular arasında 

harmonik sistem kimi görün�rs�, o mill�tin özün� tabeçiliyi k�silm�z hal� 
g�lmı� olar. Bu, o dem�kdir ki, milli hafiz� yaranandan b�ri k�sintisiz 

olaraq bir anlamı s�rgil�m�y� xidm�t ed�r v� mill�tin g�n�l anlayı�ının 

ölçü v� ç�kisini b�lirl�ndir�r.  

Örn�yin, Çin, Misir v� ya Almaniya kimi toplumlardır. Bu mill�t-
dövl�tl�r d� �z�ld�n oturaq dövl�tl�r olmamı�lar. Onlar da Türkl�r kimi 

önc� q�bil�l�r, el birl��m�l�ri, kiçik topluluqlar olaraq dövl�t sistemi 

qazanmı�dırlar. Ancaq Türkl�rd�n daha �rk�n mill�t-dövl�t anlamını 

qapsamı�, dövl�t v� mill�t ili�gil�rini sa�lama almı�lar. Çin, Misir (�r�b) 

mill�tl�rind�n danı�ark�n ba�qa adresl�ri axtarma�a g�r�k qalmır. Çinin 

dövl�t v� mill�ti105 eynil��ir, eyni ifad� da�ıyır v� tam ayrılmaz bir ulusal 

tarix hafiz�sin� dayanır. Bu üzd�n Çın tarixind� çe�idli soy, boy, tayfa 

hakimiyy�ti olsa bel�, hamısı Çin Tarix Hafiz�sind� yerl��ir. Misir v� 
almaniya da az-çox çin kimliyin� b�nz�r uyuma sahibdirl�r. Az�rbaycan 

tarixin� g�linc�, sorunun ç�kisi bir yana qalsın, t�m�l olaraq bir b�lirsizlik 

ortada dola�ır. Bu b�lirsizlik yalnız Az�rbaycan deyil, h�m d� Anadoluda, 

Qafqazlarda, h�tta tarixi Türküstanın ba�a-ba�ında görünür. Tarixi 

Türküstanda GökTürkl�rin 552-ci ild� ilk d�f� olaraq sülal� v� q�bil� yox, 

soy dövl�tçilik yaratması, Türk ulusal b�ll��ini106 yaratma�a ba�lasa da, 

onlardan sonra Uy�ur, O�uz kimi dövl�tl�rin yenid�n tayfa, q�bil� dövl�t 
yaratmaqları, GöyTürkl�rin yaratdıqları mill�t-dövl�t �n�n�sini yarı yolda 

qoyur. H�min yalnı� g�l�n�yin sonucu olaraq bugün Türk tarixind�n söz 

açılanda ucsuz-bucaqsız bir sıra çe�idli adlar meydana g�lir. H�tta i� ora 

çatır ki, b�zi ünlü Türk tarixçil�ri bel� ifad�l�r i�l�dirl�r: “AtaTürkün �lil� 
Osmanlı imperoturlu�u yıxılandan sonra Türk dövl�ti quruldu!!!” v� ya, 

“Osmanlı Padi�ahı, Sultan S�lim, �ran �ahı(?), �smayili Çaldıranda 

yendi!!!”  

                                                 
105 Burada Çin dövl�tinin türkl�r�, mon�ullara v� ba�qa azınlıqlara qar�ı �ovinisti baxı�ını 
göz ardı etm�k olmaz. Yalnız, Çın etnikinin sayını dü�ün�rs�k oranın h�r hansı rejim 
içind� olmasından asılı olmayaraq bir mill�t-dövl�t sistem olması k�sindir.  
106 hafiz�,yadda� 



Göründüyü kimi Osmanlı dövl�ti Türk dövl�ti deyildir kimi 

göst�rilir v� AtaTürkün Osmanlı-�slam sentez dövl�tini yıxandan sonra 

Türk dövl�tçilik g�l�n�yini qurma�a ba�layır. �ah �smayil is�, �ran �ahı 

adlanılır. V� onun Osmanlı Sultan S�lim t�r�find�n yenilm�si böyük 

sevincl� qar�ıla�ır. Hal buki, O zaman �ran adlı bir dövl�t ortada yoxdur. 

�n azından Türk soylu bir S�f�vi Dövl�ti var. Göründüyü kimi, bulanıq 

tarix zehniyy�ti, yalnız kütl� deyil, h�tta aydın Türkl�rin d� tarix 

bilincind� d�rin çatlaq yaratmı�dır. Sözsüz ki, Az�rbaycan Türklüyünün 

bulanıq zehniyy�ti d� el� bu yalnı� tarix baxı�ından qaynaqlanır. Keçmi� 
s�tirl�rd� qeyd oldu�u kimi, Sumerl�rd�n az sonra yaranan Elam, Qutti, 

Lullubi, Hurri, �skit, Kamer Aratta, Urarto, Hitt, Manna, Mada kimi 

dövl�tl�r m�hz Az�rbaycanda, Anadoluda yarandıqları üçün Az�rbaycan 

v� Türkiy�nin �ski dövl�t sisteml�ridir. Az�rbaycan v� Anadoluda Türk 

dövl�tçiliyinin 11 v� 12 yüzillikd� Q�zn�vil�rin, S�lcuqların, 

Çingizxanlıların (Mon�ul-Türk birl��m�l�ri) g�lm�si il� ba�lanması 

dastanlarının n� q�d�r bo� v� milli kimlik �üurundan yoxsun olması 

günd�n-gün� aydınla�maqdadır. Bu arada b�zi dar görü�lü v� mühafiz�çi 

tarixçil�rimiz o q�d�r ir�li gedirl�r ki, Amerika v� Avrupa inistitutetl�rinin 

Türk tarixi haqqında yaydıqları d�rin bilgil�ri bel� �antaj v� provkasiyon 

meydanına çevirirl�r.  
 

Az�rbaycanda 1918-ci ild�n önc� dövl�tçilik sistemi olubdurmu? 

Bu sorunu ortaya qoyanlar iki qurupdurlar. Birincisi ayıq-sayıq 

dü�m�nl�rimiz, �kincisi is� tariximizi yarımcıq öyr�nib, yarımcıq 

öyr�tm�kd� israrlı olan özümüzden olanlardır. Kims� çıxıb da diy� bil�r 
ki, �n azı Huril�rd�n ba�layan v� Qacarlarda sona çatan sülal� dövl�tl�ri 
Türkl�rd�n ba�qa kiml�r olmu�durmı? Kims� çıxıb iddia ed� bil�r ki, 

bugünkü Az�rbaycan yaylası adlanan güney Qafqazlardan do�u 

Zagrosad�k ç�kil�n bu da�-da�larda Türkl�rd�n ba�qa ayrı yerli dövl�tl�r 
d� olmu�durmu? Bugünün Az�rbaycanı, k�sinlikl� Quttil�rin, Elamların, 

Saqaların, Kamerl�rin (Qam�r), X�z�rl�rın, Mannaların, Mediyaların, 

Albanların, �ırvan�ahların, S�f�vil�rin, Av�arların, Qacarların v.b.. Kimi 

sülal� dövl�tl�rin evladlarıdırlar. Bu sülal� dövl�tl�r, bir günd� ortaya 

qonan dövl�t sistemleri deyill�r ki, kims� durub onları bir-birind�n ayrı 
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ara�dırma�a qalxsın! Onlar ardı-ardından g�l�n soy bir, dil bir, el bir 

çe�idli batı Türkl�ri olmu�durlar.  

 

Alman dövl�tçilik tarixini ara�dıranda, Germ�n termenil�, 
Germ�niya termeni el� birl��ir ki, kims�nin ona toxunacaq gücü qalmır. 

Halbuki, Pros dövl�tinin tarixind� �n azından 38 ba�ımsız dövl�t birliyi 

varidi. Bu 38 dövl�t hamısı German olduqlarını dü�ünür, h�tta �n t�miz 

German oldu�unu isbat etm�k üçün k�sintisiz olaraq bir-biril� 
sava�ırmı�lar. Pros, Bavariya, Baden, Saksoni, Hes, Vürtomberg, 

Darmoçtaq, Karlesrohe v.b.. Kimi müst�qil �ahlıqlar olan Prosa bac 

ver�nl�rinin tarixini yalnız Almaniya tarixind� ara�dırmaq mümkundur. 

Dem�k Almaniyada olanlar, n� üçün v� hansı n�d�nl�r� gör� 
Az�rbaycanda olmaz hal� g�lir!? Aydındır ki, ortada dövl�t v� mill�t 
irad�sini olqulandıran bir sistem görüntüsü olmalıdır. Do�rudur ki, tayfa, 

sülal�, ümm�t, xanlıq, atab�ylik kimi dövl�t sisteml�ri keç�ri oldu�undan 

Milli Etnik Dövl�t sisteminin yaranmasına �ng�l olur, ancaq özü-

özlüyünd� mill�t sistemind�n qıraqda qalmayır v� öz qayna�ı olan 

ulusundan qaynaqlanır. Mill�t bir soy olaraq qalar, yeni�-yoxu�larıyla 

ufanır v� dirç�l�r. Çünki mill�t, insan dem�kdir, insanların toplusu is� 
ruhsallanmi� bir biolojik varlıqdır. Az�rbaycan Türk mill�ti bir ruhs�l 
biolojik varlıq olaraq bu qonu içind� anlam tapır v� t�rif olnur.           

Az�rbaycan varlı�ının biçiml�nm�sind�, ulusal Türk 
kültür kimliyinin rolu 

 

Bir toplumun anla�ılan kimliyi, ortaya qoyabil�c�k do�al tanıtım 

t�rzi, sad�c� “m�n kim�m, kiml�rd�n�m, haradan g�lmi��m, oldu�um, 

bulundu�um yer haradır!„yanıtına ba�lıdır. Ayrıca bir toplumun, özünü 

n� sayaq d�rk etm�si, nec� tanıtması, duy�u v� dü�ünc�sini hansı 

öz�llikl�rl� s�rgil�m�si d�y��m�z ��rtdir. Bir çox dü�ünür� gör�, Ulusal 

kültür kimlik bir toplumun dü�ünc� sisteminin gözgüsü v� o toplumun 

dünya görü�ünün göst�rg�sidir. Ulusal kültür kimlik h�m qorucu v� h�m 

axıcıdir. Buna gör� qurucudur ki, ulusu bir arada tutma�ın �n t�m�l 
da�ıdır. Onun olmadı�ı yerd� da� da� üstünd� durmaz, toplum param parça 

olar. Dövl�tl� ulus arasında özg�lik hükm sür�r v� c�miyy�t da�ılaraq 



özg�l�rin tabeliyin� gir�r. V� ondan ötür axıcıdır ki, ist�r ordu gücüyl�, 
ist�r ekonomi, tarix v� dil kanalları il� ba�qa mill�tl�rin kültür alanına 

girm�yi bacarar, öz insanlarının g�l�n�k, gör�n�kl�rini ba�qa mill�tl�rin 

d� malına çevir�r. Ulusal kültür kimlik bilinci olmayan bir toplumun ulus 

kimi ya�aması mahaldır. Dövl�tini, ordusunu v� h�tta dil kimi t�m�l 
ünsurunu itir�n bir toplumun ulusa dönü�ü mümkün olası deyils�, birlikd� 
ulusal kültür kimlik bilincini �ld�n vermi� bir toplumun yenid�n dirilm�si 

olumsuz mövcüz�y� b�nz�r. �ran adlanan yerd� milyonlarla dilini itirmi� 
Türk kök�nli insan ya�amaqdadır. Onlar  Farsların assimil� siyas�tin� tu� 
g�l�r�k dill�rini �ld�n vermi�dirl�r. Lakin köklü-kültürlü bir Türk 

varlı�ının günd�n-gün� gücl�nm�si il� assimil� olunub, itmi� kimi 

görün�n milyonlar Türk öz ulusal kimliyini yenid�n qazanaraq, tarixsal 

s�ciy�l�rini �ld� ed�c�kl�r. Az�rbaycanda milli kimlik bilincinin 

artmasıyla öz dilini unudan Türkl�r h�r �eyd�n önc� Türk dilin� sarılacaq 

v� zaman sür�cind� h�tta �n k�sgin Türk kimliyi davasına qalxacaqlar. 

 

Ulusçuluq dü�ünc�sinin biçiml�nm�sind� ulusal kültür kimlik 

bilinci beyin sayılarsa, k�sinlikl�, dil, tarix, �d�biyyat v� ordu, ulusal 

kültür kimlik bilincinin �ah damarları sayılmalıdırlar. Adları sadalanmı� 
bu dörd t�m�l ünsur, bütün yeni�-yoxu�ları, f�rqlı zamanlara aid etginliyi 

v� çe�idli axarlarıyla geni� insan kütl�sinin varlı�ıdır. Bu varlıq ünsurl�ril� 
geni� insan kütl�l�ri, m�n kim�m sorusunu yanıtlayır, m�n hardan v� 
kiml�rd�n g�lmi��m sorusuna aydınlıq g�tirir. Sözsüz ki, Az�rbaycan 

kimliyi t�kba�ına bel� bir sor�unun altından çıxa bilm�z. Çünki, 

Az�rbaycan tarixini g�n�l Türk tarixi dı�ında görm�k mümkun deyildir. 

Vil Durant “Mix x�ttinin yaranıb, t�kmill��m�si, Sumerl�rin b���riyy�t 
inki�afına verdikl�ri �n böyük h�diy�dir.” 107 diy�nd�, �slind� Türk 

varlı�ının izind� v� olu�ma nöqt�sind� yerl���n �ski Türk insanların 

ya�adı�ı torpaqlardan danı�maqdadır. Bu torpaqlar, Orta Asiya, Orta 

Do�u, Avrasiya bölg�l�rini için� alan böyük bir alandır. Sözsüz ki, 

Az�rbaycan Sumer axarından �n çox pay almı� bu m�kanlardan biri 

olmu�dur. Az�rbaycan varlı�ı, ist�r M.Q 5-ci minillikd� Sumerl�r, ist�r 
M.S 11-ci yüzillikd� S�lcuqlar, ist�rs� d� bu günkü durumunda bir an 
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olsun bel�, Türk varlı�ının dı�ında olmamı�dır. Dem�k, Vil Dorant 

Sumerl�rd�n danı�ark�n, �ski Az�rbaycan Türk topluluqlarını da 

göst�rm�kd�dir.   

 

Ulusal kültür bilincin öz tarixil� uyum sa�laması, danılmaz bir ön 

��rtdir. Heç kültür öz tarixin�, dilin� v� g�l�n�kl�rin� ba�lı olmadan ulusal 

kültür ola bilm�z. Ulusal kültür kimliyi bir inistitot v� bilims�l tapınaq 

deyildir, b�lk� bir ulusun do�u�undan yaranan zamansız, ya�sız bir 

do�allıqdır. Tarix axarında b�lirsiz kütl� t�r�find�n yaranmı� kültür 

kimliyi, qo�aqdan qo�a�a yeni boyotlar qazanaraq, min ill�r boyunca qol-

budaq atmı�, ulusuyla peki�mi� v� birl��mi�dir. Bu üzd�n, insanlarına 

güv�nc qayna�ı olmu�, onların idareçilik gücünü hamarlamı� v� mill�t 
dövl�t ola�ımına �n böyük yardımçı ünsur olmu�dur. Ulusal kültür kimlik 

bilinci, mill�tin dü�ünc� v� ya�ama ölçüsünü yuxarı z�rfiyy�tl�r� da�ıyar. 

Ulusal �üuru yüks�k v� oyanıq olan bir mill�tin idar�çilik v� 
özqabiliyy�tçiliyi zorakılıqla deyil, do�al ya�am olaraq özünü göst�r�r. 
Onun qazandı�ı h�r �ey, mill�t malı olar. Yabancıların nüfuz dayr�si 

daralar. Milli �üur, h�r �eyd�n önc� bütün insanlarla e�it ili�gi qurma�ın 

ön ��rtidir. Milli �üurdan yoxsun olan toplum, yalnız neç� d�r�c�li tabe 

v�t�nda� sayıla bil�r. �n ufaq ��rtl�r içind� ba�qa mill�td�n olan birisi il� 
evl�nm�k milli �üurun yoxsunlu�unun aydın örn�yidir. Tarix milli �üurun 

beyinidir. B�zi mill�tçil�r� gör�, yalnız tarixin q�hr�manlıq s�hif�l�rini 

i�ıqlandırmaq g�r�kir. Onlara gör�, mill�ti yalnız q�hr�manlıq tarixi 

ayaqda saxlaya bil�r. Halbu ki, tarix bütün boyutları il� bir mill�tin 

malıdır. Bir ulus tarixinin olumlu-olumsuz olayları il� ya�amı�dır. Mill�t 
bütövdürs�, tarixi d� bütövdür. Yalnız bütöv dild�n, tarixd�n, 

�d�biyyatdan ulusal kültür kimlik bilinci yarana bil�r. Dili v� tarixi 

bölünmü� bir mill�tin özü d� bölünür. N� q�d�r ki, bir ulusun olumlu 

tarixini �i�irtm�k x�tadır, ondan daha faci�lisi, olumsuz 108  tarix 

s�rgil�m�kdir. Bir mill�tin tarixinin yalnız ulumsuz t�r�fl�rini böyüdüb 

g�ncl�r� a�ılarmaq o mill�tin haqqında üz ver�n �n böyük cinay�tdir. 

Tarixin qorunub düzgünc� n�sill�r� ötürülm�si, onun q�hr�man v� �rd�mli 

yönl�rini daha da böyüd�r�k qivanc hal� g�tirilm�si, zamanda ya�ayan h�r 
bir tarixçi bilginin ba�lıca gör�vidir. Bu baxımdan h�r mill�tin tarix v� dil 

                                                 
108 m�nfi 



qurumlarının ba�ında yalnız v� yalnız öz kökün� ba�lı olan uzmanların 

dayanması g�r�kir.  

 

G�n�llikd� Türk tarixinin yabancılar v� dü�m�nl�r etgisind� 
yazılması �sil faci�dir. Türk yaradır, ya�adır, insanlara önd�r olur, 

b���riyy�tin ilk oca�ını qurur. Ancaq q�l�m� deyil qılınca sarınınca, öz 

�laltıları v� r�qibl�ri v�rind�n ya tarixd�n silinir v� ya silinm�z olunca öz 

t�rsin� dönü�ür. Turan elinin dünyaya hakim oldu�u bir dön�md�, heç 

yenilgisi olmayan Saka (�skit) impratorlu�unun “Alp �r Tunqa”sı da bel� 
bir tale il� tu�lanır. Türk Q�zn�li �mpratoru Sultan Mahmudun sarayında 

30-il boyunca �zizl�n�r�k, Türkl�r�  qar�ı çabalayan  Fars  kök�nli �air, 

�.Q. Firdövsi d� onlardan birisidir. Firdövsi Milad önc�si 7, 8-ci yüzill�r� 
uzanaraq,  Fars  elini �r�b basqısından qurtarmaq u�runda q�l�m 

mücadil�sin� �l vurur. O, bütün boyutları il� bir  Fars  sevdalısıydı. O, n� 
sayaq ulusu, ölk�ni sevm�k yollarını özünd�n sonraki  Fars  n�sill�rin� 
göst�rdi v� buna gör�, ulusu üçün bu gün d� ya�amaqdadır. Firdövsi, 

ulusunu �r�bl��m�kd�n qurtarmaq yolunda heç bir �ng�l tanımadan, öz 

v�linem�ti olan Türkl�rin tarixin� �l uzatmaqla �n q�hr�manlıq 

dastanlarını yazma�a  – Bir t�r�fd� Turan g�rç�k q�hr�manlarını, ba�qa 

yanda is�, mifolojik uydurması olan �ran q�hr�manlarını qoymaq ��rtil� - 
ba�ladı. O, bu uydurma mifolojik çalı�masıyla yalnız ulusuna nec� yardım 

ed�bil�c�k yolların axtarı�ındaydı. G�l�c�kd� onun uydurmalarının bir 

ba�qa mill�t� n� kimi ziyan ver�c�yi, onu maraqlandırmırdı.  Fars  �airi, 

�r�b kültürünün qar�ısında �rim�kd� olan  Fars  toplumunun qurtulu�u 

yolunda, zamanların �n yenilm�z obrazını yaradmalıydı! Bu üzd�n, 

ya�amında yenilgi görm�y�n bir Türk ba�çısı – Alp �r Tunqa- devl��mi� 
bir  Fars  q�hr�manı – Rüst�min sür�kli yenilgisin� u�rayacaq v� �n 

sonunda da�lar-d�r�l�r veylanı109 olaraq ba�ını �ld�n ver�c�kdir. Ça�da� 
tariximizd� Az�rbaycan q�hr�manı S�ttarxan, modern  Farsların dostu 

kimi göst�rilir. O, Az�rbaycan Türkünd�n daha çox �ran igiti kimi 

tanıdılır. Budur ki, bir mill�tin tarixi özün� q�nim k�silir. Çünki, tarix 

yabancı �ll�rd�dir. Tarix �üurunun g�rc�kd�n �üur qayna�ı olması üçün, 

tarix öz dilind� yazılmalıdır. Tarix yazan, öz ana dilind� deyil ba�qa dild� 
tarix yazarsa, ist�r-ist�m�z haman dilin, qaynaqlarına ba�lanacaqdır. Dil 
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canlı bir varlıqdır. Dil qullanı� verm�z, qullandırar. Bunun t�rsini 

dü�ün�nl�r, n�inki, dil f�ls�f�sil� tanı� deyill�r, h�m d�, ulusal kültür 

kimliyi bilincinin f�rqind� deyill�r.  

Tarix öz dilind� yazılark�n, dil f�ls�f�sind�n d� qıdalanır, ruh tapır 

v� ruhanil��ir. Bu üzd�n öz oxucusuyla do�mala�ır v� ona do�ma dünya 

ba�ı�layır. Bu do�malıq içind� tarixin bir roman ox�arlı�ından 

uzaqla�masını v� g�rç�klik qazanmasını görm�k olur. Mill�t v� v�t�n 

��hidi Dr. Zehtabi uzman bir tarixçı olmadı�ı halda mill�timizin böyük bir 

bölümünd� tarix �üuru oyandırdı. Dr. Zehtabi yalnız mill�tini dü�ündüyü 

üçün mill�tinin dilind� yazdı. Onu, ba�qa mill�tl�rin n� dü�ündüyü 

ilgil�ndirm�di. O, ç�kinm�d�n öz ana dilind� yazdı. Çünki, yazılan bu 

tarix, ulusunun malı olmalıdır. Ancaq b�zi tarixçil�rimiz öz tariximizi  

Fars  dilind� yazark�n, o mill�tin içind� olan yaxın q�l�m dostlarını, sol 

dü�ünc�li q�l�mçil�ri v� ömrü boyu Türk mill�tini t�hqir ed�n  Fars  v� 
ba�qa dü�m�n fıqorları da, göz önün� alirlar.  Farslar sevdasına alı�an bu 

yazarlar, do�ma ulusunun olumlu yönünü q�l�m� alark�n, h�m d�, uzaq 

dostları incitm�sin diy�, ill�r boyu mill�timizin tarixini yalan göst�r�n 

uydurma faktlara da meydan verirl�r. Onlar, m�s�l�n t�r�fsiz olmaq 

ist�yirl�r! T�r�fsizl�rd�n usanmı� mill�t is�, uzman tarixçini deyil, 

mill�td�n öt�ri tarix yazan zehtabil�rin dü�ünc�sini m�nims�yir. Ulusal 

kültür kimlik bilinci, bütün boyutları il� insanların ya�amında özünü 

göst�rir. Japon insanı dünya yolçulu�una çıxark�n yalnız v� ya ail� kimi 

çıxmaz! Japonlular ist�r yaxın, ist�r uzaq yer� ged�rk�n topluca ged�r, 
yolçuluq sür�cind� bir-birl�rini t�k buraxmazlar. Hara getm�l�rind�n asılı 

olmayaraq orada öz kültür v� ya�antı sisteml�rinin elçiliyini ed�rl�r. 
Y�hudil�r dünyanın �n güçlü labisin� malikdirl�r. Onlar say miqyasında 

dünyanın on mind�n birisidirl�r. Ancaq, bu kiçik miqyaslı ulusun Amerika 

bankalarındaki payı inanılmaz d�r�c�d�dir. Bütün dünya siyas�tin� 
r��m�n, kiçik erm�nil�rin etgili sayılan var olu�u onların milli kimlik 

�üurunun biçiml�nm�si il� ba�lıdır. Az qalsın 20 il� yaxındır ki, 

Qaraba�ın bütünlüyü v� bir neç� ba�qa bölg�miz Erm�nistan v� Rusiyanın 

növb�ti i��alında inl�m�kd�dir. Torpaqlarımızın i��alında olmasına 

baxmayaraq, �rm�ni qüvv�tl�rinin h�r gün at��k�s sındırmalarına tanıq 

oluruq. Az�rbaycan yalnız cavab at��i açma�a qalxır v� onu da çox böyük 

qurur hissi il� dünyaya car ç�kir. Bu cür davranı� Az�rbaycan 



hakimiyy�tinin sava�a meylsizliyini göst�rir. Nec� ola bil�r ki, müst�qil 

olmu� bir dövl�tin %25 torpaqları i��al altında olsun da, o dövl�t sava� adı 

g�l�nd� titr�tm�y� dü�sün. Dem�k, o hakimiyy�tin milli �üur t�m�li 
yoxdur. Olursa, bir an dü�ünm�d�n yalnız torpaqlarının azadlı�ı u�runda 

adlımlayar. Milli �üuru olmayan h�qiqi v� ya hüquqi ��xsl�r üçün yalan 

söyl�m�k, yalan davranmaq, para v� mala xidm�t etm�k �n normal hayat 

sayılır. Milli �üurdan yoxsun bir tolum içind�, il�gil�r yalnız rü�v�t 
mahiyy�ti da�ıyar. Öyr�tm�n110  öyr�ncini d�rs oxutmadan m�zun ed�r. 
Bilim rü�v�t qurbanısı olar. �ll�rd� saysız-hesabsız bitikl�r� v� s�n�dl�r� 
baxmayaraq toplum sür�tl� savadsızlı�a v� c�hal�t� u�rar.  

Toplumda �rk�k-qadın, �rbab-r�iyy�t, pullu-pulsuz v.b. 

ziddiyy�tl�rin helli deyil, bu ziddiyy�tl�rin normal hal� g�lm�si h�r k�s 

t�r�find�n q�bul olunar. Bu tablo bir bo�lu�un y�ni ulusal kültür kimlik 

bilinci- nin olmamasının eyniyy�tidir, do�al göst�rg�sidir.  

 

Milli �üurun oldu�u yerd�, v�t�n tablosunun ba�ında iri cizgi ile 

M�N�M D�L�, M�N�M ANLAMIM! Sözl�ri yazılar. Dil milli kimliyin 

h�r �eyidir. Dilsiz milli kimlik �üuru yoxdur. Dilini �ziz tutmayan, onu 

bütün var-yoxunun anlamı saymayan, evind� öz u�a�ıyla yabancı dild� 
danı�an v� danı�ark�n qulaqlarının arxasından ��rm v� utanc t�ri 
tökm�y�nl�rd� ulusal kültür kimlik bilincd�n iz-toz ola bilm�z. “M�nim 

dilim ucadır, qutsaldır111 v� m�n onu uca saxlamaqda borcluyam” diy�nl�r 
�lb�t ki, qısqanc olmaqda haqlıdırlar. Bel� olan insanlar, yalnız ulusal 

kimlik bilincil� deyil, h�m d� insanlıq s�ciy�si il� ölçülür v� d�y�rl�nirl�r.  
 

*“M�nim dilim Göygöl, X�z�r, 
 

M�nim dilim �ahda�ımdır, 
 

Qoy dilçil�r öc��sinl�r, 
 

Yoxdur b�hs� meylim m�nim. 
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Heç bir dild�n �skik deyil, 
 

B���rin dil a�acının 
 

�ah buda�ı dilim m�nim!112 
 

X.R.UluTürk113 yuxarıdaki �erini diy�nd�, ulusal kimlik bilincinin 

dill� n� ölçüd� ba�lı oldu�unu söyl�yir. Y`�ni, dil bir mill�tin torpa�ıdır, 

da�ı v� suyudur. Dünyaya açılan p�nc�r�sidir. Tarix� v� m�d�niyy�td�n 

s�sl�n�c�k sözüdür. Dili, tarixi, d�bl�ri, ulus öz�llikl�rinin hamısını bir 

arada sisteml��dir�n ulusal kültür kimlik bilinci, ya�am f�ls�f�sini 

dinamikl��dir�n güc m�rk�zidir. H�yata dönük dinamizmind� ki, duy�u, 

a�ıl, inam v� inanc t�m�lidir. Ulusal kültür kimlik bilinci, bir mill�tin 

ülküs�l, ekonomik, siyasal v� ordu yüks�li�inin dinamikasıdır. Bu üzd�n 

bir ulusun varlı�ının ulusal kültür kimlik bilincin� ba�lı olması, danılmaz 

g�rç�kdir. “Milli �üur, bir mill�tin ya�ama ifad�si, hayat qayna�ı v� �n 

quvv�tli silahıdır. XX. yüzild� milli �üuru olmayan mill�tl�r yıxılmaya 

m�hkumdurlar.  

 

Unutulmu� milli dili, milli �üur say�sind� yenid�n dirild�n 

Y�hudil�r v� �rl�ndalılarla, diriltm�y� çalı�an Norveçlil�r, XX. Yüzilin üç 

milli muciz�sini göst�rmi�l�rdir”.114 

 

Milli bilincin h�m m�ntiq v� h�m d� duy�u yönl�ri vardır. Nec� ki, 

m�ntiqsiz duy�u yoxdur, el�c� d� duy�usuz insan yoxdur. Duy�u milli 

�üurun q�lbidirs�, m�ntiq v� bilim onun beyini hesab olur. “M�nim 

Bab�kim var. M�nim N�simim var” kimi deyiml�rin m�ntiq yönü Bab�k 

v� N�simi g�rç�yidirs�, “M�nim” vur�usu onun duy�usu v� qıvancdır. 

�g�r Türk anası N�simi v� Bab�k do�ubsa, n�d�n onlar m�nim olmasın 

ki! M�g�r m�ni d� bir Türk anası do�mayıbdır. �g�r ��rq irfançılı�ının 

böyük bilginl�ri arasında saysız Türk evladı varsa, n�d�n irfan m�nim 

olmasın ki!? �g�r Tümris Ana kimi anam varsa, n�d�n modern v� 
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demokratik fiminizmid� m�nim payım olmamalıdır ki!? Bu dünyada neç� 
Tümrıs Ana tapılar!? B�zi batı vur�unu aydınlarımıza gör�, bel� 
dü�ün�nl�r fa�ist Türkl�rdirl�r. Olsun qoy özümüz� yiy�l�nm�k üçün biz� 
fa�ist desinl�r. Budur milli bilinc sevgisi. Budur bir mill�tin ayaqda qalma 

�ansı.  

Az�rbaycan varlı�ının biçiml�nm�sind� ulusal dilin rolu 
 

Ulusal dil, bir toplumun tarixs�l bilincini, sür�kli duy�u v� 
dü�ünc�sini, g�l�n�k v� d�bl�rini, ya�am axı�ının anlamını qullanı�a 

g�tir�n bir f�ls�fi biçimdir. Türkiy�d�, Az�rbaycanda, Uzb�kistanda v� 
100-� yaxın aparıcı v� ya azınlıqda olan Türk topluluqlarının milli dili 

Türk Dilidir. Ulusal dil v� ya ba�qa anlamla Ana dil, dövl�t dili olub-

olmamasından asılı olmayaraq d�yi�m�z v� t�kdir. H�r hansı s�b�bd�n 

dilin d�yi�im� m�ruz qalması, o dilin ölm�si v� ya ölm�y� tu�lanması 

anlamına g�l�r. Milli dil ifad�si çox az qullanan bir termin olsa da, öz 

anlamını da�ıyan aydın bir anlayı�dır. Dil �d�biyyat, musiqi, teatr, sinema, 

il�ti�im v.b. alanları yaradark�n, özü d� z�nginl��ir. Milli dil, h�m d� 
yabancı dil qar�ısında etnososial v� etnoco�rafik anlayı�ı da�ıyan ulusal 

qavramdır. 17-ci yüzillikd�n rus dilinin yürü�ün� u�rayan böyük 

Türküstan, g�n�l alanda darb�d�n-darb�y� m�ruz qalmı�dı. Burada t�k 

amac  Türk ulusunu yer üzünd�n silinm�si idi. Ruslar bu bacarıya �l 
tapmaq yolunda �n ba�da Türküstanın dil birliyini h�d�f� aldılar. Ruslar 

orada çe�itli dil faktorları ortaya qoymaqla ana Türk dilinin çe�itli 
qollarını bütünlükl� bir-birind�n ayırma�a ba�ladı. Sonra t�k ba�ına 

qalmı� dill�rı rus �d�biyyatı v� dil alanları il� �idd�tli hüçüma u�ratdi. Dil 

bilimind� isbat olunmu� bir �sl� gör�, h�r dilin aradan getm�si, o dilin 

kökünd�n v� gücünd�n asılı olaraq �n azı 100-ill�r uzun sür�r. Ruslar, 

Türk dilinin çox böyük keçmi�� dayanmasını h�r k�sd�n daha da aydın 

bilirdil�r. Bu üzd�n, bu dilin geni� alanda qar�ısını alma�ın rahat 

olmayaca�ını da yax�ı ba�a dü�mü�dürl�r. H�r imperator dövl�t kimi, 

ruslar da, öz hegomonlu�unun �b�di olmasına inanaraq, Türk dilinin 

imhası üçün çox metodik assmila siyas�ti ir�li sürürdü. Hadis�l�rin, 

d�yi�m�si, rus imperatorlu�unun z�d�l�nm�si, �ski Türküstanın ür�yind�n 

özgür Türk dövl�tl�rinin ortaya çıxması, ulusumuzun aydınlıq 
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mücadil�sinin geni�l�nm�si, rusların v� rus dilinin m��lubiyy�t� 
u�ramasında böyük rol oynadı. Az�rbaycanda durum daha da f�rqlı olmu�, 
daha da mür�kk�b v�ziyy�t� dü�mü�dür. Türkm�nçay yenilm�sind�n 

sonra ikiy� bölünmü� ulus v� torpa�ımız iki özg� dil basqısı altında 

qalaraq, h�tta öz içind� bel�, parçalanma�a v� özg�l��m�y� sövq edildi. 

Bu üzd�n Quzeyd� Rus dili hakim oldu�u halda Güneyd�  Fars  dili �n 

basqın ��kild� Türk dilinin üz�rin� yürütüldu.Türk dilinin Fars dili 

qar�ısında a�ır darb�l�r� qatlanmasına baxmayaraq ayaqda durma�ı 
bacarmı�dır. Çox q�rib�dir ki, b�zil�ri Türk dilinin bu ill�rd� ayaqda 

durmasını inanılmaz möcüz� kimi alqılandırmı�lar. Halbuki, bel� yana�ma 

bilims�l baxımdan heç d� do�ru deyildir. T�rsin�, bel� bir böyük ulusun, 

dilil� birlikd� bütün varlı�ının özünd�n qat-qat a�a�ıda olan bir mill�tin 

hegomonlu�unda qalması m�ntiq� sı�mazdır. N�d�n m�ntiq� sı�maz? 

sorusuna Güney açısından baxarsaq bütünlükl� yanılıb, milli dilimizi 

(Türk dilini) öz �limizl� a�a�ılayacayıq. Bu üzd�n, olaya biraz d�rind�n 

baxma�ımız lazimdir. Çünki, orta yüz ill�rd�n b�ri (�ah �smayild�n sonra) 

Türk hakiml�rin öz mill�t dilin� vurdu�u a�ır darbaları görm�m�k olmaz! 

�nanılmaz haldır ki, Türk hakiml�rinin Fars dili sevgisi, öz ana dilimizin 

imhası q�d�r ir�lil�mi�dir.  

 

N�tic� e`tibari il� h�r baxımdan Türk dilinin altında qalan Fars dili 

Türk d�rbarlarında r�smi dil h�ddin� çatmı� v� ulusumuzun bir ba�a 

asimila olmasında �sas yardımçı amil olmu�dur. Bu üzd�n, öz hakim 

atalarımızın zamanında, Az�rbaycanda qullanılan Türk dili  Fars dilil� 
d�yi�mi�, yazı gücünü itir�r�k r�smi dil s�viy�sind�n yenilm�y� 
it�l�nmi�dir. Ancaq, Güneyd�n dı�arı g�linc� Quzeyd� z�d�l�nmi� 
(rusla�mı�, krill��mi�) dilimiz özünü saxlaya bilmi�dir. Ortasiyada durum 

çoxda parlaq olmasa, yen� Güneyd�n qat-qat üstün olmu�dur. Türkiy� 
uzun zaman milli dil mücadil�si ver�n, h�tta qurtulu� sava�ını dilin 

üz�rind� quran t�kc� ölk�miz olmu�dur. El� buna gör�, Türkiy�nin Güney 

üz�rind� dil etgisi çox ön�mli sonuc vermi�dir. Hazırda, Quzeyd�, dilin 

geni�l�nm�si v� arınması yolunda bir para i�l�r görünm�kdir. Ancaq, h�l� 
d�, rus dilinin etgisi, dilimizin tam ba�ımsızlı�ına v� bütövlüyün� imkan 

verm�yir. Bu durumdan qurtulu� yolu, önc� dövl�t sistemind� yer alan elit 

k�simd�n asılıdır. Bel� ki, dövl�t sistemin� ba�lı olanların bir çoxunun 



ail� dili h�l� d�, rus dilidir. Bel� durumda, 20-illik özgür bir respublikanın 

ana dilind�ki axsaqlı�ından v� bu durumdan yaranan ulusal ya�am 

bicimind�n dartı�ma�a bel�, güc qalmayır. Az�rbaycanda, Türk dilinin rus 

dili etgisind�n qurtarılmasının v� tam ba�ımsız dövl�t, bilim, il�ti�im, 

s�n�t, teknik, sa�lıq dili halin� g�lm�sinin t�kc� yolu bir çox dövl�t 
adamının ail� dilinin ana dilin� çevrilm�sin� ba�lıdır. 

 

           Güney� g�linc�, dilimizin indilikd�, il�ti�im, basın, �d�biyyat, teatr, 

musiqi, elit dili qatına yüks�lm�sin� imkan verilm�s� d�, günd�lik kütl� 
dili olaraq mücadil� verm�kd�dir. Sözsüz ki, Güneyd� Türk dili, yalnız dil 

sorunu deyil, geni� qapsamda bir milli-qurtulu� mücadil�sinin açarıdır. 

Güneyd�, Türk dilinin sempatikl��m�si, öz dilim, öz ya�amım anlamına 

g�lm�si, toplumun ulusla�ması u�runda atılan �n ilkin v� ötk�m addımıdır. 

Türk dilinin sempatikl��m�si il�, milli dirç�li�in alanı geni�l�nirk�n milli 

tarix, milli musiqi, milli �d�biyyat, milli d�b-g�l�n�k v� s�ciy�vi xarekter 

da�ıyan bütün gizli varlıqlar canlanır. Bu üzd�n, dilin millil��m�si il� 
yana�ı, insanlarımızın da milli bilinci yüks�lm�y�  ba�layır. Ölk�nin, 

bütün ya�am alanı öz�ll��m� a�ımasına girm�y� ba�layır. Dil bilinci, milli-

qurtulu� v� dövl�tçilik sava�ının sür�cind� �n gerid� qalmı� sosial k�simi 

mübariz�y� ç�kir. Dil bilinci, t�kc� silahdır ki, parçalanmı� mill�tin 

yenid�n bütövl��m�sini k�sinl��dirir. Buna gör�dir ki, Bütöv Az�rbaycan 

m�fkür�si dil birliyi üz�rind� qurulmu� bir amacdır. Sözsüz ki, bu amaca 

ola�andan sonra, onun vahid bir dövl�t halin� g�lm�sind� d� dil m�rk�z 

rol oynayacaqdır. Ba�qa anlamla, dil sad�c� bir�ys�l 115  bir varlıq 

olmadı�ına gör�, güc d�y�rl�rini ulus v� dövl�t birl��m�sind�n alır. 

K�sinlikl� dilin ya�ayıb, ya�atması yalnız onun toplum malı olması il� 
ba�lıdır. “Haray-haray, m�n Türk�m” uyunu116, bir�ys�l bir ifad� t�rzi 

olmadı�ına gör�, burada “m�n”, bir ulus bilincini göst�rm�kd�dir. Haray-

yaray is�, o m�min – ulusun- s�sl�ni�idir. B�lk�, milyonlar il bundan önc�, 
dil bilm�z insanların ilkin dil i�ar�ti el� eyni qorxudan yaranmı�dır. Dil bir 

insan evidir v� ya Almanın dünyaya verdiyi �n dahi felosoflarından biri 

Viktor Haygerin 117  f�ls�f�y� baxı� açısı olmu� “Dil Varlı�ın Evidir” 

                                                 
115 f�rdi 
116 �üar,slo�an 
117 V.Heidegger Almaniyanın �n görk�mli filosoflarından (1889-1976) 
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ifad�si il� des�k, dilin yalnız insanlar arasında bir arac olmasına deyil, 

ya�amın özü v� f�ls�f�si olmasına daha çox inanacayıq. Sözsüz ki, dil bir 

ya�amdır, onun f�ls�f�sidir! deyimi, bügünümüzün anlayı�ı yox, Türk v� 
Az�rbaycan tarixind� b�lk� d�, batıdan önc� yayılmı� geni� dünya v� 
ya�am axarı olmu�dur:  

 

…  

�r�il� f�r�, kaf v� nun M�ND� bulundu cüml� çün, 

 

K�s sözünü v� �bs�m ol, ��rh v� b�yan� sı�mazam!118 

 

BU qissa beyti diqq�t� alanda, N�simi sad�c� sözl�rin birl��m�sini 

deyil, onların içind� birl��m�sini v� dild� ki qavramların özün� hakim 

oldu�unu s�rgil�m�kd�dir. N�simi, göyün, yerin, dünyanın M�ND� 

birl��m�sini v� o M�N� dild� - yalnız dild� v� ba�qa varlı�da yox – 

sı�masını göst�rinc�, �slind� dilin sı�mazlı�ını v� h�r �eyin dild� 
sı�masını ifad� etm�kd�dir. Göründüyü kimi, günümüz�d�k ç�kil�n 

Hürufilik f�ls�f�sinin d� dü�ünc� m�rk�zind� dil bilinci dayanmaqdadır. 

H�r �ey tanrıdır, h�r �ey sözdür (dil). H�r �ey dörd ünsur– su, od, hava, 

torpaq- t�m�lind�n yaranmı� yaranı�dır. Dünya varlı�ı 28 sözdürs�, bütün 

kayinatı bu sözl�r içind� sı�ı�tıran yalnızca dildir, dil bilincidir. Bir daha 

Dil Varlı�ın Evidir! deyimil� bu bölüm� nöqt� qoyuruq. 

 
 

Az�rbaycan varlı�ının biçiml�nm�sind� ulusal tarixin rolu 
 

Az�rbaycan tarixi anlayı�ı deyil�n zaman, insanın gözü önün� 
anasının ür�yind�n qopan bir söz g�lir: “Bala biz Türk�sayar adamıq.119 

Bizd� �il�-pil� olmaz!”. Sözsüz ki, bu sad� sözün anlayı�ına varmaq üçün, 

tarix hafiz�sinin �n d�rin qatlarına getm�k g�r�kir. �nsan tarixinin 

yüzminl�r� v� h�tta milyonlar il� uzanması, ist�r-ist�m�z, Türk v� 
Az�rbaycan adını da ortaya g�tirir. �lkin insan ya�ayı� yerl�rinin birisi 

                                                 
118 E.N�simi(1369-1417)   

 
119 /T�briz deyimi: türk sayaq/ 



olan Az�rbaycan torpaqlarıda ümum Türk torpaqları kimi b���riyy�t 
be�igi olması ap-aydın görünm�kd�dir. “Az�rbaycan insanın ya�adı�ı �n 

q�dim m�kanlardandır. Füzuli ��h�rinin yaxınlı�ında yerl���n Azıx 

ma�arasının tapıntısı Pali-olit (Da�ça�ı) dövründ�n b�ri Az�rbaycanın 

toplu insan ya�ayı� yer olmasını isbatlamaqdadır. Azıxantrop od yandırıb, 

onu yanıq saxlama�ı v� h�tta özün� ev dikm�yi bel� bacarmı�dır.”120 

 

�lk önc� yuxarıdaki ifad�l�r çox sad� v� normal görün� bil�r. 
Ancaq bir az dü�ünülürs�, hardan g�ldik, nec� g�ldik, kiml�rd�n g�ldik 

kimi bir tablo gözümüzün önünd� dayanacaqdır. Geçmi�l�rd�n ça�ımıza 

yaxınla�dıqca, daha aydın tarix qaynaqları tapılır. Bu qaynaqlarda axtarı� 
sonucu �ld� edil�n b�lg�l�r hansı bölg�l�rd� kiml�rin ya�amasını, n� kimi 

kimlik da�ıdı�ını b�l� edir. M�d�ni tarix sumerl�rd�n ba�lanır n�z�riyy�si 

son dövrin tarixçil�rinin bir çoxunun ortaq dü�ünc�si olmu�dur. 

�kiçayarası 121  n�z�riyy�sinin get-ged� bilims�ll��m�si, Az�rbaycan v� 
Anadolunu da ortaya g�tirm�kd�dir. Avrupa v� Amerika arxoloqlarının 

oxuduqları da�yazmalar yeni sonucları ortaya qoyur. M.Ö. �n azı 5-ci 

minillikl�rd�n Ön asiya v� Orta asiyadan güney� axınan sumerl�r 
k�sinlikl� iltisaqi dilli xalqlardan olmu�lar. Çox keçm�d�n Sumer dilil� 
Türk dili arasında 300-d�n artıq b�nz�r v� ya eyni sözl�rin oxunu�u ba� 
vermi�dir. Ortaya bel� bir sor�u atılır. Do�rudan bu Sumerl�r 
kiml�rdirl�r? “Müasir �umerologiyada �umer dilinin Türk dill�ri il� 
qohum olması fikrini söyl�y�n müt�x�ssisl�r d� var. M��hur Türk dilçisi 

prof. Osman N�dim Tuna iyirmi ild�n artıq �umer-Türk dill�rinin �laq�l�ri 
üz�rind� ara�dırmalar apardıqdan sonra bu dild� 168-d�n çox Türk 

m�n��li sözün oldu�unu sübut etmi�dir. Bu bar�d� o, yazır: (�ümer v� 

Türk dill�ri �n q�dim dövrl�rd�n bir-biri il� qohum ola da bil�rdi, olmaya 

da. Bu mövzu burada bizi maraqlandırmır. Ancaq �umerl�rl� Türkl�r 

arasında dil baxımından tarixi bir ba�lılı�ın olması, bu 168 söz 

�h�miyy�tli açıqlamalarla sübut edilmi�dir.) Prof. O. N. Tunanın mü�yy�n 

etdiyi �ümer dilind� olan Türk sözl�rinin böyük �ks�riyy�ti bu gün d� 

                                                 
120 (Az�rbaycan Tarixi, Az�rbaycan MEA, Tarix inistitotu, 1-ci cild, s8) ( fars ca, t�rcum� 
Dr.N.�. Bayat. T�briz �rk yayını, 1981). 

 
121 Beyn-�l-n�hreyn 
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Az�rbaycan dilind� eyni m�nada i�l�nilir: ilgük // ilg�k, elik // �lik, yilik// 

ilik, kabkagak// gabgacaq, dubur// yumuru// Az�rbaycanın q�rb 

dialektind� - dumuru, dingir// tanri v� s. Buradan bel� bir q�na�t� g�lm�k 

olar ki, h�tta �g�r �ümer dilinin protoTürk dili olması m�s�l�si mübahis�li 
olsa bel� bu dilin formala�masında Türk dilinin rolunu inkar etm�k 

olmaz.” 122  Göründüyü kimi Türkl�rin Anadoluya v� Az�rbaycana 

g�li�l�rinin M.S 11-ci �sr� dayanması bütünlükl�  Fars  v� b�z�n q�rb v� 
�r�b tarixçil�ri t�r�find�n uydurma v� a� yalandır. H�tta uzaq bir 

f�rziyy�y� gör�, �g�r sumer v� Türk eyniliyi olmasa bel�, sümerl�rin 

Türkl�rd�n etgil�nm�si aydıncasına ortaya çıxır. Dem�k ki, Türkl�rin 

ikiçayarası v� Urmu gölü yaxasında, habel� Ön v� Orta Asiya, Van v� 
Azaq yaxalarında m�d�niyy�t qurmaları M.Q.5-ci minillikd�n d� uzaqlara 

dayanır. Ulusal tarix kimliyi buradan ba�layır v� bir mill�tin ulus kimliyini 

bilincl��dirir. Aydın v� öncül insan toplusu ba�qalarını yön�ltm�kd�n 

önc� k�ndini ifad� etm�yi bacarmalıdır. M�N kim�m, kiml�rd�n�m, 

soyköküm hara dayanır. Atalarım-analarım kiml�r olmu�. Haralardan 

g�lmi�, nec� ya�amı� v� ümum b���ri ya�ama n� kimi qatqı vermi�dirl�r? 

 

 

“Türk Adı” v� Anlamları                                
 

 (Nurer U�urludan) 

 

”Tarixd� ilk TÜRK adi Orhon yazıtlarında Türk olaraq geçir. 

Dövl�tin� ba�lı xalq, t�b��, güclü, qüvv�tli ulus anlamında. Ka�qaylı 

Mahmud,a (v� ya Türk �fsan�sin�) gör�, tanrının qoydu�u Türk adı, 

g�nclik, sa�lıq, ol�unluq anlamına g�lmi�. Ziya Gökalp, Türkün tör�li, 
yasalı anlamında, tör� v� ya tür�d�n g�ldiyini dü�ünür. Çin qaynaqlarında, 

„Mi�fer“ anlamına g�l�bil�n Tu-kue/ Törük olaraq geçirmi�. Herodot 

Tarixind�, �skit ölk�sind� ya�ayan Tyrkae,nin Türk oldu�u sanılır. Hind 

qaynaqlarında, Türkl�r Turukha olunur. Persl�rin �ahnam�sind�, (�ran il� 
qafiy�li) Turan �silli sava�çı Türkl�rd�n söz edilir. Bu yorumlarda çoxunu 

                                                 
122 .”(Prof. C�lil Na�iyev, Q�dim ��rq �d�biyyatı tarixi.Bakı, Asiya yayını, s55) 



do�rulayan Türkoloq Vambery,nin Türk sözcügünü, tür�y�n anlamında, 

tör�m�kd�n tör�tdiyini �kliyir. (Kz TKAE 1992-I:106-7.)123 

 

”Bel�likl�, bu n�tic�y� g�lm�k olar ki, Türk xalqları min ill�r boyu 

dünyanın h�r yerind� v� tarixin bütün dövrl�rind� d�rin izl�r qoymu�, 
tarixl�r yaratmı�lar. Lakin bu tarixi izl�ri özünd� �ks etdir�n elmi v� tarixi 

nümun�l�rd�n x�b�r tutmaq uzun müdd�t biz�, o cüml�d�n dig�r Türkdilli 

xalqların bir çoxuna ç�tin olmu�dur.”124 

 

Sözsüz ki, Az�rbaycanda milli bilincin altyapısı Türklükd�n 

qaynaqlanır. B�zil�rinin Türklük dı�ında Az�rbaycançılıq axtarı�ları 

süzgeçd� su da�ıma�a b�nz�yir. Rusların Az�rbaycana ba�layan basqısı 

zamanından son ill�r�d�k ist�rs� Çar, ist�rs� Sevet rejiml�ri t�r�find�n çox 

a�ır bir anti Türk siyas�ti yürüdülmü�dür. Bel� ki, quzeyd� Türk sözün� 
yasaq qoyulmu�, Türkçü yazar, �air v� siyas�tçil�r qurup-qurup 

öldürülmü�, sürgün dü�mü�, dustaq olmu� v� ya h�r hansı yolla olsa bel�, 
ölk�d�n qaçaraq did�rgin dü�mü�dürl�r. Ancaq qalanlarsa ya boyun 

�y�r�k rusların siyas�tinin bir parçası olmu� v� ya susaraq ömür 

sürmü�dürl�r. Latin �lifbası d�yi��r�k kiril cizgisi ulusa hakim olmu�dur. 

�� burda bitm�mi� Az�rbaycan Türkc�sind� olan bir çox köklü sözcükl�r 
dild�n alınaraq yerin� �r�b, rus v� h�tta  Fars  sözlükl�r qoyulmu�dur. 

Amac Az�rbaycanı öz�ll��dirm�k idi. Nec� ki, haman siyas�t Özb�k, 

Türkm�n, Tatar, Qırqız, Qazaq v.b.Türk toplumlar haqqında da t�tbiq 

edilirdi. Bu öz�ll��dirm� siyas�tinin amacı Türk tolumlarının Türklüyünü 

�ll�rind�n almaq, onların soykök birliyini unutdurmaq, Türk anlayı�ını 

qaldırmaqla yana�ı yeni toplum kimliyi verm�k idi. Ruslar bu siyas�tl�rini 

öz�llikl� 1930-dan sonra çox radikalcasına d�vam etdirdil�r. 
Az�rbaycanda v� ba�qa Türk topluluqlarda Türk adı yerini Sevet 

d�yi�dirdi. Türk insanı, Sevet insanı oldu v� Türklük anlayı�ı, Sevet 

anlayı�ı il� d�yı�ıldı. Güneyd�  daha da pis durum hakim olmu�du. Türk 

kimliyi hakim olan  Fars  �ovinist t�r�find�n inkar olunma�a ba�lamı�dı. 

Ancaq bunlar hamısı gerid� qaldı. Quzeyd� müst�qil dövl�tin qurulması 

                                                 
123 (Bozkurt Güvenç, Türk kimli�i, Kültür Tarihinin kaynakları,Tisamat Basım Sanayii, 
1993, Ankara, s22) 
124 (Aydın Abbasov, Milli Dövl�tçilik M�fkur�si v� Layiqlik, Bakı.2002.s8) 
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v� günd�n-gün� böyüm�si, Türkiyeyl� bütün alanlarda payla�ması, ba�qa 

Türk cümhuriyy�tl�rl� yaxınla�ması, Güneyd� is� milyonlar insanımızın 

“Haray-haray m�n Türk�m” “Bakı,T�briz, Ankara-  Fars lar hara bizl�r 
hara” “Ölüm olsun fa�izm�”... kimi stratejik mövqe ortaya qoyması, 

ulusumuzun Ulusal Tarix Bilincinin günd�m� yansıtmasının aydın 

görüntüsü oldu.  

Ça�da� insanımızın M�N özl�mi, tarixd�n g�l�n bir varlıq olaraq 

ulusal kimlik bilincin� hakim olmaqdadır. �g�r bir mill�t tarixin alt 

qatlarında gömü� Bab�kl�rini üz� çıxarır v� onu ça�da�la�dırırsa, dem�k o 

ulus milli kimlik bilincini �ld� edibdir. V� �slind� ulusal bilincinin 

yüks�li�inin yeni dal�alarına çatma�a ba�layıbdır. Ba�qa anlamla 

deyil�rs�, bir mill�t öz ulusal davasını etnik kimliyi v� soykökü üz�rind� 
düz�nl�y� bil�rs�, dem�k olar ki, artıq o milli, öz�l davasının öz�l 
dü�ünc�sini �ld� ed�bilib, �ld� edil�n dü�ünc� sistemi il�, minl�r il 

boyunca qazandı�ı ya�am kültürünü, kütl� t�m�ll�rini, tarixind�n 

günün�d�k ç�kil�n do�allı�ını siyası h�yatıyla uydura bilibdir. 

Az�rbaycan Türk tarixinin do�al axı�ı, öz d�rinliyi il� insanının alaca�ı 
h�r cür� sorumlulu�u yön�tm�y� qadırdır. “Ba�qa mill�tl�r bu günkü 

m�d�niyy�t� girm�k üçün keçmi�l�rd�n uzaqla�ma�a m�cburdurlar, 

halbuki Türkl�rin bu günkü m�d�niyy�t� girm�l�ri üçün yalnız �ski 

keçmi�l�rin� dönüb baxmaları yet�r.”125 �nsanımız t�ki M�N, dünyanın �n 

yenilm�zi, �n bilgini, �n �skisi v� �n g�nciy�m inancına qalxarsa �g�r!  
 

Ça�da� Az�rbaycan milli-siyasi davasının m�rk�zi v� beyini kimi 

sayılan tarix v� dil bilinci ulus v� torpaq bölünm�zliyini bir mütl�q olaraq 

ortaya qoymaqdadır. Az�rbaycan, Türk m�d�niyy�tinin ayrılmaz hiss�si 

oldu�u kimi, öz varlı�ının ruhunda da ayrılmaz v� bütündür. Bu 

bütövlüyün parçalanma faci�sini ba�lıca Az�rbaycan ya�asa da, sorunun 

t�kc� Az�rbaycana ba�lı oldu�unu da dü�ünm�m�liyik. Bu bir Türk 

sorunudur. Türk dünyasının bu soruna yiy� çıxması g�r�kir. Dem�k, geni� 
bilgil�ndirm� çabası günd�m bulmalı, bununla ba�lı s�f�rb�r olmaq 

g�r�kir. Dünya ildırım xızıyla d�yi�m�kd�dir, artıq ili�im v� il�ti�im 

formaları 20-ci yüzilliyin h�tta sonlarıyla bel�, qiyaslana bilm�z hal� 

                                                 
125 (Ziya Kökalp. Türkçüyüyün �sasları. �stanbul. 1923. S21) 



g�lmi�dir. Uluslar günd�n gün� postmodernizm ya�am sistemil� alı�ılır, 
�nsan ya�amı, artıq alt qatlarda deyil, üst qatlarda d�yi�m�y� ba�layır. 

Dünya sür�tl� kür�s�ll��ir126, kiçilir v� günc�ll��ir. Bel� olan durumda, 

kimlikl�ri gizl�nmi� mill�tl�r ili�im sistemin� alı�maq yolunda inanılmaz 

modern �ritm� sistemil� daha artıq kimlik itirm� t�hlük�sin� tü�lanırlar. 

Bu, bizim üçün d� keç�rli sayılır. Bir t�r�fd�n dünyayla ayaqla�maq 

zorundayıq. Dig�r yandan is�, Türk insanının bu ayaqla�ma yolunda özgür 

v� ba�ımsız seçim irad�sinin yet�rsizliyi ortadadır. Türk kültür kimliyi 

keçmi� zamanına uyan sistemil� d� aralanmı� durumdayk�n, bel� modern 

yarı�a girm�k gücü hardadır sorusuna �lb�td� ki, Türk insanı yanıt 

axtarmalıdır. Önc� birlik v� birlik ruhuna yiy�l�nm�k g�r�kir. Türk insanı, 

çox az zamanda bu birliyi yaxalaya bilmes�, artıq çox gec olaca�ını 

gözümüzl� gör�c�yik. 19-cu �srd� Az�rbaycan dramator alim v� 
dü�ünürü, Mirza F�t�li Axundovun Türkl�r üçün Ortaq Latin alfabeti 

ortaya qoyub v� diyar-diyar bu �n g�r�k�n tezistini q�bul etdirm�k üçün 

s�f�r� çıxması, habel� Krim Tatar Türkl�rinin yeti�dirdiyi �n böyük 

dahil�rd�n biri �smayil b�y Kaspıralının Türkl�r üçün “Dild�, Fikird�, ��d� 
birlik” ça�rısı h�l� d�, qulaqlarımızda s�sl�nm�kd�dir.  

 

Tariximizin biz� verdiyi olumlu v� olumsuz d�y�rl�ri n�d�n 

ara�dıra bilm�yirik sorunu, bir ba�qa d�rdimizdir. Analarımız deyimini bir 

d� anark�n ki, “bala biz Türk�sayar mill�tik, bizd� �il�-pil�127 olaz!” bel� 
sonuca varmaq olar ki, sad�liyimizl� ya�adıq, qurduq, m�d�niyy�t 
yaratdıq, �il�-pil�,siz insanlara dövl�t, imperatorluq, hakimiyy�t qurduq, 

içimiz� sızan �il�-pil�,li dü�m�nl�r v�rind� is� sırtımızdan vurulduq! Buna 

�ng�l olamadıq, hey yıxılıb durduq. Zaman biz� acımadı. Zaman uçark�n, 

biz yürüdük. Uçma bil�nl�r zamana çatdılar, biz is� çatanlara heyran 

qaldıq! Ancaq, biz d� xızlanmalı v� zamana çatmalıyıq, bizim buna qadir 

olaca�ımız b�llidir. “Bu gün parçalanmı�ıq, kiçilmi�ik, z�yifl�yib geri 

qalıb v� �sar�t� dü�mü�ük. Ancaq dün�n bütöv idik, böyüküdük, güclü, 

öncül v� müst�qilidik, Milli �üurun t�l�bin� gör�, mütl�q dün�nki 

�z�m�timizin qururunu da�ımalı v� h�m d� ür�kd�n inanmalıyıq ki, su 

g�l�n arxa bir d� g�l�r! Keçmi� bütünlüyümüzü, böyüklüyümüzün, güclü 
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v� öncül olmamızın s�b�bl�rini öyr�nm�li, yapdı�ımız yalnı�lıqları 

ara�dırıb bilm�li v� sabah`da bütöv, böyük, güclü, öncül olaca�ımıza 

bütün varlı�ımızla inanmalı, ona indid�n hazırla�malıyıq”128  

 

 Çox sevindirici haldır ki, artıq ulsal d�y�rl�rimizi yalnız h�sr�t, 
nisgil yazında, duy�ulu �eirl�rd�, musiqid� deyil, h�m d�, yazarlarin 

q�l�ml�rind�, milli-siyasi oranda da yay�ın olaraq görm�kd�yik.  

 

“Bax, bu böyük m�d�ni irsi öyr�n�c�ks�n, onda s�nd� bel� böyük 

kompleks yaranacaq v� dey�c�ks�n ki, m�n bu ulu m�d�niyy�tin 

da�ıyıcısıyam, m�n bu böyük tarixin da�ıyıcısıyam. Dünyaya t�r�qqi v� 
rifah, �dal�t v� m�d�niyy�t g�tirmi��m. Bundan sonra s�n özünü sübut 

ed�c�ks�n. Dünya dahil�rini ortaya qoyacaqsan. M�n çox t��ssüf edir�m 

ki, biz h�l� d� bu i�d� çox geriyik. Aristoteli, Platonu, Qaliyevi, 

koperniki...az qala �zb�r bilirik, ancaq �bn Sina, Farabi, Biruni, Nesr�ddin 

Tusi, Ulug b�y...kimi n�h�ngl�rimizin n� yazdı�ından, dem�k olar ki, 

x�b�rimiz yoxdur. Halbuki dünya elm v� m�d�niyy�ti onlardan n� q�d�r 
qidalanıb v� qidalanmaqdadır.”129 

 

Az�rbaycan varlı�ının biçiml�nm�sind� ulusal kültürün rolu 
 

Qu�qusuz, tarixl� kültürün ba�larını bir-birind�n qoparmaq 

mümkun olası bir i� deyildir. H�tta b�zi bilim insanlarına gör� tarix elmi 

kültürün detallarından olu�an bir insan varlı�ıdır. Ancaq bir çox bilginl�r� 
gör�, bu nisb�t t�rsin�dir. Y�ni, kültür tarixin hiss�si v� onun �n inc� v� 
do�rudan- do�ruya keçidi v� ardıçıl zamanların körpüsüdür. Kültür, 

toplumların damla-damla toparladı�ı insan incisidir. Tarixd� ya�ayan h�r 
insan toplusu k�sinlikl� özün� öz�l 130  olan ulusal kültür� ba�lıdır. Bu 

ba�lantı, o toplumun ya�am t�rzi, s�rgil�diyi d�b v� ad�tinin göst�rg�sidir. 

H�r insan toplusu, öz dünya görü�ünü, ya�am sisteminin qurulmasını 

                                                 
128 (Bütöv Az�rbaycan Birliyinin M�ramnam�si. Bakı. 2004. s101)    

 
129  ”(�.Elçib�y, Ça�da� Az�rbaycan d�rgisi, say1, 2001, �sveç, s13) (Bakıda çıxan 

Tanıtım q�zetind�n alınmı�dır)” 
130 m�xsus 



zaman-zaman �ld� etdiyi kültür biçimind�n alaraq, onu ulusalla�dırır. 

Onu, m�nims�yir, onun qorunması üçün var-yoxundan geçm�y� bel�, 
hazır olur. Sözsüz ki, kültür d� zaman-zaman ba�qa kültürl�rin etgisi 

altında qalır. Mill�tl�rin özgürlüyü, barı� v� hüzur içind� ya�aması 

halind�, insanların milli kültürl�ri d� çiç�kl�nir, insanlar arası kültür�l 
alı�-veri�i g�rç�k anlam tapır. Ulusal kültürl�r ayrı-ayrı toplumlar 

t�r�find�n könüllü olaraq q�bullanır v� dünya malına çevrilir. Kültür �sil 

anlamda dünyanın qar�ılıqlı anla�ması üçün �n barı�cil yoldur. Bu i�in 

göz�l üzüdür, bir d� i�in pis üzü vardır. Bel� ki, zaman sür�cind� sava�lar 

üz ver�rk�n, qalib-m��lub kültürl�rin d� sava� alanı açılma�a ba�layır. 

H�r hansı n�d�n üzünd�n qalib olan dövl�t, h�r addımdan önc� m��lub 

mill�tin asimila olmasına, onun kültürünün aradan qaldırmasına v� öz 

kültürünü a�ırma�a çalı�ır. Ordu, ekonomik v� politik üçlüyünün 

birl��m�si üzünd�n ça�ın güclüsü olan sömürg�çi 131  bir neç� dövl�tin 

basqıçı siyas�tl�ri n�tic�sind� yenilgiy� ugramı� ulusal kültürl�rin t�hlük� 
altında olması daha da çoxdur. Çünkü, m�d�niyy�t v� kültürd�n bo�alan 

bir mill�tin yenid�n toparlanıb tarixs�l maddi v� m�n�vi d�y�rl�rin� 
dayanaraq dü�ünc� sistemi qurması olduqca ç�tindir. Dü�ünc� sistemini 

�ld�n ver�n bir toplumun ön� baxı� stratejisi`d� olmaz duruma du�ür. 

Sözsüz ki, kültürün v� toplumun ya�am f�ls�f�sinin t�m�lind�ki tabandan 

çox �ey asılıdır. Toplum var ki, qalib dövl�tl�rin ilk kültür hücümüna 

u�rark�n t�slim olub yenmi� kültürün içind� sürtülüb aradan ged�r. 
M��lub ölk� d� var ki, ill�r boyu qalib ölk� m�d�niyy�tin� ba� �ym�d�n 

öz kültürünü ya�adar v� h�tta qalib kültürü öz köklü gücünün etgisi altına 

alaraq �lveri�li bir zamanda öz kültür ba�ından qopmayan ulu irad�si il� 
ba�ımsızlı�ını da qazana bil�r. Bir ulusun ulusalla�mı�132 maddi d�y�rl�ri 
onun günd�lik çalı�ma t�rzind�, ekonomu dayaqlarında (S�naye, �kin, 

mal-davar,  karprativ v.b.), m�tb�q kültüründ�, geyim v� davranı� 
tipl�rind�, tikinti v� memarlıq görüntül�rind�, ��h�r v� k�nd ya�amında 

özün� anlam ver�n halda, m�n�vi d�y�rl�rini`d�: �d�biyyatda (öykü133, 

�eir, roman, mifoloji, xatir�l�r v.b.) müzik  s�n�tind� (Türkl�rd� ozan, 

mu�am), �l i�l�rind�, folklor, teatr, sinemada, r�ssamlıq v� heyk�ltra�lıq 
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çe�idl�ri (Az�rbaycanda miniatür), danı�ıq, davranı�, g�l�n�k, d�b v� 
ad�tl�rind�, dins�l gör�n�k v� ayinl�rind�, ulusal idman tipl�rind�n 

(pakistan v� �f�anlarda ço�an, ispani�l�rd� matadorluq, Türkl�rd� gür�� 
v.b.) insan adlarında, f�ls�f� v� dünya görü�l�rind�, sosialoji, psikoloji v� 
siyasi davranı�larında v� ba�qa öz�llikl�rd� tanıtdırar.  

 

Tarix hafiz�sini öz�l sisteml�r halind� günümüz� v� sınırsız 

g�l�c�y� da�ıyan v� insanların ya�am moralının düzeyini olu�duran Kültür 

Kimlik Bilinci, h�r köklü v� �sil mill�td� oldu�u kimi Türk ulusu üçün d� 
h�yati rola malikdir. El� ki, Türk tarixini onun kültüründ�n ayırmaq 

mümkun deyildir. Az�rbaycan Türk mill�ti, Türk ulusunun ayrılmaz bir 

bölümü olaraq öz z�ngin v� tük�nm�z kültür x�zin�sini b���riyy�tin 

toplumsal tarixinin �n d�rin qatlarından almı�dır. Dünyanın �n q�dim 

insan toplusu ocaqlarından birisi kimi t�sbit olunan Azıx bölg�sind� ilk 

dörd ayaqlı meymun tipli antropogenez insan ya�amı�dır. Bu insan, 

do�anın s�sl�rini duymu�, 100-min ill�r boyunca ah�ngdar s�s ritmini 

öyr�nmi�dir. Özünd�n daha yırtıcı heyvanlarla ba� etm�k üçün birlikd� 
olma�ı bacarmı� v� bu birlikd� olmaq yoluyla z�ka v� alt bilinc� �l 
tapmı�dır. Ac qalmamaq üçün, da�lardan soxucu v� k�sici al�tl�r 
düz�ltmi�, heyvanları ovlamı�dır. Diri qalmaq üçün, yerl�, göyl�, v�h�i 
do�ayla v� h�tta özü il� bel�, mübariz� etm�yi öyr�nmi�dir. Habel�, 
arxolojik t�sbitl�r� gör�, Xaz�r, Aral, Van, Urmu göll�ri, Amod�rya v� 
Sird�rya134, Qızıluz�n, D�cl�-Frat135 çayları v� K�ng�r körf�zi136 il� b�lli 
yayla kimi görün�n hövz�d�, ilk insan m�d�niyy�tl�ri qurulu�udur. 

Az�rbaycan, bu bölg�nin ortasınada yerl��diyin� gör�, h�m d�  qurup 

axınlarının terminalı olmu�dur. Bu üzd�n �n ilk ba�dan ilkin insanların dil 

v� davranı� qavramlarını toparlama rolunu da üz�rin� ç�km�k zorunda 

qalmı�dır.  

 

Do�al olaraq bu il�ti�im Az�rbaycanın sonrakı kültür z�nginliyinin 

ön�mli n�d�nl�rind�n birisi olmu�dur. Bu bölg�d�, M.Q 10,000-ci ill�r� 
dayanan Qobustan Ma�arasının üz� çıxması, oradaki da� qazıntıları v� 

                                                 
134 Ceyhun-Seyhun 
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136 B�sr� x�lici, �r�b x�lici 



ç�kil�n r�siml�r, insan toplusunun m�d�nil��m�si il� ba�lı ilkin tapıntıları 

�l� vermi�dir. Bir az sonra Urmu bölg�sind� yerl���n H�s�nli t�p�sind� v� 
ayrı-ayrı arxolojik t�sbitl�rd�n �ld� olunan bilgil�r� gör�, Az�rbaycan 

Türkl�rinin ilk m�d�ni toplumlardan olması k�sinl��mi�dir. M.Q 3 v� 4-cu 

minillikl�r� dayanan Urmu Gölu yaxasındaki Aratta kültür bölg�si, T�briz, 

Akbatan 137 , Mu�an-Savalan v� Zaqros da�ları arasında yayılan Qutti-

Lullubi dövl�tl�ri, X�z�r, Azaq, Van, Göyc� göll�rinin yaxasında ilk 

dövl�tl�r quran �skitl�r, Orartolar, Hittitl�r kimi m�d�ni toplumlar v� 
zaman sür�cind� Türk dilli xalqların m�rk�z dövl�ti olan Manna 

hakimiyy�ti öz yüks�k m�d�niyy�ti v� kifay�t q�d�r dövl�tçilik sistemil� 
m�hz bugünkü Az�rbaycan Türk m�d�niyy�tinin anası olmu�durlar. 

Mannalar, do�anı �ziz sanmı�lar. Gün��i, ayı qutsal bilib, do�a olaylarına 

tanrı �lam�ti kimi yana�mı�lar, saraylar dikmi�, tikintil�ri üçün inc� �l 
i�l�rind�n istifad� etmi� v� Elamlar t�r�find�n qurulan mix cizgil�rini 

i�l�tmi�, geni�l�tmi�dir. El� Mannalar zamanından oda qutsal gözüyl� 
baxmaq �n�n�sinin Mada zamanında Z�rdü�tliyin geni� yayılmasına v� 
Mad dövl�tinin r�smi dini olmasına n�d�n olmu�dur.138  

 

Mannalar, qon�u dövl�tl�r� elçi gönd�rmi�, onlarla mal v� heyvan 

alı�veri�ini geni�l�ndirmi� v� bölg�d� barı�la ya�amaq yolunda dostluq 

körpül�ri qurmu�durlar. Mannalar öz yaxın qohumları olan Elamların 

z�yifl�mi� durumuna sahib çıxaraq, hücümçü qon�uların da qar�ısında 

savunma gücünü saxlamı�dırlar. �ski dövl�tçilik v� uyqarlı�a malik olan 

Az�rbaycan Türkl�ri Makedoniyalı �sk�nd�rin M.Q 4-cü yüzilliyin 

sonlarında  Fars  kök�nli �h�m�nl�r (H�xam�ni�l�r) dövl�tçiliyin� son 

qoyan zaman, Madların bu sava�a qatılmaması v� öz�llikl� Güney 

bölg�l�rini idar� ed�n Atropatena, Quzeyin, Da�istanın hakimi olan 

Albaniya dövl�tl�rinin vahid bir stratejik �sasında �sk�nd�rl� anla�ması 

göz� çarpan ön�mli olay olmu�dur. �sk�nd�rin �n zirv� ça�ında v� 
bölg�nin �n g�rgin durumunda ist�r Quzeyd�, ist�rs� Güneyd�, 
Az�rbaycanı özgür v� sava�dan uzaq saxlamaq ba�da Atropaten özü 

olmaqla, Türkl�rin böyük siyas�tçi olmasının v� m�d�ni davranı�larının 

                                                 
137 H�m�dan, Aybatan 
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yataqlarının olmasının böyük rolu olmu�dur. 
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n�tic�siydi. Yen� h�min dövrüd� ir�lil�mi� v� tam olaraq toplum 

düz�nl�m� v� ruhani sistem kimi yayılan Z�rtü�t dininin r�smi din 

olmasına rastlanılır. �ski dövrl�rd� Az�rbaycanın bu h�dd� böyüm�si v� 
orada ya�ayan insanların vahid dil v� din �trafında birl��m�si, formala�mı� 
bir ulusal kültürün k�sin örn�yidir. Sözsüz ki, müst�qil Atropaten v� 
Albaniya dövl�tl�rinin Az�rbaycanın sosial-siyasal formala�masında 

böyük rolları olmu�dur. Bu iki qarda� dövl�t g�r�k�n zaman dü�m�nl�r 
qar�ısına birlikd� çıxar, dinc zamanında is� birg� ya�am alanı 

olu�dururdular. El� bu üzd�n Az�rbaycan �n �ski zamanlardan b�ri kültür 

qazanmı�, birlikd� ya�am biçimi qurmu� v� bu birliyi günümüz�d�k 

da�ımı�dır. 

 

M.S 8-ci yüzillikd� Az�rbaycanın �r�bl�r t�r�find�n basqıya 

alınmasıyla yana�ı �r�b-�slam kültürünün Türk kültürü il� toqqu�ması ba� 
vermi�dir. Bu toqqu�ma �sasında qalib t�r�f olan �r�bl�rin kültür a�ırlı�ı 
da duyulmu�, islam idelojisi Az�rbaycanda yay�ınla�mı�dır. �r�b 

kültürünün islam dinil� ba�lı oldu�undan dolayı, Az�rbaycan 

Türklüyünün kültür bicimi d� islamil��mi�, dil, yazın v� tarixi �ıddıtli 

basqılarla qar�ı-qar�ıya g�lmi�dir. Bu üzd�n, bir çox Türk alim, yazar v� 
�airi öz �s�rl�rini �r�b dilind� yazma�a üstünlük vermi�dir. �r�b 

istilasından sonra, Qaraqoyunlu, A�qoyunlu, S�f�vi, Af�ar v� Qacar 

dövl�tl�rinin i� ba�ına g�lm�si tayfa v� sülal� hakimiyy�tl�ri olduqlarına 

gör�, Az�rbaycanda dövl�tçilik kültürün� böyük qatqılar verm�mi�l�r. 
Yalnız �ah �smayil zamanında Az�rbaycan m�rk�zli dövl�tçilik sistemil� 
tanı� olmaq olar. Ancaq �ah �smayilin Sultan S�liml� qarda� sava�ına 

girm�si v� yenilm�si b�lk� d� Az�rbaycanın m�rk�ziyy�td�n dü�m�sinin 

ba�lıca n�d�ni olmu�dur. 1813 v� 1828-ci ill�rd�ki anla�malar, 

Az�rbaycanın ya�am biçimini, ba�ımsız dünya görü�ünü, bir mill�t kimi 

yeni ça� a�amasına keçid �ansını darma-da�ın etmi�dir. 1925-d�n is�, 
Az�rbaycanın milli kimlik v� Türk varlı�ı iki yırtıcı dü�m�n basqısı 

altında yalnızca ölüm-qalım mücadilsi verm�y� m�cbur qalmı�dır. 

 

 

 

 



 
Az�rbaycan Türk kültür kimlik biçiml�nm�sind� 

elat v� oturaq ya�am faktları. 
 

Az�rbaycan Türk kültür kimlik bilincinin biçiml�nm�sind� iki elat 

v� oturaq ya�am düzeyinin danılmaz rolunu unutmamaq g�r�kir. B�lli ki, 

�n �ntiq zamanlardan bütün Türk q�bil�l�rind� oldu�u kimi Az�rbaycanda 

da elat v� oturaq ya�am sisteml�ri yan-yana sürmü�dür. Az�rbaycan böyük 

bir yayla olaraq özün� öz�l do�asıyla insanların nec� ya�amasını, 

g�li�m�sini v� qar�ılıqlı il�gid� olmasını da b�lirl�mi�dir. Bu yayla, 

quzeyd�n ba�layaraq, Güney Qafqazdan ç�kilib �ahda�ı, Kiçik Qafqazda 

yerl���n Z�ng�zur, Qapıcıq, Qaraba� da�larını orta batıda yerl���n Do�u 

A�rı, S�rd��t, �idan da�larını, güney batıda S�h�nd da�larını, güney 

do�uda Qarada�, Keçiqıran(Bozqu�), Savalan, Talı� da�larını, m�rk�zd� 
Qaflan da�ını, güney güneyd� is� �lv�nd v� G�rin da�larını da iç�r�n 

Zagros sırada�ları kimi saysız ucalıqlar arasında yerl��ir. 400,000 qara 

metr�d�n d� geni� alan olu�duran Az�rbaycan yaylası, özül iqlimi, dörd 

f�sil hava çe�idi, geni� d�r� v� düzl�ri v� ucalıqlarıyla, habel� böyük axar 

çayları v� göll�ril� �n �ski zamanlardan elat (qı�laq-yaylaq) v� oturaq 

(K�nd, ��h�r v� t�xt�qapı) ya�am sistemin� alı�mı�dır. 

 

Bütün adlım v� tanınmı� tarixçil�r� gör�, Az�rbaycan Türkl�ri 
ba�qa Türk ell�ri kimi oturaq ya�amla birlikd� h�m d�, sür�cli yaylaq-

qı�laq ed�n böyük insan toplumu olmu�dur. Elatlar, geni� heyvan 

sürül�rini v� habel� özl�rini qı� soyu�undan uzaq tutmaq üçün aran v� 
düzl�r� (G�nc�,kür,Araz düzl�ri, Mil-Mu�an, Laçın v.b.) v� yay istisind�n 

qorunmaq üçün geni� da� �t�kl�rin�, göy-ç�m�nl� dolu obalıqlara 

(Savalan, S�h�nd, Qo�qay,�ahda�ı v.b.) yerl��irdil�r. B�zil�ri bu ya�am 

sistemini köç�b�ylik v� ya köç�rilik adlandırlar. Halbuki, elat m�d�niyy�ti 
yalnız öz do�ma torpaqları içind� olan f�sil h�r�k�tl�nm�sidir. Elatların 

ya�adı�ı qı�laqlar geni� alanda tikili v� oturaq formaya yaxındır. Lakin, 

yaylaqları çadır v� obalardan olu�mu� geni� da� yamaclarıdır.  

 

Az�rbaycanda olan elatlıqla köç�rilik sistemi bir-birind�n 

f�rql�n�n ya�am t�rzl�ridir. Köç�rilik, h�r hansı s�b�bd�n dolayı öz 
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do�ma diyarını buraxıb �lveri�li imkanlar axtarı�ında sınırsız göçdür. 

Olabilsin ki, bu göç çabası yeni ��rtl�rd�n asılı olaraq bir neç� k�r� t�krar 

olsun. Bu �m�l bir dü�ünü�lü t�rcih olmadı�ına gör�, b�lirsiz amaclara`da 

n�d�n ola bil�r. Köç�rilik, bir ya�am sistemind�n daha çox, h�r hansı 

do�al v� ya yaranmı� n�d�nin tör�m�sidir. Bir neç� örn�kl� yuxarı 

s�tirl�r� aydın g�tir�k: 

 

A) 1946-ci ild� Güney Az�rbaycan Milli Hakimiyy�tinin 

çökü�ünd�n sonra 100 minl�rl� suçsuz Az�rbaycan Türkünün �ran adlanan 

�razinin �n itmi�-batmı� yerl�rin� sürgün edilm�sinin bir milli-siyasi 

deportasiya olmasında �n kiçik bel� �übh� yoxdur. Bu dü�m�n t�r�find�n 

olan bir köçürm� eyl�midir. 

 

 B) Yen� haman olaylarda, 100-minl�rl� h�r�kat f�alı v� Firq� 
üzvü dü�m�n basqısından �manda qalmaq üçün Quzey yolunu tutdular. 

Sevet dövl�tin� sı�ınanların böyük bölümü sibir stepl�rin� sürgün dü��r�k 

bir daha v�t�n� dönm�k imkanı �ld� ed� bilm�dil�r. Onlar oradan 

evl�ndil�r, ail� qurdular. Bu ist�m�d�n bir sava� köçüdür. Çünki, onlardan 

sonraki n�sill�ri özl�rini daha çox yerli insanlar bil�c�kl�r. Onların yeni 

v�t�ni ist�r-ist�m�z sibir olacaqdır. 

 

C) 1784-cü ild� Osman Hakimiyy�tinin Ruslar qar�ısında ardıcıl 

yenilm�si sonucunda t�slimnam�y� boyun �y�n Osmanlı dövl�ti 100,000-

l�r Kirim Tatar Türkl�rinin Osman torpaqlarına deportasiya olmasını 

q�bul etdi. Kirim Tatarları ist�m�d�n Anadoluya axın etdi. Bugün bir neç� 
n�sil keç�nd�n sonra Kirim Tatarları bütünlükl� Türkiy�l��ibl�r. 

 

D) 15.ci üyzilliyin ortalarında Balkanların Osmanlı ordusu 

t�r�find�n tutulması ardından minl�r Türkün Balkanlara axın etm�si v� 
orada dayimi yerl��m�si bir sosial-siyasal köç kimi alqılanır. Bu köçün �n 

ba� memarı Osmanlı dövl�ti özü olsa da, köçm�nl�rin d� sosial-ekonomik 

ist�kl�rini unutmaq olmaz! 

 

E) 1940.lardan ba�layan Filistinin torpaq satı�ının sonucunda �srail 

ölk�si yarandı. Öz ana torpaqlarını para qar�ısında y�hudlara satan 



filistinlil�r Lobenan, Ordoniya, Misir, Suriya kimi qon�u ölk�l�r� 
köçdül�r. Onlar bir daha geri qayıtmaq imkanlarını itirdil�r. Çünki, artıq 

satılan torpaqları geri almaq mümkun deyildir. Bu bir, ist�nil�n 

deportasiyadır. 

 

Türkmançay anla�masından sonra rusların böyük planı Qafqazı 

�ld� saxlamaq v� Türkl�rin biti�ik torpaqları arasında bo�luq bölg� 
yaratmaq idi. 100,000-l�r �rm�ninin Anadoludan v� Güney 

Az�rbaycandan, �sf�handan v� ba�qa  Farsistan bölg�l�rind�n �r�vana v� 
Qaraba�a köçdürülm�sinin sonucunda, yerli Az�rbaycanlılar öz 

torpaqlarında köçm�y� m�ruz qalaraq böyük torpaq itirimi üz verdi. Ayrı-

ayrı yerl�rd�n köçdürül�n �rm�ni yı�ınaqları mill�t kimi formala�ark�n 

zorla evl�rind�n  dı�lanan Türkl�rin torpaqlarında �rm�ni dövl�ti quruldu. 

Rus Çarlı�ının bir ba�a önd�rliyi altında ba� ver�n bu tarixs�l olayın bir 

zorakılıq köç oldu�u b�llidir. Göründüyü kimi, köç�rilikd� zamanlama, 

düz�nl�m� b�lirtisi, ön stratejik planlaması, odaxlanma v� qar�ılama 

irad�si yoxdur. B�zi q�r�zli v� manqortla�mı� dü�ünürl�r� gör�, güya 

Az�rbaycan Türkl�ri keçmi�d� köç�ri olmu� v� onun etgisi v� ad�ti 
�sasında elat m�d�niyy�tin� yeti�mi�dir. Bu iddia t�mamil� uydurma v� 
saxtadır. Çünki, Az�rbaycan Türkl�ri Ortado�u, Ön Asiya v� Orta Asiya 

bölg�l�rinin �n ilkin otraqları olmu�, b���r m�d�niyy�tinin bir çox 

varlı�ına imzasını atmı�dır.              Bu ulus köç�ri olmu�dursa, yerin 

yuvarlaqlı�ına, ilin, ayın, günün v� saatın tapılmasına, insanlar üçün ilk 

sosiyal qurallrın düz�nl�nm�sın�, alifbanın yaranmasına, heyvanların 

�hlil��m�sin�, sarayların dikilm�sin�, yerli hakimiyy�tl�rin qurulmasına 

v.b. nec� öz imzasını qoymu�dur? V� ya, M.Ö-d�n üzü b�ri 100-l�rl� 
imperatorluq, dövl�t, xanlıq, atab�ylikl�rin sisteml��m�si kiml�r 
t�r�find�n olu�mu�dur? Sözsüz ki, köç�b�yliyin özgün irad�si olmadı�ı 
üçün, prespektivli sistem qurma irad�si d� çox a�a�ıdır. Elatlıq 

köç�b�yliyin t�rsin� öz bölg�sind� yaylaq-qı�laq sistemidir. Elatlıq, özün� 
öz�l, yerl��mi�, düz�nl��mi�, quralla�mı�, taktikala�mı�, ölk� qanunlarına 

uy�unla�mı� bir ya�am kültürüdür.  

 

Stanford J �av yazır “...GöyTürk �mperatorlu�u (552-744) 

Türkl�rin adını da�ıyan birinci siyasi hakimiyy�tdir. Onların �mperatoluq 
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alanı Qarad�nizd�n ba�layaraq Mu�ulustan v� Çinin quzeyind�n hardasa 

Sakit Okeanad�k ç�kilirdi. GöyTürk hakimiyy�ti birl��ik çadır otraqlı 

tayfaların liderliyind� idar� olunurdu...Keçmi�l�rd�n f�rqli olaraq bunlar 

el birl��m�l�rinin ba�çılarından qurulan bir m�rk�zçi gücd� t�b��çilik 

edirdil�r... GöyTürk ba�çıları bir yerd� t�xt�qapı olmayırdılar. Onlar dam-

davarlarıyla birlikd� yaylaq-qı�laqlarda ya�ayırdılar...”.139 

 

Sözsüz ki, modern v� ça�da� ��h�rçiliyin etgisi altında, elat ya�am 

biçimi d� d�yi�mi� v� çox öz�lliyini �ld�n vermi�dir. Eytim, ��h�r 
ya�antısı, k�ndl�rin modernl��m�si, elat ya�am alanında ür�til�n �l i�l�ri 
ürünl�rin böyük fabrikalar ürünl�ri qar�ısında z�yif qalması, 

heyvandarlı�ın s�nayel��m�si, k�ndlil�rl� elatlar arasındaki sür�cli 

probleml�rl� yanı-sıra, dövl�tin d� elatları himay�siz buraxması v.b. 

böyük elat tayfalarının kiçilm�sin� n�d�n olmaqdadır. Otraq ya�am 

sistemi il� yana�ı, elat m�d�niyy�tinin Az�rbaycan kültürün� verdiyi pay 

hesaba g�lm�z q�d�r böyükdür. V�t�n azadlı�ı u�runda can qoyan saysız 

i�id, ölk� �d�biyyatına saya g�lm�z bayatı çe�idl�ri ver�n, on minl�rc� 
atalar sözünü qosaqdan-qo�a�a da�ıyan �ifahi xalq �d�biyyatını, habel� 
ozan v� a�ıq kültürünün ortaya g�lm�sind� do�adan qıdalanan bu sad� v� 
t�miz Türkl�rin olduqca payı tük�nm�zdir. Elat ya�am düzeyinin, ulusal 

m�n�viyy�timiz� verdiyi payı saysız kitablarda yerl��dirm�k olar. 

 

Az�rbaycan varlı�ının biçiml�nm�sind� ulusal dövl�t. 
 

Dövl�t oransal 140  bir varlıqdır. Dövl�t kimliyi oransal bir 

anlayı�dır. Zaman var ki, böyüyüb, imperatorluq kimliyi qazanar. Zaman 

var ki, formadan dü�üb, aradan qaldırılar. Ulus n� q�d�r qalıcı v� mütl�q 

bir varlıqdırsa, dövl�t sür�c� ba�lı, imha ehtimalına yaxın bir varlıqdır. Bir 

dövl�tin uzun, sür�kli ya�aması, ulusunun köklü, güclü, ça�a uyumluluqla 

dünyada olan durumu v� ili�gil�rin� ba�lıdır. Rus-Az�rbaycan141isti v� 
soyuq sava�larının sonucu, Az�rbaycanda olan dolayı Türk hakimiyy�tinin 

                                                 
139 (Stanford.J.�av. Yeni Türkiy� v� Osmanli �mperatorlu�unun Tarixi. 1-ci cild  fars 
ca.1991.Quds yayini.m��h�d), 
140 nisbi 
141 Rus-Qacar da deyil� bil�r, (1801-1828) 



sonu oldu. Bu hakimiyy�t formal olaraq 1925-d�k �ran adlanan yerd� 
sıxılıb qalsa da, �slind� Türk�m�nçay f�lak�tind�n sonra, Rus v� �ngilt�r� 
ba�da olmaqla sümürg�çi dövl�tl�rin seçimi olan Fars siyas�tçil�rinin 

qu�atmasında142 olmu�, formal halda öz hakimiyy�tini saxlaya bilmi�dir. 

Türk Qacar dövl�ti, Türklük kimliyi bilincind�n bo�almaqla, yava�-yava� 
Fars dövl�tçilik sistemin� girmi�, öz �lil� azınlıqda olan  Farsçı panların 

dövl�t olmasına imkan yaratdı. Bu üzd�n, Türkm�nçay anla�masından143 

sonraki dövrü, Türk dövl�tçiliyind�n  Fars  dövl�tin� keçid dövrü kimi 

d�y�rl�ndirm�k heçd� yalnı� deyildir. Türkm�nçaydan sonraki 

zamanlarda, Türk Qacar dövl�tinin Türk dövl�t oldu�u il� ba�lı h�r hansı 

simg�si, aydın ni�anı, r�smi dil yazısı, sosiyal çıxı�ı v� bir sözl� Türk 

kimlik izl�ri olmamı�dır. �slin� baxarsaq, yer üzünd� tayfa, sülal�, din, 

sinif v� t�b�q�y� dayanan, imperatorluq v� xanlıq t�m�ll�ri üz�rind� 
qurulan dövl�tl�r� ulusal dövl�t adı verm�k do�ru ola bilm�z. 1828-ci 

ild�n b�ri Az�rbaycanın ikiy� bölünm�sil� yana�ı ulusumuzunda fiziks�l 
ikiy� bölünm�si üz verdi. Bu bölünm�nin h�man ardından ilk d�f� olaraq 

ulus qar�ısında bir ölüm-dirim davası dayandı. Ya yenid�n birl��m�k v� 
var olmaq, ya ba�qaları boyunduru�u altında �zilib, aradan getm�k!  

 

Ulusun qar�ısında duran bu böyük sor�u i�ar�ti, mill�ti h�r�k�t� 
saldı. Dü�m�nin daha güclü olması v� Az�rbaycan Türkünün daha 

darmada�ın duruma dü�m�si, �lb�td� ki, gizli v� dözümlü mücadil�ni 

m�sl�h�t görm�kde idi. Buna gör�, mübariz� meydanlarda deyil, 

yazarların q�l�ml�rind�, ulusal aydınların yaratdı�ı gizli örgütl�rd�, 144 

�airl�rin duy�ularında, Qoçaqların saldırısında, ayrı dü�mü� ana-babaların 

göz ya�larında davam etdi. Ancaq, bu sür�c uzantısına baxmayaraq, Bütöv 

Az�rbaycan ideyası yalnız �. Elçib�yin 1976-cı il tutuqlaması il� siyasi 

düzey� (müst�vi) girdi. Bütöv Az�rbaycan �deyası, Türk ulusçulu�unun 

ortaq dü�ünc� sistemini olu�durdu. Bu ulusal ideyanın m�rk�zind� ikiy� 
bölünmü� ulusumuzun birl��m�si v� birl��ik dövl�tin çatısı altında özünü 

qurumsala�dırma t�m�lin� dayandı. 1990-cı ild� neç� yüz il önc�d�n Türk 

dü�m�nliyi üz�rind� dövl�t qurmu� Rus imperatorlu�u çökünc�, ölk�mizin 

                                                 
142 mühasir�sind� 
143 müqavil�sind�n 
144 t��kilatlanma 
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Quzeyi, Özb�kistan, Türkm�nistan, Qır�ızıstan, Qazaxıstan v� �lav� 10 

yeni cümhuriyy�t özl�rinin ulus-dövl�tl�rini qurdular. T�biki, yeni 

qurulmu� dövl�tl�rin özl�rin� aid sorunları vark�n, dı�arıdan olan 

müdaxil�l�rin d� can sıxıcı olması qaçırılmaz idi. Bu arada Az�rbaycan 

üçün daha böyük sorunlar yolda idi. Ba�qa cümhuriyy�tl�rd�n f�rqlı 

olaraq ölk�nin bölünmü� durumu, Qaraba�ın erm�ni-rus birlikl�ri 
t�r�find�n i��al olunması öz dam�asını ölk� günd�min� vurmu�dur.  

 

Sözsüz ki, yeni yaranmı� bir dövl�tin diplomatik ili�gil�rind� 
mühafiz�kar davranı�ın hakim olması çox ön�mlidir. Lakin, demokratik 

bir toplumda Sivil Toplum Qurulu�larının145  rolu heç d� dövl�td�n az 

deyildir. Söz bir ulusun varlı�ından ged�n halda mill�t-dövl�t bir sistemin 

ulusa verdiyi g�n�l alanı v� o alandan �n üst düzeyd� himay� etm�yini öz 

d�yi�m�z stratejisi kimi görm�lidir. Az�rbaycanda g�rç�k ulus dövl�tinin 

yaranması yalnız Bütöv Az�rbaycan Dövl�tçiliyi simasında olasıdır. Bu 

üzd�n, bütün qutsallı�ına r��m�n, bugünkü yarım hegemon dövl�timizi 

ulusal dövl�t adlandırmaq olmaz! Milli dövl�t dedikd� ali hakimiyy�tin 

h�r hansı bir ��xs�, xan�dana, klana, partiyaya, zümr�y� v� ya sinif� yox, 

qeydsiz-��rtsiz yalnız mill�t� m�xsus oldu�u v� yalnız mill�tin irad�sinin 

üstün tutuldu�u bir dövl�t anlayırıq.  

                           

Sekolar /laik/ dövl�t dedikd� dinin dövl�td�n ayrılmasını, dinin v� 
��ri�tin dövl�t i�l�rin� qarı�mamasını ba�a dü��r�k, heç bir toplum dinsiz 

ola bilm�z. Ancaq din toplumun dövl�t i�l�rin� qarı�mamalı, heç bir 

siyas�t� al�t olmamalı v� toplum düz�yind� öz varlı�ını sürdürm�lidir. 

Sosial dövl�t dedikd� sosial �dal�tin gözl�nilm�si, bütün v�t�nda�lar üçün 

fürs�t b�rab�rliyi, milli g�lirin �dal�tli bölünm�si, h�r k�s üçün i�, t�hsil, 

s�hiyy� v� s. sosial, iqtisadi, m�d�ni imkanların yaranması v� hamının 

insan kimi ya�aib rifaha qovu�a bilm�si m�qs�dil� demokratik sistemi 

z�d�l�m�d�n dövl�tin sosial v� iqtisadi h�yatda mü�yy�n nizamlayıcı rol 

oynamasının g�r�kliliyini n�z�rd� tuturuq. Hüquq dövl�tini  yalnız 

hüququn hakim oldu�u dövl�t kimi ba�a dü�ür. Anayasada t�sbit olunmu� 
v� Az�rbaycanın q�bul etdiyi uluslararası s�n�dl�r� uy�un insan haqları, 

v�t�nda� hüquqları v� azadlıqlarının qanunla qorunması, hakimiyy�t 

                                                 
145 Qeyri Dövl�t T��kilatların 



bölgüsünün g�rç�kl��m�sini v� m�hk�m� hakimiyy�tinin �sas 

götürürük.146 

 

Az�rbaycanda, Türk ulusunun milli bilincinin t�m�lind� bütövlük 

ideyası dayanmaqdadır. Az�rbaycan öz�lliyin� gör�, bütövçülükl� 
ulusçuluq anlayı�ları iç-iç� girmi� termindir. Bu ikisini ayrı-ayrı tanıtmaq 

mümkün deyildir. Daha radikal anlamla des�k, Az�rbaycanda bütövçü 

olmayan mill�tçi, mill�tçi olmayan is� bütövçü olamaz! H�r mill�tin 

ya�am sistemind� k�sinlikl� bir birl��dirici ülkü vardır. Çünki, ülküsü 

olmayan bir mill�tin hara ged�c�yi, nec� ged�c�yi, hardan ged�c�yi b�lli 
olmaz. El� bu �sl� dayanaraq Az�rbaycan Türk mill�ti d� bu a�amadan 

geçm�li v� ulus-dövl�t ideyasına çatmalıdır. Sözsüz ki, Quzeyin 

istiqlalından sonra Güneyin d� müst�qilliyi mill�timizin günd�liyin� 
g�lm�li v� bütövl��m� yolunun �ahdamarına dönü�m�lidir. Güneyin 

dövl�ti olmadan, Az�rbaycanın ulus-dövl�tind�n danı�maq mümkun 

deyildir. Bir ba�qa açıdan baxarsaq, Az�rbaycanda ulusal dövl�tçiliyin 

milli kimliyi k�sinlikl� Türklük v� Türkçülük t�m�li üz�rind� olmalıdır. 

Çünki, Az�rbaycan kimliyi üz�rind� ya�ayan Türkl�rl� ba�lıdır. 

Göründüyü kimi, ulusal kimlik ulusa ba�lıdır. Buna gör� d�, �n azından 

Az�rbaycan ��rtl�rind� torpaq deyil, mill�t üzr� ideolojik kimlik yarana 

bil�r.  
 

Bu arada Az�rbaycan dövl�tçiliyin� m�hz Az�rbaycançılıq 

ideolojisi ver�nl�r d� vardılar. Sözsüz ki, h�r hansı ideolojik t�rifi kimi 

Az�rbaycançılıq ideolojisi d� bir dövl�t ideolojisi olaraq özünü t�rif etm�k 

gücün� malikdir. �g�r dövl�tçilik ideolojisini dövl�t sisteminin teorik 

beyini, dünya görü�ünün düz�nl�yicisi, güc alanlarının birl��diricisi, 

dövl�tin topluma ötür�c�yi fikir ba�lantısı v.b.. kimi b�lli bir dü�ünc� 
sistemi olaraq d�y�rl�ndirs�k. O zaman Az�rbaycan dövl�tçiliyinin d�, öz 

amacları yönünd� bir ideolojik sahibi olması olduqca do�aldır. Bu qonuda 

heç �übh� yoxdur. Yalnız var olan ideolojik olqusunun hansı payalar 

üz�rind� qurulması dartı�ılacaq bir sorundur. H�r dövl�tin b�lli 
t�m�ll�rd�n olu�an idar�çilik sistemi vardır. Bu idar�çilik sistemi ist�r-
ist�m�z bir ideolojik t�m�l� dayanmaqdadır. Bu ideolojik daya�ın ölk�d�n 

                                                 
146 .(Bütöv Az�rbaycan Birliyinin M�ramnam�si kitabi, Bakı, 2004, s 60-61). 
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ölk�y� d�yi�ik formada olması da böyük alanda o ölk�nin tarixs�l 
t�crüb�l�ril� ba�lıdır. G�n�l olaraq ça�da� dövl�tçilikd� ideolojinin 

kölg�d� qalması görünür. Demokratik dövl�tl�r� gör�, zaman sür�cind� 
dövl�t anayasasının üz�rin� d�yi�iklik ver�r�k onu günc�ll��dirm�k çox 

ön�mlidir. Parlement çoxunlu�unu �ld� ed�n iqtidarların anayasa üz�rind� 
manovra verm�si, s�s çoxunlu�undan yararlanaraq iqtidar xeyrin� eyl�m� 
girm�si çox görünm�kd�dir.  

 

Toplumla dövl�t arasında ça�da�, demokratik, laik v� toplum 

anla�ması olursa, bu yenil��m� daha da yasal çözüml�n�r. 147  Ancaq, 

yüks�k demokratik a�amaya ayaq basmamı� ölk�l�rd� i�l�rin t�rsin� 
dönm�si çox �ndi�� vericidir. Ça�da�lı�ın bütün boyudlarını �ld� 
ed�m�y�n toplumların �slind� �n böyük sorunu özl�rini tanımamalarıdır. 

Bir toplumun ça�da� olmasının anlamı mütl�q Avrupalı v� ya Amerikalı 

sisteml�r� yiy�l�nm�si dem�k deyildir. H�r hansı mill�t öz ulusal 

çıxarlarını s�rb�st v� özgürc�sin� günd�m� alıb, dinin dövl�t� d�xal�t 
etm�sinin qar�ısına çıxıb, toplumun t�m�lini formala�dıran bir�y haqları 

ya�ada bil�rs�, ça�da� dövl�t sahibidir. Dem�k, bel� olan halda bir 

toplumun idar�çilik sistemi zorlanmadan hüquq v� qanun özgürlüyünü 

�ld� etmi�dir. �deolojik daya�ından asılı olmayaraq bu toplum ça�da�lı�a 

varmı�dır. Az�rbaycan, çoxunlu�u Türk etniki olan çe�idli xalqların 

v�t�nidir. Türk etniki Az�rbaycanın yüzd� 95-ini olu�durmaqdadır. Bir 

neç� nadir ölk�ni çıxmaqla, Az�rbaycan dünyanın �n aparıcı etnik 

t�rkibl�rind�n birini öz içind� barındırır. Tarixd�n g�l�n bir öz�lliy� gör�, 
Az�rbaycanda torpaqla mill�t adı üst-üst� dü�m�yir. Bu is�, Az�rbaycanın 

bir ba�qa öz�lliyidir. Ancaq bu öz�llik milli kimlik haqqında v� dövl�tl� 
ulus ili�gil�rind� ikili standarda yol açmayır. Türk v� Az�rbaycan bizim 

ölk�mizin etnik v� torpaq adlarıdır. Bu iki termin heç z�man bir-birind�n 

ayrı olmamı� v� ola da bilm�z idi. Etnoloji elminin �saslarına gör�, milli 

kimlik dil v� etnik� gör� b�lirl�n�r. Dil v� etnik kimliyi insana ba�lı old�u 

üçün nec�lik b�lirtisidir. Co�rafiya qalib ��kild� bu b�lirtinin objektiv 

alanını olu�durur. Bu üzd�n, Az�rbaycan kimliyinin özü Türklükl� 
b�lirl�nir. Onun dövl�tçilik ideoloji is�, Türkçülük üz�rind� dayanmalıdır. 

Az�rbaycan dünyanın ilk m�d�niyy�t ocaqlarından biri v� torpaqları ilk 

                                                 
147 h�ll olunur 



uyqarlıqdan b�ri Türkl�rin ya�adı�ı yer olmu�dur. Bu torpaqda Türkl�rl� 
yana�ı ba�qa etnikl�r ya�asa da, heç zaman aparıcı güc kimi çıxı� 
ed�bilm�mi�, yalnız kiçik etnik qurup ölçüsünd� Türkl�rin qorumasında 

ya�amı�, yaratmı�dırlar. Az�rbaycanın milli kimliyi Türklükdür. Bu üzd�n 

dövl�t kimliyi d� Türklük v� Türkçülük t�m�li üz�rind� qurulmalıdır. 

Türkçülük, ulusçuluqdur. Ulusçuluq is� bir ulusun ir�lil�m�si v� g�l�c�yi 

u�runda 148  ülkü gücüdür. Ülkü k�sinlikl� insan üz�rind� anlam tapar, 

insanın içind� formala�ar v� insanın formal�msına imkan ver�r.  
 

Bu qonuyla ba�lı iki dövl�t-mill�t sistemini örn�k g�tir�k. Erm�ni 

dövl�til�, erm�ni mill�ti v� Alman dövl�til� alman mill�ti eynil� bir ad 

altında tanımlanırlar. Onlar üçün etnik v� ölk� ad d�yi�imi anlamsızdır. 

Ortada n� varsa eynidir. Dövl�t tarixil� mill�t tarixi birc� anla�ılır, birc� 
tanımlanır. H�r hansı tarixs�l n�d�nl�r üzünd�n Az�rbaycan öz öz�lliyini 

ya�ayır. Y�ni, Az�rbaycanda Türk mill�ti var v� Az�rbaycan dövl�ti var. 

Burada dövl�t idar�çil�rinin üz�rin� iki d�f� v�zif� dü�ür. Bu v�zif�y� 
gör�, iki varlıq bir yerd� ya�amalı, çiç�kl�nm�li v� uy�un bir durumda bir 

ada çevrilm�lidir. Bu ad k�sinlikl� Türk t�m�li üz�rind� qurulmalıdır. 

 

Az�rbaycan varlı�ının biçiml�nm�sind� ulusal ordunun rolu 
 

Ordu sözü �ski zamanlardan Türkl�r arasında hakimiyy�t anlamı 

da�ımı�dır. Türk el v� ya el birl��m�l�rinin m�rk�z yı�ınca�ına ordu 

deyilirmi�. Xaqanı v� ya el ba�çısını qorumaq elin gör�vin� dü�ürmü�. Bu 

üzd�n �ski Türkl�rd� orduyla mill�tin eyni varlıq olması gürünm�kd�dir. 

Ölk�nin sava�a girmsil� u�aqlar, qocalar dı�ında bütün �li silah tutan 

toplum üy�si hakimiyy�tin b�qası üçün sava�a qalxırdılar. Q�dim Türkl�r 
üçün ba�çının qorunub saxlanılması torpa�ın saxlanılmasından daha 

ön�mli sayılırdı. Türkl�r�  gör�, igid bir �rin ba�çılı�ıyla böyük torpaqlara 

çatmaq olar, lakin böyük torpaqları igid ba�çı olmadan saxlamaq olmaz! 

M�hz buna gör� d�, Türkl�ri ordu ulus adlandırırmı�lar. Türk  hakimiyy�t 
alanının böyüm�si il� yava�-yava� ordu gör�vlil�ri d� seçilmi�  v� düz�nli 

olaraq qo�un adı almı�dır. 

                                                 
148 yolunda 
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�nsanların �n sıx ya�aydı�ı yerl�nd�n birisi olan Ortado�u, 

Ortasiya, Uzaq Asiya v� Avrupa h�nd�v�ri, tarıx boyu dünyanın �n 

ç�ki�m�li bölg�l�ri olmu�dur. Bölg�nin bir neç� böyük gücün böyüm� 
ehtirasının qar�ısında �n �zil�ni is�, kiçik ell�r olmu�dur. Kiçik q�bil� v� 
ell�r sür�kli olaraq böyük dövl�tl�rin boyunduru�u altına dü�mü�l�r. �st�r 
bu durum M.Q olsun, ist�rs� d� miladdan sonrakı zamanlarda öz sür�cini 

d�vam etdirmi�dir. Sözsüz ki, Türkl�r d�vamlı olaraq ya bu sava�ların 

m�rk�zind� olmu� v� ya da onunla yaxın ilgid� olmu�durlar. Bel� ki, 

toplumsal kültürün tanınmasından üzü b�ri Türk kimliyi il� bölg�d� var 

olan ba�qa kimlikl�rin kültür�l hafiz�si iç-iç� girmi� b�lli bir bütünün 

yaranmasına n�d�n olmu�dur. Türkl�r, bu bölg�d� ya�ayan �n geni� v� 
güclü hemogen birliyi olmu�, bir çox xalqları öz bayra�ı altında tutmayı 

bacarmı�dır. Sözsüz ki, zaman-zaman ba�qa xalqların da ba� qaldırdı�ı 
ça�lar olmu� v� etk�nlik ça�ları bölünmü�dür. Türk dilli Sumerl�r� qar�ı 
Sami dilli �kk�dl�rin q�l�b�li sava�ı (M.Q 2800), yen� Türk soylu 

Elamlara qar�ı sami dilli Asuril�rin yürü�ü(M.Q.655), Türk Midiyaya 

qar�ı  Fars  kök�nli �h�m�nl�rin149 z�f�ri (M.Q 550) v� tarix �rs�sind� ilk 

k�z bir  Fars  kök�nli hakimiyy�tin yaranması, Makadoniyalı �sk�nd�rin 

Türkl�rl� anla�ması (Atropatenl�) v� �h�m�nil�r� Q�l�b�si (M.Q 330) 

v.b. 

 

Habel� miladdan sonra da bu sava�lar durmaq bilm�mi�dir. Sür�kli 

h�r�k�td� olan Türk ell�rinin �n bariz öz�lliyi h�rbi hazırlıqda olmaqları 

idi. Türkl�r yaz, qı� bilm�d�n öz qoruma sistemini bütün ��rtl�rl� t�tbiq 

verir, ya�am boyunca sava� taktıkalarını öyr�nirmi�l�r. At, Türk 

ya�amının vaz geçirilm�z idi. Türk ordusu atı yax�ı qullandı�ı üçün bir 

çox zaman az qüvv�yl� çox saylı dü�m�nl�r� rahatcasına qalib g�lirdi. 

Türkl�r üçün iki sava� taktikası t�m�l sayılmaqdaydı.                                                                                                             

 

A)  Ara�dırma sür�ci150. B) A�ındırma sava�ları151.                                                                                         

 

                                                 
149 H�xam�ni�l�rin 
150 t�htiq zamanı 
151 yıpradıcı sava�ları, f�rsayi�i 



Bu iki sür�c� gör�, Türk ordusunun casuslarının tacirl�r v� 
usanmı�lar ��kilind� dü�m�n için� sızması v� g�r�k�n bilgil� ola�ması 

g�r�kirdi. Casusların bilgisi g�lm�d�n ordu sava�a girm�z idi. Onlar, 

sava�dan önc� dü�m�nin n� q�d�r sava�a hazır olmasını bil�rmi�l�r. El� 
bu bilgil�r� dayanaraq nec� sava� taktikini d� seç�rmi�l�r. “Türk ordusunu 

qurdlara b�nz�d�rdil�r. Türkl�rin atlı qo�unlar sistemi miladdan 318- il 

qabaq çin il� ba�ladıqları anla�ma sonrası çind� d� t�tbiq edildi. V� 

haman atlı qo�unlarla çinlil�r (M.Q 117) Turan taktikil� Türkl�ri yendil�r. 

Türk atlıları yel-�alvar v� ç�km� geyib, ba�larına börk qoyardılar. Bozqır 

islahatı ��kili formasında ilk d�f� olaraq Kuru� �ran ordusunda v� ondan 

sonra �sk�nd�r turanlılarla sava�dan sonra Makedoniyalı ordusunda 

islahat el�di. Rom ordusu da bu islahatı Türk �sk�rl�rini ücr�tli olaraq 

ordularına almaqla el�dil�r. Ilk d�f� Sezar Turan taktikini i�l�dib atlı ordu 

yı�dı. Rom da unlu onlu t�rtib v� kot-�alvar daxı yayılmı�dır. H�tta öz�ngi 

daxı Avarlar vasit�sil� yayılmı�dır. Bizanslarda, Turan sistemli ordu 

islahatı 5-6-ci �srd� ba�lamı� v� az müdd�td� yayılmı�dır. Bizans 

tarixçil�ri Prokopios v� Aqathias yazdıqlarına gör�, bu islahat 

Bizansların Qutlara q�l�b�l�rin� s�b�b oldu. �mperator Justi Nianos 

zamanından �stanbulda Hun, Bul�ar v� Avarlar kimi  geyinm�k v� saç, üz 

qırxmaq mod olmu�dur. �mperatorun özü d� taktika adında yadda�larında 

bu islahatdan b�hs v� t�rif etmi�dir. M�s�l�n Heraklitos miladda sonra 

622-624,d� bu taktiki i�l�tm�kl� Sasanlılara qalib olmu�dur.” 152 

 

M�lum oldu�u kimi, Türk ordusu, zaman-zaman geni� taktikalar 

yaratmı� v� bu �ld� etdigi bacarıları çe�idli formlarda öz qon�u v� 
r�qibl�ri il� d� payla�mı�dır. H�tta tarixs�l bilgil�r� gör�. Bu payla�ım 

sınırlı qalmamı� batının �n ucqar bölg�l�rin� bel� ç�kilmi�dir. Bu uzantı 

ist�r Türkl�rl� sava�da, ist�rs� d� üçüncü ölk�l�r meydanında i�� salınmı� 
v� böyük q�l�b�l�rl� sonuclanmı�dır. “Franklar da ordularında Türk �sk�ri 
sistemini i�l�d�r�k 7-ci �srd� Avarları m��lub etdil�r. Franklar 9-cu �srd� 
bütün ordularını atlılardan müt���kkil etmi�dil�r. Bu ��kild� Almanlar v� 
��rblil�r 11-ci �srin �r�f�sind� Bozqır �sk�ri sistemini t�tbiq etmi�l�r. 
Ruslar daxı 9-cu �srd�n ba�layaraq X�z�rl�r, Peç�n�kl�r, Qıpçaqlardan 

                                                 
152 (Dr. C. Hey�t. Türkl�rin tarix v� f�rh�ngin� bir baxı�. Tehran Kaviyan 
yayınları.1987.s61) 
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Turan taktiki v� nizami sistemini öyr�ndil�r v� bu islahat say�sind� 
X�z�rl�ri m��lub etdil�r. Ç�ngizxan xanlı�ını elam etmi� q�bil�y� 
dayanan ordu nizamını d�yi�dirib, Türk nizami onlu t�rtibi qurdu v� 
vahidin ba�ına öz q�bil�sind�n birini qoydu”153  

 

Sözsüz ki, yer üzünd� Türkl�r q�d�r sava�an v� özl�rini savunan 

ikinci bir ulus olmayıbdır. Bu sava�lar çox zamanlarda yabancılarla olsa 

da, Türkl�rin Türkl�r�  qar�ı sava�ları da az olmamı�dır. Türkl�rin özl�rin� 
qar�ı sava�ları Türk sava� sisteminin g�li�m�sin� t�kan vers� d�, Türk 

ulusunun sür�kli kiçilm�sin�, ir�lil�yi�d�n uzaq dü�m�sin�, fürs�tl�ri 
qaçırmasına, ya�am alanlarında dünyadan qopmasına v� �n sonunda 

ba�qaları qar�ısında yenilm�sin� yol açmı� v� bugünkü geri durumuna 

g�tirib çıxarmı�dır. Bunlara baxmayaraq, bugün d� özgün örn�k olaraq 

göst�ril�n, Türk qorxmazlı�ı, Türk, inamı v� döyü�k�nliyil� öz tarixs�l 
varlı�ına imza atmı�dır. �skid�n ordu ulus adlanan Türkl�rin ya�am 

f�ls�f�sind� insanın ya�adı�ı yer qudsal olmu�dur. Yerl� insan arasında 

olan ruhs�l ba�lantının V�t�n anlayı�ına çevrilm�si d� el� m�hz bu yandan 

olu�mu�dur.  

 

Balkan Sava�ları yenilgisind�n154  sonra ardı-ardına imperatorluq 

alanının daralması il� f�lak�t� u�ramı� olan Osmanlı dövl�ti, tam bir 

ölüm-dirim sorunuyla qar�ı-qar�ıya dayanmı�dır. Qafqazlardan, 

Afriqadan, Asiyadan, Balkanlardan geri ç�kil�r�k Anadoluya sı�ı�maq155 

zorunda qalan bir qoca imperatorluq h�r yandan qu�atılmı�dır. Türk 

torpaqları v� ölk�si bütünlükl� yox olma t�hlük�sil� üzl��mi�dir. Batılı 

saldırqanların irad�sini �ks etdir�n Serv anla�ması, Türkl�r üçün yalnız 

Orta Anadolunu pay vermi�dir. �zginlik v� t�hqir bütün mill�ti 
bürümü�dür. Osmanlı ordusu bütün alanlarda darma-da�ın olmu�dur. 

Mill�tin Türkçü irad�sini bir daha topalamaq üçün güc qalmamı�dır. Türk 

dü�m�nl�ri, �n sonunda Türkl�rin ordu ulus ünvanına q�l�b� çalacaqlarına 

inanark�n, ulus içind�n bir s�s qoparaq yeni ruh ortaya qoydu. Müst�fa 

Kamal Pa�a, biz varıq, ölm�mi�ik �üaril� Türk mill�tini diri qalmaq 
                                                 
153 (Dr. C. Hey�t. Türkl�ri tarix v� f�rh�ngin� bir baxı�. Tehran Kaviyan 
yayınları.1987.s62 
154 m��lubiyy�tind�n 
155 söyl�nm�k, p�nah aparmaq 



yolunda ölüm� ça�ırdı. O, at belind�, ulusuna s�sl�n�r�k “M�n siz� geri 

dönm�yi deyil, ölm�yi �mr edir�m!” dedi.  Böyük AtaTürk, Türk ordu 

qamandanı kimi dünyaya adını yazdırdı. O, eyn zamanda böyük bir Türk 

lideri kimi, dünyanın önd� g�l�n dövl�t adamlarının ön sırasında yerl��di. 

Onun, mill�tin� verdiyi, ulus m�nlik bilinci, böyük qalmaq üçün öz 

güv�nlik, qul olmamaq üçün laiklik, ça�da� v�  modern olmaq yolunda 

ulusallıq dü�ünc�si verdi. Onun f�ls�f�sin� gör�, m��lub duruma du��n bir 

mill�tin t�kc� qurtulu� yolu, ölümün gözün� dik baxması, dü�m�n� 
kiçilm�m�k156üçün h�r qarı� torpaqdan çör�k çıxarması v� bir anlamda 

v�t�n adlı qutsal torpa�ı qanla t�mizl�m�kdir. El� buna gör� d�, bütün 

v�t�nda�ların ordu olması g�r�km�kd�dir. “�ziz v� mübar�k v�t�nimizi 

qurtarmaq üçün ziyalıların, h�rk�sin hazır bulunması g�r�kir”...“Milli 

mücadil�nin önünd� olan, do�rudan do�ruya mill�tin k�ndisidir, mill�tin 

evladlarıdır. Mill�t bir�yl�ri, anaları il�, babaları il�, ablaları il� birlikd� 
mücadil�yi k�ndil�rin� ideal bilirdi.” AtaTürkün bu deyimil� ulus-dövl�t 
yolunda, h�m d� ulus-ordu olmaq g�r�kir. Ona gör� ki, mill�t irad�si 

olmadan h�r hansı milli ordudan danı�maq bo� sözdür. H�r varlı�ın ilki 

d�, sonu da insandır. �nsanı is� insan yapan a�a�ıdaki iki anlamın 

idrakıdır:           

 

a) �nsan toplumunun Ulus olması! 

b) Torpa�ın  V�t�n  olması!                                                                                       

 

“Tam bu u�urlar yalnız m�nim �s�rim deyildir v� olamaz…Tam 

mill�tin q�rarı birlikd� imanla çalı�manın sonucudur. Qahraman 

mill�timizin v� ünlü ordumuzun qazandı�ı u�urlar v� z�f�rl�rdir”157 Bütün 

tarix boyu ulusuyla ordusunun iç-iç� girdiyi bir ulu etnikin bundan sonra 

da bel� ya�aması v� bel� dir�nm�si g�r�kir. Çünki, “N� mutlu Türk�m 

diy�n�!”-in  f�ls�f�sil� batının v� di�i yumu�aq �t ist�y�n imperiyalizmin 

ya�am f�ls�f�sinin barı� içind� yan-yana ya�aması yalnız ekonomik, 

siyasal, sosial v� ordu gücünün birliyil�dir. �n �ski ça�larda oldu�u kimi, 

                                                 
156 �zilm�k,kiçilm�k 
157 Atatürk’ün söylev ve demeçleri, II, toplayan: Nimet Unan, Türk inkılap tarihi 
enstitüsü yayınları, I, 2.Basım 1959. 
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bugün d�, h�r bir dövl�tin �n k�sgin qorunma158 sistemi ulusal ordudur. 

Do�al olaraq, h�r dövl�t öz sistemi üz�rind� ordu qurur. Az�rbaycanın 

güneyind�, 1945-46-ci ild� Az�rbaycan Demokrat Firq�sil� yana�ı 
yaranmı� Az�rbaycan Milli Ordusu, Milli Hükum�ti qorumaq üçün bir 

t�l�sk�nlik eyl�m idi. Bel� ki, Firq�nin özü kimi ordusu da, tam olaraq n� 
ist�yini, nec� ist�yini, kimd�n ist�yini ortaya qoya bilm�yirdi. Bu üzd�n 

Firq�nin �n ba�da g�l�n d�rdl�rind�n biri d�, orduda ulusal kimlik 

ruhunun olmaması idi. Do�ru ki, neç� aylıq bir ordudan çox �eyl�r 
gözl�m�k do�ru deyil. Burada söz qonusu zaman deyil, daha do�rusu 

ideolojik x�tanın olu�masıdır. Sözsüz ki, Milli Kimlik Bilincinin öz t�m�li 
üz�rind� qurulmaması, ba�lı-ba�ına bir dövl�t sisteminin yer� vurulması 

üçün yet�rlidir. Ordu, bir dövl�tin savunma gücü v� geni� kütl� alanı 

oldu�una gör�, milli kimlik bilincind�n bo� olunca, �n tez yıxılan qala ola 

bil�r. Hazırda Az�rbaycan cümhuriyy�tinin ordusu günd�n-gün� modern 

v� ça�da� forma almaqda v� boyut açısından böyüm�kd�dir. Az�rbaycan 

dövl�tçiliyini qorumaq üçün bu ordunun üz�rin� dü��n borc çox böyükdür. 

Rusların açıqca, Farsların is� gizli olaraq h�r t�r�fli yardımları il� 
Az�rbaycan dövl�tinin torpaq bütünlüyü erm�ni fa�izmi sarından z�bt 

olunmaqdadır. Bu üzd�n Az�rbaycan ordusunun �n ba�da g�l�n gör�vi 

v�t�nin azad edilm�sidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 �n güclü müdafi�.. 
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3. BÖLÜM 
 

Az�rbaycan Türklüyünün sosial-siyasal 

axı�ında liderlik faktoru! 

 
 

“Biz ki, mülkü Turan, �miri Türküstanıq, 
 
Biz ki, Türk o�lu Türkük, 
 
Biz ki, mill�tl�rin �n q�dimi v� �n ulusu, Türkün ba�çısıyıq!... ”           
           

(�mir Teymur) 

  

 

Liderlik v� lider 
 

    �n ba�da g�l�n ifad� budur: Bir k�sim canlı varlı�ı birg�l��mi� 
b�lli amaca, seçgin v� aydın stratejiy�, b�lirgin bir yönt�m� ç�km�k 

ba�arısına liderlik deyilir. Yuxarıda sadalanan ifad�nin ruhunda bir liderlik 

t�rzi dayanmaqdadır. O yerd� ki, �mir Teymur vahid bir mülkd�n – 

Turandan,  vahid bir soydan – Türkd�n v� özl��mi� gücd�n – Türkün 

ba�çılı�ından danı�ırsa, liderlikd� g�r�k�n üçlü t�m�lin olu�durulmasına 

çalı�ır. Ölk�, Ulus v� Lider ! Göründüyü kimi bu g�l�n�k yeni bir metod 

deyildir, b�lk� insan toplumunda güc olu�umun ortaya g�lm�sind�n 



ba�layan bir z�ka g�l�n�yidir. Liderlik çe�idli açılardan tanımlanan çox 

sad� v� qolay anlayı�dır. Ancaq tanımlama�a çalı�an h�r dü�ünür, bir neç� 
t�m�l qavramı 159  i�l�tm�d�n t�rifl�m� i�ini düzgün yerin� qoya 

bilm�y�c�kdir. Bu t�m�l qavramlar bunlardan ibar�tdir: Organizatur, 

psikolog, co�durucu, strategi v� taktik uzmanı160, ir�li sürül�n amac v� 
ideyanın öncüsü, teorini h�r�k�t� g�tir� bil�n, ön görünü�lü, ç�kici, 

etgil�ndirici, 161  seçici, yol göst�rici, insiyativli, toplumçu, adil, insaflı, 

t�r�fsiz, qazi,  toplayıcı162, i� birligi yaradan, aparıçı, yönü b�lli, xo� sözlü, 

xo� davranı�lı, günc�l eytimli v.b.. olmalıdır. �st�r bu liderlik birer, ist�rs� 
qurup halında olsun, bu öz�llikl�r� yiy�l�nm�kd� zorlanan h�qiqi v� ya 

hüquqı ��xsl�r liderlik ölçüsün� sı�a bilm�zl�r. Bunlara bir çox ön�mli 

faktoru da artırmaq g�r�kir. Çünki, onsuz bu öz�llikl�rin bir arada 

tutulması mümkün olası deyildir. Böyüm�, böyüm� v� yen� böyüm� 
ehtirası!! Liderliyin �n böyük ön ��rtidir. Bu ��rtı milyonlar insan ist�rs� 
d�, yalnız bir neç� insanın kapasit�si163 v� iç ç�kisi buna yol ver�r. Bu 

üzd�ndir ki, lider h�r hansı toplumun �n nadir v� az tapılan m�hsuludur.   

 

K�sinlikl� dünyada üz ver�n bütün böyük toplumsal 

ayaqlanmaların ba�ında, haman h�r�k�td�n do�an lider v� ya liderl�r� rast 

g�lm�m�k mümkünsüzdür. Asiyadan Amerikaya, Afriqadan Avrupayad�k 

sosial-siyasal qalxı�ların yüzl�rc� çe�idli lider adlarını sıralamaq heç d� 
ç�tin i� deyildir. Amma bu liderl�rin hamısı heç d� b���riyy�t v� h�tta öz 

mill�ti üçün müsb�t yönlü olmamı�dır. Dünyada çox az liderin adı öz 

ulusu v� torpa�ıla yana�ı g�lm�kd�dir. Bu çox az sayda olan liderl�r öz 

ya�amlarından sonra ya�ama�a ba�lar v� öz mill�t v� dövl�t simg�sin� 
dönü��r. Çoxunluqda olan liderl�r is� öz zamanından sonra yalnız neç� 
n�sil yadlarda qalar v� zamanla unudular.  

 

19-cu yüzilin giri�il� modern dövl�tçilik d� ortaya qonuldu. 

Modern dövl�tçilik sisteminin ilk d�yi�imi is� liderlik anlamında 

olu�ma�a ba�ladı. Bu d�yi�iklik Avrupa v� yeni dövl�tçilik yolunda olan 

                                                 
159 anlayı� 
160 usta, t�x�ssüslü,   
161 t�sir edici 
162 yı�ıcı, bir ayara g�tirici 
163 ölçüsü, çıxarı 
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Amerikada t�k liderliyin gücünü azaltsa da, Asiya v� Afriqa kimi 

qit�l�rinnin bir çox ölk�sind� do�al dir�ni�l�rl� qar�ı-qar�ıya dayanmı�dır. 

Do�rudur ki, bu yeni sistem� qar�ılıqlıq ver�n klasik liderlik (birer164 v� 
köyçü liderlik) kütl�-kütl� sivil insanın ölümün� n�d�n oldu, amma h�man 

g�li�m�mi� ölk�l�rin durumuna dayanaraq heç zaman bölg� v� ölk� 
sınırını a�ıb, dünya faci�sin� n�d�n olamamı�dır. Halbuki, Avrupa v� 
Amerikanın qrup v� parti sistemind�n çıxan liderliyin yaratdı�ı dünya 

faci�si sınır bilm�d�n milyonlar sivil insanın ya�amına son qoymu�, 
b���riyy�tin min ill�r boyunca �ld� etdikl�rini aradan qaldırmı�dır. 

Avrupa v� Amerika dövl�tl�ri dünya üçün yeni liderlik sistemi, 

demokratiya, sekolarizm, ça�da�lıq, insan haqları, dü�ünc� özgürlüyü, 

öncül teknoloji v� bu kimi modell�ri uy�ulama�a çalı�ırlar. Ancaq, �slind� 
bunların bir üstü qapalı sömürg�çi sistem olması kims�y� gizli deyil. 

G�li�mi� dövl�tl�r, geri qalmı� ölk�l�ri �ld� saxlamaq üçün, eyitim almı� 
yerli siyas�tçil�ri öz etgil�ri altına ç�km�kl� ist�diyi stratejik yönt�ml�ri 
bu ölk�l�rd� uy�ulayacaq v� geni� t�bli�at aracları il� ist�nil�n sonuclara 

varacaq durumlar yaradırlar. Sözsüz ki, yeni ça�ın sömürg�çilik 

metodlarının �n birinci addımları m�hz lider yaratma prossesidir. Ancaq, 

bu o dem�k deyil ki, bundan sonra ba�ımsız v� yalnız mill�tin� ba�lı olan 

liderl�rin bulunması mümkünsüzdür.  

 

20-ci yüzilliyin ba�lanması il� dünya, yenil��mi� dövl�tçilik 

metodları il� tanı� olur. G�nc teknogratların siyasal alanlarda sıçrayı�ı 
Avrupanı bürürür. Yeni sosial g�li�m�nin ilk a�aması sonucundan ir�li 
g�l�n siyasal qrup, topluluq v� ideolojik liderlikl�rin do�u�una n�d�n 

olmu�dur. Ancaq buna baxmayaraq yen� d� t�k liderlik rolu geni� alanda 

özünü saxlamı� v� geri qalmı� ölk�l�rd� ölçüsüz dispotizm 165  d�vam 

etmi�dir. Dispot cümhurçu lider, t�k yönlü demokratiya lideri, klasik 

monarxi166 lider, Avrupa tipli simvolik monarxi lider, t�k parti lideri, t�k 

yönlü milli-azadlıq lideri, dins�l lider, q�bil�, ail�, cins�l v� bu kimi 

liderlikl�rin tipik olaraq dikt� lider olmaması mümkun deyildir. Bel� 
Liderlikl�ri m���ul ed�n sorun is� do�al olaraq ölk�nin durumu deyil, 

                                                 
164 f�rd, bir ��xs 
165 diktator,  
166 kral, �ah 



yalnız öz durumları olmu� v� h�l� d� olmaqdadır. Bu tipli liderl�r, ölk�nin 

bütün madi v� m�n�vi çıxarlarını m�nims�r v� yeri g�lmi�k�n öz 

mill�tinin ziddin� dünyanın sömürg�çi kapital v� mafiya ��b�k�l�ri il� 
i�birlikçilik yapar. T�k liderlik sisteminin do�ru v�ya yalnı� olması 

qonusunda b�lli ölk�nin durumunun n� oldu�u böyük ön�m da�ıyır. Bir 

sorunun iki yanıtı b�lli olmadan liderlik ölçül�rini �l� almaq olmaz. Bel� 
ki, b�lli bir ölk�nin lider seçm� sisteminin birey, yoxsa g�l�n�k üz�rind� 
qurulması b�lli olmalıdır. Avrupa 16-dan 18-ci yüzillikl�rd� aydınlıq 

h�r�katının q�l�b�sil� bireys�llikd�n yana oldu�unu dedi. Asiya is�, h�l� 
d� g�l�n�ks�l yoxsa bireys�l olmanın arasında qalmaqdadır. El� bu üzd�n 

Asiyada t�k liderlik, Avrupada is� toplu liderlik anlayı�ları sosial-siyasal 

alanın açarı olaraq görünm�kd�dir. Göründüyü kimi Rom v� Yunan 

dı�ında Asiyadan çox gec ba�layan Avrupa mifolojisi, çox �rk�n d� kütl� 
�d�biyyatı s�hn�sind�n silinm�y� ba�layır. Çünki, mifik �d�biyyat yeni 

Batı siyasal-sosiloji sistemi içind� yerl��m� imkanın sahib olamayır. 

Ba�qa anlamla des�k, artıq Batıda t�k q�hr�manlıq dövranı h�qiqi 

günd�md�n dü��r�k m�cazi dünyanın zehins�l assimil� v� sınırsız ticar�t 
g�lir alanında g�ncliy� malik olmu�dur. Örn�k olaraq h�r gün saysız 

m�cazi q�hr�manların bilgisayar v� çe�idli oyun m�lz�m�l�ri aracılı�ı il� 
yayılmasını görm�kd�yik. Artıq, yeni mifolojik anlamını yalnızca h�y�can 

verici internet v� b�z�n sinema p�rd�sind� görm�k olur. Hal bu ki, h�l� 
d�, Asiya, Afriqa v� h�tta Latin Amerikada olan bir çox toplumda mifik 

q�hr�manlara ehtiyac duyulmaqdadır. Bu mifik q�hr�manlar, zülümkar 

hakiml�r� qar�ı mill�t içind� dir�ni� v� davranı� örn�yi olur. O, �zgin 

kütl�nin ayaqlanmasında böyük rol oynayır. Özgürlük v� ba�ımsızlıq 

simvoluna çevrilir. H�min toplumlarda bu m�cazi liderl�r, n� inki 

unudulmur, h�tta günd�n-gün� yüks�lib inanc qayna�ı olark�n ilahil��ir v� 
qudsal bir varlı�a çevrilir. El� tanıq oldu�umuz 17-18-ci yüzillikl�rd�, 
h�min mifik q�hr�manlar �sir mill�tl�rin toparlanmasında böyük rol 

oynark�n var olan liderl�rin yaranmasına t�kan verir. 

 

Avrupa imperatorluq sisteml�rinin aradan getm�sil� toplumların 

liderçilik sistemi insanlara azad kimlik v� özlük ba�ı�ladı. �nsan v� 
toplumun klasik ya�am sür�ci d�yi�m�y� ba�ladı. Kilisa dı�ında dü�ünc� 
v� eyl�m özgürlüyü laik v� skolar insanın do�u�una alan yaratdı. 
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�mperatorlar �sar�tind� olan toplumlar yeni dövl�t-mill�t formasına 

yiy�l�n�r�k birey v� toplum arasında olan  özgür ya�am sisteminin 

yaranmasında ortaq oldular. Kilisa v� dins�l hakimlik öz için� sıxı�dıqca 

demokratıya do�uldu. Ancaq bu i�in sonu olmadı. Kilisa dispotizmini �v�z 

ed�n siyasal v� ordu dispotizmi yoldaydı. Buna baxmayaraq d�yi��n 

toplum g�l�n�yi günü-günd�n d�yi�irk�n yeni v� çe�idli birey göst�ril�r 
ortaya çıxdı. Toplumların g�li�m�sil� toplu liderlik d� g�li�di, toplu 

önd�rlik t�k liderli�� üstün tutuldu. Çe�idli partil�rin, sosial v� sivil 

qurulu�ların yaranmasıyla insanlarda özgürlük irad�si  gücl�ndi. Bu gücün 

toparlanması n�tic�sind� klasik v� g�l�n�ks�l hakimiyy�tl�r� qar�ı kütl� 
dir�ni�i yeni liberalizm� yol açdı. Artıq ulus-dövl�t a�aması yolda idi. Bu 

a�amanın �n bariz sonucu is� g�nc liderl�r toplusunun ortaya çıxması idi. 

Sözsüz ki, haman qurumların içind� d� k�sgin v� üstün lider v� ya 

liderl�rin ön� çıxması v� haman lider v� ya liderl�rin �lil� dispotizmin 

yaranmasını da aydıncasına görm�k mümkundur. Aydınlıq ça�ının 

Avrupada ir�lil�diyi bir zamanda barmaq sayda istisna dı�ında Asiya v� 
Afriqa da tam qaranlıq hakim idi.  

 

Avrupada liderl�rin yüks�k eyitim m�rk�zl�rind�n çıxmasıla bir 

zamanda Asiya v� Afriqanın toplum qaravulları meydanlarda, köyl�rd� 
zahir olur. Onsuz da bundan ba�qa yol yox idi. Çünki, eyitim m�rk�zi 

olmayan bir bölg�nin q�hr�manı da eyitimsiz olacaqdır. �übh� yoxdur ki, 

t�p�d�n–dırna�a savadsız olan bir toplumdan h�r hansı sisteml��m� 
irad�sini gözl�m�k olamaz. Bel� toplumlarda liderlik faktoru yalnız 

��xsl�rin üz�rin� dü��n bir q�hr�manlıqdır. Bu üzd�n bel� toplumlarda 

lider yalnız qar�ısında duran dü�m�n� deyil, h�m d� öz ulusuna qar�ın 

cabbar hakim olmalıdır. Çünki, eyitimsiz bir toplumda liderin bir igid �r 
olması g�r�kir. O öz qorxmazlı�ı v� q�hr�manlı�ıyla kütl�d�n f�rql�nir. O 

qutsal, tanrı kölg�si, pey��mb�r v� imam ola bil�r. Ona toxunmaq suçdur 

v� bu ba�ı�lanmaz suçun qar�ılı�ı ölümdür. Bu üzd�n h�r canlı v� cansız 

n�sn� onundur. Ölk�, torpaq, dövl�t v� ulus hamısı f�rql�nmi� v� 
qutsalla�mı� ba�çıya aiddir. B�lli oldu�u kimi toplum liderliyi haman 

toplumun ölçü miqyasıl� ölçülm�lidir. Patris Lomombo Konqonun milli-

istiqlal lideri olaraq ölk�sinin azadlı�ını Afriqanın azadlı�ında görürdü. O, 

stratejik planının Afriqadan çox üstün ölçül�rd� olmasını yax�ı ba�a dü�ür 



v� qıssa bir zaman içind� cadı-c�nb�r t�r�ftarları �lil� öl�c��ini bilirdi. 

Patrisin liderlik yeteneyi167 o zamanki Afriqaya çatabilm�di, çünki, onun 

yanında olan az saylı Avrupa e�itimli liderin Afriqa kimi qaranlıqda qalan 

bir böyük h�nd�v�r� yetm�z idi. Patris Avrupada eytim aldı�ına gör�, 
ya�adı�ı topluma avrupa açısından baxırdı. O bir siyasi Afriqa lideri 

olmaqdan daha çox bir romantik devrimçi demokrat �air kimi davranırdı. 

Bu üzd�n demokratiyadan bo� olan mill�ti t�r�find�n sevils� d�, bilims�l 
olaraq m�nims�nm�di. Buna gör� ki, mill�tin g�l�n�ks�l baxı�ının tam 

dı�ında idi. O Avrupa eyitimi alsa da, Avrupalı dü�m�nl�ri t�r�find�n 

öldürüldü.  

 

Az�rbaycanda Azadistan Höküm�tini quran �eyx M. Xiyabanı bir 

siyasi lider olmaqdan daha çox, bir romantik demokrat idi. O, sanki 

Avrupada ya�ır kimi, açıq mitinql�r yola salır, siyasi �d�biyat yaradır, 

mill�ti demokrat olma�a, barı� v� hüzur içind� ya�ama�a ça�ırırdı. Böyük 

Mücahid, mürt�cel�r qar�ısında böyük kütl� birliyi yaratmaq, milli v� ya 

t�c�ddüd ordusu qurmaq, soyda� ittifaqlara açıq baxmaq yerin�, dabansız 

siyasi hakimiyy�t yaratma�a üstünlük ver�r�k bu d�f� Patris Lomombo 

talei Az�rbaycanda ya�ark�n, Xiyabani da, inandı�ı yalançı demokratlar – 

�slind� irqçı Farslar- t�r�find�n nam�rdc�sin� ��hid edildi. Burada yazar 

üçün �n ön�mli olan m�s�l� t�crüb�dir. �slind� bel� durumların 

Az�rbaycan Milli H�r�katında bir daha t�krar olmaması üçün d�rin 

ara�dırmalara böyük ehtiyac vardır.  

 

�lda olan veril�r� gör�, Xiyabani H�r�k�tı d� özünd�n qabaq v� 
sonrakı h�r�k�tl�r kimi böyük ölçüd� Türkçülük dü�ünc�sind�n yoxsul 

olmu� v� yön b�lirg�sini sona d�k �ld� ed� bilm�mi�dir. Xiyabaninin 

T�brizd� qapanıb-qalması da ba�qa ön�mli olumsuzluqlardan biri idi. 

Hakimiyy�tin Az�rbaycanın ba�qa bölg�l�rin� duyarsız davranı�ı da a�ır 
b�d�ll�r� n�d�n olmu�dur. Bel� ki, Tehran hakiml�ri bu fürs�td�n 

yararlanaraq yerli xanları T�briz� qar�ı üsyanlara qaldıraraq Xiyabanini 

t�kl�nm�sin� n�d�n olmu�dur.  El� bu üzd�n, dü�m�n çox sad�likl� 
Az�rbaycanla deyil, sad�c� T�brizl� hesabla�malı olmu�dur. Bunları 

görm�kd� olan Xiyabani, Tehranın siyasi �antajlarının qar�ısında özünü 

                                                 
167 istedadi 
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itir�r�k ardı-ardına yalnı� addımlar atmı�dır. Bel� ki, önc� Az�rbaycan 

adını Azadistana çevir�r�k quzeyd�n f�rqli jest ortaya qoymu�, sonra 

Anadolu Türkl�ri sarından uzanan bütün dostluq �ll�rini geri qaytarmaqla 

iran m�rk�zli göst�ril�r� �l vurmu�dur. Bu is�, Tehran mürt�cel�rinin �n 

böyük arzusu idi. Ba�qa deyiml�, Tehran, Az�rbaycanın �n böyük 

xanlarını – örn�k olaraq Qarada� xanı, �mir �r��d- Xiyabaninin üz�rin� 
qaldırark�n, o, Quzeyd� v� Türkiy�d� olan g�r�k�n yardım imkanlarını 

heç� saymı�, �. �min R�sulzad�l�rin,“�ttihad-T�r�qi„ v�“G�nc Türkl�r„in 

maraqlarını geri çevirmi�dir. Bel�likl�, Az�rbaycan Türklüyü üçün 

yaranan bir ba�qa �ans da �ld�n ged�r�k, ulusumuzun yeti�dirdiyi böyük 

o�ullardan bir d� irançılıq ideolojinin bataqlı�ında bo�ulmu�dur.                                     

 

 Ulusal liderlik  
 

Milli liderlik rolu �n �ski ça�lardan Türk ell�rinin tale v� 
alınyazısını cizmi�, bu ell�rin özgür v� ya köl� ya�amasını dam�alamı�dır. 

Türk kimliyi heç zaman liderlik faktorundan bo�almamı�, bütün 

zamanlarda liderlik sistemi içind� ya�amı�dır. Türk ell�rinin �n güclü 

ça�larında öncül ��xsiyy�t Xaqan olmu�, çe�idli zamanlarda is� Xanlar, 

B�yl�r, Pa�alar, A�alar v.b. tipli liderlikl�r Türk topluluqlarını idar� 
etmi�dirl�r. Dü�m�nl�r� qar�ı dir�ni�, torpaq v� milli varlı�a qar�ı t�cavuz 

ed�n qon�ularla k�sintisiz sava�a girm�k, ölk� içi düz�ni yaratmaq, 

böyüm� ehtiras il� yola çıxmaq, höküm�t sınırlarını geni�l�ndirm�k v� bu 

kimi çabalar q�dim Türk liderliyinin d�y�r ölçüsü olmu�dur. 

 

Tarixs�l izl�r� gör�, 7-min illik Türk m�d�niyy�tinin geni� 
sınırları, onun dövl�t sınırlarından daha geni� olmu�, ba�qa soylu 

mill�tl�rin dövl�t olmasında da �v�zsiz etgi buraxmı�dır. H�min etginin 

n�tic�si olaraq bir çox zamanlar çevr� dövl�tl�r könüllü olaraq Türk soylu 

dövl�tl�rin gücün� sı�mı�, özl�rini qon�u toplumların yürü�ünd�n uzaq 

saxlam�a çalı�mı�lar. Bu da özlüyünd� bölg�d� tabeçilik faktorunu ortaya 

g�tirib, Türk idar�çiliyinin geni�liyin� v� böyük liderl�rin yeti�m�sin� 
n�d�n olmu�dur. Bel� ki, tabeyini qoruyan Türk dövl�ti, tabe toplumun 

ordusunu, hakimiyy�tini v� milli tabanını gücl�ndirm�k üçün o toplumlara 



eyitimçil�r, sava�çılar v� idar�çil�r gönd�r�r�k yeni liderl�rin d� 
yaranmasında güclü rol oynayırdı.  

 

Çe�idli ölk�l�rd� idar�çilik eyitimini gücl�ndir�n ��xsl�rin 

yeti�m�si bir çox zaman ölk� içi dü�m�nçiliy� yol açır, iç sava�lara, ana 

toplumdan qopmalara, köçl�r�, yeni toplumların yaranmasına v� yeni-yeni 

Türk topluluqların ortaya g�lm�sin� n�d�n olurdu.  

 

Dayanmadan siyasi tutumunu gücl�ndirm�k yolunda çaba göst�r�n 

g�nc liderl�r çox zamanlar böyük liderl�rin qar�ısında dayanaraq güc 

sava�ına qalxıb bel�likl� ölk�nin yönünü d�yi�dirirdil�r. G�nc liderl�rin 

yeti�m�sil� güc alanı da d�yi�ir, toplum içind� radikal davranı�lar 

yaranırdı.  

 

Bugün, Türk toplumları, uzun zaman milli e`tibarını itirm�k 

n�d�nil� geni� modern liderlik sistemind�n uzaq qalmı�dır. �slam 

hegemonlu�undan d�rin darba görmü� Türk liderlik sistemi, öz �ski 

ah�ngini itirmi�, ulusal d�ng�l�r üz�rind� liderlik qurma bilimini böyük 

alanda �ld�n vermi�dir. Bu üzd�n Türk topluluqları ��xl�r� üz tutaraq 

liderlik bo�lu�unu doldurma�a çalı�mı�lar. Bu çalı�malar b�zi zamanlar 

böyük t�k liderlik örn�kl�rini ( AtaTürk ) dünyaya sunmu� olsa da, çox 

zamanlar lider deyil, körükl�nmi� ba�çıları mill�t� hakim etmi�dir. Birinci 

tip milli lider örn�yi mill�timizin �xlaq, hüquq v� bilims�l g�li�m�sind� 
böyük rolu olsa da, ikinci tip isi mill�timizin deyil, öz dar maraqlarını 

üstün tutaraq, milli d�y�rl�rimizin v� ulus çıxarlarının ir�lil�m�si yolunda 

çaba göst�rm�mi�dir. Birinci örn�k, mill�timizin içind� geni� 
demokratikl��m�, ça�da�lıq, laiklik v� m�d�ni dü�ünc� meydanı açsa da, 

ikincisi toplumu sıxı�dırmaqla, mill�ti öz haqlarından uzaq saxlamaqla, 

c�miyy�tin h�r�k�td�n dü�m�sin� n�d�n olmu�dur. Az�rbaycan Türklüyü, 

uzun zaman bel� talesizliyi ya�amı�dır. �sar�t ç�mb�rind� qalan 

mill�timiz ist�r Quzeyd�, ist�rs� Güneyd� dövl�t sistemind�n uzaqda 

qaldı�ına gör�, t�kc� siyasi lider deyil, bütün alanlarda yetgin insanlarını 

�ld�n vermi�, zaman-zaman i��alçı dü�m�nl�rin ucsuz-bucaqsız 

represiyalarına168 u�ramı�dır. Dü�m�nl�r mill�timizin içind� uy�unsuzluq 

                                                 
168 m�hv siyas�tin� 
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yaratmaq üçün öz �ll�rind� eyitim görmu� yön�timl�ri mill�timiz� hakim 

k�smi�, aydınları, siyas�tçil�ri, i� adamlarını v� bütün r�hb�rlik alanlarını 

öz güc m�rk�zind� saxlatmı�, dir�ni�çil�ri is� ya�amdan uzaqla�dırmı�dır. 

Bu üzd�n mill�t v� toplum içind� yaranmı� dur�unluqdan dolayı, h�r hansı 

�rd�mli, d�y�rli lider yaradacaq ölçü, olumsuz v�ya �n azından ç�tin 

duruma dü�mü�dür. 20-ci yüzilligin tanınmı� dü�ünürü �hm�d A�ao�lu 

demi�k�n: “Milli ��xsiyy�ti yalnız h�r�k�tsizlik öldürür. �st�r f�rdl�rd� v� 

ist�r mill�tl�rd� h�yat n� q�d�r qatı v� qüvv�tlidirs�, ��xsiyy�t d� o 

nisb�td� ziyad�dir. Q�lbinin h�y�canlarını yeni ah�ngl�rl� söyl�m�y�n 

z�ka v� a�lının m�hsullarıyla insanlı�ı verimli, qüdr�tli olmayan, 

f�aliyy�tinin meyv�l�rini ümumi bazara çıxara bilm�y�n c�miyy�tl�r hansı 

��xsiyy�td�n, hansı özlükd�n söz ed� bilirl�r”.169   

 

 Liderlik Çe�idl�ri: 
 

B�lli olan, dünyada üç g�n�l liderlik çe�idi tanınmaqdadır: 

 

1) Avtokratik170 liderlik.  
2) Yarım avtokratik liderlik. 
3) Demokratik liderlik.  

 

 
1. Avtokratik liderlik. 
 

Hakim oldu�u topluma seçm� haqqı tanımaz. 

 

Hakim oldu�u toplumda ki�is�l çıxarlara qar�ı g�l�r. 
 

H�r hansı toplum ir�lil�yi�ind�n qorxuya dü��r. 
 

�n ufaq azadlıqlara qar�ı g�l�r. 
 

                                                 
169 �hm�d A�ao�lu, Üç m�d�niyy�t.Bakı: Müt�rcim, 2006, s 35 

*(�. A�ao�lu: Do�um ili 1869 �u�a. Ölüm ili 1939 �stanbul.) 
170 otokratik,autokratik, diktator, dispot 



Sür�kli olaraq toplum qorxusu ya�ar. 

 

Toplumun bütün davranı�larını kontroluna alar. 

 

Toplumu susdurmaq üçün sür�kli qondarma t�hlük� siqnalı 

yaradar. 

 

Toplumun kütl� h�d�fini, öz h�d�fi yönün� ç�k�r. 
 

Öz amacını v� h�d�fl�rini �ld� etdiyi güç kanallar vasit�sil� kütl� 
içind� q�bul etdirm�y� çalı�ar.  

 

Toplumda ulusal h�d�f deyil, lider h�d�fi hakim olar. 

 

Topluma inanmamadı�ı üçün, arxayınlıq v� t�hlük�sizlik 

m�rk�zl�rini yalnız öz �lind� tutar. 

 

Toplumu sür�kli sarsıntıya v� pasivliy� ç�km�kl� toplum içind� 
altirnativçilik ruhunu aradan qaldırar. 

 

Toplum içind� böyük tab`eçi k�simin yaranmasına ��rayit yaradar. 

 

Toplumu �xlaqs�llikd�n uzaqla�dırar, siyasal v� sosial rü�v�tçiliyi 

yay�ınla�dırar. 

 

Toplumun ya�am t�rzi v� geçini� ölçüsü liderin güclü v� ya 

gücsüzlük durumuna ba�lanar. 

 

Toplum içind� a�ırı elitçi qat yaradar v� özün� ba�lı elit t�b�q�ni 

mill�t� hakim ed�r. 
 

Etnik qurupla�malara çox böyük alan yaradar. Etniks�l probleml�r 
il� mill�tin birliyi v� gücünü aradan qaldırar. 
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�deolojik t�xribatla mill�tin dispotizm� qar�ı yön�lik gücünü 

parçalar v� g�r�k�n zamanlarda dins�l v� t�riq�t sava�ı yola salar. 

 

V.b.. 

 

 

2. Yarım Avtokratik liderlik  
 

Toplumda ölçülü azadlıqlara yol ver�r. 
 

Toplumu yaratdı�ı dinamik qruplar �lil� kontrolda saxlar. 

 

Toplumun gördüyü i�l�r� deyil, i�l�rd�n alınacaq sonuclara �l 
qoyar. 

 

Kontrolunda olan �ks güc m�rk�zl�ri yaradar. 

 

Ekonomi kontrolu �ld� saxlamaqla, toplumun siyasi irad�sini öz 

xeyrin� çevirm�y� çalı�ar. 

 

Üzd� özgür olan ordunu, qanun verici m�rk�zl�ri, m�hk�m� 
orqanlarını gizli kontrolda saxlamaqla, g�r�k�n zaman öz xeyrin� 
yararlanar. 

 

Toplumda kontrollu dinamiklik yaradar. Öz hakimliyin� z�r�rsiz 

olan yerl�rd� insanlara f�allıq imkanları ver�r. 
 

Mediya v� K�V-i171 kontrollu f�allı�a ç�kir, onlarda sınırlı c�sar�t 
yaradar. 

 

Toplum h�d�fl�rini kiçitm�kl�, orta v� qıssa h�d�fl�r� meydan 

açar. 

  

                                                 
171 (Kütl�vi �nformasiya Vasit�l�ri) 



Toplumun d�rin� getm�sinin qar�ısını yarım demokratik üsullarla 

önl�m�y� üstünlük ver�r. 
 

Ki�is�l172 v� f�rdi dispotizm� sosiyal dirç�li�d�n daha çox könül 

ver�r. 
 

�nsanların yerli v� kiçik alanlıarda f�al olmalarına imkan ver�r. 
 

Toplumun f�allı�ına ehtiyacı olan zaman, azadlıqları daha 

geni�l�ndir�r. 
 

G�r�ki olmayan zaman toplum azadlıqları da daralar. 

 

Bu çe�id liderlik mühafiz�çi siyas�tl�ril� tab`el�rini d� öz siyas�ti 
arxasına ç�km�y� çalı�ar. 

 

V.b. 

 

 

3. Demokratik Liderlik.     
 

Toplumun sonuca varacaq i�l�rin� t�r�fsiz n�zar�t ed�r. 
 

Toplumda qanunvericilik ruhunu yüks�ld�r�k hüquq quralları 

qurar. 

 

Qanunda tanınan f�rdi haqlara yayqınlıq verm�kl�, toplumda 

demokratik kalektivlik ruhu yaradar. 

 

Yerli orqanlardan tutmu�, hakimiyy�t dayr�l�rin�d�k seçm� v� 
seçilm� g�l�n�yi olu�durar. 

 

Toplumun irad�sini öz irad�si yönünd� deyil, qanun sınırlı yönd� 
yürüd�r. 

                                                 
172 ��xsi 
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Toplumda gizli g�li�m� deyil, aydın v� açıq g�li�m� alanı sa�lar. 

 

G�n�l ya�am qurallarını f�rdl�rin irad�sinin ortaq çıxı�ına gör� 
düz�nl�y�r. 

 

Toplumda ulusal irad�y� çevril�n yüks�k ideya liderin deyil, 

toplumun sayılar. 

 

Lider toplum irad�sini h�d�f� da�ımaq üçün geçici arac 173 

durumunda olar. 

 

Liderl�, toplum arasında geni� ara olmaz. 

 

Yüks�k m�qs�d� varmaq yolunda bütün toplum dinamik olar. 

 

Toplum idar�çiliyind� g�ncliyin böyük rolu olar. 

 

�nsanların vicdan v� dü�ünc� özgürlükl�ri toxunulmaz sayılır. 

 

Mediya v� K�V f�rdd�n deyil, qanundan asılı olaraq özgürlük 

sınırına ba�lanar. 

 

Toplum, kütl�nin yüks�li�il� g�l�n�ks�l demokrasiy� �l tapar. 

 

Ölk�, f�al kütl� hesabına yüks�l�r. Bütün sosial v� siyasal 

alanlarda örn�k halına g�l�r. 
 

Liderlik, çe�idli dü�ünc�l�ri anayasa ç�rçiv�sin� yerl��dir�r v� 
onların özgür ya�aması üçün diskosiyalara, göst�ril�r� v� geni�l�nm�sin� 
meydan açar. Ulusal qazanc üçün ortaq �m�kda�lıq ortamına üstünlük 

ver�r. 
 

Dövl�tin sekolar v� laik yapısını bütün sosial-siyasal 

propakandalardan174 uzaqda tutma�a çalı�ar. 

                                                 
173 v�sil� 



Toplum içind� ekonomik payla�ımın hakim olması üçün sivil 

toplum qurulu�larına, i� sendikalarına, ba�ımsız v�kal�t dayr�l�rin� 
hüquqi istatistik yaratma�a çalı�ar.    

 

V.b. 

 

Güney Az�rbaycan Milli H�r�katı v� Liderlik 
 

�lk görünü�d� sadalanmı� tipik liderlikl�rin (ist�r f�rdi, ist�rs� 
toplu) özgür v� ba�ımsız toplumlara aid oldu�u normal görüns� d�, 
�idd�t� u�ramı� toplumlar üçün d� do�al olmasının altını dön�-dön� 
çizm�k175 g�r�kir. Bel� olmayan durumda, haqlı olaraq bu sor�u ortaya 

g�l�bil�r ki, Güney Az�rbaycan kimi �sar�td� olan bir toplumun bu çe�idli 

liderlik tipl�ri il� n� il�gisi olabil�r? Sözsüz ki, liderlik faktoru ist�r özgür, 

ist�rs� d� özgürlü�ü z�d�l�nmi� toplumlar üçün öz�l g�r�k�nliy� 
dayanaraq vaz keçirilm�z bir siyasal t�m�ldir. Zamanından, durumundan 

v� stratejisind�n asılı olmayaraq bütün toplum h�r�katının lider v� ya 

liderl�r� ehtiyacı vardır. T�ki bel� bir sor�u ortaya g�l� bil�r ki: 

Az�rbaycanın Güneyin� gör�, yuxarıda sadalanan hansı liderlik uy�un 

görün� bil�r? Bu çox ön�mli sor�uya yanıt verm�d�n önc�, Az�rbaycanın 

yerl��diyi g�n�l geo co�rafik, geo poletik durumunu çe�idli açılardan 

ara�dırmalı, bu bataqlıqdan çıxma yollarını öyr�nm�k g�r�kir. Yalnız bu 

a�amadan geç�r�k yeniça� Az�rbaycan liderliyinin örn�kl�ri �ld� oluna 

bil�c�kdir. Güneyd� lider ülgüsü hansı t�m�ll�r üz�rind� olu�malıdır? Bu 

uy�ulamanın yönt�mi do�ru t�m�ll�r üz�rind� qurularsa, Az�rnaycanın 

milli-siyasi alanında n� kimi  yüks�li�l�r olabil�r? 

 

K�sinlikl� liderliyin g�li�m�si b�lli toplumun diriliyi v� aktivliyi 

il� ba�lıdır. Bir toplumun (ist�r �sir, ist�rs� özgür) aktivlik d�r�c�si, o 

toplumun lider do�u�unun �n do�al ölçüsüdür. Milli (qurtulu�) v�ya siyasi 

(demokrasi) mücadil�d� ardıcıl aktivlik sür�n toplumlar içind� liderlik 

yeti�dirm� sür�ci durmadan davam ed�r�k demokratik sistem halına g�l�r. 

                                                                                                                         
174 siyasal v� t�bli�at �antajlardan 
175 x�tl�m�k, x�t ç�km�k 
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T�rsin�, ölü toplumların iç v� dı� ç�kisind�n asılı olmayaraq lider yaratma 

kapasit�si a�a�ı ölçüy� yen�c�kdir. Avrupada yerl���n bir çox kiçik 

toplumların böyük dövl�tl�r kontrolunda olması yeni liderlik yaratma 

sisteml�rini ortaya g�tirmi�dir. Bel� toplumlar �n üstün durumda 

lidersazlıq proyekti yola salır, üniversetetl�rd� politik liderlik kurslarına 

daha hız verir. Heç praktik t�crüb� qazanmayan liderl�r yön�tilir. H�tta 

b�zi hallarda topluma biçiml�nmi� liderin dili v� ya�am t�rzi il� toplumun 

dili v� dü�ünc� f�ls�f�si tam bir-biril� qar�ı hala g�l� bilir. Bel� liderliyin 

topluma verdiyi xidm�tl�rin, dünya standardlı olmasına baxmayaraq, 

toplumu b�nz�rsiz örn�kl�r� götürür. Çünki, ba�qa ölk�nin metodları v� 
öz�lliyi il� eyitim görmü� g�nc liderl�rin altyapı dü�ünc�si öz mill�tinin 

altyapı dü�ünc�si il� üst-üst� g�lmiy� bil�r. Bel� olan halda g�nc liderlikl� 
klasik mill�t arasında uy�unsuzluq yaranır v� ondan ortaya g�l�n böyük 

bo�luq v� polimikl�rin yaranmasına n�d�n olar. Buna baxmayaraq g�n�l 
Avrupa sistemin� uyum sa�layan kiçik dövl�tl�r, kopiy� götürm�kl� öz 

siyasi gedi�ini sa�lamaqda zorluq ç�kmirl�r. Lükzamburk, Malta, Quzey 

Qibris kimi gücsüz dövl�tl�rin Almaniya, Fransa kimi süper dövl�tl�r 
qar�ısında tutumu aydın örn�kdir. Bu bir Avrupa v� batı klasikidir.  

 

Sözsüz ki, Avrupa liderliyini sosial-siyasal boyudlarda deyil, daha 

çox ekonomi liberalizmind� anlamaq g�r�kir. Bu d�y�rl�r Avrupa üçün 

do�al sayılarsa da, Asiya, Afriqa v� Latin Amerikanın böyük bölümü üçün 

h�l� üstü açılmamı� gizli sirdir. Demokrasi v� demokratik liderlik sistemi 

uzun sür�lik teorik v� praktik sava�ının yetirm�sidir. Bu mücadil�ni 

ver�m�d�n, bel� sonuca varmaq yalnız kopiy� modelidir. Alman tekniki 

Mersedes Benzin anasıdır. Bu gün Mersedes Benz demokratik bir t�rzin 

örünü olaraq bir çox ölk�nin montaj s�n�tin� liderlik edir. �c�ba, Alman 

Mersedesini kopi ed�nl�rin yeni Mersedes yaratma izinl�ri ola bil�rmi? 

Yanıt h� olarsa, sözsüz ki, Alman demokrasisinin içind� d� ba�qa 

demokrasi do�ula bil�r!! Amerika, Fransa, ingilt�r� v� ba�qa böyük 

dövl�tl�r Afriqa, Asiya v� Latin Amerikada milyonlar insanın qan 

bahasına olsa bel�, özl�rin� öz�l kiçik modell�r axtarı�ında, liderl�r 
yaratma�a çalı�ırlar. Lakin, olunan bu çabalara r��m�n sömürül�nl�r 
sarından g�rgin dir�ni�l�r il� üzl��ir. B�z�n haqlı, b�z�n is� haqsız olaraq 

gec�qondu demokrasi il� onu kopi ed�c�k liderin qar�ısında böyük kütl� 



gücü dayanır. Üz�rind� umud b�sl�nilmi� gec�qondu demokrasi il� 
qora�dırılmı� liderin b�z�kli sarayı bir anda sahibinin t�p�sin� uçdurulur. 

Çünki, ortaya qoyulan bu yeniliyin kütl� qafası il� yaxından–uzaqdan heç 

ili�gisi yoxdur. Toplum üçün ist�r olumlu, ist�rs� olumsuz  olsun, liderin 

çıxarlarının kütl� ç�kisil� yaxın olması g�r�kir. Mill�tin m�hsulu olmayan 

h�r hansı dü�ünc�nin toplum t�r�find�n m�nims�m�si çox zordur.  

 

B�lli özüll�r� gör�, do�uçu duy�uları il� a�ıb-da�an Az�rbaycan 

toplusuna gör�, batı eyitimi il� sisteml���n h�r hansı liderlik biçimi 

Az�rbaycan Türklüyü üçün uy�un sayıla bilm�y�c�kdir. Bir deyimi 

unutmamalıyıq ki, Demokrasiya yalnız demokrasiyanı g�l�n�ks�l qullanan 

toplumlar üçün demokrasiyadır. Kökd�n g�l�n Türk öz�lli�i, islam-�r�b 

istilasından qalan c�hal�t izl�ri, Rus dövl�tinin uzun sür�kli basqıları, 

Türk dövl�tl�rinin qar�ılıqlı dü�m�nlikl�ri v� Qacar dövl�tinin sonunda 

ölk�nin böyük bölümünün panFars dövl�t� t�slim olması, Az�rbaycanın 

demokratik sistem� gir�m�m�sinin ba�lıca s�b�bl�ri idi. Bu üzd�n 

Az�rbaycanda kütl� v� toplum g�li�m�si g�r�k�n s�viy�ni bulamamı�, 
siyas�t alanı olduqca dar qalmı�, dü�ünc� meydanı yuxarıda sadalanmı� 
amill�r� gör� Avrupa standardlarına çatabilm�mi�dir. El� h�min n�d�n� 
gör� d�, liderlik alanı olduqca dar qalmı�, lider olacaq insanlarımızın 

dünya görü�ü, siyasal v� sosial savadları bir toplumu qaldıracaq q�d�r 
olmamı�dır.  

 

Günümüz� g�linc�, Güneyin milli-qurtulu� sava�ında lider 

adaylarının  psikolojik durumu keçmi�l�rd�n bir o q�d�r d� f�rqli 

görünmür. Lider adaylarının bacarı�ına he� �übh� yoxdur. Ancaq, 

Güneyin milli-qurtulu� sava�ının qar�ısında olan sorunlar v� ona qar�ı 
çözüm yolları söz qonusu olunca, �limizin bir o q�d�r d� dolu oldu�unu 

dü�ünm�k olmur. “Az�rbaycan Milli H�r�katı„nın toplumçu kimliyinin 

duraq böqt�sinin orta qatmanlarda dü�ün�rs�k, d�yi�k�n oldu�unu da 

dü�ünm�liyik. Bu, o dem�kdir ki, ortada tam standardla�mı� milli h�r�kat 

yoxdur. Kims�, Güneyin Milli H�r�katını tam qapsamlı olaraq tanıta 

bilm�z! Bütün tanıtımlar nisbidir, tanıtanın bir�y dü�ünc�sil� ölçülüdür. 

Bu is�, çox normaldır. H�r�katın g�ncli�i, geni�li�i, çe�itli qatmanlara mal 

oldu�u, qopuqlu�u/Güneyl� diaspora qopuqlu�u/ sözsüz ki, ana sorunlar 
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olaraq qar�ıdadır. H�min bu sorunların n�tic�si kimi adından v� yerind�n 

asılı olmayaraq çe�idli anlayı�lar ortaya g�lir. Bu is�, �n do�ma anlamıyla 

bir teorik-praktik manarxizmdir. ��d� lider v� i�d� ortadaki qarqa�alar176!  

 

Dünyada var olan klasik batı dövl�t liderl�rinin t�rsin� do�udan 

çıxacaq bir liderin meydan, h�r�k�t, devrim v� istiqlal kimi terminl�rl� 
yan-yana ya�amasını görm�kd�yik. Bu üzd�n, Az�rbaycan kimi ölk�d� 
g�l�c�yin lideri geni� polemikl�r içind� böyüyür, qol-qanad açır v� 
liderliyin a�ır yeni�-yoxu�lu yollarından keçm�yi öyr�n�nd�n sonra 

ulusun gözün� girm�yi bacarır. Ba�qa bir anlamla, Güney Az�rbaycan 

milli h�r�katının liderinin �n bariz öz�lliyinin ölümün gözün� dirk 

baxmasıdır. Güney liderinin dü�ünc�, dirç�li�, dir�ni� ç�kisinin yanı-sıra 

ulusunun qurtulu�u üçün ya�amasının g�r�k�n olması h�r �eyin üstünd� 
dayanır. Kütl� anlamıyla deyil�rs� Güney lideri bir özveri örn�yidir. Onun 

dü�ünc�sinin, dirç�li�inin v� dir�ni�inin anlamı yalnız mill�tidir. T�biki, 

bu anlayı�ın batıda dü�ünülm�si çox zordur. Batı siyas�tçisinin �n ba�da 

ged�n amacı k�ndi üçün böyüm�k v� mill�ti üçün yararlı olmaqdır. Batıda 

siyas�t bir profesionallıqdır. Liderin bir�ys�l ehtiraslarını �ng�l�y�c�k heç 

bir hüquq v� qanun man`e�si yoxdur. Yet�r ki, yalnız ölk�sinin 

anayasasına sadiq qalsın. Güneyd� is�, Güney liderinin anayasaya sadiq 

qalması mill�tin� qar�ı olan böyük x�yan�tdir. Güneyd�, liderin �n 

�xlaqs�l gör�vi i��al olunmu� ölk�sinin anayasasına qar�ı üsyan etm�sidir. 

Göründüyü kimi, liberal d�y�rl�rin� dayanan bir batılı liderin varolan 

anayasaya xidm�t etm�sidir. T�rsin� olaraq insancıl d�y�rl�r� �l tapmaq 

u�runda mücadil�y� qalxan bir Güneyli liderin is� varolan i��alçı 

anayasaya v� onun ç�tiri altında hakim olanlara qar�ı milli qurtulu� 
sava�ını ön�sürm�kdir. �übh�siz ki, bir do�ulu Güney Az�rbaycan Türkü 

il� liberal d�y�rl�r� sahib olan bir batılı liderin özd��dirilm�si bir o q�d�r 
d� düzgün deyildir. Burada yalnız qıssa bir d�y�rl�ndirm�ni görür, 

Güneyli liderin v� ya liderl�rin çox öz�l olmasının altını cizm�k ist�dik.   

 

 

 

 

                                                 
176 düz�nsizlik,qarı�ıqlıq,panik 



 

 

Oyanı� olmadan liderlik olarmı? 
 

Bir çox modern tarixçiy� gör�, Sumerl�rin (K�ng�rlil�r) dilin cizgi 

halin� g�tirm�si dünyanın �n ilkin qapsamlı oyanı�ıdır. Sumerl�rin cizgi 

yaratması yalnız özl�ri üçün deyil tam b���riyy�tin oyanı�ı sayılır. 

Sonralar Elam v� onun ardınca M.Q. min.ci ili gerid� buraxınca batı 

(Yunan) v� do�u(Çin,Hind,Türk) m�d�niyy�tinin geni� alanlı g�li�m�sin� 
rast g�lm�k olur. �r�b kültürünün bilims�ll��m�sinin 8.ci �sr� 
dayanmasının �n böyük n�d�ni �slam dininin g�li�il� olmasını görürük. 

M�h�mm�d h�zr�tinin öz �srinin bilginl�rind�n olması bir çox batılı bilgin 

t�r�find�n t�sdiq edilm�kd�dir. Bu dövrüd� islam dini M�h�mm�d 

h�zr�tl�rinin liderliyi altında �r�b ��ir�tçiliyini dövl�t qatına yüks�ldir. 

�r�b dili �r�b m�d�niyy�tinin m�rk�zind� dayanır. Batının bir çox 

bilims�l qaynaqları �r�b dilin� çevrilir. �r�b mill�tinin yaranı� sür�ci 

dayanmadan ir�lil�yir. �r�b kültürünün islama dayanması bir t�r�fd�n 

m�rk�zl��mi� dil, din v� dövl�t yaranı�ına s�b�b olur, diy�r yandan is� 
islam ideolojisini dövl�t ideolojisi edir. �slamın dövl�t ideolojisin� 
çevrilm�sil� �r�b mill�tinin mill�t kimi deyil ümm�t kimi formala�masına 

yol açır. Bu üzd�n �r�bl�rin inki�afı durdurulur. �r�b istilasının Türkl�r� 
v� do�uya yayılması il� �r�b �d�biyyatı da, çox geçm�d�n Türk v� bölg� 
bilginl�rini etgil�yir. �bu N�sr Farabi, �bn Sina, Tusi, �bn B�sir, Z�k�ria 

Razi, �bu Reyhan Biruni, Molana C�lal�ddin, ��ms T�brizi, M�hmud 

Qa�qaylı, S�fi�ddin Urm�vi. ��ms�ddin Söhrev�rdi v.b. kimi Türk v� 
do�ulu bilginl�rin dilini v� onunla birlikd� dü�ünc� t�rzl�rini �r�bl��dirir 

v�ya el� t�sir altına salır ki adı sadalanmı� aliml�rin yazılı dill�ri v� 
�d�biyyatları �r�bc� olur. �r�bl�rin istilasından sonra Türkl�r arasında v� 
do�u bölg�l�rd� yaranan elit dil bo�lu�u uzun zaman sürür. Bu istilanın 

yaratdı�ı bo�luq o q�d�r böyük olur ki, h�tta �li �irn�vayi, M�hmud 

Qa�qayli kimi Türk bilginl�rinin d� ba�latmı� oldu�u milli oyanı� sür�ci 

d� g�r�k�n yerini ala bilm�yir. Avrupanın Fransa etginliyind� olan oyanı� 
a�amasının bütün Avrupa v� islam etgisind� olmayan bölg�l�r� 
yayılmasının islam ümm�ti içind� etgin olmaması v� ya az olması Türk 

dünyasında olan susqunlu�u poza bilm�mi�dir. 200-illik g�rgin 
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dayanı�madan sonra “Avrupa Ronesansı„nın 18-ci yüzillikd� Türk 

qapılarınad�k yayılmasının s�b�bin� Türk toplumlarının bu tarixs�l 
oyanı�mayla tanı� olmasına tanıq oluruq. Ancaq, bu d�f� d� rus 

impratorlu�unun g�rn��m� siyas�tin� u�ramı� Türk ulusunun yalnız 

Az�rbaycanın quzeyind� v� Orta Asiyanın bir neç� bölg�sind� o cüml�d�n 

Tatar Türkl�ri içind� ki�is�l olaraq oyanı� v� dir�ni� izl�rin� rast g�lm�k 

olur. Bu haqda g�l�c�k f�sill�rd� geni� yazılaca�ına gör� qonunun 

açmasına ehtiyac duyulmayır. Bel� bir ortamda lider v� ya liderl�rin 

yeti�m�sin� nec� baxmaq olar? Dil milli oyanı�ın açarıdır. Dilin qısır 

qalması, i�l�nilm�m�sinin �n böyük t�hlük�si toplumun savadsızlı�ıdır. 

Dil i�l�nilmirs�, ba�qa ölk�l�rin kültür v� �d�biyyatı il� tanı� olmaq 

mümkünsüz v�ya özg� dil aracılı�ı il� olasıdır. �kincinin t�hlük�si 

birincid�n heç d� az deyildir. Çünki ifad� anlamıyla bir toplumun 

manqortla�masının ba�lanqıcı ana dilind�n uzaq dü�m�sil�dir. Bel� olan 

durumda, o toplum içind�n çıxacaq lider v� ya liderl�rin d� psikolojik etgi 

içind� olmasını dü�ünm�k g�r�kir. Açıqcası, Güneyd�n çıxacaq liderlik 

adaylarnın da,  toplumu incid�n psikolojik üsyanlardan tam azad qalmasını 

gözl�m�k do�ru deyildir.      

 

 

Dir�ni�,177 Dirç�li�,178 Liderlik  
 

Dir�ni� bir ulusun tanrıçılı�a 179  çatmaq çabasıdırsa, liderlik 

dir�ni�l� dirç�li�in arasında olan pey��mb�rlikdir. Dir�ni� bir toplumun 

diriliyi dem�kdirs�, dirç�li� onun özgürlüyünün ülkü sınırıdır. Dir�ni� 
sür�cind� ortaya g�l�n lider adaylarının, dirç�li� a�amasında180 öz içind�n 

daha seçgin v� elit liderl�rin ortaya g�lm�si qaçınmazdır.  

 

Az�rbaycanın Güneyi bölg�nin �n ön�mli, stratejik v� ç�li�gili �sir 

toplumudur. Az�rbaycan Türklüyü tarix boyu dünyanın �n diri 

toplumlarından birisi olmu�dur. Ancaq bu toplumda dir�ni�l� dirç�li�in 

                                                 
177 müqavim�t  
178 ayaqlanmaq 
179 burada kasin yüks�lik dem�kdir. 
180 m�rh�l� 



heç d� üst-üst� dü�m�sinin tanıqı olmaq qolay olmamı�dır. Örn�yim 

Gülüstan v� Türkm�nçay t�slimnam�l�rind�n sonraki dövrl�rd� ortaya 

g�l�n durumdur. Az�rbaycan toplumu, öz�llikl� Güney bölg�si, bir an 

olsun bel� h�r�k�td�n dayanmamı�dır. Dem�k Az�rbaycan dir�nmi�dir. 

Amma bu dir�ni�in sonuca varmasını gör�n olmamı�dır. Ba�qa sözl� 
des�k Az�rbaycanda dir�ni�l� dirç�li� ruhu bir-biril� uyum sa�laya 

bilm�mi�dir. Bu üzd�n, i�id, d�liqanlı, q�hr�manlar yurdu olan 

Az�rbaycanın lider yaratma ç�kisi a�a�ılarda qalmı�dır. El� buna gör� d�, 
Az�rbaycan toplumunun sür�kli dir�ni�i, zaman-zaman çe�idli siyasal 

kimlik d�yi�dirmi�, öz�l milli kimlik t�m�li ortaya qoyamamı�dır. 

Az�rbaycanın keçmi� yüz ili bu baxı�ın do�ru oldu�unu göst�rm�kd�dir. 

Baxmayaraq ki, h�min ill�rd� veril�n h�zin�l�r olduqca a�ır olmu�dur. 

Ancaq bu h�zin�l�rin qar�ılı�ında qazancın hardasa heç� b�d�l olması da 

göz qaba�ındadır. Sözsüz ki, Az�rbaycan kütl�si h�r zaman dü�m�nl�r 
qar�ısında dim-dik dayanmı�dır. H�tta yenilmi� durumda bel� “iki �l, bir 

ba�” olmamı�dır. Ancaq, kütl�ni ç�k�n liderliyin çar�sizliyini aydıncasına 

görm�k mümkündür. Az�rbaycan liderliyi bir çox hallarda ülkü ba�larını 

toparlaya bilm�mi�, öz ideya yönt�mini b�lirl�m�kd�181 zorluq ç�kmi� v� 
toplum içind� g�r�k�n dir�ni� f�ls�f�si yarada bilm�mi�dir. El� buna gör�, 
bir çox zaman siyas�t alanında yenil�n toplumumuz, öz f�dakar dir�ni�il� 
yalnız meydan q�hr�manı olmaqla öyünmü�dür.  

 

Ortada olan faktlara gör�, Az�rbaycan Türklüyünd�, ya�anan 

meydan q�hr�manlıqları sür�kli olaraq zülm� v� dı�arı basqılara qar�ı 
olmu�dur. Bu meydanlarda igitc�sin� dir�ni� simg�si halına g�l�n bir çox 

q�r�manlardan ad aparılsa da, iç�ril�rind� bulunan barmaq sayda siyasi v� 
dövl�t liderin� rastlamaq imkansızdır. Bu üzd�n Az�rbaycanı q�hr�manlar 

v� igitl�r vadisi adlandımaq olsa da, q�hraman ölk� adlandırmaq yalnız bir 

duy�usallıqdır. Az�rbaycan �d�biyyat, inc�s�n�t, folklor q�hramanların 

adı il� doludur. Ancaq bu q�hramanlara baxanda, bir-iki lider adından 

ba�qasına rastla�maq olmur. Güney� g�linc� durum daha da acıdır. Milli-

siyası baxımdan güneyin bu gün�d�k milli ideya ortaya qoyacaq bir 

liderinin olmaması ap-açıq görünm�kd�dir. Tarixs�l faktlara gör�, milli 

q�hramanlar bir çox zaman olayların m�rk�zind� dayanaraq ani qalib-

                                                 
181 aydınla�dırmaqda 
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m��lub g�li�m�l�r� imza atmı�dırlar. Onlar, ya�adı�ı zamanın m�rk�zind� 
dayansalar da, g�l�c�yin nec� formala�masına dair manifest ortaya qoya 

bilm�mi�dirl�r. V� bu da, o dem�kdir ki, bir mill�tin g�l�c�k qu�a�ı 
özünün manifestin� 182  deyil, yabancılara 183  ba�lı olan faktlar �sasında 

ölçül�c�kdir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 platformuna 
183 özg�l�r� 
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4. BÖLÜM 
 
 
 

DÜ�ÜNC�D� BÜTÖVL��M�, ULUS-

DÖVL�TÇ�L�Y�N T�M�L�D�R! 

 
 
“Dild�, fikird�, i�d� birlik”. 

� Kaspıralı. 
 
 

Bütövl��m�, Mill�tl��m�, Dövl�tl��m�. 
�. Elçib�y. 

 
 

Dü�ünc�d�, mill�td�, v�t�nd�, dövl�td� bütövl��m�!, 
 

Dü�ünc�d� bütövl��m�. 
 
Az�rbaycanın bütövl��m� dü�ünc�si, ça�da� Türkçülüyün t�m�l 

özn�li 184  olmalıdır. B�lk� bu anlatım, klasik Türkçülük baxımından, 

anlamsız görün� bilsin. V� h�tta klasik Türkçülük anlamıla bel� t�rs 

görünsün. Lakin �slind� heç d� bel� olmamalıdır. Sad�c�, bir g�rç�yi 

                                                 
184 kimlik da�ı 



unutmamaq g�r�kir ki, 100-il bundan önc�ki tanıtımla 185  bügünkü 

g�rç�kl�rin arasında çox �eyl�r deyi�mi�dir. Klasik Türkçü 

dü�ünürl�rimizin çoxuna gör�, n�z�ri v� teorik Türkçülüyün m�kanı Çin, 

T�bb�t, Ortaasiya, Qafqazın güneyi, Anadolu kimi yerl�rd�n �ran(?) 

sınırlarına q�d�r ç�kilir. V� Türkün �sas v�t�ni Ortaasiyadır. T�bi ki, bu 

geoco�rafik alanın Türk torpaqları oldu�una dair ortada heç bir qu�qu 

yoxdur. Ancaq 19-cu yüzilliyin sonlarına dayalı klasikl�rimiz t�r�find�n 

yayılan yalnı� bilgil�ri d� göz ardı etm�k olmaz! Örn�k olaraq, bu  

qaynaqların heç birind� bütöv Az�rbaycan varlı�ı v� ya �n azından Güney 

Az�rbaycan Türkl�rinin özn�l olu�u görünm�yir. V�ya, Gülüstan-

Türkm�nçay faci�l�rind�n sonra parçalanmı� bir Türk varlı�ını duymaq 

olmur. Bu is�, h�min klasikl�rin bilgisizliyini ortaya qoyan faktordur.  

Çünki, bel� olmasaydı, �n azından özl�rind�n qoydu�u izl�rd� bir kiçik 

izl�nim� rast g�lm�k olardı. Sözsüz ki, Ortaasiyadan, Trakiyadan, 

Balkanlardan �stanbula g�lib, oranın bilim m�rk�zl�rind� eyitim alan yeni-

yetm�l�ri suçlu saymaq do�ru deyildir. Yalnı�lı�ı eyitim sistemind� 
axtarmaq g�r�kir. Bu eyitim sistemind�, Az�rbaycan Türklüyü qavramının 

olmaması v� ya �g�r varsayıla bil�rs�, yalnız Qafqaz Türkl�ri anlamı 

altında olmasıyla Az�rbaycanın Arazdan yuxarısı anla�ılmaqdadır. El� 
buna gör� d�, 19-cu �srin sonu v� 20-yüzilliyin ilk ça�larından üzü b�ri 
ortaya g�l�n Türkçülük qavramlarında böyük bo�lu�un ya�amasına 

rasla�ırıq. Bu bu�lu�un Güney� 1970-l�rd�n sonra yansıması, Türkiy�d� 
eyitim almaqda olan soyda�larımız t�r�find�n olmu�dur. Bu soyda�larımız 

sarından, bütün olumlu yönt�ml�rl� birlikd�, Türkçülük dü�ünc�sind�n 

uzaq terminl�rd�, yayılma�a ba�ladı. Bu yalnı� terminl�rin anası is�, �ran 

Türkl�ri qavramı idi. Bu termin� gör�, �ran tarixs�l bir milli-siyasi 

anlayı�dır.  

 

Bu anlayı�ın t�m�lind� dayanan co�rafi v� siyasi sahibkarlıq is�, 
�ran mill�tidir. Türkl�r is�, bu mill�tin için� yerl���n bir soyut qövm v� ya 

xalqdır. Bu dü�ünürl�r, bir çox halda özl�ri d�, bilm�d�n panfa�ist  Fars  

�ovinizminin boyunduru�u altında inl�y�n Az�rbaycan Türkl�rinin 

Türkçülük t�m�ll�rini milli-siyasi amacdan bo�aldaraq onu yalnız kültür�l 
ölçüy� dü�üdürl�r. Çox umud verici haldır ki, son zamanlar Türkiy�d� 

                                                 
185 t�rif etm�kl� 
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eyitim alan g�ncl�rimizin ayıqlı�ı, k�skinliyi v� habel�, Az�rbaycanın 

bütövlüyünd� d�rinl���n milli kimlik bilincl�nm�si sonucunda bel� yalnı� 
t�f�kkürl�r böyük ölçüd� öz etgisini �ld�n verm�kd�dir. Lakin, �ran 

Türklüyü termini h�l� d� Türkiy�nin bilim m�rk�zl�rind� ya qullanır v�ya, 

yerini bir ba�qa yalnı� terminl� - Az�ri Türkl�ri- termini il� 
d�yi�m�kd�dir. Milliyy�tçilik ba�lı-ba�ına bir milli-siyasi davanın 

göst�rg�sidir. Türk milliyy�tçiliyin qavramı is�, somut anlamda dili, soyu, 

tarixi, ya�am g�l�n�yi- tör�si, vicdan biçimi v� biti�ik torpaqları bir olan 

b�lli Türk toplumunun ruhda v� b�d�nd� bütövl��m�sidir. Ayrıca 

Türkl�rin ulus-dövl�t olma sür�cind� Türkçülük dü�ünc�si �n dartı�ılmaz 

yolbay v� qızıl almadır. 

 

Az�rbaycan, bölünmü� bir Türk toplumu oldu�u üçün, milli-siyasi 

amacının ba�ını ç�k�n dü�ünc� sistemi bütöv Az�rbaycan ideyası 

olmalıdır. Türkçülük bütöv Az�rbaycan ideyasının �n do�al v� d�yi�m�z 

ulusal dü�ünc�sidir. Daha da aydın deyil�rs�, bu dü�ünc� Az�rbaycanın 

dün�ni, bugünü v� yarını üçün d�yi�m�z t�kc� do�allıqdır. Az�rbaycan 

yalnız Türklük �saslarını günd�liyind� saxlamaqla öz varlıqlarına yiy�l�n� 
bil�r. germ�n Almana gör�, frank Fransaya v� rus Rusiya üçün n�dirs� 
Türk d� Az�rbaycan üçün odur. Ba�qa deyiml� bu mill�tl�rin 

bütünlüyünü, böyüklüyünü v� dövl�tçiliyini saxlayan öz n�dirs� 
Az�rbaycanın da bütövlük ruhunu saxlayan Türklüyüdur. Az�rbaycan 

bütövlüyünün n�z�ri yönü Türkçülükd�n ba�qa bir �ey ola bilm�z. 

Az�rbaycanı do�ma yönd�n sapdıracaq iki qo�a �ng�li d� unutmaq olmaz. 

Bu iki qo�a �ng�l rus v�  Fars  amilidir. Bu iki �ng�lin Türk ulusu 

qar�ısında kiçik görünm�sin� baxmayaraq tarixs�l olaylar n�d�nil� üstün 

durumda olduqlarını danmaq olmaz. Keçmi� zamanlara baxdıqda Türk 

ulusu bu qo�a �ng�l� qar�ı üstün olsa da, tarix sür�cind� bu üstünlük it�r�k 

Türk ulusu geni� alanda ruslara, dar alanda is�  Farslara ba� �ymi�dir. Bu 

üzd�n indiki aydınla�ma sür�cind�186, Az�rbaycan Türklüyünün �n t�m�l 
müh�rrikinin bu qo�a �ng�lin fiziks�l v� psiks�l etgisind�n uzaqla�ması 

olması da unudulmamalıdır. Bu yandandır ki, Güney Az�rbaycanın oyanı� 
a�amısının ilkin addımı kimi, dü�m�n yönlü �ran m�rk�zli dü�ünc�d�n 

qurtulması üz�rind� dayanılır. Bu qurtulu�, Az�rbaycan Türklüyünün 

                                                 
186 intibah dövrü 



mill�tl��m� sür�cinin t�m�lidir. Ba�qa yandan, Az�rbaycanda mill�tl��m� 
sür�cinin t�m�lind� bir d� torpaq bütövlüyü v� v�t�n anlayı�ı 
dayanmaqdadır. Bilindiyi kimi, Az�rbaycan Türklüyü, bir mill�t olaraq 

torpaq itgisind�n187 dolayı v�t�n anlayı�ında da, z�d�l�nm�y� u�ramı�dır. 

Bu torpaq itirm� sür�ci, ist�r öz dövl�t, ist�rs� d�, özg� dövl�t sarından 

olsun, �slind� eyni sonucu �l� vermi�dir. Bel� ki, v�t�n parçalanmı�, mill�t 
yox olma yoluna dü�mü�, ancaq milliyy�t ruhu özünü qoruya bilmi�dir. 

Dem�k ruh, mill�ti ya�atmı�, ona g�l�c�k umud yönt�mi vermi�dir. 

Qıssası Türklüyümüz bizi idealist etmi�dir d� diy� bil�rik. “�dealist 

dü�ünc�d� mill�t böyük bir ruhdur, ruhun tör�dicisidir, dem�li, o 

parçalana bilm�z. Mill�timiz yalnız �razi baxımından parçalanıb.”... 

“Ba�qa sözl�, insan da�ıdı�ı ruhun iç�risind�dir v� onunla ya�ayır. Buna 

gör� d� biz, materialist deyilik v� h�yata idealistc�sin� baxırıq. Bizim 

v�t�nimiz orduyla, zorla bölünüb v� bu bölünm�nin mill�tin ruhunda heç 

bir t�siri yoxdur. Sad�c�, v�t�nimizin üz�rind�ki süni ç�p�rl�ri götürm�k, 

orduları çıxarmaq v� yeni x�rit� ç�km�k lazımdır. Bütövlük bu cür 

dü�ünülür.”188 

 

S�f�vi dövl�tinin Az�rbaycan m�rk�zliyind�n uzaqla�ması, milli 

birliyimizin ba�sız qalması v� sür�c içind� da�ılmasında çox olumsuz rolu 

olmu�dur. Aydındır ki, siyasi a�ırlı�ı olan h�r hansı aparıcı m�rk�zin 

gücd�n dü�m�sil�, o m�rk�z, bütün alanlarda dü�ü�� u�rayar. �ah 

�smayild�n sonra, Türk sülal� hakimiyy�tl�rin Az�rbaycan m�rk�zliyind�n 

uzaqla�ması, bir ölçüd� Osmanlı imperatorlu�uyla olan dins�l 
dü�m�nçiliy� ba�lı olsa da, böyük ölçüd� Türk g�l�ni kimi alqılanan 

köç�rilikd�n d� qaynaqlanmı�dır. Çünki, köç�ri ��ir�tçiliy� gör�, v�t�n 

anlayı�ı son planlarda yerl��ir v� ya �sla yerl��mir. Torpa�a ba�lı olmayan 

dövl�t sisteml�ri, yalnız söyk�ndiyi etnik kimlik bilincin� deyil, h�m d�, 
öz sülal�sinin soykök m�n�viy�tin� d� özg� yana�ır. Nec� ki, S�f�vil�rin 

�sf�hana ç�kilm�sil�, onların ya�am t�rzi d� d�yi�m�y� ba�layır. G�n�l 
alanda elatlıqdan olu�an S�f�vi Türk sistemi el� bu sayaq çökm�y� 
ba�layır. Ba�qa sözl�, Türk sistemi öz torpaq öz�lliyini itir�rk�n çökür, ad 

Türk qalsa da, kimlik  Farsla�ır. Yenil��mi� sistemin idar�si is� Türkl�r�  

                                                 
187 utuzdu�undan 
188 (Elçib�yin Bütöv Az�rbaycan Dü�ünc�l�ri, �dal�t Tahirzad�, Bakı-2003,s24,25). ” 
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deyil,  Farslara verilir. Önc� dil d�yi�imi v� onunla ba�lı dü�ünc� t�rzi 

d�yi�ir. Türk dövl�ti sür�tl� içd�n pozularaq  Farsla�ır. Bu haqda Dr. 

C.Hey�t bel� deyir:“...�ah �smayild�n sonra o�lu �ah T�hmasb payt�xti 

Q�zvin� apardıqdan sonra �ah �bbas zamanında �sf�han payt�xt seçildi 

v� i�l�r el beyl�rind�n alınıb ��h�rli  Farslara verildi v� o zamandan  

Farsla�dırma siyas�ti ba�ladı.” 189 

 

Sözsüz ki, bu  Farsla�dırma siyas�ti t�kc� dövl�t içind� deyil, az 

bir zamanda t�m�l ataraq bütün M�malike M�hruseye S�f�vini tutaraq 

Türk ulusununda, milli kimlik bilincinin günd�n-gün� etgid�n dü�m�sin� 
n�d�n olur. Yuxarıda da, i�ar� oldu�u kimi, anlamsız v� tam bir mill�tüstü 

m�zh�bçilik �ng�lin� tutulan h�r iki Osmanlı-S�f�vi dövl�tl�ri, 
Az�rbaycanın m�rk�zlikd�n dü�m�sind� suçludurlar. Bu iki Türk 

dövl�tinin 200-illik acı ili�gil�rinin do�rudan-do�ruya ara�dırması, �n 

azından islamdan sonrakı, Türk dü�ünc�sinin   parçalanma n�d�nl�rini 

ortaya qoyacaqdır. Burada, bir soru ortaya çıxır: �c�ba, Türk-�slam 

sentezini ortaya qoyanlar, Türkiy� açısından deyil, Türk açısından 

yaxla�ıq 500-illik Türkiy�-Az�rbaycan ili�gil�rinin �sil mahiyy�tinin 

p�rd� arxasında qalmasını da ara�dırıblarmı? Ara�dırıblarsa, bu 

ara�dırmanın özn�l v� n�sn�l 190   sonucuna vara bilibl�rmi? Görün�n 

tabloya gör�, bu 500-illik ili�ginin �n az 400 ili, g�n�llikd� Türk v�hd�ti 
deyil, �i�, sünni dü�m�nliyi qarqa�ası altında keçmi�dir.  

 

Son zamanlarda bu günkü �ran adlanan yerd�, Türk sülal� 
dövl�tl�rini Az�rbaycan dövl�tçiliyi adlandıranlara da, rastla�maq olur. 

Aydın haldır ki, bu eynil��dirm�d� m�ntiq� uy�un yönl�r d� vardır. 

Ancaq, bu çalı�ma yönünd� olumsuz etgi buraxacaq nöqt�l�ri d� 
görm�zlikd�n g�lm�k olmaz! Bu sülal�l�rin Türk olmaqla yana�ı 
Az�rbaycan dövl�tçiliyi g�l�n�yini göst�r�c�k h�r hansı simg�s�l izl�ri 
yoxdur. Sözsüz ki, bu dü�ünc� �ran Türklüyü özn�lind�n �l� alınır. V� �n 

xo�görü halind� bir özn�l çalı�madır. Burada bel� bir sor�u ortaya g�lir: 
�c�ba! bugünün Az�rbaycanında da bel� bir özn�l çalı�ma�a ehtiyac 

                                                 
189 .(Türkl�rin tarix v� f�rh�ngin� bir baxı�. Dr. Cavad Hey�t. Kaviyan 
basını.Tehran,1987) . 
190 (Subyektiv v� obyektiv) 



varmı? �ran Türklüyü zehniyy�tind�n do�an bu dü�ünc�y� bir d�, Türk 

bütünlüyü açısından baxmaq g�r�kdir. �rançı zehniyy�t ist�r-ist�m�z uzun 

zamandan b�ri, öz bilincaltı t�m�lind� bir Turan dü�m�nliyini 

ya�atmaqdadır. Mifoloji n�d�nl�r� özg� yana�mayan h�rk�s bu �üuraltı 

t�m�ll�rin zaman açısından n� d�r�c� etgin olmasını gözardı ed� bilm�z! 

Türkçülük özül bir yönt�m oldu�una gör�, irançılıqla heç bir alanda 

odaqlana bilmir. Bu ki�is�l v� bir�ys�l t�rcih deyildir, bir etniks�l v� 
toplum kültüründ�n ir�li g�l�n g�rç�kdir. N�d�n etniks�l deyil�nd�, Türk-

Fars  ili�gil�rini anımsamaq g�r�kir.  

 

Türkl�rin qalib oldu�u zamanlarda bu olumsuz ili�ginin g�rç�k üzü 

aydıncasına görünm�s� d�, uzun zaman hakim sülal� sisteml�ri altında 

gizl�n�n  Farsçı siyas�tçi v� dü�ünürün d�rin bir Az�rbaycan Türklüyü 

dü�m�nçiliyi yava�-yava� üz� çıxaraq 1920-d� patlaq verm�y� 
ba�lamı�dır. Heç uzaq getm�y� g�r�k yoxdur. 1813-cu ild�n önc�ki v� 
sonrakı Az�rbaycan tarixi olduqca öyr�diçi zaman bölümüdür. �ran 

Türklüyünün t�m�l atma dü�ünc�si, �ah �bbas zamanından xızlansa da, 

Rus-Az�rbaycan (Qacar) sava�larından sonra t�sbitl�nm�y� ba�lamı�dır. 

Çünki, Artıq Az�rbaycan adlı bir varlıq, mill�t olaraq öz anlamını itirmi� 
v� iki yabançı dü�m�n sistemi altına dü�mü�dür. Sözsüz ki, bu ulusal 

faci�nin ortaya g�lm�sil� Az�rbaycan Türklüyü dü�ünc�si d� geni� ölçüd� 
özüllüyünü itir�r�k �ran Türklüyü 191 termininin yayılmasında etgin 

olmu�dur. Sonra is�, h�m�n �ran Türklüyü x�st�liyi “Bütöv Az�rbaycan” 

ideyasını unutduran bir t�davi yönt�mi kimi PanFarsizmin ideolojik 

taktikl�rind�n biri kimi istifad�y� buraxılmı�dır. 

 

                                                 
191 ( Kimil�r� gör�: “�ran türklüyü termini türkl�rin imperatorluq öz�lliyini t�kan ver�n, 
iran �razisin� yenid�n hakim olma c�sar�tini ortaya qoyan bir mill�tüstü fikirdir. Bu 
dü�ünc�nin �ran az�risi v� b�nz�r mill�taltı dü�ünc�l�rl� ili�gisi yoxdur. Bu üzd�n 
terminl�rin bir-birin� girm�sin� izin verm�k olmaz.” �slind� Panfarsizm� gör�, h�r hansi 
terminin adı deyil, da�ıdı�ı kimlik v� stratejik yönt�mi ön�mlidir. Az�rbaycanın milli-
azadlıq sava�ı k�sgin bir ulus-dövl�t olma sür�cidir. Bu sür�cin �n ba�da ged�n �ng�l 
tipl�ri is�, mill�taltı v� mill�tüstü özn�l v� n�sn�ll�rdir. �ran az�risi termini, bir mill�taltı 
n�sn�l olaraq �ran türkü terminil� eyni mahiyy�ti da�ımaqdadır. �g�r h�d�f, h�d�fi 
oldu�u yerd�n uzaqla�dırmaqdırsa, �rançı panların arxına su dökm�k dem�kdir. Bu 
üzd�n, termin v� ist�kl�rin çe�idliyin� baxmayaraq Azerbaycan türklüyü terminind�n 
ba�qa h�r hansı özn�l v� n�sn�l ifad�l�r, yalnız �rançı panların xeyrin� ortaya atılan anti 
Az�rbaycan dövl�tçilik proyektidir.)* 
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Bu n� dem�kdir sorusuna PanFarsizm gözüyl� baxmaq lazimdir. 

PanFarsizm� gör�, �ran Türklüyü, Az�rbaycan Türklüyü qar�ısında �n son 

silah kimi qullanılmalıdır. Ancaq bir tezin v� onun qar�ısında bir antitezin 

yaranması g�r�kirs�, bu �n yax�ı meydandır. Türkl�ri müst�qil dü�ünc� 
alanından uzaqla�dırmaqla bu do�rultuda u�ur qazanmaq olar. Buna gör� 
a�a�ıdaki yönt�ml�r  Farsçi dövl�tin t�bli� v� t��viq alanında 

yerl��m�lidir. 

 

A.�ran h�mi�� Türkl�rin �lil� idar� olunubdur. 

 

B.  �ran ekonomisi h�mi�� Türkl�rin �lind� olubdur. 

 

C. �i� m�zh�bi Türkl�r t�r�find�n irana veril�n din kimliyidir. Bu 

din kimliyi  Fars-Türk birl��m�sil� qorunub v� qorunmalıdır. 

 

D. Min ill�rdir Türk-Fars  kültürl�ri bir–biril� qatı�ıb v� �ran 

kültürünü yaradıbdır. 

 

E. Türk-Fars  birl��m�sind�n yaranan �ran mill�ti, bu iki xalqın 

birl��m�sind�n yaranmı�dır. 

 

F.  �ran Türklüyü 11-ci yüzillikd�n sonra, Q�zn�vi, S�lcuq v� 
Mu�ulların g�lm�sil� yarandı, bu köç�ri qövmün axınmasıyla  Fars  

kök�nli Azeri dilli xalq aradan getdi, qalanı is� assimil� olub, öz do�ma 

dilini unutdu v� Türk dilini q�bul etdi. 

 

G. �slind� �ran Türklüyü h�m�n �ran azerisidir. Azeril�r is� hind-

avrupalı dilli qurupdan zorla uzaqla�an Türkdilli azeri Farslardırlar.  

 

H. �sil Az�rbaycanda (�ran Az�rbaycanında) ya�ayan az�ril�rl�  
Farslar eyni kökd�ndirl�r. Türkl�r is�, Ortaasiyada, Türkiy�d�, Qafqazda, 

Aran-Albaniyada  v� kiçik topluluqlar ��kilind� �ranın Xorasanında, 

m�rk�zind� v� güneyind�, Af�anistan v.b. yerl�rd� ya�ayırlar. 

 



�. Az�rbaycan sözü Atropaten, Az�rabadegan sözl�rinin 

g�li�mi�idir. Bu adla Aran-Albaniya adları arasında heç ili�gi yoxdur. 

1918-d� ilk d�f� olaraq Müsavat partiyasının önd�ri M. �. R�sulzad�nin 

qurdu�u dövl�tin adı Qafqaz yerin� Az�rbaycan adlandı. 

 

J. Az�rbaycan heç zaman bölünm�yibdir. Yalnız bir Az�rbaycan 

var, o da, �randa yerl��ir. �randan qopulan Qafqazla iranda qalan 

Az�rbaycan heç zaman bir torpaq olmayıbdır . 

 

K. Bölünmü� Az�rbaycan termini, habel� Güney v� Quzey 

Az�rbaycan adları qondarma v� tarix izi olmayan bir saxtakarlıqdır. Bu 

siyas�t yalnız panTürkistl�r t�r�find�n ortaya qoyulmu�dur. 

 

L. �ran Aslan, Az�rbaycan is� onun ba�ıdır. Az�rbaycan xalqı tarix 

boyu Türkl�r�  qar�ı sava�ıb v� öz do�ma �ranını dü�m�n Türkl�r 
qar�ısında müdafi� edibdir. V�... 

 

Pan arsizmin t�bli�at ma�ını bir an durmadan 80-ildir “Az�rbaycan 

Türk mill�tini” çe�idli t�bli�at at��in� tutmaqdadır.  Fars  teorisiy�nl�ri 
durmadan iki ana stratejik amacı günd�md� saxlamaqdadırlar. Birincisi, öz 

içl�rind� olan  Fars ara�dırması, ikincisi is�, Az�rbaycan Türkl�ri içind� 
milli-siyasi teorik bulanım yaratmaqdır. Bu iki h�d�f bir g�n�l sistemin 

ba� titridir.  Fars �ovinizminin Türkl�r� qar�ın bütün eyl�ml�ri yalnız bu 

sistem içind� ara�dırılır v� aktivl��ir. Bu özn�l v� n�sn�l sistem� gör�, 
önc� Az�rbaycan Türklükd�n aralanmalı, sonra is�, t�kl�nmi� 
Az�rbaycana yeni kimlik verm�k g�r�kir.  Farsların �n böyük milli 

teorisiy�nl�rind�n biri, PanFarsizmteorisinin atalarından sayılan “Dr. 

�nay�t-ü-llah Rza” yazır: “Oxuculara çatdırılmı� m�tl�bl�rd�n, 3 nöqt� 
rahatcasına görünm�kd�dir: birinci, Az�rbaycan h�r zaman �ranın bir 

bölm�si olmu�dur. �kincisi, Az�rbaycan Qafqaz Albaniyasından ayrı 

olmu�dur. Üçüncüsü is�, Az�rbaycan xalqı iran soylu v� iran köklü 

olmu�dur.” 192  Göründüyü kimi, PanFarsizmin 80-illik milli �ritm� 

                                                 
192 (Az�rbaycan �n �ski ça�lardan bu gün�, ( farsca), Dr.�nay�tüllah Rza. M�rd Emruz 
yayınları, Tehran 1988. S157 ). 
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siyas�tinin m�rk�zind� �rançılıq v�  Farsçılıq h�d�fl�ri yerl��mi�dir. Bu 

h�d�fl�ri a�a�ıdaki kimi öz�tl�m�k olar:  

 

a) Türkü Türkd�n ayırmaq. 

b) Az�rbaycanı Türklükd�n uzaqla�dırmaq. 

c) Az�rbaycanı Aran-Az�rbaycana bölm�k. 

d) Güneyi  Farsla�dırıb �ranil��dirm�kl� Quzeyd�n qoparmaq. 

 

Fars  �ovinizmi günd�lik Az�rbaycan v� Türk propakantasını sad� 
v� kütl�s�l anlamlarla bütün il�ti�im sisteml�rind�n yaymaqdadır. Bu 

çalı�malara gör�, Az�rbaycan Türkl�rin� qondarma iranlı kimliyi 

verm�kl�, �randa h�mi�� oldu�u kimi bugün d�, hakimiyy�t Türkl�rin 

�lind�dir �üarları yayılır. Farsların Türkl�r�  qar�ın ortaya atdıqları 

siyas�tin arxasında bir üst düzey çalı�ma sistemi vardır. Bu sistemin 

stratejisin� gör�, sosial-siyasal alanda ruhdan dü�mü� x�st�, yor�un v� 
t�kl�nmi� Türkün  Farsa sı�ınacaqdan ba�qa yeri yoxdur. Bu da  Farslar 

üçün yet�rlidir. Y`�ni, yalnız Türkün manqortla�ması il�  Farsın hegomon 

v� aparıcı güc alması k�sginlik qazanacaqdır.  

 

Türk varlı�ı, 1925-ci ild�n b�ri panfarzizmin i� ba�ına g�lm�sil� 
�ran adlanan co�rafid� çe�idli etnik v� yer adları altında sürülm�k zorunda 

qaldı. Xorasan Türkl�ri, X�l�c Türkl�ri, Qa�qay Türkl�ri, Az�rbaycan 

Türkl�ri( Bir çox Türk dü�ünürün� gör�, Türk adına yaranan çe�idli 

etnikl�rin t�m�lind�, Az�rbaycandan olan sür�kli köçl�r dayanmaqdadır.) 

kimi, adların s�sl�nm�si Türk ya�am sistemin� gör� normal sayılsa da, 

�slind� bu adlandırmaların anormal t�r�fini sür�kli assimil� siyas�tind� 
axtarmaq g�r�kir. Bu siyas�t� gör�, h�r hansı t�viz verilirs� verilsin, ancaq 

Türkl�rin özül kimlikl�rinin gizli qalması sürm�li v� onların özl�rini iranlı 

tanıması sa�lanmalıdır. Çünkü, Türkl�r�  bir yerd� iranlıq kimliyi 

verm�kl� çox da, uzun sürm�d�n onları  Farsla�dırmaq qolaycasına 

mümkün olacaqdır. Farslara gör�, Türkl�rin ana kimliyinin öz�lliyini 

aradan qaldırmaq üçün onu çe�idli nisb�tl�rl� ayırmaq lazımdır. Bel�likl� 
Türkl�rin tarix bilgisini, varlıq hafiz�sini �lind�n almaqla onu özlüyünd�n 



uzaqla�dırmaq bir o q�d�r d� ç�tin olmayacaqdır. Bel� olan halda, 

Türkl�rin öz keçmi�ind�n silinm�si manesizl��ir. �çd�n Türk ulusuna ba�lı 
olan b�zi tanınmı� bilim v� siyasi bilginl�rimizin �ran Türklüyü terminin 

üz�rind� dayanmaları v� bu duy�usallıqda “Güney Az�rbaycan Milli 

H�r�katına” terorik baxımdan vurduqları darbanın f�rqind� olmamadıqları 

çox üzücüdür. Bu dostlar bilm�lidirl�r ki, Türk etnik qollarının �ran Türkü 

adlandırılması, ist�r tarix, ist�r soykök v� ist�rs� d�, m�ntiq baxımından 

n�yinki do�ru deyil, h�m d�, Türkl�rin  Farsla�masına yol açan �n etgin 

silahdır. �ran Türklüyü adlı uydurma tez h�mi�� oldu�u halda, bugün d� 
Az�rbaycanı m�rk�zd�n salan b�lli subyektiv193 v� obyetkiv194 olayların 

ba� dü�ünc�sidir. Bu dü�ünc�, bir özn�l olaraq, öz-özlüyünd� Türkçü 

dü�ünc� sisteminin yaranması yolunda mill�tüstü (�mperatorluq, 

Ümm�tçilik, �rançılıq) �ng�l amildir. T�bi ki, bu dü�ünc� �ng�lini a�maq 

üçün, g�rç�k Türk yönlü Türkçülüyün yay�ınla�ması h�r dü�ünürün milli 

vicdan borcudur.  

 

Yuxarıda da, deyildiyi kimi, Az�rbaycan Türklüyünün ulusla�ması 

yolununun ba� ��rti, dü�ünc� bütövlüyüdür. K�sinlikl�, Az�rbaycanın 

günd�mind�ki �n bütövl��dirici özüll�rd�n biri, Qaraba� sorunudur 195 . 

Bel� ki, Qaraba�ın erm�nil�r t�r�find�n i��al olunmasının milli-siyasi 

günd�mind�n �n çox ruhs�l t�sir alanlar Güneyli g�ncl�rdir. Bu is�, 
ovtomatik olaraq Quzeyl�, Güney arasında olan duy�uların daha 

d�rinl��m�sin� n�d�n olabil�r. Qaraba� daha yaxın tarixin sorunu olaraq 

anav�t�n qudsallı�ını �n netl��dir�n birl��dirici silahdır. Artıq, Qaraba� 
yalnız Quzeyd� deyil, Az�rbaycanın bütünlüyünd�, h�tta Türkiy�d� v� 
ba�qa Türk topluluqlarda bel�, ulusal bir sorun kimi günd�m� g�lm�lidir. 

Anav�t�ni birlikd� azad etm�liyik dü�ünc�si, Az�rbaycan üçün Türkçülük 

anlamının eyniliyidir. Bu dü�ünc�, bütün qondarma sınırları yıxaraq, 

bütöv v�t�n – bütöv ulus anlayı�ını beyinl�rd� canlandıracaq q�d�r güclü 

ideyadır. Qaraba� insanlarımızı fikird� v� i�d� birl��dir� bil�r. Qaraba�ın 

azadlı�ı u�runda fikir birliyi mill�tl��m� sür�cini ir�liy� it�l�y�r. 
Dü�ünc�d� torpaq bütövlüyü insanlarımızı mill�tl��m�y�, torpa�ı is�, 

                                                 
193 özn�l 
194 n�sn�l 
195 problemidir 
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v�t�nl��dirm�y� yön�ld�r. T�brizd� s�sl�n�n “Qaraba�da qan axır, T�briz 

ona gen baxır!” �üarı öz ardıca “Az�rbaycan bir olsun, m�rk�zi T�briz 

olsun!” ideyasını ortaya qoyur. Çox keçm�d�n, dünyaya yayılan bir milli 

yüks�li�in s�si Güneyin küç�l�rind� özünü göst�rir: “Bakı-T�briz-Ankara,  

Farslar hara biz hara!” Bu ba�ırtıların ortaya g�lm�sil�, Az�rbaycanda 

Türkçülük m�fkür�sinin �n do�al axarının mill�td�, v�t�nd�, dövl�td� 
bütövl��m� dü�ünc�sinin g�r�kliyi bir daha özünü göst�rir. Ba�qa sözl�, 
Az�rbaycan Türk Mill�tinin mill�tçilik v� dövl�tçilik sür�cind�ki a�aması 

yalnız v� yalnız bütövçülük dü�ünc�sind�dir. Bütövl��m� dü�ünc�si 

ulusla�ma yolunda �n k�s�rli özn�ldir. Az�rbaycanda bütövlük dil�yil� 
f�rdiyy�t ehtiraslarının azalması sa�lana bil�r. Bu is�, bügünmüzün �n 

ön�mli g�r�yidir. Bütövl��m� ruhu, �nsanımız üçün g�l�c�yini qurma gücü 

verir. Bu gücün yaranmasına dair qıssa v�d�li görünü�l�r ortaya qoyur. 

�nsanların böyüm� ist�kl�ri qar�ısında olumlu hava yaradır. Bir�ys�l196  

haqların dirç�li�ind�n tör�nmi� könüllü toplums�l birg�lik yaradır. O is�, 
bir�yl�, ulus ili�gisind�n öz�l ülkü meydanı açılır.  

 

Qıssaca, milliyy�tçilik qavramını s�rgiliy�n öncüll�r, da�ıdıqları 

yükün toplum sarından da da�ınacaq ç�kisinin n� oldu�unu iyic� 
d�y�rl�ndirm�li v� t�nl��dirm�lidirl�r197. Çünki, do�u�u, kimliyi, ç�kisi, 

mesajı b�lli olmayan yükü toplum sırtına  verm�k olmaz. Bu o dem�kdir 

ki, dü�ünür öncüll�198 toplum arasında bütövl��m� yaranmasa öncüllük d� 
yarana bilm�z. Bu ��rtl�rin �sasında is�, dild�, fikird�, i�d� birlik 

qavramının ya�anmasıdır. Sıra axı�qanlı�ıyla dild� birlik görünm�kd�dir. 

Dild� birlik, yalnız b�nz�r ili�gi quran, b�nz�r sözl�rl� özl�rini anladan 

toplumlar birliyi deyil, b�lk� �n ön�mlisi, dil ba�ları altında yatan bir 

ortaq kültürü v� ya�am f�ls�f�sinin kütl�s�l açılı�ıdır. Bir ba�qa deyiml�, 
dild� birlik, özünd� da�ıdı�ı sad� anlamlarla bir toplumun geni� v� d�rin 

ya�am t�rzini ortaya qoyar v� dü�ünc� birl��m�sin� yol açır. Dild�, fikird� 
bütövl��m� olmasa, i�d� d� bütövl��m� mümkün deyildir! Bu teorinin 

Az�rbaycan forması is�, torpa�ın da birl��m�sini g�r�k�n sayır v� üçlük 

devizin dördlüyü çevirm�sini g�r�kli sanır. Bel� ki, (dü�ünc�d�, mill�td�, 

                                                 
196 ��xsi 
197 e�itl��dirm�li,eynil��dirm�li 
198 ziyalı liderl� 



torpaqda v� dövl�td� bütövl��m�-nı birg� termin kimi ir�li sürür, arxasıca 

a�a�ıdaki ön ��rtl�ri ortaya qoyur: 

 

a) Güneyin milli sava�ına yön ver�n ülkü yükünün a�ırlı�ını, 

yalnız bütövlük m�fkür�si da�ıya bil�r. Güneyin milli qurtulu�çu ruhunu 

solçuluq bölücülüyünd�n, sa�çılıq irançılı�ından, dinçilik 

ümm�tçiliyind�n uzaqla�dırmaq üçün, h�r hansı mill�taltı,199 mill�tüstü200 

�ng�li ancaq bütüvlük dü�ünc�sil� aradan qaldırmaq olar. 

 

b) Bütövlük m�fkür�si, v�t�n v� ölk� anlayı�ı il� ulus anlayı�ını 

eynil��dirir. Bel� ki, Az�rbaycan adı e�idil�nd�, D�rb�nd�n tutmu� 
�rakad�k ç�kil�n hardasa 400,000 Km.metr�qaralıq biti�ik Türk v�t�ni 

dü�ünc�l�rd� canlanır. Y`�ni, h�r Az�rbaycan Türkü biti�ik böyük 

Az�rbaycan yaylası anlayı�ını qavramı� olur.  Bu is�, o dem�kdir ki, 

mill�timiz, qondarma �ran yaylası dü�ünc�ni öz v�t�n anlayı�ından 

dı�layır, do�rudan do�ruya tarixs�l varlı�ı il� f�rql�n�n do�ma v� g�rç�k 

böyük Az�rbaycan yaylası anlayı�ını öz beyinind� yerl��dirir. 

 

c) Bütövlük dü�ünc�si, dild�, dü�ünc�d�, i�d� birlik konseptin� 
(fikrin�) torpaq birligini d� artırmaqla Az�rbaycan davası milli-m�d�ni 

mücadil�d�n milli-siyası düzey� yüks�lir. Bütövl��m� g�r�yini mill�t il� 
v�t�n birl��m�sin� ba�layır. Güneyd�ki "Milli H�r�katın" davasını ideya 

yükümlü düzey� yüks�ldir, ona f�ls�fi yön verir. 

 

d) Az�rbaycanın h�r iki tayında olan dil, kültür, muarif, tarix, 

günd�lik siyasi çabaları vahid bir dü�ünc� m�rk�zin� ba�lanır. Bütövçü, 

Türkçü ı�ı�ı etginliyind� olan h�r hansı Güneyli, Quzeyli eyl�m, 

mill�timizin günd�lik çalı�malarını otuman olaraq birl��dirir. 

 

e) Bütövlük dü�ünc�si, ya�am yerind�n asılı olmayaraq bütövlük 

davasına eynil�n can qoyan Az�rbaycan Türkl�rini dü�ünc�d� milliyy�tçi 

edir. Türkçülüyü a�ır terminl�rl� deyil, sad� v� ya�am biçimind� 
insanlarımızın beynind� yerl��dirir.            

                                                 
199 Mill�taltı: mill�tin bütövlüyünü etgil�y�n m�zh�bçi, bölg�çi, ��ir�tçi v�...amill�r. 
200 Mill�tüsrü: mill�tin bütövlüyünü etgil�y�n impratorçu, ümm�tçi, irançı v...amill�r. 
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Türkçülük sevdasının Türkl�rin milli ülkü v� milli qurtulu� 
sava�ında eynl��m�sinin bir anlamıda bütövl��m�dir. Bu inancın ba�lıca 

ülkü ideyası is�, öz torpaqlarında �sar�t boyunduru�unda sürükl�n�n 

Türkl�rin öz dövl�tl�rin� �l tapmasıdır. H�r hansı milliy�t kimliyinin 

özgür ya�amasının ba� ��rti onun mill�t olma irad�sin� ba�lıdır. Bir 

toplum is�, bütün öz�l ünsürl�rind� birl���m�s� mill�t olması mahaldır. 

Dild�, fikird� v� ya�amda, tarixd�n qazanmi� irsiy�d�, inanc v� ehtirasda, 

yön�lik ülkül�rd� v� milli stratejikd� birliyin sa�lanması, bütövlük 

ruhunun ya�aması dem�kdir. El� buna gör�, özn�l bütövl��m�yi, 201 

mill�tl��m� v� dövl�tl��m�nin onur�ası adlandırmaq olar.  

 

Sözsüz ki, parçalanmı� mill�tl�rin yenid�n birl��m�si, uzun sür�li 
milli ideya davası t�l�b edir. Zamanında h�r hansı siyasal v� sömürg� 
n�d�ni il� torpa�ının bir bölümünü v� ya bütünlüyünü itirmi� bir mill�tin 

yava�-yava� tarixs�l hafiz�sinin d� �ld�n verm�sin�, milli idrakının da 

itirm�sin� tanıq oluruq. Bel� olan hallarda bir ulusun yenid�n 

dirç�lm�sinin ilkin a�aması h�r �eyd�n önc� beyin davasına ba�lanır. 

Milli�ritm� siyas�tin� qar�ı, m��lub intqrasiya halından aralanmaq, 

itirilmi� ulusal kimlik bilincinin axtarı�ına girm�k, özg�l�ndir�n yabancı 

dü�ünc�l�rd�n uzaqla�maq v.b., bunlar hamısı özn�l dava forması alır, 

milli-m�d�ni davanın sür�csiz axarına çevrilir. Dü�m�nin ideoloji 

basqısından qoparaq ÖZÜL dü�ünc� alanını yaraldır. Sad� bir g�rç�yi 

unutmamaq ki, toplum yalnız öz dövl�ti altında ulusla�ır v� özgür ya�am 

irad�si taparaq bütövl��m� gücü toplayır. Bu, o dem�kdir ki, bir toplumun 

ulusal kimlik bilinci, 202  kütl�s�l güc axarı, kür�s�l 203  tanıtım meydanı 

yalnız öz dövl�t varlı�ıyla daha da etgili ola bilir. Az�rbaycan, bütünlükl� 
bu özül� sahib olamadı�ına gör�, geni� alanda peki�dirici204  dövl�td�n 

yoxsundur. Bu bir faktdır ki, h�r dövl�tin varlı�ını etgil�ndir�n tipik 

anlayı�, o dövl�tin v�t�nda�ının milli �xlaqil� ölçülür. Bugünkü dünyada 

bir dövl�tin evr�ns�l v� universal görüntüsü böyük alanda onun nec� 

                                                 
201 subjektiv birl��m�yi, ruhda birl��m�ni 
202 milli kimlik �üruru 
203 qlobal 
204 birl��dirici, olu�durucu 



v�t�nda� yeti�dirm�si il� ba�lıdır. Sad� sözl�, dövl�t varlı�ı v�t�nda� 
kimliyi sayılırsa, v�t�nda� is� öz dövl�tinin dünyaya açılan gözgüsüdür.205  

 

Çox üzücüdür ki, Az�rbaycanda mill�tl��m� sür�ci, arzu edilm�z 

ölçüd� dövl�t d�st�yind�n yoxsundur. Dövl�t t�r�find�n g�r�k�n yardımın 

olmaması, mill�timizin qar�ısında olan �ng�ll�ri daha da etgili hal� 
g�tirm�kd�dir. Ekonomik, sosiyal, siyasal, kültür�l alanlarda yatırımlarla 

yana�ı ulusal ideyallara da b�lli büdc� ayırmaq dövl�tin mill�t� olan 

borcudur. Dövl�tin idar�çisi olan hakimiyy�t h�r zaman öz varlı�ının 

mill�t� ba�lı oldu�unu bilm�li, ulusal ideyallara özg� yana�ma siyas�tind� 
olumlu yönt�m almalıdır. Sözsüz ki, dövl�t yardımından yet�rinc� 
qidalanmayan h�r hansı ulusal amac darıcqallı�a u�rark�n yalnız 

intellektuel s�ciy�d� duraqlar. Bu s�b�bd�n, hazırki durumda, 

Az�rbaycanın bütövl��m� sür�ci kütl�vilikd�n daha çox aydın dü�ünür v� 
oxumu� g�ncl�rimizin içind� geni�l�nm� sür�ci keçirm�kd�dir. N� 
yazıqki, Az�rbaycan dövl�tinin bu qonuda istabil v� g�rç�k bir planı 

olmadı�ına gör�, yüks�k yetgilil�rin d� anlıq olumlu çıxı�ları ciddiy� 
alınmayır. Bu anlıq çıxı�lar ist�r milli dü�m�nl�r t�r�find�n, ist�rs� d�, 
bütövçü mill�t t�r�find�n ulusal stratejik anlamdan daha çox duy�usal v� 
ya günd�m� dayanan taktiksal göst�ri kimi alqılanır. Y�qin ki, bel� gedi�in 

n�tic�si yalnız mill�tl� dövl�tin arasını açaraq ilginc tabloların ortaya 

çıxmasına da n�d�n olur. Yetgilil�rin eyl�md� deyil, sözd� çıxı�larının 

bahanası n� olursa olsun öz olumsuz sonucunu bel� bir görüntül� üz� 
çıxarır: Az�rbaycan indiki durumda �n xo� görünü�d� kiçik yarısı il� 
özgür dövl�t� yiy�l�nmi�, böyük yarısıyla is�, dövl�tl��m� sür�cinin ön 

örgütl�nm� dal�asındadır.   Ancaq bu dal�alanmada böyük bir 

çatı�mamazlı�ı da gözaltı etm�k olmaz. Bel� ki, Az�rbaycan toplumunda, 

Güneysiz Quzey, Quzeysiz is� Güney olmaz havası yer almaqda ik�n, 

dövl�td�n gözl�nil�n malı v� m�n�vi d�st�yin g�lm�m�si ulusal davanın 

�n olumsuz t�r�fi olan ümidsizliy� yol açır. Böl��d�ki, varsayım olayların 

Az�rbaycan Türklüyünün üz�rin� d� calanmasına r��m�n, olaylar 

                                                 
205 .(�lb�td� bu, ba�qa tipl�rin, ortada olmaması anlamına g�lm�z. Onsuz da, h�r toplum, 

öz tarixs�l g�li�m�sind�n ortaya g�l�n öz�llikl�r� dayanaraq mücadil� yolunu seçir. 

Yalnız, biz burada Az�rbaycan qonusuyla u�ra�dı�ımıza gör�, ba�qa yönl�r� girmirik.)  
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qar�ısında mill�tini silahsız buraxır. Ulusun olumlu bir sonuca varması 

üçün yardımçı olmur. Var olan ��rtl�rin g�l�c�yimizin xeyrin� 
d�yi�m�sin� �lveri�li imkanlar açılsa da g�r�k�n h�ssaslıqla yana�mayır.  

 

Mill�td� bütövl��m�.    
 
“... güne�in ı�ı�ı bir merce�in odak noktasında  odaklanmadan 

yakıcılık özelli�ini göstermedi�i gibi; topluluk da, 'co�kulu bir birle�me 

olmadan', ta�ıdı�ı  kutsallık sıfatını göstermez"206 

 

Mill�t öz-özlüyünd� bütöv bir termindir. Dövl�t ayrılı�ına 

baxmayaraq, dünya da b�lli olan bir �rl�nda, Koreya mill�ti, Türkm�n 

Türk mill�ti v� Az�rbaycan Türk mill�ti var. Avstriya xalqı özünü 

almanlardan daha xalis german mill�ti sanırlar. Dünyada �ran mill�ti 
yoxdur, Vahid �spaniya mill�ti yoxdur. Hind mill�ti vardır amma vahid 

Hindüstan mill�ti yoxdur. Vahid Kanada mill�ti yoxdur, amma kanada 

v�t�nda�ı vardır. Bunları zorla mill�t adlandırmaq amacı altında k�sinlikl� 
bir sömürg� hikay�ti vardır. Rus mill�ti n� q�d�r ki do�aldır. Rusiya 

mill�ti, bir o q�d�r qondarmadır. Mill�tin bir do�u�ü olmalıdır. Tarixs�l 
dayaqları olmayan bir topluma mill�t deyilm�z, deyil�m�z! Bütün tarix 

faktlarına gör�, Farslar hin-avrupalı dilli xalqlar zümr�sind�dir. Bu baxı�a 

gör�,  Farsların tarix axı�ının özülü b�lli faktlara dayanmaqdadır. Bu 

faktlar o mill�tin özün� aiddir. O insan toplusunun b�nz�r olaylara qar�ı 
ortaq mücadil�sinin simg� davranı�ıdır. 

 

Tarix axı�ında yaxın v� ortaq mücadil�d�n yaranan dil 

qohumlu�undan do�an ya�am kökl�ri d�yi�ik insan çe�irdl�rini ortaya 

qoyur. Bu üzd�n müst�qil  Fars mill�ti yaranmı�dır. Bu mill�tin 

ir�lil�m�sind� Türk dövl�tçiliyi v� kültürünün danılmaz rolu olsada, Fars 

milliyy�tinin yaranmasında sahibkarlıq iddiasında ola bilm�z! Türkl�r heç 

                                                 
206  Ziya Gökalp/M�h�m�d ziya/: do�um 23 mart 1875(Diyarb�kir), ölüm 35 ekim 
1924(�stanbul), yazar, �air, siyas�tçi, sosioloj 
 



zaman bu iddianı etm�dikl�rin� gör�, kitablar yazmadılar, tarix 

saxtakarlı�ına �l vurmadılar. Buna da ehtiyac duymadılar. T�rsin� 
Farsların mill�t olması yolunda  �ll�rind�n g�l�n yardımı etdil�r.  Fars 

dilinin diriliyi üçün Türk dilini bel� qurban verdil�r.  Farslar is� 
hakimiyy�t� g�l�r-g�lm�z v�linem�tl�rini – Az�rbaycan Türkl�rini-  

Farsla�dırma�a çalı�dılar.  Farslar bu davranı�lariyla ça�da� bir mill�t 
olmadıqlarını göst�rdil�r. Farslar, böyük bir mill�t olmaqdansa, cılız 

karexterli207  bir toplum örn�yi ortaya qoydular. Baxmayaraq ki, dövl�t 
sahibi d� oldular. Ancaq, idar�çilik bilm�dikl�rini v� dura-dura h�r bir 

normal i�in içind�n böhran yaratdıqlarını dünyaya bildirdil�r. Bilin�n bu 

ki, yalnız dövl�t� yiyl�nm�kl� ça�da� bir mill�t �m�l� g�linmir. Çünki, 

mill�t olmaq üçün dövl�td�n ba�qa ilk�s�l208 mill�t öz�lliyi d� g�r�kir. 

Mill�t g�r�k kökünd�n mill�t kimi budaqlansın. “H�r bir xalqın 

özün�m�xsuslu�u, b�nz�rsizliyi ��ksizdir. Heç bir xalq heç bir xalqı �v�z 

ed� bilm�z. H�r xalqın dünyada öz yeri var, öz s�si var, öz r�ngi var. Bu 

ideyasız humanizm çox yoxsul görün�rdi. H�r bir mill�tin b���r 
m�d�niyy�tin�, qabaqcıl t�r�qqiy� ba�qası t�r�find�n �v�z edilm�si 

mümkün olmayan orijinal h�diyy�si var, o h�diyy�ni inkar el�m�k olmaz. 

Bu h�diyy� �sasında b���rin müxt�lifliyi ideyası, m�d�niyy�tin 

müxt�lifliyi ideyası, �lvanlı�ın ideyası, s�n�tin, idrakın q�libd�n çıxması 

qüdr�ti öz ifad�sini tapıb.”209 

 

Asif Ata210-nın özün� öz�l mill�t anlayı�ında dol�un bir bütövlük 

ruhu vardır. Y`�ni mill�t ba�qa mill�tl�r� qatılmır. Öz�lliyind�n do�ulur 

v� do�du�u h�r �eyi özün� aiddir, özlüyün� b�nz�yir. Türkl�rin min 

ill�rd�n b�ri, h�m qon�uluq v� h�m geopolitik s�b�bl�rd�n  Farslar v� 
ruslarla iç-iç� ya�amasına baxmayaraq onlarla heç bir alanda ortaq 

b�nz�yi�i olmamı�dır. Türkl�r özl�rin� gör�, ortaq b�nz�rl�ri var. 200 illik 

Az�rbaycan bölünm�sil� meydana g�l�n ikili milli �ritm� siyas�tinin 

bütün a�ırlı�ı bu mill�tin kökünü baltalasa sa, yen� mill�t� hakim olan 

                                                 
207 ufaq, xırda iç�rik 
208 prensipli 
209 (Asif  Ata. Uluyurdun aqib�ti, bütöv Az�rbaycan, Adilo�lu yayınları, Bakı-2007.s49). 
210 Asif Ata/Asif Qasımo�lu �f�ndi/ do�um:25 sentyabr 1935. Çayk�n.ölüm: 6 iyun 1997. 
Bakı.Ruhani ata oca�ının quruçusudur.F�ls�f�çi, �d�biyyatçı, siyas�t bilgini v� Mütl�q 
�nsan f�ls�f�sini yaradan filosofdur. 
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bütövlük ruhu onu ya�atmı�dır. Ona gör� ki, mill�t deyil�nd� ilk önc� dil, 

kültür, inanc, tarix, görünü�, ruh ba�lantısı, d�b-g�l�n�k, baxı� açısı, �xlaq 

yükü kimi öz�llikl�r dü�ünülür. Sözsüz ki, bu öz�llikl�ri qapsayan g�rç�k 

Az�rbaycan Türkü üçün, bir Fars v�ya rus insanı il� uzun sür�li norma 

ili�gi qurmaq çox ç�tin olur.211  

 

Bunun t�rsi olaraq, h�m�n Az�rbaycan Türkü, ya�am boyu heç 

üzl��m�y�n, etgisind� olmayan bir ��dırlı, Makadoniyalı Türkü özün� 
daha yaxın duyur, ona daha s�mpatı göst�rir. Çünki, kitablarda, 

hikay�l�rd�, tarixd�, dild�, kültürd� onu daha özün� yaxın duyur. Ona olan 

zülml�ri özünd� görür. Ona qar�ı olan assimiliya siyas�tini özünd� d� 
görür. Ona qar�ı olan soy dü�m�nçiliyinin eynisini ya�ayır. Onda olan 

qurtulu� yolunun b�nz�rini öz mill�tind� görür. Özgür g�l�c�d� geçmi�in 

acılarını ya�amamaq üçün öz soyda�ıyla yaxın ili�gid� olma�ının 

g�r�kliyini görür. G�l�ç�kd� yalqızlanmasın diy� onunla omuz-omuza 

olmaq zorunu duyur. Yaxında v�ya uzaqda olmasından asılı olmayaraq öz 

dilda�ının �ld� etmi� gücünü, ya�am moralının yüks�li�ini hiss etdikc� 
daha da öz kökün� ba�lanır, daha da ulus olma irad�sini qapsayır. Budur 

milliyy�tçilik duy�usundan tör�n�n bütövlük ruhu, budur mill�t olma 

irad�sinin ilk� dü�ünc�si. M�n bir Az�rbaycanlıyam. M�nim köküm 

Türkdür, soyadım Türkdür. Yax�ım da, pisim d� Türkdür. Bu m�nim 

k�sinliyimdir, m�nim mütl�qliyimdir, D�yi�m�zliyimdir. M�nim, dili bir, 

geçmi�i bir, indisi bir. g�l�c�yi bir, gülü�ü bir, k�d�ri bir D�rb�nd,d�n 

�rak,a d�k ç�kil�n torpa�ım bir, yalnız bir ulusum var. Bu ulusumun 

sayılı bir bölm�si mill�timin dünyanın ba�a ba�ında v� �ran adlanan yerd� 
da�ılmı� çe�idli adlarla s�sl�nil�n soyda� diasporudur. M�n ulu Türk 

mill�tin ail�siy�m.  Az�rbaycan Türk mill�tiy�m. “N� mutlu tük�m 

diy�n�”! (AtaTürk)  “Az�rbaycan Türkl�ri 10-min ill�rdir “Az�rbaycan” 

                                                 
211 (olursa da, k�sinlikl� qar�ı etgil�rd�n ortaya g�l�n s�b�bs�l ili�gidir. Atalar demi�k�n: 
“atı at yanına ba�larsan, bir boyalı olmasa da, bir xuylu olar!” ola bilsin b�zil�ri farslarla, 
türkl�rin b�zi b�nz�rlikl�rini aldadıçı hallarda n�s�bs�l (soy) amil� ba�lasınlar. Bu heç d� 
bilims�l bir yaxınla�ma deyildir. Sad�c� bu iki ayrı mill�tin min ill�r boyunca bir bölg�d� 
ya�ayıb, yaxın iqlim, hava, su, qida birlikl�ri olu�durmasıyla ba�lıdır. Bundan daha 
ön�mlisi  farslar içind� bir söz var: “göz�l ya�am, ilqar, sevgi v� u�aqlara ana axtarırsan 
türk qızıyla evl�n!” Tarix boyu türk g�linl�rinin farslar içind� buraxdı�ı �xlaqs�l etgil�rl� 
yana�ı qan qatı�ı�ının da danılmaz rolu olmu�dur.  Bu ail� birl��m�l�rind�n tör�n�n 
qiyaf� yaxınlı�ı, xuy b�nz�rliyi geni� alanda bir t�r�f� olsa da, yen� bir g�rç�kdir.) 



adlı böyük bir m�kanda formala�ıblar v� onların ruhu bütövdür, m�n�vi 

bütövlüyü var. Sad�c�, rus imperiyası onu zorla cism�n parçaladı. Amma 

biz heç bir c�h�td�n (etnoloji, m�d�ni ,m�n�vi, dini, psixoloji v� b. 

baxımdan) parçalanmı� xalq deyilik – m�n parçalanma fikrini q�bul 

etmir�m. N� üçün? Çox adam cavabı materialist kimi dü�ünür, halbuki bu 

m�s�l�y� idealistc�sin� yana�maq lazimdir. 

 

   Biz bu h�r�kata materialist kimi yox, idealist kimi ba�ladıq, 

çünki materializm n�inki köm�y� g�lmir, �ksin�, man`e olur. Ancaq 

idealizm� söyk�n�nd� bir torpa�ın ortasından ç�kilmi� d�mir p�rd�nin heç 

bir �h�miyy�ti yoxdur, onu parçalaya bilm�z. Çünkü insanın ruhunun 

m�hsulu onun �d�biyyatıdır, tarixidir, f�ls�f�sidir.” 212  Mill�tin bütöv 

olmasının zati özlüyünd�dir. Ulus bir ruhdur. Ruhun parçalanması 

mümkün deyildir. Ruh cismin ölm�sil� mübahis�li qonuya çevril� bil�r. 
Dövl�tl� mill�t arasındaki f�rq ruhla can arasındaki f�rq� b�nz�r. Dövl�t 
yaralanır, zaman keç�yind� aradan gedir. Ancaq Mill�t böyük ruh olunca 

ölm�yir, aradan getm�yir. Bir zaman olur ki, öz dövl�tini yenid�n 

canlandırır. Sözsüz ki, bu yenid�n canlanma a�ır h�zin�l�r� mal olur. 

Milyonlarla can itirilir. Lakin bir mill�t yenid�n öz m�nliyind� özl��ir v� 
bütünl��ir. O mill�t, dild� canlanır, ya�amda canlanır. Dünyada v� tarixd� 
öz yerini yenid�n qazanır. Bunlar bir qissa zamanda olmayır. Milli 

dü�m�nl�r �ld� etdiyi bütün iç v� dı� imkanlardan yararlanaraq milli 

qurtulu� yolunu tutma�a çalı�ır. Ancaq ayaqlanmı� bir ulusun qar�ısında 

sonucda yenik duruma dü�ür. Mill�t bütövlüyü fikird�n ba�lark�n i�d� 
dirç�li�� yön�lir. Ulusun h�r�k�t� g�lm�si qar�ıda olan bütün �ng�ll�ri 
a�araq qutsal amaca sarı h�r gün bir atdım daha yaxınla�ır. V� sonunda 

ba�ımsızlıq, özgürlük, insanlıq v� dövl�tl��m� sür�ci dayanmadan d�vam 

edir.  

Özgürlük sevdalısı olan h�r hansı insan toplusunun �r-gec yolu 

azadlıqdır. Dem�k insan irad�sinin birl��m�sind�n yaranan mill�t irad�si 

olunca, qar�ısında dünyanın �n yırtıcı �ng�li bel� dayana bilm�z. Yalnız 

mill�t ruhuyla dövl�tçilik irad�si, varolu�una dön� bil�r. Mill�ti, qutsal 

irad�y� s�f�rb�r ed�n yolbaylıq rolu danılmaz ölçüd� ön�mlidir. Bir 

                                                 
212 (�dal�t Tahirzad�, Qurtulu� v� Bütövlük yolu, /Elçib�yl� 6 söhb�t/,Elçib�y 
kitabxanası, Baki, 2003. S200) 
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ulusun milli qurtulu� sava�ını do�ru yön� da�ıyan imanlı, irad�li, ulus v� 
torpa�ının qurtulu�unu h�r ehtirasdan üstün tutan, kütl�sil�, aydınıyla 

sevib-sevil�n, onların azadlı�ı v� g�l�c�yi yolunda ölm�yi bacaran 

yolbayların olması özlüyünd� bir qurtulu� dem�kdir:  

 

“Özgürlük ve ba�ımsızlık benim karakterimdir. Ben 
milletimin en büyük ve ecdadımın en de�erli mirası olan 
ba�ımsızlık a�kı ile dolu bir adamım. Çocuklu�umdan bugüne 
kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından 
bilenlere bu a�kım malumdur. Bence bir millete �erefin, 
haysiyetin, namusun ve insanlı�ın vücut ve beka bulabilmesi 
mutlaka o milletin özgürlük ve ba�ımsızlı�ına sahip olmasıyla 
kaimdir. Ben �ahsen bu saydı�ım vazıflara, çok ehemmiyet 
veririm. Ve bu vazıfların kendimde mevcut oldu�unu iddia 
edebilmek için milletimin de aynı vazıfları ta�ımasını esas �art 
bilirim. Ben ya�ayabilmek için mutlaka ba�ımsız bir milletin 
evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli ba�ımsızlık bence bir hayat 
meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, 
insanlı�ı te�kil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı 
olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle 
takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen 
herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, 
amansız dü�manıyım.” 213  

 
Ulusu AtaTürk saya�ı sevm�k, ulus özgürlüyü yolunda canını 

qoymaq yalnız böyük ruhdan ir�li g�l� bil�r. Siyasi n�d�nl�rd�n deyil, 

daha d�rin kökd�n mill�ti sevm�k ulusal kimlikd�n ir�li g�l�r. M�n 

mill�timin sevdalısıyam, m�nim uçun mill�tim böyük ruhdur. Bu ruh 

dövl�tind� ya�ar, mill�ti üz�rind� uçu�ar. Bu ruh sınır tanımaz. Onun sınırı 

sınırsızlı�ıdır. Bosnalı �air ”M�nim Türkcem” �erind� yuxarıdaki s�tirl�ri 
daha da göz�l ifadeyl� açır:  

 

 

 

                                                 
213 (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK qayaq://www.1915turk.net/ataturke-ait-soz-soyleyin 



 
”Menim Türkcem” 

 

Bir ben varım, 

Benimle birlikte Türkçem, 

Türkçemle birlikte bir ben varım. 

Ne ba�ında ne sonunda gelir uygar dillerin. 

Azeri'den tut, Balkanlara çık, 

O Türkçe benim, ben o Türkçenin. 

 

Bir ulusum var, 

Ulusumla birlikte Türkçem, 

Türkçemle birlikte bir ulusum var. 

Ne ba�ında ne sonunda gelir uygar uluslarım. 

Orta Asya'dan tut, Orta Anadolu'ya çık, 

O ulus benim, ben o ulusun. 

 

Bir ben varım, 

Benimle birlikte Türkçem, 

Türkçemle birlikte bir ulusum var. 

Ne ba�ında ne sonunda gelir uygar dil ve ulusların. 

Türkçem ba�lar Azeri'den Balkanlara, 

Ulusum Orta Asya'dan Anadolu'ya çıkar.”214 

              

Dövl�td� Bütövl��m�.  
 

“ Yerli uca da�ın yıxılmasın! 
 

Kölg�li iri a�acın k�silm�sin! 
 

Co�qun axan göz�l suyun qurumasın! 
 

                                                 
214 (Nusret Di�o Ülkü /BOSNALI/ H.��rqi/Soytürk/, Müs�lman türk dünyasi �d�bi 

örn�kl�ri. Tehran.2000.s34) 
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Qanadlarının ucu qırılmasın!„ 

 

(Kitabii D�d� Qorqud)215 

 

 ”Toplum yalnız dövl�til� mill�tl���r!” sözü n� q�d�r vur�ulansa 

da, yen� vur�ulanma�a yeri vardır. Toplumu toparlayan, ona ideyal b�x� 
ed�n ancaq dövl�tçilik dü�ünc�sil� ortaya g�l� bil�r. Dövl�tçilik dü�ünc�si 

olmadan mill�t dü�ünc�si d� özülünü itirib, siyasi t�f�kkürün altında 

inl�m�y� m�hküm qalar. Dövl�tin �n ön�mli n�sn�l irad�si siyas�tdir. 

Siyasi istiqlalı, qanun quruculu�u, qanuna yön�lik hüquq irad�si v� 
bunlara icra imkanı yaradan ekonomik güc, bir mill�tin dövl�tçiliy� 
yiy�l�nm�sinin t�m�lda�ıdır. Sözsüz ki, bunlar olmadan onu qoruyacaq 

h�r hansı güc uy�ulaması da imkansızdır. Sad� anlamla �n azından 

toplumlar qanunla, hakimiyy�tl�, q�za hüququ il�, tanınmı� sınırıyla ya�ar. 

Lakin, sınırlarına hakim olmayan topluma mill�t dem�k olmaz. Çünki, 

sınırlarına hakim olmayan toplum, hüququna, c�za qanunlarına, 

hakimiyy�tin� d� yiy� deyildir. Dem�k bu toplum k�ndi idar�sini �ld� 
tutacaq gücd� deyildir.  

 

Dövl�tçilik Az�rbaycan üçün yalnız, bir stratejik h�d�f deyil. O, 

eyn zamanda bölünmü� v�t�nin birl��dirici gücü v� ulusla�manın t�m�l 
daya�ıdır. Yalnız dövl�tçilikl� ulusun g�rç�k birliyi v� v�t�n anlayı�ı 
ortaya çıxar. Bugün 50 milyonluq Az�rbaycandan danı�anda h�r sözd�n 

önc�, b�s hanı bu mill�tin dövl�ti sor�usu ortaya çıxmaqdadır. Dünyada 

normal görün�n, bu sad� sor�u qar�ısında, do�ru, bilims�l v� ehat�li yanıt 

verm�k öz-özlüyünd� bir mücadil� sayılır.  

 

Az�rbaycan Türk mill�ti, tarix boyu b���riyy�tin �n ilkin 

dövl�tçilik g�l�n�yini ortaya qoymu�dur. H�l� M.Q. 3000-ci ill�rd�n b�ri 
Hürril�r, Quttil�r, Lullubil�r, �skitl�r, Mannalar, Mediyalar, �r��kl�r, 
Albanlar v� Atropatenl�r kimi bir çox el birl��m�l�ri m�hz bu günkü 

Az�rbaycanda, Türk dövl�tçilik �n�n�si qurulmu�durlar. H�min dövl�t 

                                                 
215 "Kitabi-D�d� Qorqud" O�uz boylarının 12 söyl�mini günümüz� da�ıyan kitabdır.  
Az�rbaycan milli �d�biyyatının �n ya�lı v� �ski bitiyidir. Yazılma ill�rinin 11,12-ci 
yüzilliy� aid olması deyilir. B�zi qaynaqlada daha da �skil�r� dayanması vur�ulanır.  



axı�ının ardından Q�zn�vil�r, S�lcuqlar, Elxanlar, Atab�yl�r, 
Qaraqoyunlular, A�qoyunlular, S�f�vil�r, Af�arlar, Qacarlar, Az�rbaycan 

Demokratik Cümhuriyy�ti, Azadistan Dövl�ti, Az�rbaycan Demokrat 

Hükum�ti v� Az�rbaycan Cümruriyy�ti kimi dövl�t sisteml�ri 
günümüz�d�k ç�kil�n dövl�tçilik g�l�n�yimizin �übh�sizliyini 

göst�rm�kd�dir. B�zi tarixçil�rin f�rzin� gör�, h�tta sümerl�r d� 
�kiçayarası216köçm�d�n çox önc� Urmu Gölü yaxasında ya�amı� v� ilkin 

dövl�t m�d�niyy�tini qurmu�durlar. D�y�rli yazar v� tarixçi, Aydın 

Abbasov yazır: “...S.Lloyorun fikrinc� �umerl�rin Anadoludan c�nubi 

�kiçayarasına g�ldikl�ri f�rz edilir. B.Brenteys is� bu Türk soyunun �imal-

��rqd�n, y`�ni Urmiy� gölü hövz�sind�n, y`�ni Güney Az�rbaycandan, 

yaxud ��rqd�n g�ldiyini ehtimal etmi�dir. Fransız t�bi�t�ünas filosofu 

Elize Reklyu �umerl�rin Ural-altay dil qrupuna daxil oldu�unu yazmı�dır. 

Alman alimi F.Hommel Reklyunun bu fikrini t�sdiql�y�r�k qeyd edir ki, 

�umerl�r c�nubi �kiçayarasına M�rk�zi Asiyadan g�lmi�l�r v� onlar Altay 

dil qrupuna daxildir...”.217 

 

Dem�k bu mill�tin tarixinin �n d�rinl�rind� dövl�tçilik sistemi 

olmu�dur. Ancaq, bu z�ngin geçmi�� baxmayaraq, son zamanlarda rus- 

Fars  birl��m�si qar�ısında ayaqdan dü��n Türkün siyasal dövl�tçilik 

sistemi d� yox olma�a u�ramı�dır.  

 

1991-ci ild� Az�rbaycanin quzeyind� özgür dövl�tin yaranması 

qırılmı� dövl�tçilik �n�n�sini mill�timiz� qazandırsa da, tam olaraq 

Az�rbaycan dövl�tçiliyin hal�n optimal h�yatı ya�anmamaqdadır. 

Göründüyü kimi Az�rbaycan Türk mill�ti, dövl�tçiliyini tam qazanmaq 

üçün yeni�-yoxu�lu milli-qurtulu� sava�ı aparmaqdadır. Bu sava� 
Quzeyd�, dövl�td� demokratikl��m�, hüquqs�ll��m� xarekteri da�ıyırsa, 

Güneyd� tam alanlı anti fa�ist bir sava�a sürükl�nm�kd�dir. Dem�k dava 

h�r iki tayda milli davadır. Biri öz dövl�tçiliyimiz çatı altında v� 
demokratikl��m� formasında, ikincisi is� i��al olunmu� torpaqlarımızda 

i��alçı fa�ist Fars  rejimil�. Sözsüz ki, H�r iki davanın �n aparıcı ülkü 

                                                 
216 (Mesopotamiya/D�cl�-F�rat/) 
217 (Aydın Abbasov. Milli Dövl�tçilik M�fkur�si v� Layiqlik.., Bakı Univesiteti N��riyyatı, 
2002.s19) 
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silahı bütövçülük ideyası olmalıdır. B`�zil�ri bu ülkünün Quzey� g�r�kli 

olmadı�ını ir�li sürürl�r. Onlar böyük yalnı�lıqdadırlar. Çünkü, h�r hansı 

demokratikl��m�, ça�da�la�ma, hüquqs�ll��m� davanın �n ba�ında ulus 

dayanır. Ulusa söyk�nm�d�n h�r hansı yuxarıdan reform çabası, özü-

özlüyünd� avtoritarizm�, totalitarizm� yeni boyudlar qazandıran siyasi 

saxtakarlıq olar. Mill�t bütövdür, mill�t� söyk�n�n h�r hansı sosial-siyasal 

çaba is�, bütövlük ruhuna söyk�nm�lidir. Bel� olmasa Quzeyd� 
demokratikl��m� sür�ci uzun zaman öz ba�ına fırlanacaqdır. Güneyin 

milli dövl�tçilik davası is�, bir ba�a bütövlük ruhuyla yo�ranmı� ölüm-

dirim sava�ıdır. Güneyd� bütövl��m� ülküsü büs-bütün mill�tl��m� v� 
dövl�tl��m� kimlik bilincinin öz�tind�dir. Sözsüz ki, Bütövçülük 

ideyasının �n birinci sonuc a�aması GÜNEY AZ�RBAYCAN 
DÖVL�TÇ�L�Y�D�R.  

 

Güneyin milli dövl�tçiliyi neyinki bütöv Az�rbaycan birliyinin 

açarı, eyni zamanda Türk insanının v� böyük Türk mill�tinin aydınlıq 

qapısı, habel� bölg� v� dünya barı�ının ana yolu v� �ahdamarıdır. Güneyin 

dövl�tçiliyi bölg�d� ged�n daha çox reklam xarekterli siyasi oyunlara son 

qoymanın ba�lan�ıcıdır. Bölg�d� ya�ayan bütün xalqlar azad v� özgür 

ya�amaq imkanı �ld� ed�c�kl�r. Daha zalim v� q�ddar sisteml�rin siyasi, 

h�rbi basqısında qalmayacaqlarından arxayın olacaqlar. Güneyin 

dövl�tçiliyinin qurulmasıla konfederativ bir Türk varlı�ının (Ça�da� 

Turan Evi) da yaranmasına �lveri�li ��rayit yaranacaqdır.  Fars  

dövl�tçiliyi üzünd�n bölg� xalqları içind� yaranan qar�ılıqlı güv�nsizli�in 

yerini dostluq v� �m�kda�lıq alark�n yalnız azad olmu� xalqlara deyil,  

Farsistan dövl�tçiliyin� d� ça�da�, demokratik v� layik ya�amaq üfüqi 

görün�c�kdir. Dövl�tçilik h�r mill�tin �n ba�da g�l�n amacı v� varlı�ının 

�n yüks�k orqanıdır. Dövl�tçilik bir mill�tin dilinin, tarixinin, kültürünün, 

torpa�ının, dininin, siyas�tinin, iqtisadiyyatının, qanuns�lliyinin, 

hüquqs�lliyinin v.b. dirilik t�m�li v� eyniyy�t r�mzidir. Bu üzd�n dövl�t 
t�m�lind�n uzaqla�mı� h�r hansı bir milli varlıq çox da geçm�d�n özül 

t�m�l�rini sarsıdaraq, ruh bo�lu�una v� içd�n bo�alma t�hlük�sin� 
tu�lanar. “Eline” olmu� mill�t ruhani bo�lu�unu doldurmaq üçün h�r hansı 

qalib mahiyy�ti m�nims�m�y� can atark�n, n�sil-n�sil öz do�ma 

özülünd�n uzaqla�ma�a sürükl�n�r. 



Bu duruma biraz s�rt yana�ılarsa, Az�rbaycan Türkünün d� bel� 
bir havaya girm�si mü�ahid� olunmaqdadır. Ancaq bir g�rç�yi d� 
unutmamaq g�r�kir ki, Az�rbaycan Türkü min ill�r dövl�tçilik g�l�n�yinin 

bir uzantısıdır. Dövl�tçilik, Az�rbaycan Türkü üçün bir �l� g�lm�z xolya 

deyil. Sad�c� 80-il bundan önc�y�d�k �ran adlanan yerd� g�l�n�ks�l Türk 

dövl�tl�ri olmu�dur. Do�rudur ki, bugünün durumunda bir g�l�n�ksizlik 

ya�anmaqdadır. V� bu da, mill�timizin �idd�tl� geri qalmasına v� dünya 

g�li�m�sind�n uzaq dü�m�sin� n�d�n olubdur, ancaq bunu da unutmamaq 

lazimdir ki, Az�rbaycanın yalnız kiçik bir bölümünd� milli irad�miz 

hakimdir.   

 

Güneyd� h�l�lik milli dövl�t olmasa da, ona çatmaq ideyası h�r 
gün böyüm�kd�dir. H�r Türk özünü Farsdan artıq sanmasa da, �ksik 

sanmayır. “M�n Türklüyüm� qüv�nir�n. M�n Türk�m. M�nim Farsla 

qayna�aca�ım yoxdur. M�n ba�qa, Fars ba�qa. M�n ulu mill�t�m. Fars is� 
m�nd�n çox dalı v�  Fars, rus, erm�ni Türkün eski dü�m�ni kimi sözl�r 
bugün güneyd� v� �ran adlanan yerin ba�a-ba�ında ya�am sava�ı ver�n 

Az�rbaycan Türklüyünün beyinind�n v� ür�yind�n qopan sözl�rdir.  

 

Fars toplumu Türkl�rd�n minl�r il sonra tarix s�hn�sin� girmi�, 
toplum formasını Türkl�rd�n öyr�nmi�dir.  

 

Fars toplusu tarix boyu Türk mill�ti q�d�r saylı v� geni� toplumlu 

olmamı�dır. 

 

Fars toplusu tarixin böyük bölümünd� Türk mill�tinin dövl�tçilik 

sistemi altında ya�amı�dır. 

 

Fars mill�ti tarix boyu öz dil, kültür v� varlı�ını saxlamaq üçün 

Türk dövl�tl�rin� söyk�nmi� v� olumlu yanıtlara varmı�dı. 

 

Az�rbaycan Türkl�ri bölg� ��rtl�rin� gör�, h�r zaman birincil�r 
sırasında olmu� v� �ran adlı dövl�tin yaranmasından önc�ki zamanlarad�k 

h�r zaman birinci yerl�rd� dayanmı�dır. 
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Fars �ovinizmi özünün üstün hal� g�lm�si üçün heç tarixi müsb�t 
izl�r buraxa bilm�mi�dir. T�rsin� olaraq gün geç�rk�n özünd� olan bütün 

z�if t�m�ll�ri m��lub topluluqlara calamı�, onların da kültür�l kökl�rini 

sarsıtma�a çalı�mı�dır. N�tic� etibaril� öz m�nliyin� yiy� çıxmaq ist�y�n 

çe�idli xalqlarla Farsların arasında d�rin dü�m�nçilik ortamı yaranmı�dır. 

�ran m�rk�zli siyas�tçil�r� gör�, bu t�hlük�li gedi�in qar�ısını almaq üçün, 

�ran adlanan dövl�tin federal sistem� girm�si g�r�kir. Yoxsa bu gedi�in 

sonu �ran dövl�tçiliyinin da�ılmasıyla sonuclanacaqdır. Bu dü�ünc�nin 

özünün t�hlük�li oldu�u bir cox milli- siyasi ara�dırıcıların gözünd�n 

qaçmayır. Onlara gör�, �ran federalizmi öz-özlüyünd� Fars m�rk�zliyini 

qoruyub saxlamaq üçün bir duzaqdır. Bu milli-siyasi ara�dırıcılar bel� 
deyirl�r ki, milli mahiyy�t� varmadan siyasi oyun yoluna dü��n h�r hansı 

milli qurtulu� h�r�katı h�d�f� varmadan çökü�� u�rar v� keçmi� qalxı�lar 

kimi yen� d� mill�tin arzularına t�rcüman olamaz. Bu qonuyla ba�lı, �n 

ba�da g�l�n sorun, Az�rbaycanla �ran arasında olan Türk-Fars etnik 

sorunudur. Bu etnik sorunun h�lli yolu federal v� yaxud b�nz�r �ran-Fars  

m�rk�zli sisteml�r deyil. Ba�qa sözl� �ranla Az�rbaycan arasında var olan 

sorunun kökü soykök problemidir. Bu problemin siyasi reformlarla aradan 

qaldırması mümkün deyildir. Bu sorun yalnız, Az�rbaycanla Farsistanın 

ayrı-ayrı dövl�tl�r� sahib olmasıyla h�ll ola bil�r. �ran panFarsist, 

panislamist kimlikdir, net bir sözl�, Az�rbaycanın dövl�tçiliyin� qar�ı bir 

mill�tüstü �ng�ldir. Az�rbaycan, yaxın keçmi�d� Türk soylu sülal�çilik 

sisteminin gizli zülmün� u�ramı�dırsa, indi öz soy dü�m�nl�ri t�r�find�n 

qo�a mill�tüstü �ng�l� tu�lanmı� durumdadır. Bu durumun toloranslı v� 
siyasi reformlarla h�ll olaca�ına inananlar yalnı� yoldadırlar. Bu 

dü�ünc�ni yürüd�nl�r açıq-aydın Az�rbaycanın mill�t-dövl�t ülkü 

dü�ünc�sini, 1945-ci il kimi m�hz bir siyasi problem s�viy�sin� yendirm�k 

ist�yirl�r. 
 

P�hv�li zamanı, irançılıqla, ümm�tçılık, iki dü�m�n ideolojik kimi 

qar�ı-qar�ıya dayanmı�sa da, bugün bu iki ideolojinin cifl��m�sinin 

sentezind�n panFarsislamist kimi anti mill�tl�r m�cun ideolojik ortaya 

g�lmi�dir. Dem�k olar ki, Türk ulusunun çox az bölümünü çıxandan sonra 

qalanı bölümü özünü müs�lman sayır. Heç �übh�siz, islam dininin 

Türkl�rin içind� çox d�rin yeri vardır. Türklüyün kültür kimliyind� 



danılmaz bir yeri olan islam dininin Türklükd�n ayırma dü�ünc�si olduqca 

uzaq xolya v� yalnız yotopia (utopiya) xeyal olaraq alqılana bil�r. �slam 

Türkl�rin vicdan v� inancına yerl��mi� m�n�vi dayaq v� ruhsallıq 

öz�llikdir. �st�r klasik, ist�rs� yeni Türkloqların dü�ünc� z�rfind� 
Türkçülükl� islamın qopulmaz izl�rini geni� qapsamda görm�m�k 

mümkün deyildir. Yusuf Akçuranın adlım Üç Tarz-i Siyaset kitabında 

deyilir: “Lakin �u da unutulmamalıdır ki, zamanımızda birle�mesi 

muhtemel Türklerin böyük bir kesimi müslümandır. Bu cihetle, islam dini, 

büyük Türk milletinin te�ekkülünde mühum bir unsur ola bilir. Milliyeti 

terif etmek isteyen bazıları, dine bir faktur gibi bakmaktadırlar. �slam 

Türklüyün birle�mesinde �ü hizmeti yerine getirebilmek için, son 

zamanlarda Hırıstıyanlıkta da oldu�u gibi, içinde milletlerin do�masını 

kabul edecek �ekilde deyi�melidir. Bu deyi�me ise, hemen hemen 

mecburidir. Zamanımızın tarihinde görülen umumi cereyan ırklardadır. 

Dinler, din olmak bakımından, gittikçe siyasi ehemmiyetini, kuvvetlerini 

kaybediyorlar.  

 

�çtimai olmaktan ziyade �ahsile�iyorlar. Cemiyetlerde vicdan 

serbestli�i, din birli�inin yerini alıyor. Dinler, cemiyetlerin ek i�leri 

olmaktan vazgeçerek, kalblerin hadi ve mür�itli�ini öhd�l�nir, ancak halik 

ile mahluk arasındaki vicdani rabita haline geçiyor. Dolayısıyle dinler 

ancak ırklarla birle�erek. Irklara yardımcı ve hatta hizmet edici olarak, 

siyasi ve içtimai ehemmiyetlerini muhafaza edebiliyorlar.“1. Rusyada 

Ortodoksluk, Almaniyada protestanlık, �ngilterede Anglikanlik, muhtelif 

memleketlerde katoliklik.“ 218 Aydın Abbasov bu qonunu Az�rbaycan 

açısından �l� alaraq yazır: “Türk m�d�niyy�tinin bütün �lam�tl�rini 

da�ıyan mill�timizin milli ruhu dini ruhla ah�ngdar görüns� d�, 
mü�ahid�l�rim �sasında dey� bil�r�m ki, milli ruh daha çox özünü büruz� 
verir. Bu milli ruh, Az�rbaycanın güneyind� d�, quzeyind� d�, eyni 

m�`nada özünü büruz� verir. Baxmayaraq ki, h�r iki t�r�fd�, milli, dini, 

siyasi �laq�l�r müxt�lif ��kild� yön�tilmi�dir.”219 Miladi 8-ci yüzillid�n iç-

iç� girmi� Türklük v� islam dini, bugünd� h�m�n ili�gini saxlamı�dır. 

Ancaq �ran islam rejiminin �i`� m�zh�b ideolojisil� hakimiyy�t� g�lm�si 

                                                 
218 (Yusuf Akçura,Üç Tarz-i Siyaset, 2. Baskı, TTKB-Ankara. 1987.s34, 35)   
219 (Aydın Abbasov, Milli dövl�t m�fkür�si v� Layiqlik, Bakı.2002.s94.95). 
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dinin ruhani d�y�rini dü�ürdü. Bu rejim dins�l dövl�tçilik qurmaqla, �ran 

adlanan dövl�t sistemi altında yerl���n mill�tl�rin ulusal kültürl�rini 

dins�ll��dirm�y� ba�ladı. Xalqlara aid olan bütün milli g�l�n�kl�r basqıya 

m�rüz qaldı. Ancaq rejim teorisiy�nl�ri, bu gedi�in böyük bo�luqlar 

yaradaca�ını dü�ün�r�k yarıdan qayıdıb islamla irançılı� tez-antitezi bir 

qalıbda yerl��dir�r�k Pan Fars-islam fondamental sentez ortaya qoyma�a 

�l vurdu. Molla rejimi P�hl�vi �ovinistl�rin bacarmadı�ını bacardı. �g�r 
p�hl�vi PanFarsist �ovinizmi vaxtıyla “Xoda-�ah-Miyh�n”220, “yek z�ban, 

yek mell�t”221   kimi �üarlarla çe�itli m��lub mill�tl�ri siyasi v� kültür 

istihal�sin� ç�km�y� çalı�ırdı. PanFars-islam rejim, “V�lay�t-e mütl�qeye 

v�liy-e f�qih”,222   �üarı altında  Fars  dilini bu toxunulmaz v� ilahi!? 

ay�nin m�rk�zind� yerl��dirdi. PanFars-islam rejim, bu prensip �üar 

altında devrim etmi� xalqların yolunu k�s�r�k, �ran adlanan ölk�ni g�rç�k 

insan sallaqxanasına çevirdi. PanFars-islam rejim, özün� m�xsus 

diktaturluqla geçmi� rejimin n� d�r�c� �ovinist olmasını unutdurdu.  

 

Lakin rejimin bütün alanlı çabalarına r��m�n, ba�da Az�rbaycan 

olmaqla, �randa ya�ayan çox böyük bir milli oyanı� ayaq tutmaqdadır. Bu 

milli ayaqlanma gün geçdikc� dünya miqyasında da tanınma�a ba�lamı� 
v� özgür dövl�tl�rin yaranmasınad�k ayaqda qalma irad�sini s�rgil�yir.   

 

Dövl�t v� �nsan 
 

�ran adlanan co�rafik m�kanda insanla dövl�t arasında demokratik 

v� qorxudan uzaq ili�gi ola bil�rmi, sorununu nec� dü�ünm�k olar? Bir 

çox dü�ünür� gör�, sorunun yolu daha radikal v� k�sgin olmalıdır. 

Bel�l�rin� gör� mill�t, insanların birligind�n yaranan canlı v� iradi 

varlıqdırsa, bu canlı varlı�ı olu�duran azad insan ruhudur. Dem�k azad 

insan bir mill�tin olu�ması üçün t�m�l ��rt sayılarsa, ona nisb�t is�, yalnız 

azad insan toplusu mill�t sayıla bil�r. Bu o dem�kdir ki, insan �sir 

durumda ik�n mill�t v� dövl�t idrakına yalnız bir subyektiv formda yana�a 

bil�r. Çünki, yalnız özgür insan irad�si olan yerd� mill�t v� dövl�t 

                                                 
220 (Tanrı-�ah-V�t�n), 
221 (Bir dil, bir mill�t) 
222 (Din �mrinin mütl�q a�alı�ı/hakimiyy�ti) 



varlı�ından söz ged� bil�r. Kant 223  demi�k�n: “Azad olmayan insana, 

insan dem�k olmaz! M�n� gör�, �n qorxunc olay, özlüyümü özg�l�r �lin� 
verm�k, özümü ba�qalara t�slim etm�k v� onların ist�k, h�v�s, irad�sin� 
yem olmaqdır.”   

 

Bu radikal dü�ünc�y� dayanaraq, insanın �n böyük dü�m�ni, öz 

içind�ki �idd�ti v� t�zaddıdır. G�n�llikd� insan anlamı t�k ba�ına 

ziddiyy�tl�rin sentezi sayılır. Ancaq bu sentez deyil�n n�sn�l n�yinki 

görüntüsü kimi deyil, h�m d� gürüntüsünün t�rsin� bel� çevril� bil�r. 
�nsan yalnızlıqda, ya tam topluma qapalı olan d�rvi�dir, yada toplumdan 

qopmu� olan bir anar�isdir! Bunların heç biri insanlıq ruhuna uy�un 

olmadı�ına gör�, g�n�l kültür ortaya g�lir. Kütl� qar�ılıqlı ehtiyaclarına 

gör�, bütün ya�am alanlarını ili�gi meydanına çevirir. Bu ili�gid�n do�an 

kültür, insanlara el� bir m�n�vi güç verir ki, artıq onu �ld�n verm�m�k 

üçün canını bel� verm�y� hazir olurlar. Dedik ki, insan t�bi`�tc� yırtıcıdır. 

Bu t�bi`�t, ist�r-ist�m�z ba�qalarını öz altına ç�km�y� v� t�slim etm�y� 
can atır. Ancaq kültür v� kültür toplumu da rahat-rahat bu yırtıcılıq 

qar�ısından geri ç�kilm�z. Çünki, kültür insanın yırtıçı do�u�unu yaradıcı 

do�u�a çevirm�k üçündür. Bu üzd�n, insan toplumu böyüdükc�, kültür d� 
böyüyür, kökl�nir, budaqlanır v� yayılır. Toplumun qorucusu olan insan, 

durmadan öz ehtiras v� ist�kl�ril� böyüyür. Bir�ys�l ölçüd�n a�araq böyük 

kütl�nin ortaq ist�yi olan ist�kl�r, zaman sür�cind� toplum malı olaraq 

h�tta dünya ölçül�rin� yüks�lir.  
 

�nsan biolojik varlıq olaraq bir ömürd�n sonra ölür. O, ölünc� 
bütün dil�k v� ist�kl�ri d�, onunla ölür. Lakin, bu ist�k v� dil�kl�r ölmü� 
insanın ya�amında n�sn�llik qazanırsa, yaxud ulus v� toplum özn�lin� 
çevrilirs� artıq bir toplum malı kimi özün� kimlik qazanar v� b�lirsiz 

zaman sür�cind� ya�ayar. Makadoniyalı �sk�nd�r, B.Napolion, V.Lenin, 

A.Hitler, J.Stalin, kimil�r dünyanın �n olay yaradan siyasi liderl�ri 
olmu�lar. Onların zamanında böyük insan kütl�si yox olmu�, insan 

yaradıcılı�ı m�hv edilmi�dir. Milyonlarca insanlıq amacı v� ist�yi 

                                                 
223 Immanouel Kant: (1724-1804)/Prusiya(Prus)da anadan olmu�dur. Z�manının �n adlım 
f�ls�f�, riyaziyyat, fizika bilim adamı olmu�dur. M�ntiq v� t�f�kkür f�ls�f�sinin ilk 
banil�rind�ndir. 
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basılmı�dır. Ancaq, adları sadalanmı� ki�il�r d�, b�lli ist�kl�rl� meydana 

ayaq qoymu�durlar. Onlar öz liderlik güçünü qullanaraq insan yırtıçılı�ını 

s�rgil�mi�dirl�r. Onların ortaya qoyduqları ideya özl�rind�n sonra da 

ya�adı v� ya�amaqdadır. Çünki, onlar diri ik�n öz n�sn�ll�rini ortaya 

qoymu� v� qoyduqları n�sn�lin ülküsünü mill�t v� ya mill�tin bir 

bölümünd� ya�am f�ls�f�sin� çevir� bilmi�dirl�r. Bugün onların adları 

varsa, ist�kl�ril� birlikd� ya�ayır. AtaTürk 20-ci yüzilin ba�lanqıcında, 

Elçib�y is�, �srin sonlarında Türkiy� v� Az�rbaycan Türkl�ri üçün 

qurtulu� ideyası ortaya qoydular.  

 

AtaTürk öz zamanında ideyasının g�rç�kliyini ya�adı. O, öl�nd�n 

sonra da Türk mill�tinin günd�mind�n dü�m�di. Elçib�y is�, Az�rbaycan 

Türklüyünün yenid�n mill�t olması üçün bütövlük ideyası tezini ortaya 

qoydu. Sad� bir öyr�tm�n kimi bu dü�ünc�ni N�xcivandan, Bakıya v� 
oradan da, Sovet zindanlarına da�ıdı. Mill�t u�runa ya�amını sev�-sev� 
sunan 224  Elçib�y,  mill�tinin birl��m�sini görm�d�n öldü, amma öz 

ya�adı�ı sür�cd� bu ideyanı ulus özn�lin� çevirm�sini bacardı. Elçib�y, 

ölümüyl� ist�k v� dil�yini özü il� aparmadı. Onu bir qurtulu� ideyası 

olaraq mill�tin� qoydu. Tarix bel� do�ur v� bel� d� davam edir. �nsan 

özüyl� ulusu arasında ilqar ba�lark�n cism�n ölm�sil� rüh�n ölm�yir. Bu 

bir mill�tçilik ülküsüdür. Bu n� klasik idealizmidir, n� matiryalizm. Bu 

dü�ünc�y� gör�, böyüklüyü bacaran insanlar ölüml�rind�n sonra da 

insanların içind� ya�ayır.  

Özgür v� ba�ımsız toplumda ya�ayan insanlar, toplumla birlikd� 
böyüyür v� g�n�l anlamda yaradıçı insan olurlar. Çünki, basqı v� sümürg� 
m�hsulu olmayan insan, bütün ya�am anlarını seçib-seçilibk�n ya�ayır. 

Azad insan, ba�lı oldu�u toplumda  s�rb�st ortaq olaraq dü�ünür, 

dü�ün�rk�n yaradıcı rolu oynayır. Yaradıcılı�ı toplum malı olunca, özüyl� 
toplum arasında bir qopulmaz �xlaq körpüsü salır. Toplum malına çevril�n 

insan özünd�n sonra ulus ruhunda ya�ayır. Burada toplumlar içind�n çıxan 

q�hr�manların hallanması deyil, dövl�tl� insan arasında olan ili�gi söz 

qonusu olur. Unutmamalıyıq ki, ulus yolunda sava� q�hr�manları bir çox 

zaman �sir v� geri qalmı� mill�tl�r içind�n çıxar. Yoxsa, azad ölk� v� 
ba�ımsız, ça�da� v� ulus-dövl�t� yiy�l�nmı� bir mill�tin sava� 

                                                 
224 t�qdim ed�n 



q�hr�manına n� ehtiyacı ola bil�r ki!? Bel� toplumlarda q�hr�man deyil, 

g�li�mi� insanlar yeti��r. Bir azad japonıyalil� bir �sir Az�rbaycanlını 

misal götür�k. Normal halda, japonlu insan, bütün enerjisini ideal ya�amın 

sınırsızlı�ına h�sr ed�r. Onun üçün, problem qar�ısında olan sınırsız 

zirv�l�r� �l tapmaqdır. Japonluya gör�, zirv�y� çatmaq yolunun t�kc� 
�ng�li g�n�l bilgidir, onun üçün ki�is�l bilgi ancaq g�n�l eytim içind� 
anlam tapar. Onun üçün, ki�is�l bilgil�nm� ikinci planlı y�d�k sayılır. Bir 

japonlu üçün günd�lik ya�amın anlamı, eyitim, öyr�tim, yaradıçılıq, 

�yl�nc�, idman, çevr�çilik v� ail� birliyidir. Bugünkü normalar 

ç�rçiv�sind�, bir Güneylinin bir japon insanına yeti�m�si mümkün 

deyildir. B�s g�rk�ç yol n�dir? Bir güneyli üçün iki yol var: ya özünü 

ölm�y� vuracaq milli ya�am adına heç dü�ünm�y�c�k. Özünü, ail�sini, 

yaxınlarını Farsçı dal�alara tap�ıracaqdır. Qar�ıdan g�l�n h�r n�yi q�bul 

ed�r�k, önc�  eline, sonra assimil� v� �n son manqort olacaq.  

 

V� ya dü�ün�r�k ya�am mücadil�si ver�c�k, ya�am u�urunda 

ölm�yi ba�aracaqdır. Do�al olaraq, bu h�r iki durumda, Güneylinin 

günd�mi joponlunun günd�mil� heç ox�arlı�ı olmayacaqdır. Birincinin 

sür�cinin hara getm�sini n�z�r� alaraq üz�rind� dayanma�a ehtiyac 

yoxdur. Ancaq, özünü qurtulu� u�uruna ver�n Güneylinin �n olumlu v� 
ilqarlı günd�mini soy, dil, tarix, ad�t-�n�n�, kültür v� qıssacası �lind�n 

alınan bütün özgürlükl�rin geri alınması olu�duracaqdır. O is�, bütün i� 
alanı, ya�am sah�si irqçı dü�m�n� qar�ı mücadil� meydanına çevir�c�kdir. 

Çünkü, ya dü�m�n sistemin� qar�ı do�ru xidm�t ed�r�k vicdan t�ri 
tök�c�k v�ya, milli nifr�tin� v� insanlıq vicdanına söyk�n�r�k dü�m�nin� 
xidm�t verm�k yolundan qaçınacaq v� insanlıq zirv�sin� deyil, yalnız 

insan kimi q�bul olma�a gör� mücadil� ed�c�k. Milli Güneyli üçün 

dü�m�n dilli zorunlu dövl�t sistemli eyitim, ulusunun qafasını bulandıran 

günd�lik z�h�rdir. Ondan qaçmaq milli sava�dır. Ki�is�l eyitim bu z�h�rin 

m�lh�mi sayılır. Güneyliy� gör�, insanla dövl�t arasındaki ili�ginin do�al 

ortamı yoxdur, bu ili�ginin yalnız zehins�l sava� oldu�unu dem�k olar. 

Japonluya gör�, bu ili�gi çox normal bir n�sn�llikdir. Japonlu böyük 

ideallar pe�ind�, güneyli is� ya�am haqqı qazanma arzusundadır. O da 

insandır, bu da insan! sizc� Kant radikalizmini iç�r�n n� kimi f�ls�f� 
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durmaqdadır? Sizc�, bu qıssa qiyaslamadan ortaya çıxan tablonun bel� 
anlamı olarmı? 

 

a)   21-ci �srin Postmodern insanı. 

 

b)   Ortaça� c�hal�tinin �sir insanı.  

  

 

�nsan öz-özlüyünd� h�d�f sayılırsa, onun insanlı�ı ali h�d�f 
sayılmaqdadır. Bu ali v� yüks�k h�d�f� varmaq üçün azadlıq v� hür olmaq 

ön ��rt sayılır. Yalnız azad insan ya�amın n� oldu�unu duyub, hissl�rin� 
qata bilir. 

Yen� “Kant”ın bu cüml�sini vur�ulamaq ist�rdim ki, “S�rb�t 
olmayan insan, insan sayılmaz!”. Bu sözün toplum için� da�ınmasıyla, 

insan ist�r-ist�m�z bel� bir qorxunc odaqla üz-üz� dayanır:  “Baxımlı v� 
öz dövl�ti olmayan �sir bir insan toplusuna, �sla mill�t deyilm�z!” bu 

anlama gör�, yalnız dövl�ti olan toplumlar mill�t sayılır. �ndi bu mill�t 
ist�r öz bayra�ıyla BMT-d� söz yiy�si olan ovuc boyda Malta olsun. �st�r 
Amerika. Az�rbaycana g�linc� iki tablo ortaya çıxır: Quzeyi il� mill�t, 
Güney il� toplum!  
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5. BÖLÜM 
 

AZ�RBAYCAN ULUS-DÖVL�T�N�N 

�LK�L�R�N� YÖNL�ND�R�N T�M�LL�R ! 

 
 

1- Az�rbaycan ilk toplum yüks�li�inin be�iyidir. 
 

 

 

Bakıdan 50 km güney� sarı yerl���n Qobustan ma�araları 

m�d�nil��mi� insan toplusunun ya�am yeri kimi t�sbit olunmu� �n �ski 

bölg�l�rd�n biridir. Avrupa, Amerika, Rusiya v� ölk�mizin �n tanınmı� 
bilim m�rk�zl�ri t�r�find�n inc�l�nmi� bu ma�aralar, 12000 ilik ilkin 

insan toplusunun izi olaraq q�bullanmı�dır. Ma�aralar üz�rind� qazılan 

r�siml�rd�n aydıncasına b�li olur ki, bu insanlar a�aclardan g�mi 

düz�tm�yi, su üzünd� h�r�k�t edib balıq tutma�ı, birlikd� Halay r�qsi 

oynama�ı, heyvandan i� ç�km�yi bacarırmı�lar. Sözsüz ki, buna b�nz�r 
örn�kl�rin bollu�u, Az�rbaycan yaylasının dünyanın �n ilkin toplum 

m�rk�zl�rind�n olmasını göst�rm�kd�dir. Bu torpaqlarda milyon ild�n 

daha �ski t�sbit olunan insan ya�amı sürmü� v� bilgil�r� b�lli olmayan 

b���riyy�t izl�ri buraxmı�dır. Qobustan ma�araları burada ya�ayan yerli 

v� sakin insanlardan örn�kl�r �l� verir. “Qobustan ya�ayan neolit 

ça�ı(yeni da�) insanı silikatdan z�rb� vuran al�td�n, silis bıcaqlardan, ucu 

biz da� niz�l�rd�n v� q�l�m� b�nz�r d�lici �bzarlardan yararlanırmı�lar. 

H�min dövrüd� insanlar pi�irilmi� s�xsi qab-qacaqdan istifad� etm�yi 

öyr�nmi� v� yem�k bi�irm�yi asanla�dırmı�dır. Bel� qab-qacaqlar 



T�brizin yaxınlı�ında olan Firuz T�p�d�, Urmu gölünün güney batısında 

yerl���n H�s�nlu k�ndind�, Xanlar k�ndi v� Qobustanda tapılmı�dır”225 

“Az�rbaycanda, insan toplusunun neolit ça�ından eneolit ça�ına (D�mir 

dövrü) geçm�si önc�ki dövrül�r� nisb�t uzun sürm�di. M.Q. 17-ci 

minillikd�n 7-ci minilliy�d�k// da� ça�ında, daha da uy�un da�lar 

axtarı�ında olan insan mis� �l tapdı. Bu günkü G�d�b�y, Da�k�s�n, 

Qaraba� da�ları...N�xcivan, Mil-Mu�an, Kür v� Kiçik Qafqaz arası, 

T�briz yaxınlı�ı, Quba, Xaçmaz, Qobustan, Urmu gölünün günbatanı mis 

v� d�mirin qaynaqları idi”.226 

 

“Az�rbaycanda yaranan ilk dövl�tl�r Manna, Midiya, daha sonralar 

is� Alban-Aran dövl�tl�ri olmu�dur. M�nb�`l�r Midiyada v� Aranda 26 

q�bil� oldu�unu qeyd edirl�r. Bu q�bil�l�r müxt�lif tayfa dill�rind� 
danı�ırmı�lar. �n q�dim dövrül�rd�n ba�layaraq Az�rbaycan �razısında 

Türk dilind� danı�an tayfa- q�bil�l�r aparıcı qüvv�y� çevrilmi�dir. 3-5 

�srd� is� Türk tayfalarının Az�rbaycan �razisin� kütl�vi axınları burada 

get-ged� Türk tayfalarının Az�rbaycana g�li�i sonralar da davam etmi�, 
10-11-ci �srl�rd� is� xüsüsi il� gücl�nmi�dir. Bunun n�tic�sind� yerli tayfa 

dill�ri �h�miyy�tini itirmi�, Türk dili is� ümumi danı�ıq dili kimi ölk�nin 

h�r yerind� geni� ��kild� i�l�nm�y� ba�lamı�dır. Az�rbaycan Türkl�rinin 

dili indi d�, o vaxtlarda Türk dilinin o�uz qurupuna daxil olan, qıpçaq v� 
x�z�r dill�rinin hesabına z�nginl���n bir dil kimi tanınmı�dır.”227  

 

Bir çox dilçi v� tarixçi bilginl�r� gör�, Az�rbaycan Hurri 

m�d�niyy�tinin v� Quti Türk devl�tinin k�sintisiz uzantısıdır. Miladdan 

önc� 3-cü min illikl�r� dayanaraq böyük Urmu gülü çevr�sind�, geni�liyi 

v� öncüllügü il� tanınan Hurri m�d�niyy�ti, bölg�nin Babil, Ur kimi 

m�d�niyy�t m�rk�zl�ri il� yarı�an �nd�r gücl�rd�n olmu�dur. Göründüyü 

kimi Urmu bir Türk m�rk�zi olaraq �n azından 6-min illik dövl�t m�rk�zi 

olmu�dur. Bu baxımdan Urmu �ski Az�rbaycan torpaqlarının dövl�tçilik 

g�l�n�yini ya�adan v� Türk kültürünü yüks�ld�n BA�K�ND v� 

                                                 
225 ”(Az�rbaycan tarixi,  farsca t�rcüm�,1-ci cild, AMEA.tarix bölm�si.s12) 
226 (Az�rbaycan tarixi,  fars ca t�rcüm�, 1-ci cild, AMEA.tarix bölm�si.s13-14) 
227 (Az�rbaycan �d�biyyatı tarixi. �lyar S�f�rli-X�lil Yüsufli, �ski ilfbaya 
köçürm�.Rastan yayını,1997 Tehran.s87,88) 
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ANABE��K olmu�dur. El� bu g�rç�y� dayanaraq Aratta,228 Hurri kimi 

�ski Az�rbaycan Türk m�d�niyy�tinin be�igi olan böyük Urmunu 

Az�rbaycanın tarixs�l ba�k�ndi dem�k heç d� yersiz deyil. 

 

2- Az�rbaycan Ural-Altay, X�z�r v� Urmu kültr 

öz�lli�ini da�ıyan, Türk varlı�ının qopulmazıdır. 

 
Bütün tarixs�l qaynaqlara gör�, M .Ö.  5 v� 6-ci minill�rd�n 

ba�layan Sumer, Elam, Aratta, Orarto kimi Ortasiyadan Önasiya v� 
Ortado�uya axınların X�z�r-K�ng�r229 arasında yerl���n bölg�l�rd� böyük 

Türk dilli toplumların yaranmasına, geni�l�nm�sin� v� yayılmasına n�d�n 

olmu�dur. Zaman-zaman dild�, ya�amda, tör�d�, davranı�da, inancda v� 
dind� birl���n bu ell�r bu günkü Az�rbaycan Türklüyünü olu�durmu�dur. 

Hunlardan 230   sonra GöyTürkl�rin 231  daha geni� v� qapsamlı 

imperatorlu�u – Batı v� Do�u GöyTürk imperatorluqları – sistemi 

�sasında bütün Ortaasiyanı, Önasiyanı v� X�z�r hövz�sini öz 

hakimiyy�tl�ri altına alırlar. Batı imperatur �st�mixan 571-d� 
Az�rbaycanın quzey bölg�l�rini öz kontroluna keçirdi. Böyük el v� 
tayfalardan yaranan bu güclü Türk imperatolu�unun m�rk�zind� 24 ellik 

O�uz boyu dayanırdılar. El� bu zamanlardan ba�layaraq,  çe�itli Türk 

ell�rinin, öz�llikl� O�uzların b�zi el birl��m�l�ri v� oymaqlarının daha 

yay�ın ��kild� Ortasiyadan X�z�r ardına, oradan is� güney� v� batıya 

köçm�l�ri geni�l�nmi�dir. Onlar, öz g�li�l�ril� yerli Türkl�rin kültürüyl� 
qayna�ark�n bugünkü Az�rbaycan Türk kültürünün �sas t�m�lini atmı� 

                                                 
228 (Aratta m�d�niy�ti Urmudan ba�qa, T�briz, N�xcivan, Göyc�, Van, A�rı, 
Süleymaniy�, K�rkük v� Musulu v.b. torpaqları da için� alırdı.) 
229 (Qaynaqlara gör�, Sumerl�r özl�rini K�ng�r adlandırardılar. Çox gümanki, Sumer 
sözü ilk k�z, sami dilli xalqlar sarından i�l�nilmi� v� bugün�d�k ç�kilmi�dir. Bilm�yi 
yersiz olmaz ki, Sumerl�r rus qaynaqlarında �umer adlanmı�, Türkçü ruhani Dr. Zakiri 
is� onları Çümer, y�ni çamurdan ilk ev dik�nl�r adlandırmı�dır. Bu gün, ist�r Quzeyd�, 
ist�rs� d�, Güneyd� K�ng�r sözü el adıyla yana�ı yer anı da da�ıyır. Örn�k olaraq, 
Savalanın güney yaxasında yerl���n Xiyavın (Mi�gin��h�r) h�nd�v�r k�ndl�rind�n biri 
K�ng�rlu k�ndidir. Ba�qa örn�k is�, Qarada�ın �n adlım v� böyük elin� ba�lanan 10 
oymaqdan biri is� K�ng�rlu oyma�ıdır.) 
230 M.Ö. 400- M.S. 557 
231 557-744 



oldular. GöyTürkl�rin dövl�t dini sayılan Göytanrıçılıq geni� ��kild� Türk 

ell�rinin m�rk�z inancına çevrildi. Bu din �r�bl�rin hücümu il� yerini 

�slama verdi. Sonralar göründüyü kimi, O�uz Elin� ba�lı olan Qacar v� 
Av�arlar bugünkü �ran adlanan yerd� Türk el (sülal�) dövl�tl�ri qururlar. 

G�n�llilk� O�uz ell�rinin çe�idli v� �lvan ya�am g�l�n�kl�ri. ad�t-
�n�n�l�li, yerli Türkl�rin varlıq f�ls�f�sil� bir araya g�linc�, geni� X�z�r, 
Urmu-Göyc�-Van göll�ri h�nd�v�rind� ki xalqlara bir öz�llik vermi� oldu. 

Bu tarixs�l verim is�, Az�rbaycan Türkl�rin o�uz kültürlü ya�am 

f�ls�f�sini ortaya qoydu.    

 

3- Az�rbaycan Türk  mill�tidir. 
 
Az�rbaycan Türk Mill�ti, tarix boyu çe�idli adlarla öz varlı�ını 

göst�rmi�dir. Tarixin f�rqli ça�larında Az�rbaycan Türkl�rini, Türkl�r, 
Buntürl�r, 232  Atropatenl�r, Tatarlar, O�uz Türkl�ri, Az�rbaycanlılar, 

Az�rbicanlılar, Az�rbayqanlılar, Az�ril�r, Sevit Az�rbaycanlıları, �ran 

Az�rbaycanlıları v� Az�rbaycan Türkl�ri yazmı� v� tanıtdırmı�dırlar. 

B�lk� d� dünyada bu q�d�r çe�idli s�sl�n�n ikinci bir ölk� adı olmasın. Bu 

adlar h�r hansı niyy�tl� qullansalar bel�, Az�rbaycanın tarixs�l bir varlıq 

oldu�unu isbatlamaqdadır. Az�rbaycan Türk mill�ti deyimind� bir 

bütövl��mi� deviz n�z�r� çatmaqdadır. Mill�t v�ya ulus bu t�rkibin �sas 

ifad�si olmaqla yana�ı h�m d�, ça�da�lıq termininin göst�rg�sidir. Mill�tl� 
mill�tçilik eyni zamanda bir n�sn�ll� özn�lin qar�ılı�lı ili�gisini ifad� 
etm�kd�dir. Milliyy�t bir ortaq varlı�ın sınırlı v� öz�l incil�rinin 

toplusudur. Açıq anlamla, milliyy�t bir topluma v� ya toplumdaki f�rd� 
aid d�yi�m�z bir tarixs�l varlı�ın özülü v� çövh�rinin ruhudur. “M�n 
milliy�timi sevir�m! Çünkü onu sevm�k üçün �limd� olduqca s�b�bim 
var! O, m�nim gizli m�nliyim� aydın kimlik verir. 

 

“Milliyy�tim, m�nim m�nliyim�, t�k ba�ıma qazana bilm�y�c�yim 

kimliyim� m�nlik qazandırır. M�n� dil, soykök, tarix, v�t�n, g�l�n�k v� 

birg� toplum izl�rini olu�duran ulusal vicdan verir. M�n� ulus kimliyi 

ver�n, m�n� ülvi ç�ki-düz�n, ulu bir m�n�viyy�t ver�n, m�n� keçmi�l�rd�n 

                                                 
232 Göktürkl�r 
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uzanan bugünü v� yarını qucaqlamaq gücü ba�ı�layan, yalnız m�nim 

milliyy�timdir. M�n, bunları qazanmaq üçün bunlara sevgi, özveri verm�yi 

bacarmalıyam. Oys�, özül m�nimi özümd�n üstün tutmalıyam, 

sevgilil�rimin içind� mum kimi �rim�yi ist�m�liy�m. M�n milliy�timi 

sevm�k üçün v� ona torpaq olmaq üçün yarandım! Dem�yi bacara bils�m, 

onda insan olmaq haqlarımın u�runda mill�t hükmünü qazanmı�am 

dem�k! Bel� olarsa, artıq ya�am u�runda ölm�k üçün çoxlu s�b�bim var! 

Lakin, tarix boyu yiy�l�ndiyim h�r �eyi ya�atmaq üçün, ULUS olma�ım 

g�r�kir. M�n bir TÜRK�M, torpa�ım is� AZ�RBAYCAN! Oysa 50 

milyonluq “Az�rbaycan Türk Mill�ti” olmaq üçün tarixin, bugünün v� 

yarının bütün n�d�nl�ri �limd�!”   

 

M. �. R�sulzad� sözüyl� des�k: “Milliyy�t mü�yy�n ��rtl�r v� 
hadis�l�r n�tic�sind� vücuda g�lmi� statik (müst�q�r) bir varlıqdır; mill�t 
is� bu statik  varlı�ın �üurla�an dinamik (f�al) bir ��klidir” Az�rbaycanın 

bir etgin torpaq olması, dünyanın �n z�ngin yeraltı v� yerüstü ya�am 

qaynaqlarına malik olması kims�d� �übh� do�urmayacaq q�d�r aydındır. 

Az�rbaycanın, olduqca z�ngin torpaqları, suyu, havası, co�rafi baxımdan 

dünyanın �n stratejik v� patla�a �lveri�li bölg�sind� yerl��m�si ist�r- 
ist�m�z bu ölk� v� mill�t üçün a�ır faci�l�ri �rm��an g�tirmi�dir. �lb�td� 
ki, bu durum yalnız Az�rbaycana gör� deyil, bütün ölk�l�r� aiddir. Sad� 
baxı�la, Ortado�uda v� Avrasiyada ya g�r�k güclü olub etgil�ndir�s�n, ya 

dünya gücl�rinin bu yarı� nöqt�sind� etgid� qalaraq yem olmaq �n do�al 

alınyazısıdır. Bu üzd�n ya�amaq üçün, Az�rbaycanın güclü olması 

labuddur. Parçalnmı� Az�rbaycanın durumu parçalanmı� fil� b�nz�r. Var 

olan durumda, bu böyük, lakin da�ılmı� toplumun bütöv ruhlu, canlı v� 
dinamik varlı�a dönü�m�si g�r�kir. Bu ölk�d� Türk etnikind�n ba�qa, bir 

çox etnikl�r d� ya�amaqdadırlar. T�bi ki, sayda az olan etnikl�rl� sayda 

çox v� güçd� aparıcı olan Türkl�rin heç ayrıntılı�ı olmamalıdır. Bu ölk�d� 
ya�ayan h�r etnik qurup böyüm�k v� öz m�d�niyy�ti il� dinc ya�ama�a 

haqlıdır. Bü üzd�n, böyüm�k üçün, birlikd� ya�amaq v� qar�ılıqlı 

ya�atmaq u�runda bir yumruq olmaqdan ba�qa yol yoxdur. Az�rbaycanda, 

xalq anlayı�ı bu torpa�ın üz�rind� ya�ayan, etnikind�n, dinind�n asılı 

olmayaraq bütün f�rd v� toplumların birg�liyidir. Sözsüz ki, Az�rbaycan 

Türkl�ri bu müzayikliyin hardasa %90-dan çoxunu olu�durdu�u üçün daha 



artıq özveri v� canfi�anlıq ortaya qoymalı, tarixd� oldu�u kimi, daha çox 

mücadil� verm�lidir. Mill�tin irad�si, ayaqda qalması v� canla-ba�la ulusal 

qurtulu� sava�a yurum�si k�sinlikl� �n üstün düzeyd� ulusal kimlik 

do�asıla ba�lıdır. Bu baxımdan 50 milyonluq Az�rbaycanlı Türk üçün 

milliyy�t termini bir qeyri iradi mütl�qdirs�, mill�t olma o milliy�tin ülkü 

irad�sinin t�c�llisi olmalıdır. Yalnız bel� olan halda, Az�rbaycan xalqı 

yarana bil�c�kdir.  Yuxarı sıralarda da qeyd edildiyi kimi, Az�rbaycanda 

müt���kkil toplumun olu�masının t�m�lind� Türklük dayanmaqdadır. H�r 
hansı ulus kimin, Az�rbaycan da, öz soykökünd�n uzaqla�an zaman 

h�r�k�td�n dayanmı�, asanlıqla h�r hansı olumsuz olay qar�ısında 

yenilm�y� sürükl�nmi�dir. �ksin�, öz kökün� dayanan zaman, heç bir 

militan güc qar�ısında yalqız qalmamı�dır. Örn�yim, M.Q. 4-cü yüzillikd� 
Makedonyalı �sk�nd�rin Az�rbaycanlılarla f�rqılı v� h�tta say�ılı 
davranı�ı idi. O, Az�rbaycanın bütünlüyünd� eyni i�idliyi v� eyni dir�ni�i 
görünc�, bu mill�tin�n daha sakin v� yumu�aq üzl��m�nyi m�sl�h�t 
gör�r�k, ist�r Arazdan a�a�ı Atropatenl�, ist�r Quzeyd� Bun Türkl�rl� 
dost olma�a üstünlük vermi�dir. Bu haqda, h�m M.Ka��arlının Lü�atül-

Türk divanında v� h�m qaynaq tarix kitablarda geni� bilgil�r vardır. 

Nizami G�nc�vi 12-ci �srd� q�l�m� aldı�ı “�sk�nd�rnam�” dastanında, 

onun Az�rbaycanda oldu�unu v� orada uzun sür� qaldı�ını t�svir� ç�k�r�k 

Az�rbaycanın tam bir Türk otraq yeri oldu�unu yazmı�dır. Nizami uzun 

�sk�nd�rnam� �s�rinin bir gü��sind� �sk�nd�rin Çin z�f�rind�n B�rd� 
��h�rin� qayıdıb v� oranın göz�l t�biy�tind� dinc�lm�k ist�diyini yazır. 

Lakin, �sk�nd�r B�rd�ni i��al olmu� bulur. �sk�nd�r, Az�rbaycan 

Türkl�ril� d�rin dostlu�una gör�, B�rd� ba�çıları olan Qara xan v� Qur 

xanla birlikd� B�rd�nin qurtulu�una qalxır. Nizami, B�rd� sava�çılarını 

bel� t�svir edir:                                                                                                  

... 

“�lin� yay alsa ni�ançı Türkl�r, 

Atdı�ı h�r oxla bir ordu en�r...” 

“Göyl�ri sarsıdan t�bil v� boru, 

Yerl�rin qarnina sarırdı buru. 

Zorlu Türk borusu etdikc� �idd�t, 

Türkl�rin qoluna g�lirdi qüvv�t. 

Niz�d�n qamı�lıq olmu� yer üzü 
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Da� çökür çuxura yedikc� gürzü. 

Türkl�rin ocuyla niz� ucalır, 

Dü�m�n öz qanıyla d�stamaz alır"233 

 

 

4- “Böyük Az�rbaycan Yaylası” biti�ik, bütöv Az�rbaycan 
ölk�sidir. 
  

Az�rbaycanın ��hid o�lu, Dr. Zehtabı t�sdiq edir ki: “Qutti-Lullubi 

xalqları 2500-3000 il miladdan qabaq bu günkü Az�rbaycan v� H�m�dan 

torpaqlarında ya�amı�, t�dricl� Manna hüküm�tinin �sasını qurmu�lar v� 
daha sonra Mad hükum�tini yaratmı�lar. Dem�k, Mad hükum�ti v� 
m�d�niyy�tinin �sas öz�yini t��kil etmi� Manna hükum�ti v� Lullubi-Qutti 

xalqlarınin Ariyalarla heç bir �laq� v� ilgisi yoxdur. Ariyalılar, bu f�lata 

q�d�m qoymadan t�qrib�n 1500-2000 il �vv�l Qutti-Lullubi xalqları Urmu 

gölünün c�nub v� ��rq t�r�fl�rind�, bu günkü �s�dabad, H�m�dan, 

Q�zvin, Z�ncan �razil�ri v� ondan q�rbd� ya�amı� v� h�tta Quttil�r 91 il 

Babild� höküm�t d� etmi�l�r. Dem�k, Manna-Mideya xalqlarının Ariyalı 

v� dill�rinin Hind-avrupalı olması qeyri mümkündüur.” 234 

 

Wikipediya-Açıq Ensiklopediya, �nternet tarix kadeqoriyasında is� 
deyilir: “Lullubi- tarixi Az�rbaycan �razisind� mövcud olmu� ilkin etno-

siyasi birlikl�rd�n biridir. Mezopotomiya çarlarının Lullubil�r haqqında 

verdiyi m�lumatlar 1500 illik böyük bir dövrü �hat� edir. Onlar haqqında 

ilk m�lumatlar M.Ö. XXIII-�sr� aiddir. Lullubil�r quttil�rin ya�adıqları 

�razid�n c�nub v� c�nub q�rb s�mtind�, Urmiya gölü yaxınlı�ında 

ya�ayırdılar. Q�dim Babil s�n�dl�rind� bildirilir ki, Lullubil�rd� çoxlu 

çarlar mövcuddur. Bu is� �übh�siz ki, tayfa birliyind� mövcud olan tayfa 

                                                 
233 G�nc�vi Nizami.  �sk�nd�rman�.Türkc�. Bakı. s.271. 

C�mal�ddin �lyas ibn Yusif Nizami Genc�vi, 1141-ci ild� Genc� ��h�rind� do�ulmu�, el� 
öz do�ma yurdunda da 1209-cu ild� dünyasını d�yi�mi�dir. Sırrlar X�zin�si,Yedi Güzel, 

Leyla v� M�cnun , Xüsröv v� �irin, �sk�nd�rnam�, ��r�fnam�, �qbalban�. Ondan 

günümüz� qalan �s�rl�rdir. 

 
234 (M.T.Zehtabi. �ran Türkl�rinin �ski Tarixi,�xt�r yayımı.T�briz, 1999.s 702,703) 



ba�çılarına i�ar�dir. Lullubi tayfaları il� ba�lı m�nb�l�rd�n m�lum olur ki, 

onlar M.Ö.  XXI-�srd� �umer v� Akkaddan asılı halda olublar.235 

 

Göründüyü kimi tarixd�n g�l�n bir Az�rbaycan varlı�ı göz 

qaba�ındadır. Bu tarixs�l varlıq Hind-avrupalı q�bil�l�r olmadan çox 

�rk�n tarix üz�rin� çıxmı�, �ski ça�ın �n etgin imperatorluqlarına imza 

atmı�, zaman-zaman �kk�dl�r v� Sumerl�r/K�ng�rl�r/ 236 kimi böyük 

dövl�tl�rl� bel� sava�a girmi�dir. Onlar –Quttil�r-Lullibil�r, öz 

torpaqlarından daha uzaq olan Babili 237  v� K�ng�rlil�rin (Sumerl�r) 
hükum sürdüyü h�nd�v�ri öz t�siri altına alaraq gücl�rini göst�rmi�l�r. 
Az�rbaycan tarixs�l �razisinin co�rafi alanı yalnız bununla deyil, böyük 

h�nd�v�ri tutmaqdadır. Az�rbaycanın do�al alanına g�linc� bütöv, 

ayrılmaz v� biti�ik do�al bir tablo kimi özünü göst�rir.  
 

Bu tablo tarix boyu d�r�l�rind�, yaylaqlarında, düzl�rind� v� su 

yaxalarında Quttil�ri, Lullubil�ri, Arattaları, Sakaları, Qam�rl�ri, 238 

X�z�rl�ri, Albanları, Atropatenleri v� saya g�lm�z el v� soy birl��m�l�rini 

ya�atmı�, avuc için� b�nz�r öz�l t�bi�tli, sırada�larla m�hsur olmu� 
“Az�rbaycan Yaylası”dır. Az�rbaycan yaylası boyca, Qafqaz da�larından 

Zagros da�larına v� Süngür h�nd�v�rin� d�k, �nlikc�, X�z�rin 

�nz�lisind�n M�nd�li v� K�rkük� d�k ç�kil�n bir bütöv yayladır. Önasiya 

hündürlüyünün do�al ardı v� öz�lliyi il� ölçül�n biti�ik bölg�dir. Bu 

bölg�d� var olan planetin uca dagları, geni� d�r�l�rin yaranmasına n�d�n 

olmu�dur. Dörd f�sil mövsüm, bol ya�mur v� böyük çayların axarlı�ı bu 

yaylanı do�anın �n �nd�r m�kanlarından biri yapmı�dır. El� m�hz buna 

gör�, �n �ski ça�lardan üzü b�ri batıdan, do�udan, güneyd�n v� quzeyd�n 

                                                 
235 (Wikipediya-Açıq Ensiklopediya, �nternet tarix kadeqorisi) 
236 (Bugün �r�bl�r t�r�find�n B�sr� körf�zi,  farslar sarından is�,  fars  körf�zi adlanan 
körf�z, �slind� b���riyy�tin ilk yüks�k toplum kültürünü quran Sumerl�rin m�rk�zidir. 
Sumerl�rin özl�rini K�ng�rli adlandırdıqları fakta dayanaraq adı ç�kil�n körf�zin do�ma 
adı K�ng�r Körf�zi olmalıdır. Yuxarı bölm�l�rd� d� qeyd olundu�u kimi, K�ng�rlu 
tayfaları v� h�tta �razi v� abadanlıqları Az�rbaycan, Anadolu v� Ortasiyada bel�, bol-
bol göz� çarpmaqdadır. Qeyd etm�k g�r�kir ki, Sumer v�ya �ümer qon�u xalqlar 
t�r�find�n 5000 il milladdan önc� Orta asiyadan ikiçayarasına axınmı� K�ng�rl�r� 
veril�n addır.) 
237 Mesepotomiya 
238 K�mirl�ri 
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insan topluları buraya axın etmi� v� bu laylanın z�ngin m�d�niyy�tini 

qurmaqda ortaq olmu�durlar. Bu yaylada, ilk insan varlıqlarından biri, ilk 

köhül evl�ri, ilk toplum �xlaqçılı�ı yaranmı�dır. Tarix önc�sind�n bu geni� 
yaylada yapı�ımlı239 dilli toplumlar ya�amı�, hirogilif cizgisini yaratmı�, 
Elam, Kassi, lullubi, Qutti, Aratta, Manna, X�z�r, Qam�r, �skit, Mediya 

kimi milad önc�si m�d�niyy�tl�r� ya�am vermi�dir. Bu yayla çe�idli 

q�bil�l�rin bir araya g�lm�sin� �l veri�li ��rayit yaratmı�dır. Ayrı-ayrı 

q�bil�l�rin qayna�ıb, soykök birg�liyi olu�durma�a n�d�n olmu�, 
insanların bir-biril� yaxın olmasına, anla�ılan ortaq dil yaratmasına v� 
b�nz�r ya�am varlı�ının olu�umuna yol açmı�dır. Bu sür�cin 

yaranmasında insanların sosial ehtiyacları ilkin rol oynamı�, onların ruhs�l 
v� qizli bilicinin240 yaranmasına t�kan vermi�dir. Türk ell�rinin zaman-

zaman birl��m�si d� m�hz bu sür�cd�n ba�layaraq günümüz� 
dayanmı�dır. Ba�qa sözl� des�k, bu bölg�, bir bütöv olaraq Güney 

Qafqazdan Zagros da�larınad�k ç�kil�n insan topluluqlarının �üuraltı 

do�asının g�li�m�sinin ana m�kanı olmu� v� bu gün d� Az�rbaycan 

yaylası adlanması olduqca normal v� do�aldır. Sözsüz ki, bu co�ra-grafik 

ara�dırmanın d�rinin� varmaqla sözd� �ran f�latı adlandırılan iddianın 

yalan v� qondarmalı�ı da, üz� �ıxacaqdır. T�biki, bu qonuda uzman 

soyda�ların d�rin ara�dırmaları ümid edilir.  

 

 

5- Gülüstan-Türkm�nçay anla�maları, Rusiya 
Az�rbaycan sava�larının sonucudur v� 1925-d� qurulan  
Farsçı �ran dövl�tin� heç d�xli yoxdur!     

                                                                      
�g�r 15-yüzillikd� ingilt�r�nin parlaması v� az müdd�t içind� 

dünya imperatorlu�una çevrilm�sini evr�ns�l miqyasda böyük bir dönü� 
nüqt�si hesab ed�rs�k. Romanov tayfasının da, 1613-cü ild� Rusiyanın 

ba�ına g�lm�sinin d� Avrasiya, Orta asiya, Orta do�u v� Do�u avrupada 

buraxdı�ı izl�ri unutmaq olmaz. Bu tarixd�n b�ri, ruslar Avrupanı sür�kli 

                                                 
239 �ltisaqi dilli 
240 �üuraltı 



izlir, h�r fürs�td�n istifad� ed�r�k özl�rini o bölg�y� yaxınla�dırmaq 

ist�yirdil�r.  
 

Romanovlar hakimiyy�ti, Rusiyada feodal sistemini gerid� 
qoymaq u�runda böyük addımlar atsa da, b�nz�r bati dövl�tl�ril� 
müqayis�d� daha çox gerid� qalmı�dır. Ruslar qon�u dövl�t v� 
parçalanma�a sürükl�nm�kd� olan Türk topluluqlarına üstünlük qazanan 

halda, özüd� geni� �razi problemi ya�ayırdı. Ruslar üçün, geni� �razid�n 

daha ön�mlisi d�niz qapıları idi. Onlar üçün dünyaya açılı� yalnız d�niz 

yolu sayılırdı. �lin bütün mövsümünd� sınmaz buzlarla qapalı qalan, 

rusları dünyaya çatdırmaq üçün �lveri�li deyildir. Bu üzd�n ruslar açıq 

sulara açılan qon�u torpaqları tutmaq üçün h�r gün ordu gücünü 

geni�l�ndirirdil�r. Sözsüz ki, bölg�nin �n g�li�mi� ordusuna yiyl�n�n 

Romanovlar daha da geni� torpaqlara yiy�l�nm�yi v� sümürg� siyas�ti 
yürütm�yi çox ehtirasla güdürdül�r. Rusiya çarlı�ının 17-ci �srin 

sonlarından etibar�n böyüm�sinin v� geni� �razil�rin tutmasının ardından 

Türküstanın bütünü i��al olundu. Bu yürüm�d�n sonra, Qafqazlara enm�k 

yeni impratorlu�un stratejik yönü oldu. Rusiya Avrupaya yaxınla�maq 

yolunda Ukrayni Pol�anın t�rkibind�n çıxararaq öz hakimiyy�tin� tabe 

etdi. Rusların daha böyüm�sin� t�kan vermi� olan bu yeni q�l�b�, Pieterin 

i� ba�ına g�lm�sil� daha böyük amaca ola�ma�ı h�d�f� aldı. Pieterin 

liderlik kapasit�si rusların mill�tl��m�sin� v� vahid bir güc olmasına da 

n�d�n oldu. O, isti sulara �l tapma stratejisini h�yata keçirm�k üçün,  

Qarad�niz yoluyla bo�aza, K�ng�r körf�zi yoluyla Hind okeanına, Baltika 

d�hlizil� Quzey d�niz� yol açmasını g�r�kli hesab edirdi. Rus qo�unu, 

imperatorun h�d�fl�ri do�runtusunda, önc� 1700- ilind� Finlandı v� 
Baltikanı �l� keçirm�k v� Quzey d�niz�, oradan is� Atlantik okeanına 

uzanma�a nail oldu. Pieter bu qazancları �ld� etm�k üçün Quzey a�ası 

olan �sveç dövl�ti il� sava�a girdi. Baltik sava�ları 21 il uzun sürdü. 

Rusiya 1721-ci ild� �sveçi Nistat adlı anla�mayla m��lub etdi. �sveçin 

t�s�rrüfatı sayılan Baltika d�nizi, Finland, Estoniya, Latviya v� Litva rus 

dövl�tinin �lin� geçdi. Baltika v� Quzey� açılı�, rusları bölg�nin �n böyük 

gücün� çevirdi. 16-cı �srd�n ba�layaraq Osmanlı imperatorlu�unun 

S�f�vil�r dövl�ti il� Sünni-�i� çarpı�ması bitm�k bilmirdi. 1514-cü ild�ki 

Çaldıran sava�ı iki Türk dövl�tini bir-birin� qar�ı qanlı dü�m�n� 
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çevirmi�di. (M�zh�b c�hal�ti, Osmanlı v� S�f�vi Türk dövl�tl�rini 

qar�ılıqlı yardıma ehtiyacları olan bir zamanda, qatı dü�m�nl�r� 
çevirmi�dir. Osmanlı Sultan S�lim, Çaldıran q�l�b�sind�n 10-il sonra yen� 
S�f�vil�rin ba�k�ndi olan T�briz� t�r�f yürüdü. Çaldıranla ba�layan iki 

Türk dövl�tin dü�m�nçiliyi 1801-d�k, 20 k�z T�brizin, Urmunun v� 
g�n�llikl� Az�rbaycanın Osmanlı qo�unları t�r�find�n i��al olunmasına, 

Az�rbaycanın siyasi m�rk�ziyy�td�n dü�m�sin�, S�f�vi Türk dövl�t 
sisteminin için�  Fars  t�f�kkürün yerim�sin�, 400-illik Osmanlı-S�f�vi, 

Av�ar, 241  Qacar dü�m�nçiliyin�, rusların bu fürs�td�n �n geni� 
yararlanmalarına v� n�hay�t Az�rbaycanın ruslar v�  Farslar t�r�find�n 

bölünm�sin�, habel� Osmanlı imperatorlu�unun darmada�ın olmasına 

g�tirib çıxartdı.) 

 

18-ci �srin giri�il�, ruslar daha da g�rn��m� siyas�ti ir�li sürdül�r. 
Bu ill�rd� Az�rbaycan bütünlükl� müdafi�siz qalmı�dır. 1722-ci il rus 

ordusu Qafqazlara gir�r�k D�rb�ndi, Da�istanı i��al ed�-ed� Bakını 

qu�atdı. Bakı 1723-cü ild� rusların ordusuna t�slim oldu. Dig�r t�r�fd�n 

is�, Osmanlılar h�min il Az�rbaycanın m�rk�z v� güney bölg�l�rini tutdu. 

T�briz, �r�van, N�xcivan, Xoy, Mara�a, Akbatan,242 Kirman�ah Osmanlı 

Yeniçeril�ri �lin� geçdi. Bu zamanlarda S�f�vi �ahı T�hmasb t�r�find�n 

ruslar v� osmanlılarla iki ayrı anla�ma imzalandı. Bu iki anla�maya gör�, 
T�briz, N�xcivan, Bakı, �irvan, D�rb�nd, Xoy, Urmu v�... ya rusların v� 
ya osmanlıların �lindeydi. Nadir Av�arın s�hn�y� g�lm�sil� durum biraz 

da olsa d�yi�m�y� ba�ladı. Nadir Qulunun misilsiz qamanderliyi biraz da 

olsun bölg�ni rahatladı. O önc� dövl�t sistemind� öz zamanına uy�un bir 

skolarizm tipi sa�ladı. �i�çilik dövl�t sistemini l��v ed�rk�n Osmanlı 

dövl�tin h�ssaslı�ına son qoydu. Az�rbaycana v� ortaq bölg�l�r� diqq�tini 

artırmaqla Rus v� Osmanlı ordusunu Az�rbaycandan geri ç�kdirdi. 

Bölg�nin birazda olsun dinc�lm�si sa�landı. Lakin, ç�ki�m�l�r n�tic�sind� 
Az�rbaycan bütünlükl� aclıq, f�lak�t, i�sizlik, iztirab v� darma-da�ın 

olmu�dur. 1768-d� ruslar çoxdan umduqları böyük q�l�b�ni qazandılar, 

onlar Krim xanlı�ında Türk osmanlılarla üz-üz� dayandılar. Dünyada 

Krim sava�ına adlımla�an 6-illik sava�da Osmanlı qo�unu a�ır yenilgiy� 

                                                 
241 Af�ar, �f�ar 
242 Aybatan, H�m�dan 



u�radı. “Küçük kanarçı” anla�masına boyun �y�n osmanlı ordusu rus 

ordusu qar�ısında birinci böyük yenilgini t�crüb� etdi. Bu anla�maya gör�, 
ruslar Qarad�niz� �l tapdılar. Bu d�nizin üzü rus h�rbi g�mil�rin� 
açılark�n Avrupa ruslardan qorxma�a ba�ladı. 1796-ci ild� 40,000 n�f�rlik 

rus qo�unu Da�istan ucaliqlarından geç�r�k yol üstünd�ki ayrı-ayrı 

Az�rbaycan xanlıqlarını özün� tabe ed�r�k Bakıya girm�k ist�di. Bakı 

xanı rus ordusu qar�ısında son damla qanınad�k sava�dı. Rus ordusu 

Bakını qana bula�dırdı. Hüseynqulu Xanı öldür�r�k Bakı xanlı�ını i��al 

etdi. Oradan güney� sarı h�r�k�t ed�n qo�un Mu�anda qı� ordusu qurdu. 

Rus çarı Katerinin ölm�sil� ordu geri ç�kildi. 1796-da A�a M�h�mm�d 

Xan Qacar, da�ınıq v� ruslara tabe olan xanları birl��dirib v� ya aradan 

qaldırmaq üçün Arazı keçib �u�anı �brahim X�lil Xandan bo�altdı. Böyük 

�zmil� rusların sava�ına hazırlanan A�a M�h�mm�d Xan öz qorucuları 

t�r�find�n öldürüldü.  

 

Bu hadis�d�n sonra, artıq rusların qar�ısını almaq heç d� rahat 

olmadı. Ruslar Az�rbaycanın bütünlüyünü ist�yirdil�r. Ruslar bölg�nin 

mütl�q gücün� çevrilmi�dirl�r. 1803-ci ild�n ba�layaraq Qacar ordusu 

Arazın gah a�a�ısında, gah da yuxarısında ordu quraraq  xanlıqlarla 

çarpı�ma�a m�hküm olmu�du. Bölg� g�n�llikl� qı�lar dinc�lm�kl�, yaylar 

is� sava�la ba� edirdi. Çoxdan gözl�nil�n böyük sava� n�hay�t 1813-cü 

ild� ba�ladı. Qacar qo�unları il� rus qo�unları, Aslanduz bölg�sind� sava�a 

girdil�r. Eyn zamanda Rus-Fransa sava�ı da ba�qa bir c�bh�d� �idd�tl� 
sürürdü. Abbas Mizanın bütün qorxmazlı�ına v� sava� bilgisin� 
baxmayaraq ruslar sava�ı qazandılar. Gülüstan Anla�ması il� 
Az�rbaycanın quzey bölg�l�rinin, Gürcüstanın v� Da�ıstanın �ld�n 

getm�si, Az�rbaycan v� Qacar Türkl�ri üçün çox böyük yenilgi oldu. 

Az�rbaycan r�smi ��kild� birinci a�ama bölünm�sin� u�radı. 1825-ci il 

ikinci v� sonuncu darbayla Az�rbaycan bütünlükd� parçalandı. 

Türkm�nçay Anla�masıyla Az�rbaycan faci� yoluna du�du. Arazdan 

yuxarı ruslara verildi, qalanı is�, rusların a�alı�ına boyun �ym�k 

g�r�kç�sil�, tavandan dü�mü�, günd�n-gün� irad�sini  Farslı�a t�slim 

etm�kd� olan Qacar hakimiyy�tin� verildi. 
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1828-02-10 da Türkm�nçay anla�masıya ba�lı bir neç� qeyd: 
                                                                                                                           

a)  Türk Qacar M�malike M�hrus� Dövl�til� Rus 

�mperatorlu�un arasında ba�lanan anla�maya gör�, yalnız 

Az�rbaycanın torpaqları i��al olundu. Az�rbaycanın yeraltı v� 
yerüsdü s�rv�ti fatih rusların sava� q�nim�ti kimi qullanıldı. 

Qarada�ın bütün mahalları v� da�ları rus m�d�nçil�rin� tap�ırıldı.  

 

b)  1803-d�n ba�layan, 1828-d� bit�n sava�larda Türk ordusu 

t�r�find�n öl�nl�rin �n az %60-ı Az�rbaycan Türkl�ri, %30-ı is� 
Xurasan, �f�ar, X�l�c v� Qa�qay soyda�lar olmu�dur. Yalnız qalan 

yüzd�-on, ba�qa kök�nli xalqlardan olu�mu�dur. 

 

c)  Çaldıran sava�ının uzun v�d�li sonucu Gülüstan v� 
Türkm�nçay Anla�maları oldu�u halda, Türkm�nçay Anla�ması 

da,  Quzeyin Quzeyd�, Güneyin is� Güneyd� param-parça 

olmasına yol açdı. 

 

d)  Bölg�miz� taun kimi dü��n erm�ni dövl�tçiliyi m�hz 1828-

d�n sonra ruslar �lil� üz verdi. H�min ild�n ba�layaraq rus 

i��alında olan Az�rbaycan torpaqları üz�rind� Erm�nistan dövl�ti 
yaranma�a ba�ladı. 

 

e)  1828-d�n sonra Türk Qacar dövl�til� Az�rbaycan Türklüyü 

arası açıldı. Heç zaman normal ulus-dövl�t qurulu�u yaranmayan 

Az�rbaycanda, dövl�tl� mill�tin arası daha da aralanma�a ba�ladı. 

Bu gedi�in do�al sonucu is�, 1900-d�n sonra Güneyl� Qacar 

dövl�ti arasında olan g�rgin dü�m�nçilik oldu. 

 

f)  Güneyl�-Quzey arasının k�silm�si il�, Quzey sür�tl� 
rusla�ma�a, Güney is�,  Farsla�ma�a u�radı. Çe�idli asimila 

siyas�tin� u�rayan Az�rbaycan Türkl�rinin ulusal kimliyi, bütün 

öz�llikl�rin� r��m�n psik, ruh, taban v� kimlik böhranına girdi. 

 



g) Tarix boyu bir turlu mill�tl��m� sür�cin� girm�kd� zorluq 

ya�ayan Az�rbaycan Türklüyünün durumu, yox olma siqnalları 

verm�y� ba�ladı.  

 

h) 1925-ci ild� Rusya v� �ngilt�r� �lil� Türk Qacar 

dövl�tçiliyinin aradan qaldırılmasıyla fa�ist Fars �ovinizminin i� 
ba�ına g�lm�sind� Türkm�nçay yenilgisinin böyük rolu olmu�dur. 

Çünkü, mill�tinin güv�ncini �ld�n vermi�, x�zin�si t�mamil� 
bo�almı� v� dı� ölk�l�r� saysız borc içind� olan bir dövl�tin 

ya�aması olumsuzdur. Türkm�nçay anla�ması Qacarların bu yola 

dü�m�sinin ba�lanqıcı olmu�dur.  

 

i) Bütün bu yenilgil�r� r��m�n v� bütün Qacar sülal�sinin öz 

do�ma elind�n v� kökünd�n uzaq dü�m�si, öz ana dil v� kültürün� 
dal çevirm�sin�, habel� Türk ulusun darma-da�ın etm�sin� 
baxmayaraq, Qacar varlı�ı tarixs�l, qanunsal v� hüquqs�l bir Türk 

varlı�ıdır. Bu Türk varlı�ının 1925-ci il�d�k sür�n dövl�tinin varisi 

is� Az�rbaycan Türkl�ri olmalıdır. Tarixs�l g�rc�kl�r� dayanaraq, 

Qacar-Rus arasında ba�lanan bütün anla�maların m�hz 

Az�rbaycan-Rus sava�larından do�an b�lg�l�r olması 

unudulmamalıdır. El� buna gör�, Rus-Qacar sava�ları v� 
üz�rimiz� dü��n bütün f�lak�tl�rin o zaman h�l� yaranmayan 
�ran adlı dövl�t� heç d�xli yoxdur. Bu anla�malar v� buna ba�lı 
h�r hansı tarixs�l ara�dırmalar 243  yaranacaq bütöv Az�rbaycan 

dövl�tçiliyi il� rus dövl�ti arasında bir daha günd�m� g�lm�li 
olacaqdır. 

 

6- Az�rbaycan i��al olunmu� ölk�dir.                                      
 

Az�rbaycan Türk mill�ti, 1801-ci ild�n 1828-ci il�d�k rus istilası 

qar�ısında müdafi� duruma dü�mü� v� parçalanmı�dır. Rus-Az�rbaycan 

(Qacarlar) sava�larında uduzan Az�rbaycan, yalnız torpaqları deyil, h�m 

d� mill�t olaraq param-parça edilmi�, dövl�tçiliyini, mill�tliyini v� 

                                                 
243 inc�l�m�l�r, t�hqiqatlar 
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bütövlüyünü itirmi�, lakin milliy�tçilik ruhunu saxlaya bilmi�dir. M�hz bu 

sava�ların sonlu�u olaraq, ölk� ikiy� bölünmü�, ikiy� bölün�n bölg�l�r is� 
neç� ölk� arasında payla�ılmı�dır. Bel� ki, hazırda 400,000 km.q.244 ölk� 
�razisinin yalnız 60,000 lm.q-sı Az�rbaycan dövl�tçiliyi 

hakimiyy�tind�dir. �ll�r uzunu sömürg�çi imperiya sistemi il� mill�tl�r 
zindanı olan Rus imperatorlu�unun böyük ölçüd� darma-da�ın olması il� 
yana�ı, ölk�mizin Rusiya i�qalında olan bölm�sind� Az�rbaycan 

Respoblikası 245  öz varlı�ını dünyaya tanıtdırmı�dır. Ancaq ruslar v� 
ingilisl�r vasit�si il� devril�n M�malike M�hrus� Türk Qacar 

dövl�tçiliyinin acısı sürm�kd�dir. Az�rbaycanın Güney bölümü r�smi 

olaraq 1925-ci ild�n PanFarsizmin qanlı basqısı altında inl�y�r�k, qurtulu� 
sava�ı aparmaqdadır. Bu üzd�n Az�rbaycan güney dövl�tçiliyi, h�m d� 
Az�rbaycanın bütünlügünün i�qaldan azad olması dem�kdir. 

 

 

7- Az�rbaycan Türk Mill�ti, bütöv v� bölünm�zdır. 
 

Az�rbaycan h�rbi-siyasi basqıya alınandan b�ri, rusların v�  
Farsların �n böyük çabası, onun Türklük ruhunu aradan qaldırmaq v� o 

mill�ti bölüb tarix s�hn�sind�n silm�k olmu�dur. ��qq�-��qq� olan 

mill�timiz el� gün� dü�mü�dür ki, ayrı-ayrı rus, Fars, gürcü v� erm�ni 

kültürü içind� �rim�m�k, ölm�m�k sava�ını ya�amının �n qudsal inancına 

çevirm�k zorunda qalmı�dır. El�, bu inad üz�rind� d� bütün mill�taltı v� 
mill�tüstü �ng�ll�rı gerid� buraxa bilmi�, öz tarixs�l g�l�n�kl�rin�, ad�t-
�n�n�l�rin� v� Türklüyün� söyk�n�r�k bu ölüm–olum sava�da n�yinki 

aradan getm�mi�, böyük aranda antigonist dü�m�nl�r� qalib g�l� 
bilmi�dir. Quzeyd� 200 illik rusla�ma sistemi qar�ısında dir�ni�m� içind� 
olan mill�timiz dolayısıyl 70 il d� materializm ruhsuzlu�una u�radılmı�sa 

da, onun qar�ısında güclü ülkü s�rgil�m�yi bacarmı�dır. Sözsüz ki, bir 

yandan rusla�dırma amili, ba�qa yandan is� materialistl��dirm� çabaları246  

mill�timiz qar�ısında ölçülm�z d�r�c� mill�tüstü böyük �ng�ll�r 

                                                 
244 kilometreqara 
245 “Quzey Az�rbaycan Cümhuriyy�ti„ adlanmaması �v�z olunmaz bir tarixs�l yalnı�lıq 
olmu�dur. 
246 ikisin� bir yerd�, sovetl��dirm� d� deyilir. 



yaratmı�dır. Amma buna baxmayaraq mill�timiz ayaqdan dü�m�mi�, 
fürs�t tapınca öz kimligini ortaya qoya bilmi�dir. H�min m�nz�r� öz�l 
�idd�ti il� ruslar sarından gücl�ndiril�n fa�ist erm�nil�r v� qon�u gürcül�r 
t�r�find�n d� uy�ulanmı�dır. Lakin bel� uy�ulamalar, mill�timizi sarsıdıb 

ayaqdan sala bilm�mi�dir. Güney� g�linc�, mill�timiz daha da geriçi v� 
�ovinist bir rejim qar�ısında dir�ni�m�y� qalxmalı olmu�dur.  Fars  

hegemonlu�u, Bir dil, Bir ölk�, Bir �ah �üarı altında  Farslardan ba�qa 

bütün mill�tl�ri t�m�ld�n danma�a ba�lamı�dır. Kiçik �ovinist, böyük 

gücl�rin hesabına özünd�n qat-qat güclü v� köklü olan xalqları �zm�y� 
ba�lamı�, ba�da Az�rbaycan Türk mill�tinin Güney bölm�si olmaqla, 

bütün qeyriFars  xalqları öz fa�ist ruhuna t�slim etm�y� çalı�mı�dır. Bu 

anti insan yuru�un P�hl�vi avtoritarizmind�n ba�layaraq bugünkü islam 

fondamentalist rejimin� d�k sürm�kd�dir. Ancaq bunlara baxmayaraq 

Az�rbaycan Türk  mill�ti parçalanmamı�, tarix boyu bütöv oldu�u halda, 

bölünm�zligini yen� s�rgil�mi�dir. Ulusumuz s�rt v� d�mir p�rd�li 
m�ftill�r arasında hisarlansa da, yüz ill�r boyunca i��alçı dü�m�nl�r �lind� 
param-parça olaraq ayrı-ayrı asimilaçı dövl�tl�r ç�mb�rind� milli �ritim 

siyas�tin� tu� g�ls� bel�, yen� bütövlük ruhunu saxlaya bilmi�dir. 

Mill�timizi saxlayan amil n� olmu�dur? Sorusuna bel� yana�maq olar:  

 

Bu ulus, bütün zamanlarda ruhuyla ya�amı�dır. Bizim mill�timizin 

diri, iri v� bütöv qalmasında sözsüz ki, idealizm böyük rol oynamı�dır. 

Mill�timiz öz idealizmi il� dü�m�nin gör�m�diyi, duyamadı�ı yerl�rd� 
birl��m�yi, eynil��m�yi ya�ada bilmi�dir. Dem�k m�ftil hakim olan yerd� 
cism deyil, ruhdur ki, ya�ayır. Ruhdur ki, m�ftill�ri a�ır, öz sevgisin� 
qovu�ur. ��hriyar mill�ti darda gör�nd�, onun ruhunu ox�ayır, ulusunun 

ruhuna dönü�ür,  Fars v� rusların anlamadı�ı m�n�vi yoldan Bakıya gedir 

v� Güneyin sözünü Quzey� çatdırır. Çox keçm�d�n Quzey öz do�masının 

duy�ularını da�larda, ba�larda, k�ndl�rd�, ��h�rl�rd�, küç�l�rd�, ür�kl�rd� 
v� beyinl�rd� duyma�a ba�layır. Dem�k, ruhani ��hriyara d�mir 

m�ftill�rin heyb�ti vız g�lir. O, Bakısına da, �stanbuluna da v� ist�diyi 

bütün Türk ell�rin� d� uçur, ulusun aydın g�l�c�yind�n söz açır. ��hriyar, 

mill�tinin bütöv olmasını, yalnız dü�m�nl�r �lind� keçici olaraq �sir 

duruma dü�m�sini bel� anladır: 
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“S�n kimi qarda� öz qarında�ını 

Atmayıb, özg� kims� tutmayacaq. 

Qoca T�briz d�, yüz min il geçs�, 

Bakı qarda�ların unutmayacaq. 

 

Gün, o gündür ki, haq yolun düzl�r. 

Onda biz d�, düzü - düz� qo�arıq. 

Ayıranmaz bizi, o gün, ��m�ir, 

�b�di v�sl üçün qucaqla�arıq! 

 

Rahimin, rüst�min �lin sıxmaq, 

M�n�, dünya boyunca izz�ti var. 

Qocalıqda bu izz�ti tapmaq, 

Bir cavanlıq q�d�rc� l�zz�ti var. 

 

Dilimiz, qanımız bir olduqda, 

Qırmaq olmaz bu �hdi, peymanı. 

Xalqıla �hdi möhk�m etm�kd� 

Bo�laya bilm�rik bu imanı. 

 

G�lmi�ik do�ma yurdumuz Bakıya, 

Qoy bu tarix d�, iftixar olsun. 

��hriyardan da bu üfüql�rd�, 

Bu sınıq n��m� yadigar olsun.”247 

 

v� ya 1946-cı ild�  Fars  fa�istl�ri t�r�find�n T�brizd� Türk 

kitablarını yandırma tör�nini e�id�nd� ür�yi a�rıya g�l�n, �li is� 
do�masına çatamayan S�m�d Vur�un bel� haraya g�lir: 

 

“Callad! M�nim dilimdir Bayatılar,Qo�malar, 

dey, onları heç duydumu s�nin o da� ür�yin? 

H�r Garaylı p�rd�sind� min ananın q�lbi var... 

                                                 
247 (M.H.��hriyar, Türkü divanı külliyyatı, 1996 Tehran, s177,178)  

 



H�r �ik�st�m evladıdır bir müq�dd�s dil�yin. 

Dey, onları heç duydumu s�nin o da� ür�yin? 

 

Söyl� s�nmi xor baxırsan m�nim �eir dilim�? 

Qoca ��rqin �öhr�tidir Füzulinin q�z�li! 

S�nmi (Türk�x�r) deyirs�n ulusuma, elim�? 

Dahil�r� süt vermi�dir Az�rbaycan göz�li... 

Qoca ��rqin �öhr�tidir Füzulinin q�z�li! 

... 

Bir v�r�ql� tarixl�ri, utan m�nim qar�ımda, 

Anam Tümris k�sm�dimi Keyxüsrovun ba�ını? 

Koro�lunun, S�ttarxanın ç�l�ngi var ba�ımda. 

N�sill�rim qoymayacaq da� üstünd� da�ını, 

Anam Tümris k�sm�dimi Keyxüsrovun ba�ını?”248 

 

 

8- Az�rbaycan Respoblikası termini milli-siyasi 
baxımdan böyük yanlı�lıqdır. Özgür dövl�timiz� �n do�ru 
ad seç�n�yi “Quzey Az�rbaycan (Türk) Respobliki”dir.   
 

Yuxarıda da göründüyü kimi Az�rbaycan bölünm�d�n qabaq vahid 

bir dövl�t çatısı altında yön�tilmi�dir. Bu ölk�nin g�l�c�kd� birl��m�sinin 

�n do�al yolu Güneyin siyasi statusa yiy�l�nm�si keçir. Bugün 

“Az�rbaycan Respoblikasi” adı altında, bir parçalanmı� ölk� ifad�si 

aydınca özünü göst�rm�m�kd�dir. Bel� ki, Az�rbaycan Respoblikası adı 

g�l�nd� bütöv bir mill�t v� unitar bir dövl�t anlayı�ı ortaya g�lir. Bu is�, 
g�rç�k bir tarixin üz� çıxmasını �ng�ll�rk�n, sanki ortada bölünmü� bir 

xalq yoxdur kimi görünür. Sözsüz ki, 1991-ci ild� azadlı�a qovu�an 

Az�rbaycanlı liderl�rin bel� ön�mli m�s�l�y� diqq�tsiz yana�masının acısı 

mill�timiz üçün a�ır olmu� v� olacaqdır. Buna gör�, indiki Az�rbaycan 

hakimiyy�tinin �n vacib milli borclarından biri keçmi� x�tanı silm�k üçün 

ad d�yi�imin� girm�sidir. �lb�td�  bel� olarsa, �ran v� Rus rejiml�ri ba�da 

                                                 
248 (S.Vur�un, Az�rbaycan, Az�rbaycan kitabı! Bakı 1976, s103,104) 
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olmaqla bir neç� dövl�tin s�rt etirazı gözl�nil� bil�r. Buna baxmayaraq 

Az�rbaycan dövl�tinin bu c�sur addımı dünyanın böyük k�simi t�r�find�n 

geni� alqı�lara n�d�n olar. Çünki, bir dövl�tin demokratik ilk�l�r� 
dayanaraq mill�tinin bütünün� hakim olması k�sin b�y�ni qazanan bir 

olaydır. Az�rbaycan dövl�ti is�, bel� qorxmaz addımıyla 50 milyonluq 

bütöv Az�rbaycan Xalqı irad�sin� sözd� deyil, �m�ld� yiy�l�nm�k is�yini 

göst�rmi� olar. Ba�qa yandan is�, Az�rbaycanın bölünmü� dövl�t v� mill�t 
statusu dünyada s�rgil�nmi� olar. Bu is�,  Az�rbaycan hakimiyy�ti üçün 

�b�di milli ödül249 olaraq tarixd� h�k olunar. Ancaq do�rusu, bu sorunla 

ba�lı daha da g�rç�kçi olmaq g�r�kir. Buna gör� ki, 1992-d� 
Az�rbaycanda Elçib�y mill�tçiliyi oldu�u bir dövl�td� q�fl�t� u�ramı� bir 

ulusal g�r�yin bu gün çözülm�sin� inanmaq bir o q�d�r d� m�nti�� 
uymayır. Amma bel� bir mözüz� ba� tutarsa, k�sinlikl� qurulacaq “Güney 

Az�rbaycan Türk Cümhuriyy�ti”nin qurtulu� sür�ci qat-qat qıssalacaq 

üz�rin� veril�c�k h�zin� is� olduqca az olacaqdır. Bu haqda deyilm�li çox 

söz� nöqt� qoymaqla ötü�ürük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 medaliyom, mükafat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 177

 

 

 

 

 

 

 

6. BÖLÜM 
 
 

 

Az�rbaycan davasında Türk ülküsünün vaz 

geçirilm�z rolu! 

 
 
Yer kür�sind� minl�rl� toplum ya�amaqdadır. Minl�rl� kültür, 

g�l�n�k, dil, tarix, insan kimliyi öz varlı�ını sürdürm�kd�dir. Bu varlıqlar, 

kiçik-böyüklüynd�n asılı olmayaraq k�sinlikl� bir inanca, bir tabuya 

ba�lıdırlar. Onları bir arada tutan, bütün f�rdi ist�kl�rind�n, madı 

arzularından üstün olan bir m�n�vi ba�dır. Bu m�n�vi ba�lantı çox zaman 

göz� g�lm�z, maddı d�y�r da�ımaz, insanın içind� hakim olan bir i�ıqdır. 

El� bu i�ıqla, insan qaranlıqlara qar�ı q�l�b� çalmaq yolunu çıxar. B�lk� 
insanı t�kba�ına buraxsan, öz i�ı�ından qorxuya dü�üb ya�amını itir�r 
bel�. Ancaq bu i�ıq insanın toplum vicdanına çevril�n zaman, o ölm�z 

olar, onun ya�amı ya�am g�tir�r. Toplum üz�rind� qurulmu� olan bütün 

qara duzaqları a�araq i�ıqlı g�l�c�y� yol açar. Aydındır ki, toplum 

vicdanına çevrilmi� h�r hansı inanc i�ı�ı öz görü� açısı v� ortaya qoyacaq 

g�n�l anlamda m�rk�z baxı�ı vardır v� olması da g�r�k�ndir. Bel� olmasa, 

o i�ıq deyildir, inanc deyildır.  

 

��ıq v� inanc yol göst�r�ndir. G�l�c�yin gözgüsüdür. �nsanın 

ayaqda tutulaca�ı üçün �n ba�da g�l�n güç, göz� görünm�z, ancaq göz� 



nur saçan inansal ruhdur. O üzd�n, �z�ld�n günümüz�d�k ç�kil�n bu 

ucsuz-bucaqsız ya�am yolun arayan h�r k�s ist�r-ist�m�z bir inanca 

sarınaraq yola çıxmalı olmu�dur.  

 

Sözsüz ki, yaranan h�r hansı ya�am sisteminin t�m�lind� insan 

söyl�mi dayanmaqdadır. �nsanın insan kimi ya�aması, bu ya�am yolunun 

x�rit�sinin ç�kilm�si, insan toplumunun aydın g�l�c�k görüntüsün� 
yiy�l�nm�si, qurumsal birlikl�rin qopulmaz hal� g�lm�si v� kilidl�n�r�k 

ç�tinl�r� qolaylıq sa�lamaq üçün da�ıyıcı m�fkür� yükü g�r�kir. Bu yükün 

da�ınılması çox ön�mli t�m�ll�r� dayanmalıdır. �n ba�da, bu yükün hara 

gedi�i, hardan gedi�i, niy� gedi�i, nec� gedi�i, haracan gedi�i, �n sa�lam 

v� anla�ılan gedi� yolu, gedi� yolunun öd�ni�i, önl�m yolları v� �n 

ön�mlisi ruhsal simvolu tanınmalı, tanıtılmalı v� yol ged�si toplum içind� 
kütl� anlayı�ına uy�un olaraq s�rgil�nm�sı g�r�km�kd�dir. Bu, o 

dem�kdir ki, artıq amacın ideolojik yönü b�lli, ��ıq saçacaq tasarısının250 

aydın v� m�rk�z dinamikası ortadadır. Bel� olan durumda h�r�k�t öz�l 
stratejisini ortaya qoyacaq güc� �l tapmı�dır diy� bil�rik. Ancaq, bu h�l� 
ba�lan�ıcdır. Tasarını ı�ı�a ba�lamaqdır. Bu i�ı�ı sönüklükd�n qorumaq 

yollarının aranması lazimdir. Önl�m alınmazsa, sönmü� i�ı�ın bir daha 

alovlanması ya�amlara, n�sill�r� b�d�l ola bil�r. Onun üz�rind� g�r�k�n 

öd�m�l�r, sisteml�r, savunar dü�ünc�l�r yükl�nm�li, qar�ıda olan qaranlıq 

dalanlar, ruhu dü�ür�c�k iztirablı dal�alar, yolculuq içind� olacaq �ng�ll�r 
tanınmalı, yolun u�uru qarantılanmalıdır. Toplumları mill�t� çevir�n, onu 

�b�dil��dir�n bu ı�ıqlı ruh Milli Ülkü adlanır. AtaTürk milli ülkünü bel� 
anladır:  

 

“Bunlar vicdanımıza yazılmı� gerçeklerdir; konu�ulmaz, ya�anır ! 

Elbet bu milletin bir ülküsü olacaktır, amma bu ülküler devletler 

tarafından açıklanmaz, millet tarafından ya�anır! Nasıl, bakarken 

gözlerimizi görmüyor, onunla her �eyi görüyorsak, ülkü de onun gibi, 

farkında olmadan vicdanlarımızda ya�ar ve her �eyi ona göre yaparız”251 

                                                 
250 proj�sinin 
251 ( Atatürk. Ziraet bankı.1933 yılı 29 Ekim gecesi) 
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Az�rbaycan Davasında, Türk Ülküsünün rolu üst s�tirl�rd� 
sadalanmı� hükmün eynisidir. Az�rbaycan milli kimlik �ürurunun 

biçiml�nm�sind� t�m�l rolu olan Türk dili, Türk co�rafisi, Türk tarixi, 

Türk g�l�n�yi, Türk inancı, Türk ya�am modeli, h�r �ski mill�t kimi bu 

mill�t� d�, öz�llik vermi�dir. Keçmi�d�n g�l�n adı sadalanmı� milli kimlik 

birliyini g�l�c�y� da�ıyan ba�lıca t�m�l dü�ünc� Milli �deyamız v�ya Milli 

Ülkümüzdür.  

 

Az�rbaycan Türklüyünün ulusal varlı�ının qorunma sisteminin 

yaranması, onun dövl�tçiliyi ile ba�lıdır. Tarix boyu böyük xaqanlıqların, 

dövl�tl�rin, xanlıqların, atab�y v� b�ylikl�rin varisi olan Az�rbaycan 

Türklüyü, dem�k olar ki, zaman boyu Türk hakiml�ri hegemonlu�unda 

özün� dayalı 252  formada yön�lmi�dir. Az�rbaycanın yerli hakiml�ri 
özl�rini Türk hakiml�rd�n ayrı görm�diyi üçün, Türk sistemli m�rk�z 

dövl�tl�rl� sıx ili�gid� olub, m�rk�zi dövl�tl� birg� kiçilib-böyümü�dür. 

S�lcuqlardan bu yana d�yi�ik Türk sülal� dövl�tl�rinin bir-biri qar�ısında 

güc itirm�si, h�r yerd�n artıq Az�rbaycan üz�rind� etgi buraxmı�dır. 

Sözsüz ki, bu gedi�in sonucu Az�rbaycanı da gücsüzlüy� u�ratmı� v� 
bugünkü duruma g�tirmi�dir. Göründüyü kimi, bugünün Az�rbaycanı 

bütöv deyil, özgür deyil, özg�l�rin buyunduru�undadır v� �n bariz 

deyiml� �sir topmumdur. Ya bu isar�ti q�bul edib ölm�kl� v�ya ölm�yi 

öldürm�kl� dirilm�k yolu vardır. Üçüncü yol yoxdur. Az�rbaycan 

Türklüyünün milli ülküsü burda özünü tanımlamalıdır. Bugünümüz n� 
kimi ülkü ��rtl�ri ön� qoyur?. AtaTürk ulusun yox olmaması üçün 

Çanakkalada 400,000-nin yox olmasına �mr edir. “ M�n siz� qalmaq 

deyil, ölm�y� �mr edir�m!” diy�n AtaTürk bir milli ülkünü dü�ün�r�k 

canından çox sevdiyi v�t�nda�ını ölm�y� ça�ırır. Çün ba�qa yol yoxdur, 

ya torpaq öl�c�k v�ya u�runda öl�n varsa v�t�n qalacaq!  

 

Bu bir qurtulu� ülküsüdür, ya�amaq üçün ölm�k f�ls�f�sidir. 

Bugünün Az�rbaycanı böyük k�simd� qurtulu� ülküsünü ya�ama�a 

m�hkümdür. Dem�k, ülkü donuq v� doqmatik deyil. Zamana v� duruma 

ba�lı uy�unla�ar, toplumun özül ��rtl�rin� gör�, i�ıqlı ruh roluna gir�r. 
“Bütöv Az�rbaycan, bir m�fkür�dir, ideyaldır” diy�n Elçib�y, �slind� 

                                                 
252 Self determination 



Az�rbaycanın gün ülkü h�d�fini ortaya qoyur. Az�rbaycanda bütövlük 

dü�ünc�si bir ülkü göst�risidir. Peki,253 buna yol tapma�ın t�m�l öz�tl�ri 
n�dir? Sözsüz ki, dura-dura Az�rbaycan birl��m�z. Az�rbaycanı böl�nl�r 
h�l� d�, vardılar. Onlar, bütün amaclarına �l tapmadılar. Mill�timizin 

dir�ni�i, zamanın ��rtl�ri, sümürg�çilikd� yarı�malar v.b., amill�r onların 

son h�d�fi olan Türkün yer üzünd�n silinm�si dil�kl�rini yarımçıq qoydu. 

�ndı, Az�rbaycan da var, dü�m�nl�r d� var. Dem�k, h�m ı�ıq var v� h�m 

ı�ıq dü�m�nl�ri. Türklük qar�ısını antiTürklük tutursa, Türkl�r�  dayanmaq 

yürüm�k, can verm�k v� v�t�n qurtarmaqdan ba�qa n� qalar ki! Ya�amaq, 

yaratmaq, insan kimi öz do�asına yiy�l�nm�k, barı� v� yüks�lm�kd� ortaq 

olmaq, bütün do�u�dan g�l�n kültürl�rin amacı oldu�u kimi Türkl�rin d� 
�sil dil�k v� ana amacıdır. Ancaq, bunu ist�miy�n Türk dü�m�nl�ri var. 

Bunların qaba�ında el� dayanmaq lazimdir ki, ölüm onun yanında utansın. 

Bunların qar�ısında ruh kimi görünm�z, ı�ıq kimi sönülm�z, da� kimi 

yenilm�z olmaq g�r�kir.  

 

Bir milli ideyal, bir insan inancı, bir D�d� Qorqud kimi, bir Bab�k 

kimi olmaq g�r�kir. Bunlar ölm�zdir. Bunları min k�z öldürs�n d�, milyon 

k�z diril�c�kl�r! Az�rbaycan Türkünün ülküsü bu gün bel�dirs�, yarın 

daha da, ba�qa gör�v ala bil�r. Ülkü bir ulusun ı�ıqlı g�l�c�yinin 

açarıdırsa, dem�k ki, Az�rbaycanın güneyinin qurtulu�u bir ülkü 

a�amasıdır. Çünki, Güneyin azad olmasıla 200-ildir erm�nil�rin tamahına 

çevrilmi� mill�timizin Qaraba�ı da qurtulacaqdır. Çünki, erm�nil�ri 
ayaqda saxlayan  Farsların sınır ili�gisinin �rm�nil�rl� k�sil�c�yi gün bu 

qasibl�rin d� fürs�tinin sonu g�l�c�kdir. Vaxtil� �. Elçib�y “Qaraba�ın 
azadlı�ı T�brizd�n keçir!” deyimi bir milli ülkünün siyasi göst�rg�si idir. 

Bu bir bütöv Az�rbaycan idrakının qızıl açarıdır, Qızıl almasıdır, 

�rg�n�qon inancıdır.  

 

Biz bu gün ulusal v� milli ülküyl� yola çıxmalıyıq. V�t�ni 

qurtarmasaq, insanlıq ruhumuz qurtulmaz. Sür�kli dü�m�n obrazı 

yaratmaq, sür�kli qurtulu� dü�ünc�sil� ya�anılmaz. Bu insan genini 

x�st�l�ndir�r. Bel� olan durumda g�l�ck insanlarımız da, �sir ya�ar, h�yat 

çıxmaz yumurla�a çevril�r. Buna gör�, Az�rbaycanın bugünkü ülkü 

                                                 
253 el� olarsa, hax�ı, dem�li, tamam! 
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dü�ünc�si v�t�n qurtulu�udur. Y`�ni mütl�qçi bir ülküdür. D�yi�m�zdir, 

dönm�zdir, sönm�zdir v� yumu�anmazdır. 

 

 
N�d�n “Az�rbaycan Türk Mill�ti„nin Qurtulu� Ülküsü 

Mütl�qdir? 
 
Çünki, bugünd�n sabaha salınan körpü, barı�, insan, haqq, 

payla�ım, inanc, inam, idrak körpüsü olmalıdır. Bu körpü salınmalıdır ki, 

ardı h�d�fl�r ya�asın. Körpü bir fürs�t axtarı�ıdır, bir keçiddir, bir aracdır. 

Aracı, fürs�ti bir mill�tin sonsuz �üarına çevirm�k f�lak�tdir, yalançılıqdır 

v� aldadıçılıqdır. Bu amaclara çatmaq üçün qıssa zaman dizisini 

dü�ünm�k g�r�kir. Yoxsa, n�sili-n�sil� ba�lamaq, q�hr�manlıq obrazı 

yaratmaq eyni f�lak�tdir, insanlıq faciysidir.  

 
AZ�RBAYCAN, DAHA NEÇ� N�S�L TAR�X� MÜRAC��T ETM�L�D�R? 

DAHA NEÇ� N�S�L Q�HR�MANLIQ OBRAZLARLA SÜRÜNM�L�D�R?  BU 
F�LAK�T� SON QOYMAQ LAZ�MD�R. B�R K�R�L�K �S�L 
Q�HR�MANLIQLA BÜTÜN KEÇM�� Ç�L�L�R� YOX DEM�K MÜTL�QL�Y�N� 
YA�ATMAQ G�R�K�R. ANADAN DO�ULMAYANLARA DO�UM HAQQI 
QAZANDIRMAQ, ONLARIN AZAD V�T�N, AZAD �NSAN, AZAD M�LL�T 
TOPLUMUNDA YA�AMAQ HAQLARINI QARANTIYA ALMAQ, YA�AMAQDA 
OLAN ÜLKÜÇÜ AZ�RBAYCAN TÜRKÜNÜN ULUSAL ÜLKÜSÜ OLMALIDIR. 
GÖRÜNDÜYÜ K�M�, ÜLKÜÇÜ H�M D�, DEVR�MÇ� QURTULU�ÇUDUR. BU 
GÜN V�T�N QURTULU�U ÜLKÜMÜZDÜR. QOY, YARIN N� OLACA�INI, 
AZAD �NSANIMIZ SÖYL�S�N!  

 
 

Ülkü dü�ünc� axarımız n�dir? 
 
 

1- Dünya evini ruhsuzlardan qurtarmaq. Türkün ruhu 
dünya ruhludur.  
 

Dünyanı öz övücünda b�sl�tm�kdir. Türk insan sev�rdi. 

�nsanlı�ı insan qılı�ına gir�n allahlardan qurtarmaq v� insanı T�k 

Tanrıya qovu�durmaq Türkün içind�n g�l�n ideyasıdır. �nsanın 



isiml�rd�n, iziml�rd�n qurtulu�u Türkün ya�am tipidir, g�l�n�yidir, 

f�ls�f�sidir, do�asıdır. Buna gör� d�, Türk ucada ya�ama�ı sev�r, 
köksünd�n ba�ırma�ı sev�r, do�ayla, kül�kl� oyna�a bayılar. Türk 

bütün dünya insanıyla ya�ama�ı bacarır. Çünki, buna ür�kd�n inanır. 

Dünyanın h�r yerind� Türk memarlı�ına aid olan insanlıq simg�l�rin� 
rast g�lm�m�k mümkün deyil. 

 

 

2-  Ça�da� Turan Evi yaratmaq.  
 

Türkün Türkl��m�sinin anlamı Türkçülüy� qovu�maqdır. 

Türkün Türkd�n ba�qa dostu da vardır �lb�td�. Türk insanı, çox 

öz�lliyin� gör� sevilir, ancaq sevmiy�nl�ri d� az deyil. Türkü sev�nl�r 
z�nginl�r v� sümürg�çil�r sarından �zil�nl�rdir. Sevmiy�nl�r is� 
sümür�nl�r v� onların �lind� qula dönü��nl�rdir. Bu üzd�n sevil�nl�ri 
sevgiy� qovu�durmaq üçün önc� Türkün toparlanması g�r�kir. Dild� 
bir, soyda bir, tarixd� bir, kültürd� bir, yazqıda (tal`e) bir olan çe�idli 

Türk ell�ri n�d�n Böyük Türk Evi Turanda topla�a bilm�sin ki? Yalnız 

güclü Turan, dal�alanan bayraqlarıyla, özgürya�ar dövl�tl�ril�, Oral-

Qafqaz-Zaqroslarıyla, ucaruhlu insanlarıya  Türkün dünyadakı 

“�nsanlara hürriyy�t, Mill�tl�r� istiqlal” v� “Yurdda sülh, Cahanda 

Sülh” borcunu öd�y� bil�c�kdir. Türk özünü sev�-sev� gücl�n� bil�r. 
Gücl�ndikc� is�, dünyanı sevindir�r. Çünkü, sevgi, güclü olan zaman, 

gücsüzl�r� sevgi ver�bil�r. Türkün dünyadaki insanlıq amacının açarı 

böyüm�kdir. Türk azad olduqca, sevincini, k�d�rini bir yer� 
topladıqca, dünyaya verdiyi m�n�vi ruhu böyük olur. Bunu qanıtlamaq 

üçün yalnız insanlıq tarixin� ba� vurmaq yet�r.  
 

 

3- Bütöv Az�rbaycan dövl�tini yenid�n qurmaq.  
 

Çaldıran, qarda� x�nc�ri oldu, ür�yimizi yaxdı. Gülüstan rus 

kini oldu, qollarımızı k�sdi. Türkm�nçay is�  Fars  qurqusu il� rus 

baltası oldu, belimizi qırdı. Lakin, dü�m�n Türkün ruhuna �l tapmaz 

oldu! Biz, ölm�dik, qaldıq hicran ç�kdik. Yaramızı ruhumuzla sardıq. 
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Dü�m�nd�n uzaq olduq, bir daha ür�yimiz da�lanmasın diy�, qarda�a 

da yaxın g�lm�kd� ç�kindik. Sumer ruhumuzla diri qalma�ı bacardıq. 

1920-d� nisgilli Arazın h�r iki tayında bir daha ölüm� m�hküm olduq. 

Ancaq, ölm�dik, varıq harayını ucatdıq. 1990-da bizi yıxan, özü 

yıxıldı. Bu yıxıntının altından Türk kimliyi yenid�n qalxma�a ba�ladı. 

V� indi, bunların �n böyügü, �n ucası v� �n unudulanı Az�rbaycanın 

Güney varlı�ı yüks�li�� g�lm�kd�dir. Bir keç�ri dövl�t yoldadır. O 

dövl�t, 200-illik bölünm�y� son qoyacaqdır. Bütöv bir ruh, bütöv bir 

milliyy�ti mill�t ed�c�kdir. �ki Az�rbaycan dövl�tinin birl��m�sind�n 

Bütöv Az�rbaycan dövl�ti qurulacaqdır. 1918-05-28 gününd� ilk k�z 

G�nc�d� qaldırılan ay-ulduzlu bayraq bütöv Az�rbaycan dövl�tinin 

simg�si kimi, BMT bayraqlarıla birlikd� daha böyük ulus-dövl�ti 
t�msil ed�c�kdir. Bu 7-d�n 70-� h�r Az�rbaycan Türkünün ölm�z 

dil�yidir, Milli Ülküsüdür. Bu Turan Evin�, oradan da dünya evin� 
ged�n yoldur.  

 

 

4- Güney Azerbaycan Türk Cümhuriyy�tini qurmaq.  

 

Bir Avrupalı m�nd�n sordu: “N�d�n Avrupaya g�ldiniz? Ona 

cavab verdim: Bir gün siz d�, bizim ölk�miz� sı�ınarsız �lb�t! onda 

cavabınızı alarsız!” Bu gün Amerikanın ekonomi böhranında, Çin 

kuklasının rolu kims�ni �a�ırtmamı�dır! Bu dünyada olmaz diy� bir 

n�sn�l yoxdur. Yarın sabah, �ran diy� ölk�nin da�ılmasından da kims� 
�a�ırmamalıdır. Çünki, ayaqa qalxmı� bir Güney vardır. Tarixin �n a�ır 
yükl�rini sırtında da�ıyan bir T�briz vardır, Urmu vardır, �rd�bil 

vardır, Xoyu, Qarada�ı, Z�nganı, Mara�ası, Akbatanı, Qo�açayı, bütün 

��h�r v� k�ndl�ri, bir anlamda ulusu vardır. Güneyd�, bir ölm�z ruh, 

tük�nm�z güc, bükülm�z bel vardır. “Tebriz yine de kendi ana 

gö�sünden yurtun büyük evlatlarına ve asrin inkilap havasına süt 

veriyor. Tebriz ya�ıyor ve yaratiyor. Tebriz mücadile ediyor. Tebriz 

birgün zafer kazanaca�ına inanıyır ve onun bu inancı dalga dalga 

Güney Azerbaycan,ın bütün �ehir ve köylerine yayılıyor.”254 

                                                 
254 (S. Rüst�mxanli, Ömür Kitabi, Türkiy� Türkc�si, Ça�layan m�tb��si,1998. �zmir. 

S253,254)  



 

Güneyd� qurtulu�, bütün ortado�unun qurtulu�udur. Dünya 

x�rit�sini d�yi�dir�n bir dünya olayıdır. Güneyin qurtulu�u eyn zamanda 

Türkiy�d�ki etnik sıxıntıların da sonudur. Çünki, Güneyin qurtulu�uyla 

fürs�tçi etnikl�rin cizgi a�maqlarına imkan qalmayacaqdır. Güneyin 

qurtulu�uyla h�r k�s dev bir  Fars yuxudan qalxmasını gör�c�kdir. 

M�zlumlar gül�c�k, zaliml�r is� yerl�rind� titr�y�c�kdir. Güney 

Az�rbaycan Türk Cümhuriy�ti K�rkük v� Quzey iraqın da üzünü 

güldür�c�kdir. Bu Az�rbaycan Türkünün ulusal ülküsünün qızıl almasıdır. 

Bu Bütöv Az�rbaycana, oradan Turan Evin�, oradan da is�, Dünya evin� 
ged�n yoldur.  

 

“Orda bir yol var uzaqda, 

O yol bizim yolumuzdur. 

Dönm�s�k d�, varmasaq da, 

O yol bizim yolumuzdur!” 

 

 

Ülküçü kimdir?   
 

A)  Ülküçü, h�d�fini ya�atmaq üçün ya�ar. H�r hansı inana gör�, 
fanatikl���r. Ölk�, ulus v� insan yolunda ülkü u�ra�ı ver�n zaman zaman 

m�n�vi yük alar.  �xlaq üstünlüyü qazanar. Insan sev�r olar. Ancaq, din, 

sinif, güc amacı da�ıyan ülküçü d� vardır. Bel� ülküçü insan varlı�ına 

t�hlük�lı olar. Fondamentallı�a, madiliy�, sümürg�çiliy� qulluq ed�r. Bel�  
ülküçülükl� ilgimiz olmadı�ına gör�, öz qonumuzu d�vam edirik.  

 

B)  Ülküçü, tutdu�u h�d�fini qutsalla�dırar. Yorulmadan, 

usanmadan, ��r�f v� ist�kl� ona çatmaq üçün ulusunu s�f�rb�r etm�y� 
çalı�ar. Ulusu savadla�dırmaq üçün önç� özünü eytim� kilidl�r. 

C) Ulusunun amacları yolunda verdiyi mücadil�ni özün� gör� 
t�bli�at v� b�y�ni meydanına çevirm�z, f�dakarlı�ına gör� mill�tin� 
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minn�t qoymaz. Verdiyi mücadil�ni olduqca öz adına deyil, çevr�nin 

adına qurtarma�a çalı�ar. 

 

D)  V�t�n v� insan yolu, h�r insanın vicdanından qopan bir ideal 

oldu�unda, ülküçünün d� seçdiyi yol, bir könül v� vicdan yoludur. Bu 

üzd�n g�rç�k ülküçü dayandı�ı mövqed�n m��rur olmamalı, bir çoxlarını 

da inandı�ı do�ru yol il� tanı� etmık üçün özverili olmalıdır. 

 

E) Ülküçü kims�nin üz�rind� önd�rlik tasarısı yapmamalıdır. Lider 

zaman-zaman çe�idli özüll�ril� ortaya çıxar. Ülküçünün m�hz lider olmaq 

üçün ülküçü olması, böyük az�ınlıqlara yol aça bil�r.  
 

F)  Mill�tini, v�t�nini v� insanını sevm�k, tam da h�r k�s 

t�r�find�n alqı�lanmazdır. Ulusumuzdan biril�ri sandı�ımız sapı 

özümüzd�n olan baltalar, h�r k�sd�n daha b�t�r bir ülküçünü dü�m�n 

sayar. Bel�l�ri, siyasi din�, sa�ından-solunad�k a�ırı 255  sinifçil�r�, 
totalitarçılı�a qulluq ed�n k�simdir. Bunlar mill�tüstü dü�ünc�l�rin 

padovlarıdırlar. B�zil�ri d� var ki, �ski usulları savunaraq ata-babalardan 

qalan a�ırı tör�çiliyi, tayfaçılı�ı, bölg�çiliyi v� bunlar kimi mill�taltı �ng�l 
amill�ri fanatikc� savunaraq ülküçülüyü qavraya bilm�yirl�r. Ülküçü bel� 
yıxıcı eyl�mçil�rin qar�ısında t�viz verm�d�n dayanar. 

 

G)  Ülküçü çox zaman yoxsul v� devrimçi ail�l�r içind� böya-ba�a 

çatar. Bu üzd�n ulusun çoxünlü�ünün d�rdini – özü d� ya�adı�ı üçün- 

yax�ı bil�r. Buna gör� d�, ülküçü toplum içind�ki yoxsulların �n do�al v� 
yaxın dostu v� sırda�ı sayılar.  

 

H)  Uluslar arasında �n sevil�n, güv�nil�n, m�n�viyy�til� tanılanlar 

içind� sözsüz ki, v�t�nind�n, milliyy�t dayaqlarından qopmayan 

��xsl�rdir. Türkl�r içind� bel� a�iql�r� ülküçü deyilir. Ülküçü öz sonsuz 

sevgisil�, mill�tini sa�, sol, din ehtiraslarından qurtarmaq uçun 

örgütl�nm�ni ön plana qoyar. Ulusal orgütl�nm�k yolunda �n d�rin 

özveriy� canla-ruhla hazır olar.  

 

                                                 
255 ölçü dı�ı, xız qapan 



I)  Ülküçü, toplumu çe�idli t�hlük�l�rd�n qorumaq üçün, 

dayanmadan öyr�n�r, sistemli olaraq eyitim alar, ara�dırar, t�bli�at 

alanında geri qalmamaq üçün, internet, radio-tv, yayım il�ti�iml�rind�n �n 

son çabukluqla yararlanar. Toplumdan yardım alar, k�ndl�rd�, ��h�rl�rd�, 
i� yerl�rind�, bazarda, kültür m�rk�zl�rind�, m�scidl�rd�, yaslarda, toy-

düyünl�rd�, alı�-veri� yerl�rind�, öz�l v� dövl�t idar�l�rind�, 
yetimxanalarda, qocalar evind�, toplumdan uzaq saxlanmı� insanlar 

arasında, tudsa�ı olan ail�r�rd� v.b., h�r hansı insan ya�ayan yerd� olar v� 
orada öz m�tin v� ulusal davranı�ıla örn�k kimi göst�ril�r. 

 

J) Ülküçü, eyn halda xalqçıdır. Azınlıqların haqqını savunar, 

onlara v�t�nda� gözüyl� baxar. V�t�nin k�d�rini, sevincini öz kökünd�n 

olmaya v�t�nda�larıyla da payla�ma�a çalı�ar. Azınlıqlar arasında Türk 

ülküsün� qar�ı sempatı yaratma�a çalı�ar. Ülküçü bu v�t�n –“bir�ys�l 
haqların v�t�nidir”, “burada ya�ayan bütün insanlar, v�t�nda� azadlı�ına, 

demokratik haqlara, ça�da� ya�am irad�sin�, vicdan özgürlüyün� 
yiy�dirl�r,”- f�ls�f�sin� inananır. Bu haqların �n içd�n qorucusudur. 

 

K)  Ülküçü, h�m d� hüquq üstünlüyün� ba�lı milliyy�tçidir. 

Dövl�tçilik sistemin� dayaq olan, öz davranı�larında dövl�tin varlı�ını 

olumsuz etgil�rd�n uzaq tutan, qanun, hüquq, icra dayr�si dı�ında suçlu 

davranı�lara boyun qoymayan dövl�tçi bir ulusçudur. 

 

L)  Ülküçü soyçudur. Buna gör�, ülküçü üçün yalnız ya�adı�ı 
v�t�n deyil, harda ya�amasından asılı olmayaraq onun üçün, önc� soyda� 
qavramı ön�m da�ımaqdadır. Bir ülküçü Az�rbaycanda ya�ayan halda 

Qibrisd�, Afriqada, Ortasiyada, Çind�, Türkiy�d� v.b. yerl�rd� ya�ayan 

bütün Türk soyda�larını da, dü�ün�r. 
 

M)   Az�rbaycanlı Türk Ülküçüsü, v�t�nini, ulusunu, �n qıssa, 

arxayın, ulusal yollarla demokratik, ça�da�, insancıl, LA�K Bütöv 

Az�rbaycan Dövl�çiliyin� götürm�k �zmini da�ıyan, qudsal amac v� milli 

ideya u�runda ölçülm�z özveril� çaba göst�r�n Türkçü-qurtulu�çu 

soyda�dır. 
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Güneyd� �n �lk Mill�tçi, Qurtulu�çu, Ülküçü Örgütl�ri 
 

Qıssa gözatma! 

 

 1988-d�n etibar�n Az�rbaycanın quzeyind� milli dövl�tçilik 

u�runa ged�n sava�ın Güney� yol tapması çox az zaman aldı. Az�rbaycan 

milli-azadlıq h�r�katının lideri �.Elçibey,in karizmatik 256  etgisinin 

Güneyd� olan göst�risi kiçik quruplarda özünü göst�r�r�k, get-ged� 
böyüm�y� ba�ladı. Quzey h�r�katının sarından Güney� yamsıyan bütövlük 

�üarlarının on ill�rl� önd�rsiz qalan güneylil�rin ruh yüks�li�in� n�d�n 

olma�a ba�ladı. Güneyd� g�nc aydınlar “Az�rbaycana milli-azadlıq” �uarı 

altında t��kilatlanma�a ba�lamı�dır.  

 

"Vahid Demokratik Az�rbaycan T��kilatı"- VDAT, "Güney 

Az�rbaycan Türk Dirç�li� T��kilatı"- Dirç�li�, "Az�rbaycan Milli 

T��kilatı"- AMT, "Güney Az�rbaycan F�dayi T��kilatı"- GAFT", Güney 

Az�rbaycan Xalq C�bh�si"-GAXC, "Az�rbaycan Qurtulu� T��kilatı"- 

AQT, Biraz sonra "Az�rbaycan kültür Oca�ı"- v� 10-larla öyr�nci v� g�nc 

h�r�katların yalnız v� yalnız Az�rbaycan güneyinin milli qurtulu�u 

maraqlandırırdı. Sözsüz ki, adı sadalanmı� bu qurumları, Az�rbaycan 

M�rk�zli Türkçü Dü�ünc� Sisteminin ilkin örgüdl�nm� forması 

adlandırsaq yanılmamı�ıq. Bu qurumlarda topla�an g�nc mill�tçi k�simin 

Türkçülük, bütövçülük ideyasının g�li�m�sind� Elçib�y sevgisi böyük rol 

oynayırdı. Keçmi�l�rd�n tam f�rqli olaraq Quzeyd�n Güney� g�l�n 

soyda�larımız özl�ri il� mill�tçilik �rm��anı da�ırdılar. Quzey olayları an-

ba-an Güneyd� izl�nilirdi. Quzeyd�n g�l�n h�r bir xo� x�b�r Güneyd� 
do�ma reaksiya yaradırdı. Yeni yaranmı� milli qurum-qurulu�lar,  Fars 

�ovinismin� sin�g�r�r�k mill�tin içind� ulusal t�bli�atla m��qul olurdular. 

Fars �ovinizmin� v� erm�nil�r� qar�ı yazılan divar �uarları h�r gün 

çoxalmaqda davam edirdi. Az ya�lı u�aqlar üçün qaçaq ev baxçaların 

qurulması özün� m�xsüs yer tutmu�dur. M�hz milli ilgil�r üz�rind� ail�vi 

ili�gil�rin artması da s�ngim�d�n davam edirdi. H�r gün müsiqi, teatr v� 
bir cox milli bahanalar üst� qar�ılıqlı �laq�l�r coxalmaqdaydı. Bu ara 

                                                 
256 xarakterli, ç�kici 



milli-siyasi qurumların da bu ili�gil�r içind� olmasının v� gizlic� milli 

amacların ulusla payla�ması, ulusal örgütl�nm�nin 257  nec� olaca�ına 

eynilik ba�ı�layırdı.  

 

Bu arada "Az�rbaycan Qurtulu� T��kilatı" tam mill�tçi qurum kimi 

ilk d�f� olaraq "Az�rbaycan Türk mill�ti", "Milli-siyasi", "Az�rbaycan 

Türk ülkül�ri", "�ran adlanan qondarma ölk�", "Bütöv Az�rbaycan 

Birliyi", "Türkçülük", "Müst�qillik", "Güney Dövl�tçiliyi"... kimi 

terminl�ri ortaya qoymaqla "Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü Dü�ünc� 
Sistemini" öz m�ramnam�sinin t�m�lind� yerl��dirmi�dir. 6-aylıq a�ır 
çalı�maların m�hsulu olan bu m�ramnam� 1992-ci ilin 2-ci yarısında 

1000-l�rc� sayda Az�rbaycanın h�r iki tayında yayılmı�dır. Yuxarıda 

qeyd� alınan terminl�rin i�l�k nöqt�sind�n bir neç� örn�k g�tirm�kl� bu 

qonu biraz geni� izahlanır. 

 

1992-d� �r�b �lifbasi il� T�briz,d�, latin v� kiril alfabetl�ri il� 
Bakı,da yayılan AQT-nın m�ramnam�sind�n alınan s�tirl�rd� yazılmı�dır: 

 

(S5)...”40-milyondan artıq bütöv, parçalanmaz Az�rbaycan 

Türkl�rinin anahaqqı v� tarixi ideyasının g�rç�kl�nm�si, m�nt�q�d� 
ya�ayan ba�qa sümürül�n xalqların da azadlıq mücadil�l�rin� t�kan v� 
d�st�k ver�c�kdir. AQT bu mütl�q� inanaraq böyük v� ulu mill�timizi öz 

milli müst�qil dövl�tçilik ideyasi u�runda qurtulu� sava�ına ça�ırır v� bu 

ça�ırı�ı milli-müq�dd�s cahad adlandırır! Az�rbaycan Türkl�ri heç zaman 

özg� xalqıların torpaqlarına göz dikm�mi�, lakin D�rb�nd,d�n tutmu� 
�rak il� H�m�dana,d�k olan torpaqlarının bir qarı�ından bel� vaz 

keçm�y�c�kdir.” Az�rbaycan Qurtulu� T��kilatı (AQT) yuxarıda 

göst�ril�n faktorlara gör� �ran adlanan çoxmilliyy�tli müst�ml�k�çi 

co�rafiyal qurumu qondarma, istemarçı dövl�t elan edir... 

 

(S6)..."Milli idealogiyanın t�m�l dayaqları": 

... Az�rbaycan Türk mill�ti 1913-cü ild�n b�ri  Fars-rus arasında 

ba�lanan Gülüstan müqavil�sin� �sas�n parçalanmı� duruma dü�mü�dür. 

H�min günd�n Az�rbaycanın güneyind� Türk mill�timiz Fars 

                                                 
257 qurumla�manın, t��kilatlanmanın 
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müst�ml�k�çiliyind�n qurtarmaq, mütl�qiyy�tini v� azad, müst�qil 

ya�amaq, demokratik dövl�t qurmaq haqqını öz içind� da�ımı�dır...” 

 

(S6)..."Ülküçülük"(Milli idealogiya dü�ünc�si): 

 

“... 1. H�r mill�t üçün maddi g�rç�kl�rd�n ülvi m�rt�b�d� dayanan 

sınmaz, bütöv, bölünm�z, ilahi, öz�l, milli idealogiya v� ya milli ülküdür. 

 

2. AQT Az�rbaycanın toplum bütünlüyünü dil v� torpaq birliyini, 

milli- m�n�vi kimliyini, tarixs�l varlı�ını, �ld� edib savunma ��rtini 

özg�l��dir�n idealogiyaların v� kültürl�rin ç�mb�rind�n qurtulmasında 

görür. 

 

Az�rbaycan Türk mill�tinin birinci dü�m�ni milli �xlaqsızlıq, 

antimilli yıxıcı-bölücü idealogiyaların uzun sür�n hakimiyy�ti olmu�dur. 

Türk t�f�kkürü özg� fikirliy�, yabancıya qulluq ed�n bölücü 

idealogiyalarla barı�maz durumda dayanır.” 

 

...“Bab�k igitliyini, �smayil dövl�tçiliyini, S�ttarxan 

milliy�tçiliyini, M�h�mm�d�min önd�rliyini Az�rbaycanın t�m�l 
dü�ünc�si kimi d�y�rl�ndirir.” 

... 

 

Müst�qillik 
 

“Dild�, torpaqda, tarixd�, milli kimlikd�, kütl�vi m�d�niyy�td� 
öz�ll��mi� bir toplum beynalxalq huquqlarına �sas�n milli varlı�ına, 

m�n�vi d�y�rl�rin� yiy�l�nm�li v� tam siyasi- iqtisadi, h�rbi, m�d�ni-

ictimai müst�qilliyin� malik olmalıdır...  

 

Müst�qil mill�t özünün milli dövl�tini t�l�b edir...” 

 
 



Mill�tçilik (Türkçülük) 
 

...2. “Az�rbaycanın milli ilk�l�ri v� f�ls�f� kökü 

Türkçülüyünd�dir.” 

 

...5. “Sovet Az�rbaycanı v� �ran Az�rbaycanı kimi terminl�r 
antiinsan-v�h�i v� �ovinist ittifaqının Az�rbaycan Türkün� qar�ı 
dü�m�nçilikd�n yaranmı�dır v� qondarma oldu�u üçün sür�tl� m�hv 

olunmaqdadır.” 

 

Dövl�tçilik 
 

"Az�rbaycan Türk Cümhüriyy�ti" Güney Az�rbaycan`da yaranan 

demokratik, ça�da�, düny�vi v� hüquqi dövl�tinin siyasi görüntüsü 

olmalıdır. 

 

H�r az�rbaycalının �n müq�dd�s v� g�r�kli h�d�fi Güneyin 

dövl�tçilik prosesind� canla, malla i�tirakçı olmasıdır. 

 

Bütöv Az�rbaycan ideasının ön ��rti Güney`d� qurulan dövl�tçilik 

prensipidir. Güney-Quzey problemin� bir d�f�lik son qoymaq üçün Güney 

Az�rbaycan dövl�tçiliyi tarixs�l z�rur�tdir...”258 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                 
258 (Az�rbaycan Qurtulu� T��kilatı. M�ramnam�, T�briz, 1992, AQT.Yayım Bölümü) 
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7.  BÖLÜM 

 

Ça�da� Az�rbaycanda, Elçib�yçi dü�ünc� sistemind�n 

örn�kl�r 

 
Oxudu�um kitablarda bütün dünyada Türk mill�tin� qar�ı olan 

böyük dü�m�nçilikl� qar�ıla�dım. Baxdım, gördüm ki, Rusiya 

imperiyasının, Fars  �ovinizminin, onlara qo�ulmu� erm�ni �ovinizminin 

Yunan �ovinizminin Türkçülüy� qar�ı böyük dü�m�nçiliyi var...  

 

 ...M�n Türk mill�tçisiy�m v� bununla f�xr edir�m. Ancaq bizim 

Türk mill�tçiliyimiz �ovinizm�, irqçılıya qar�ı olan bir ideyadır. Bizim 

mill�tçiliyimiz milli özünümüdafi�, Türk milli ruhunun qorunması, onun 

dirç�ldilm�si, dünyaya çatdırılması v� Türk birliyin� nail olmaq u�runda 

mübariz�dir. Türk birliyinins� ilkin yolu Az�rbaycanın birliyind�n keçir.  

Türk birliyin� yeti�m�k üçün önc� Az�rbaycanın birliyin� nail olmaq 

lazimdir. Qar�ida duran m�s�l�l�rd�n biri budur.  

 

Stalinin t�rifini Sovet m�kt�bl�rind� hamıya �zb�rl�dirdil�r. 
M�nd� birinci kursda imtahanda o t�rifi deyirdim. �kinci kursda b�zi 

kitabları oxuyandan sonra o t�rifl� razıla�madım. Fikirl��dim ki, b�s 

mill�tin t�rifi n� cur ola bil�r? 

Bilirsiniz, mill�t� vahid bir t�rif verm�k mümkun deyil. Dünyada 

el� �eyl�r var ki, onların vahid t�rifi olmur. M�s�l�n, "elm"in vahid t�rifi 



yoxdur, "insan"ın vahid t�rifi yoxdur. Insanın vahid t�rifi yoxdursa 

mill�tin d� t�rifini verm�k ç�tindir.  

 

Stalin deyirdi ki, mill�tin mill�t olmasından ötrü onun �razi birliyi 

olmalıdır. Amma Stalin o t�rifi ver�nd� �srail dövl�ti h�l� yoxdu, ancaq 

y�hud milleti is� vardi. Yaxud heç kim dey� bilm�z ki, qaraçı mill�ti 
mövcüd deyil, halbuki onun v�t�ni yoxdur. 

 

Mill�t bir insan toplumudur. O toplum bir m�d�niy�ti da�yır, bir 

dild� danı�ır, bir �qid� v� m�fkür�nin da�ıyıcılarını birl��dirir. B�zil�ri 
deyir ki, mill�ti eyni qana m�nsub olanlar yaradır. Burada bir az h�qiq�t 
var, ancaq o, tam deyil. Axi insan yanlız bioloji yox, hem d� ictimai 

varlıqdır. Ictimai varlıq olanda artıq burada materiya gücsüzdür. Ictimai 

varlıqda sa, m�d�niyy�t v� m�fkur� birliyi var. 

 

Türk kimdir? ola bil�r ki, o, qan baxımından Türk olsun, ancaq 

Türk� dü�m�n olsun v� ba�qa mill�t� xidm�t etsin, m�fkur� v� 
m�d�niy�tc� Türk olmasın. Dem�li, o, Türk deyil. Ancaq ola bil�r ki, 

ba�qa xalqın nümay�nd�si olsun, ancaq Türkc� danı�sın, Türk 

m�d�niy�tini da�ısın, Türk mill�tin� xidm�t el�sin, ictimai varlıq olaraq 

Türk kimi f�aliyy�t göst�rsin. O daha çox Türkdür. 

 

Bel� söhb�tl�r çox gedib. M�s�l�n, Pu�kin kimdir-rusdurmu, yoxsa 

�r�b? Qanını götürs�niz �r�b qanıdır, ancaq yaradıçılı�ına gör� ona �r�b 

�airi dem�k olmaz. Dem�li, ictimai varlıq kimi rus �airi olub. Yaxud 

Drayzer� heç zaman Alman yazıçısı demirl�r; o, milliy�tc� Alman olsa da, 

Amerika med�niyy�tinin da�ıyıcısıdır, ona gör� d� içtimai varliq kimi 

götür�nd� amerikandır. Ba�qa sözl� mill�ti t�yin ed�rk�n m�d�niyy�t 
da�ıyıcılı�ının üstünlüyü daha böyükdür. 

 

Türkçülükd� d� biz qanı �sas götürs�k materialist olacayıq, yox, 

m�fkür�ni �sas götürs�k, idealist. M�n n� materializmin �leyhin�y�m, n� 
d� idealizmin. Bunlar mübahis�li m�s�l�l�rdir. �dealizmin d�, 
materislizmin d� biz� verdiyi müsb�t v� xo� n� varsa ondan istifad� 
etm�liyik. Materializmin bu hiss�si var ki, h�r �eyi Allahın umuduna 
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qoymur. M�s�l�n, ya�ı� ya�ır, havaya bulud g�lir, kül�k �sir, bunlar 

Allahın i�idir. Bu, t�bii�tin i�idir, niy� Allaha aid edirs�n? Y`�ni 

materializim deyir ki, t�bii öry�n; h�r �eyi Allahın adına yazıb t�nb�l-
t�nb�l oturma. Allah insanı yaradıb ki, h�r �eyi öyr�nsin, bilsin.   

 

M�n daha çox materialist deyil�m, m�n idealist�m. Ona gör� d�, 
"Türk" v� "Mill�t" dedikd� öz mill�timi n�z�rd� tuturam. M�rake�d�n 

ba�lamı� �raq,a d�k, �imali Afrikadan bel� �r�b mill�ti, �r�b dövl�tl�ri 
oldu�u kimi, A� d�nizd�n ba�lamı� Sakit okeana d�k, uzaq ��rq� d�k 

hamısı Türk torpaqlarıdır, böyük Türk mill�tidir. Sayını 250 miliyon da 

d�yirl�r, 270 milyon da. M�nd� bu mill�tin evladiyam. Onların arasında 

biz birinci olaraq Az�rbaycanı bu veziyy�td�n çıxartmalıyıq, çünki 

Az�rbaycan, ya�adı�ımız bu torpaq  �sir durumdadır, erm�ni i��alı 

altındadır.  Xalqımızın bir hiss�si Rusiyaya gedir, bir hiss�si Gürcüstana 

qaçıb. Böyük, �sas hiss�si d� Fars rejiminin, Fars �ovinizminin, Tehran 

rejiminin hakimiyy�ti v� i��alı altındadır. Axı n� üçün 40 milyonluq 

Az�rbaycan Türkü param-parça olsun? Niy� birl��m�sin? Niy� onun vahid 

dövl�ti olmasın? Ancaq m�n Do�u Türküstan haqqında da,  Qibris 

Türkl�ri haqqında da, Güzey �raqda ki soyda�larımız haqqında da 

du�unur�m, Çind�, Yaponiyada ya�ayan Türkl�rl� d� maraqlanıram. 

Ruslar Volqa boyundan, Moskva etrafından tutmu� ta uzaq Sibir� d�k 200 

il TÜRKL�RI qıra-qıra o torpaqları i��al el�dil�r. M�s�l� qaldırıb 

beynalxalq m�hk�m�y� verm�k lazimdir ki, tarixd� bel� bir v�h�ilik olur, 

Bu v�h�iliyi tarix qınasın.259 

 

 

Ulus ür�yin� iz salan Elçib�y.  
 

Gördüyüm, tanıdı�ım �bülf�z Elçib�y. 

 

K�l�kid�n Bakıya dön�r-dönm�z Az�rbaycanın Güneyind�n olan 

soyda�larımız il� görü��n �. Elçib�y, sankı böyük arzusuna çatmı� kimi, 

özünün Güney� olan sonsuz sevgisini gizliy� bilmirdi. Bey eyni zamanda 

                                                 
259 Bu bölümd� ki bütün söyl�n�nl�r, Elçib�y� aiddir. 



Güney� olan ümidini, bu ümidin çox tez bir zamanda g�rç�k olaca�ına 

d�rind�n inanırdı. O, Güneyd� milli dirç�li� v� oyanı� sür�cinin çox 

sürmiy�c�yini, bir neç� il içind� milli qurtulu� sava�ına gir�c�yini d�rin 

bilims�llikl� isbat edirdi. Bir gün Bütöv Az�rbaycan Birliyi (BAB) 

toplantısı keçirk�n B�yin köm�kçil�rind�n biri iç�ri girib, BBC ajensinin 

tv ekibinin gözl�m�yini çatdırdı. B�y bu haqda toplantıda olanlardan fikir 

ist�di. Hamı toplantının dayandırılmasını v� BBC qurupunun q�bul 

olunmasını m�sl�h�t gördül�r.Toplantı sona çatdı. B�y, bir dilmancı, bir 

Az�rbaycan Xalq C�bh�si Partiyası (AXCP) müavinini, bir d� m�ni öz 

ota�ında saxladı. Çox sorular olundu. B�y soyuq qanlılıqla soruları 

yanıtladı. Soruların biri Güney� göreydi. Bey m�ni göst�r�r�k o sorunun 

cavabını m�n� buraxdı. Bey o sualı �n d�rin t�rzd� cavablandıra bil�rdi. 

Ancaq, B�y �n kiçik imkanlardan yararlanıb, ba�qalarını yeti�dirm�y� 
çalı�ardı. B�yin �n ön�mli öz�likl�rind�n biri d�, açıq v� aydın sözlu 

olması idi. H�min oturumda BBC jornalisti B�y� bel� soru verdi:  

 

”Siz bir daha Az�rbaycan Prezidenti olabils�niz, yen� d� Bütöv 

Az�rbaycan v� Güney m�s�l�sini qaldıracaqsınız?” B�y cavab verdi: “Siz 

bu mill�ti ba�a dü�ürsünüz. M�n mill�timin xadimiy�m, m�nim mill�tim 8 

milyon deyil, O, 40 milyondu v� rus- Fars hakiml�ri �lil� parçalanıbdır. 

Siz bilin ki, m�nim prezidentiliyim Güneyi unutmaq ��rti il� olsa, m�n 

k�sinlikl� prezidentiliyi buraxaram.” 

 

Gör�vimin icabına gör�, T�brizd�n g�l�n böyük insanlarımızdan 

birini b�yin evin� aparmalıydım. Onlar birinci k�z bir-birini görürdül�r. 
Zamanı g�linc� ev� girdik. Ev çox s�ssiz v� q�rib� görünürdü. Ba�qa 

günl�rin s�s-köyü v� qalabalı�ı yox idi. Evin bel� s�ssizliyini soru�dum. 

B�yin köm�kçisi T�brizd�n g�l�n qona�a gör� B�yin bel� ist�diyini 

söyl�di. B�lli oldu ki, B�y heç zaman görm�diyi qona�ı üçün bütün 

bugün� k�sinl��mi� ev görü�l�rini l��v etmi�dir. Biz ev� gir�rk�n b�y özü 

bizi qar�ıladı. O, qonaqla qucaqla�dı. Onlar bir-brind�n uzaq dü�mü�, 50 

illik qarda� kimi göz ya�larını tuta bilmirdil�r. Bel�ki, neç� anlıq bu nisgil 

tablosu, h�l� d� gözümün önünd� ya�amaqdadır. Saatlar sür�n bu görü�d�, 
B�y T�brizin küç�l�rini, döng�-buruqlarını, mill�tin ya�amını v� h�tta 

fotbolunun durumunu soru�urdu. M�n, B�yi tanıyan bir insan kimi bel� 
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durumlarla çox qar�ıla�ırdım. O, bir v�t�n sevdalısı kimi, dünyanın �n uca 

zirv�sini bel�, mill�t bahasına d�yi��n deyildi. M�n bir sözü t�krar-t�krar 

B�yd�n e�idirdim. O, deyirdi: “Bu mill�t o zaman köl�likd�n qurtarar ki, 

bütövlüyün� qovu�sun. B�zil�ri Quzeyd� oturub müst�qill�m sözünü 

dayanmadan deyirl�r. M�n deyir�m ki, Quzey yalnız v�t�nimizin kiçik 

bölm�sidir. Ölk�mizin böyük qismi özünd�n qat-qat z�yif v� az olan  Fars  

rejimi �lind�dir. Bunu heç zaman  Fars �ovinistl�ri t�k ba�ına ed� 
bilm�zdil�r. Bu böyük dü�m�nl�rimizin �lil� olmu�dur. N� zamanad�k bu 

v�t�n birl��m�yib, tam müst�qillikd�n danı�maq olmaz! Bu bizim 

taleimizdir.” B�y hep bel� oldu, bel� ya�adı v� bel� ideya yaratdı. Orda ki 

deyir: “M�nim h�yatımın m�nası Bütöv Az�rbaycandır.” �slind� 
mill�tind�n danı�ır. O,  S�ddamın r�smi d�v�tini r�d ed�n zaman bel� 
cavab verir: 

 

“M�n mill�timin qatili il� bir yerd� olanmaram. Onda K�rkükda 

m�ni l�n�tl�m�zl�r mi?” �bülf� Elçib�y 1970-l�rd� rus KQB-sinin �n 

ciddi problemin� çevrilmi�dir. O, rusların qar�ılıqlı m�sl�k rü�v�tl�rini �n 

c�sar�tli reakiyonlarla cavablandırmı�dı. El� m�hz ona gör�, 1975-ci ild� 
komonist rejimi t�r�find�n tutuqlanaraq �n a�ır ruh v� can t�ziql�r� 
qatlanmı�dır. B�y, bu haqda bel� deyirdi:  

 

“O zaman KQB m�hk�m�sind� m�n� üç suç k�silmi�dı. M�n özüm 

d� bu suçlardan qaça bilmiy�c�yimi ba�a du�urdum. Ona gör� d�, yalnız 

mill�timin milli hüquqlarından müdafi�y� üstünlük verirdim.” 

 
B�yin 3 böyük cinay�ti(!?) bunlar idi: 
 
A)    Xalqlar Dostlu�una qar�ı çıxmaq. 
 
B)    PanTürkizm ideyasını t�bliq etm�k. 
 
C)   Komonist Partiyası v� Sovet dövl�tin� qar�ı dir�nm�k. 
 
Dem�k B�yin bu böyük cinay�tl�rinin(!) m�rk�zind� d�rin v� 

d�yi�m�z v�t�n sev�rliyi dayanmı�dır. Göründüyü kimi rus v�  Fars  



�ovinistl�ri eyni ka�azdan, davatdan v� boyadan yararlanırlar. B�y, mill�t 
sarından sevildiyi halda, ill�r boyu mill�tin malını, m�n�viyy�tini v� adını 

o�ürlayanlar t�r�find�n v�h�ic�sin� qamçılanırdı. Onlar b�yin ist�r 1990-

dan önc�, ist�rs� d� sonra, �n qatı dü�m�ni oldular. B�y özü bu haqda 

deyir:  

 

“Onlar iki d�st�d�n ibar�tdil�r. Özümüzd�n olan bilgisizl�r� dua 

edir�m, tez-gec özl�rin� g�l�c�kl�rin� inanıram. �kincil�r is� 
dü�m�nl�rdil�r. Dü�m�n Türkün qeyr�t v� kiyas�tini yax�ı ba�a dü�ür. 

Bizd�n bizi daha da yax�ı tanıyan dü�m�n, bizim ayıq dü�m�yimizd�n 

qorxuya dü�ür. Bu üzd�n bizim ayıq dü�m�m�yimiz üçün milyonlar dolar 

x�rcl�m�kd�n bel� ç�kinm�yir.” 

 

Üzd�n göründüyü kimi, B�y heç d� m�zlum ya�amadı. O, ideyallı 

ya�adı. �ri dü�ünc�li, açıq gözlü, uca sözlü v� bir sözl� mill�ti kimi deyil, 

mill�t� gör� ya�adı. Buna gör�, mill�tini qara gün� oturdanlarla heç 

barı�madı. Onlara dayima l�n�t ya�dırdı. B�y, yalançı arxada�lıqdan, 

ufanmaqdan, yaltaqlıq v� ��xsiyy�t rü�v�tind�n nifr�t edirdi, bel� 
arxada�ları çox tez tanıyırdı, amma dil� g�tirmirdi. Yalnız Türkiy�nin 

Gülxana x�st�xanasındadır ki, gözü �b�diyy�t� yumulan anda nam�rd 

dostlardan giley� qalxır. O, uca Türk mill�tin, Az�rbaycan Türk mill�tin�, 
Türk g�ncliyin�, Az�rbaycan g�ncliyin� müraci�td� bulundu�u halda, bir 

ömür ona yalan danı�anlara yalnız bir qisa xatırlatma buraxır:  

 

“M�n çox gec bildim ki, x�rç�ng x�st�liyin� tutulmu�am. Ancaq 

siz bunu �vv�lc�d�n bilib m�nd�n gizl�tmi�diniz ki,...”. 

 

Birc� sözl�, Demokrat mill�tçi dediyimizd�, sad�lik, saf ür�klilik, 

t�k davranı�lılıq, sola, sa�a, ifrat dinçiliy� bürünm�m�k kimi insancıl 

öz�llikl�r olarsa, gördüyüm, tanıdı�ım Elçib�y, bunların hamısını bir 

yerd� yiy�l�nmi� birisi idi. 

 

B�y, bir g�rç�k mill�tçi idi. Onu tanımaq üçün k�sinlikl� Tatarı, 

Qıpca�ı, K�rk�zi, Özb�ki, Qırqızı, Qaza�ı, Türkmanı, Türkm�ni, 

Türkiy�lini d�, Az�rbaycanlı q�d�r sevm�k g�r�kir. O, “M�n Türko�lu 
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Türk�m”sözünü diy�nd�, bir h�yat f�ls�f�sini ortaya qoyurdu. Türk 

sözünü çeyn�-tüpür ed�nl�r� qar�ı s�rt olurdu. Onlara qar�ı heç d� h�lim 

v� yumu�aq davranmırdı. O, tutdu�u yolda inadlı, ideyada s�rt, mill�t 
qar�ısında tabsız, onun dü�m�ni qar�ısında is� �yilm�z idi. B�zil�rin� 
gör�, güya B�y kims�nin ür�yini incitm�k ist�m�zdi. Bu söz t�kli-dibli 

yalandır. B�yin mill�t qar�ısında sevdalı olmasının �n böyük t�m�li mill�t 
dü�m�nl�rin� qar�ın s�rt ür�kli v� intiqamçı olması idi. O, ist�diyi an 

Tehranı v� Moskvanı özün� dost tuta bil�rdi. Zat�n onlar bu i�d� çox da 

israrlı v� ist�kli idil�r. Onlar, B�yin Az�rbaycanda olan m�n�vi gücünü 

yax�ı ba�a dü�ürdül�r. Öz�llikl� Moskva v� Tehran b�yin ideyallarının 

onlara qar�ı oldu�unu bilir v� bu qonuda b�lk� b�y il� bir sazi�� 
girm�kl�rini umurdular. Ancaq, b�yi maraqlandıran yalnız mill�t v� ölk� 
m�nf��tl�ri idi. Onun qar�ısında iki yoldan ba�qa seç�n�k yox idi:  

 

“Ya milli m�nafei tutub ba�ımsız olmaq g�r�kir, ya mill�ti v� 
torpa�ı öz aralarında pay-bölü� �d�n dü�m�nl�rl� bazarlı�a getm�k yolunu 

seçm�lis�n”. B�yim h�r atdı�ı milli-siyasi addım özgürlük v� ba�ımsızlıq 

irad�sinin simg�sidi. O, yalnız öz mill�ti üçün çabalırdı. Ancaq n�d�ns� 
bu çabalar Moskva v� Tehrana qar�ı s�rt pozosiyon sayılırdı. Öz�llikl� rus 

hegemonlu�una qar�ı atılan addımlar dünya miqyasında çox normal 

görüns� d�, bölg�d� bir siyasal skandala çevrilirdi. 1992-ci il hazıranda 

(Avqost) �.Elçib�y Az�rbaycanın ilk demokratik seçiml�rind� böyük 

çoxunluqla prezident oldu.  

 

O, ilk addımlarından birini rus ordusunun t�mamil� 
Az�rbaycandan çıxarılmasına h�sr etdi. Russiyanın h�d� qorxusuna qar�ın 

daha da qorxmaz siyas�t ir�li sürdü. B�y sonralar bu h�r�k�tini bel� 
açıqlayırdı:  

 

“M�n bel� hesab edirdim ki, Az�rbaycanın Güney h�r�katı h�mi�� 
rus dövl�tinin �lil� qana b�l��ir. �g�r rusların ordusu Güneyd�n 

uzaqla�arsa, Tehran t�k ba�ına Güneyin h�r�katını basdıra bilm�z. Buna 

gör� biran rusların Güneyd�n uzaq tutması lazim idi.” �bülf�z b�y 

prezidentk�n R�fz�ncanıdan �rana getm�k üçün r�smi d�v�t aldı. B�y bu 

haqda deyirdi:  



“Onlar m�ni böyük t�mt�raqla qar�ılayacaqlarını deyir v� bu 

s�f�rin Tehran-Bakı arasında dostluq vasit�si olaca�ını vur�ulurdular. 

Tehran m�nd�n cavab gözl�yirdi. Bu üzd�n �ran s�firi m�niml� görü�m�k 

ist�mi�dir. Görü�d� Tehran s�firi R�fs�ncanının k�tbi m�ktubunu v� 
d�v�tin t�krarını m�n� çatdırdı. M�n s�fir� söyl�dim ki, m�nim üçün 

ön�mli olan T�brizdi, m�ni Tehran maraqlandırmır. Tehrana da g�l�si 

olsam, önc� T�briz� g�lm�li, v�t�nimin torpa�ını öpm�liy�m.”  

 

B�y mill�tinin dü�m�nl�rin� qar�ı bel�nçi idi. B�yin h�r bir ulusal 

davranı�ı Az�rbaycan dü�m�nl�rinin ür�yin� z�h�rli ox kimi taxılırdı. O, 

Tehranın bir h�d� notasına qar�ı bel� cavab verirdi:  

 

“�g�r bir T�brizd�n danı�ırıqsa, Tehran bunu bilm�lidir ki, ora 

bizimkidir. Orada ya�ayan Türkl�r bizim v�t�nda�larımızdır. �slind� 
Tehran, Az�rbaycanın iç i�l�rin� qarı�maqda haqlı deyil.”  

 

Bugün, �. Elçib�yin bu kimi sözl�rin� irad tutan siyas�tçi 

müdd�il�rimiz, �n azından onun s�rgil�diyi bel� qorxmaz v� açıq 

siyas�td�n öyr�ndikl�rini unutmamalıdırlar. B�y g�rç�k bir lider idi. O, 

h�r �eyd�n önc� mill�tin gözünd�n qorxunu çıxarma�ı, kül� 
t�s�vvürl�rd�n azad etm�yi planla�dırırdı. Bu yolda mill�tin özün� 
güv�n�n B�y, h�r an mill�ti uca tutma�a, ruhunu yüks�tm�y� çalı�ırdı.  

 

“M�n hamını qurtulu�çu yoluna ça�ırıram. Quzeyd� erm�ni 

i��alçılarını r�dd etm�k, D�rb�ndi almaq, Güneyd�  Fars  �ovinizmini, 

�ran rejimini r�dd etm�k, Az�rbaycanın müst�qilliyin� nayil olmaq, v� 

Az�rbaycanı birl��dirm�k, bu ideya qalib g�l�c�k! Bu, gec d� ola bil�r, tez 

d�... ” 

 

Elçib�y h�mi�� Az�rbaycan üçün ba� b�l�sı olan quru siyas�ti 
qarqı�layır, Az�rbaycan dövl�tini milli olma�a, milli–siyasi h�d�f tutma�a 

ça�ırır:  
 

“Az�rbaycan bir bütöv olaraq dü�ünülm�lidir. Bu dü�ünc� önc� 
dövl�t t�r�find�n ir�li sürülm�li, sonra mill�t içind� ad�t olmalıdır. 
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Az�rbaycanı kiçildib Quzey-Güney� bölm�k, m�n Bakılıyam, m�n 

Mara�alıyam, m�n N�xcivanlıyam kimi ifad�l�r yerli bazlıqla  üst-üst� 
dü�ür. Bu baxı�ı ir�li sür�nl�r, özl�ri bilm�d�n �sir ya�amalarına imkan 

yaraldırlar.”  

 

Elçib�y siyas�ti milli ideolojik t�m�l� dayanırdı. B�y� gör�, siyas�t 
yalnız o zaman siyas�t kimi dü�ünülür ki, ortada etnik probleml�r kimi 

t�yin edici sorunlar olmasın. Nec� ola bil�r ki, insan torpa�ının v� 
mill�tinin dü�m�n �lind� olmasını görsün v� yalnız quru siyas�tl� 
u�ra�sın? B�y bel� hesab edir ki, Az�rbaycanda s�ad�t açarı bütövlük 

ideyasındadır. Ona gör� ba�qa mill�tl�rd�n f�rqili olaraq ölk�mizin 

demokratikl��m�si, ça�da�lı�a qovu�masının yolunu bütövlükd� görürdü. 

O, Az�rbaycandan danı�anda önc� milli dayaqları, sonra is� siyasi ��rtl�ri 
ön� ç�kirdi. Bu üzd�n B�y� gör�, Az�rbaycanın dövl�t siyas�ti milli-siyasi 

mahiyy�t da�ımalı v� bu qonuda israrlı olmalıdır. 

 

�bülf�z Elçib�y d�rin milli –siyasi xadim kimi, h�m d� böyük 

idolog v� sosiolog idi. 1975-ci ild� Komonist Partiyası m�hk�m�sind� 
dediyi söz bir ideolog-sosiolog insanın ifad�si deyilmi ?  

 

“Ba�qa xalqların payasına söyk�n�n imperiyalar da�ılar.... Bu 

qurulu� da�ılacaq!” Milli dü�m�nin üzün� baxa-baxa onu kiçiltm�k ona 

vurulan �n böyük ruh darbasıdır. Dü�m�ni ruhdan salmaq metoduna 

dayanan milli liderl�r xiyal p�rv�r sanılsalar da, �slind� heç d� bel� deyil. 

B�y mill�tinin var potansiyalını bütün boyutları il� tanıyır, ölçül�yirdi. O 

mill�tin böyüklüyünd�n do�an m��lubiyy�ti do�al sanır, birgün bu 

böyüklüyün yenid�n qurulaca�ına da do�al yana�ırdı:  

 

“Mill�t, mill�t olarsa üz�rin� �yl���n bütün k�d�r qubarları silib, 

gün��in parıldamasını yen� gör�ç�kdir.” O, milli inamı v� irad�ni bütün 

q�l�b�l�rin anası hesab edir, inamsız toplumu b�db�xt v� kül� sanırdı. 

�dealizmi realizmin beyini adlandırırdı. B�yin ülkü dü�ünc�si m�hz 

mill�tin� aid deyildi. O, ümum insanları birlikd� v� barı� içind� görm�k 

ist�yirdi. Ancaq B�y� gör�, h�r mill�t önc� öz s�ad�t yolunu tapmalı, o 

yola çatmaq üçün sobj�l�rini gücl�ndirm�lidir. 



 “Bir �er var. �st�yir�m ki, o, bizd� el �erin� çevrilsin”: 

 

Orda bir yol var uzaqda; 

O yol bizim yolumuzdur!  

Dönm�s�k d�, varmasaq da,  

O yol bizim yolumuzdur!            

 

Özünü aydın sanıb, mill�tini b�y�nm�y�n b�zi x�st� soyda�ların 

çamuru hep mill�tçi k�simin� atılark�n, B�y d� paysız qalmayırdı. B�yin 

açıq sözlü olması, hamıdan artıq Komonist partiqratları, rü�v�tçi 

broqratları, rus- Fars  vur�unlarını v� Az�rbaycanı içd�n bölm�k 

ist�y�nl�ri rahatsız idirdi.     B�y, bu k�sim� heç zaman üzü gül�r olmadı. 

O, bel� dü�ünürl�ri c�miyy�td�n t�crid olunmu� �xlaq yoxsunları 

adlandırırdı. Bu mill�tin onlardan h�r an z�r�r gör�c�yini dil� g�tirirdi: 

 

 “Mill�tin� yalan danı�anlar, �n ba�da mill�tin inki�af v� 

demokratiya yolunu k�sirl�r. Onlar �slind� öz balalarına da  r�hm 

etmirl�r!”  

 

B�y mill�timizi çox d�rind�n tanıyırdı. �nsanların haqqında az 

danı� sa da onların siyası durumunu, n� yerd� oldu�unu, k�sim ba�lılı�ını 

göz�l bilirdi. B�z�n kims�l�rin haqqında B�y� uzun-uzun �ikay�tl�r 
g�lirdi. B�y bu gileyl�ri çox hövs�leyl� qulaq asır, �ikay�tin müsb�t-m�nfi 

yollarını bir-birind�n ayırır, barı� yollarını axtarırdı. H�min �ikay�tl�rin 

biri m�nim üçün çox maraqlı idi. Tanı� oldu�um bir �aki qarda�ın 

cavabında, B�y bel� söyl�di: 

 

“Sizc�, m�n �trafımda keç�nl�ri bilmir�m mi? Onlar gec�-gündüz 

i�l�yir t��kilat yaradırlar, siz is� gün ortaya d�k yatır, ax�amlar is� 
çayxanada onların dalında danı�ırsınız.Yax�ı olar ki, �sil günahı özünüzd� 
axtarasınız.”  

 

B�y çox s�mimi v� düzgün qazi idi. Bel� hallar BAB-da, AXC-d� 
d� çoxlu ba� verirdi. Öz�llikl� BAB-da oldu�uma gör� bu kimi hallarla 

h�r gün üzl��irdim.  
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�bülf�z Elçib�yin �n ön�mli öz�llikl�rind�n biri d� tarix� baxı�ı 
idi. Baxmayaraq ki, B�y h�r Az�rbaycanlı kimi tarixi sovet dövl�tçiliyi 

etgisi altında öyr�nmi�dir. Amma gördüyüm klasik tarixçil�rin t�zi il� 
B�yin baxı� açısı tam ayrıydı. O, tarixi na�ıl kimi d�yil, torpaq ür�yind� 
gizl�dil�n h�qiq�tl�r kimi axtarırdı. BAB-ın d�yirmi 

masalarında(konfrans) tarixçil�rl� ba�-ba�a qoyan B�y, tarixin ozmanlar 

görm�y�n üzünü onlara göst�rirdi. B�y tarixçi ozmanlar qar�ısında yeni-

yeni sorular qoyur, onları daha d�rin bilgil�nm�y� sövq edirdi. B�y� gör�, 
mill�ti kül�likd�n qurtarmaq üçün yönt�mli tarix bilgisi g�r�kir. 

Toplumun ulusla�ması metodik bilgil�ndirm� ist�rs�, onun t�m�lind� tarix 

bilgisi yatmaqdadır. Tarix dü�ünc�sind�n yoxsun bir toplum, öz milli 

psikolojisini, etno-co�rafi varlı�ını, sosial kimliyini, ülkü dü�ünc�sini, 

ulusal �xlaqçılı�ını, dil f�ls�f�sini d� yiy�l�n� bilm�z. Bu üzd�n, �n kiçik 

g�rç�kliyini görm�kd�n bel� aciz qalar. �çd�n asimil� olma�a ba�layan bu 

toplumun �n k�s�rli anti-asimil� vaks�ni is� tarix bilgisidir. Tarix bilgisi 

bir toplumun ulusa dönm�si üçün ön ��rtdir. �sir toplumlarda is� bu ��rti 
yaxalamaq özü �n böyük milli dava sayılmaqdadır. Normal olaraq bu 

sür�c s�ssiz olsa da, g�l�c�k s�sli h�r�katın anası v� t�m�li sayılmalıdır. 

Elçib�yçi tarix baxı�ı m�hz bel� dü�ünc�nin t�r�find�dir. Tarix mifçilik 

dem�k deyil, tarix yaradan bir mill�tin mif yaratma�a g�r�yi yoxdur.Türk 

tarixinin bütün g�rç�k qaramanları, ba�qa mill�tl�rin yaratdı�ı mifl�rd�n 

qat-qat çox v� uludur. T�ki onları önc� mill�timiz� v� sonra dünyaya 

tanıtmaq g�r�kir. Çünki, dünya bu d�r�c� q�hr�manlıq m�rk�zi olan 

mill�t� maraqlanar. Onunla yaxından tanı� olma�a çalı�ar. El� bu özü d�, 
tarixs�l t�bli�at özlüyünd� bir milli çabadır. Yazıqlar olsun ki, Türk mill�ti 
bütünlükd� bu çabanın n� d�r�c� ön�mi oldu�unu h�l� ba�a dü�m�k 

ist�mir.  

 

B�yi mill�t içind� nüfzdan salma�a çalı�an b�zil�ri daha da mızı v� 
iki ba�lı siyas�t yürüdürdül�r. Bu iki üzlü v� t�p� gözlü c�nablar, �bülf�z 

b�yin çox yax�ı insan, bilgin alim oldu�unu diy�r�k, onun siyas�tçi 

olmadı�ını v� ya siyas�td� çıxarsız oldu�unu tez-tez dem�kl�, �slind� 
b�yin simasını l�k�l�m�y� çalı�ırdılar. B�y, bel� z�h�rli propakandaların 



qar�ısında heç zaman enerji qoymurdu. B�y� gör�, demokratiya yolunda 

güc t�tbiq em�k, yalnız mill�t yolunda olmalıdır.  

 

“Biz acı ç�k�-ç�k� demokratiyaya yol tapmalıyıq. Zamanımızı 

özümüzd�n deyil, mill�timizin azadlı�ı v� demokratikl��m�si yolunda 

x�rcl�m�liyik.” Diy�n b�y, nec� özünü savuna bilsin ki! B�y klasik 

siyas�tçil�r kimi, siyas�t� g�lm�di. O, mill�tinin günün� yana-yana milli-

azadlıq sava�ına qo�uldu. Mill�tini azad etm�k, onun milli kimliyini 

hüquqla�dırmaq, Bütövl��m�, Mill�tl��m�, Dövl�tl��m� devizini 

beyinind� yerl��dirm�k üçün var-yoxunu ortaya qoydu. AXC-eyl� Quzeyi 

ba�ımsıslı�a qovu�durdu, BAB-il� is� Güneyin v� bütöv yurdunun 

qurtulu� meydanına ayaq qoydu. B�y siyas�td�n tarix elmin� deyil, tarix 

bilgisind�n, dil v� el sevgisind�n siyas�t� g�ldi. Bu üzd�n mill�tini sev�-
sev�, mill�tin� yana-yana �am olub �ridi. Onun siyas�t� ç�kilm�si, 

siyas�t� deyil, mill�tin� olan sevginin göst�rg�si idi. Mill�tini qara günd�n 

aydınlı�a, köl�likd�n ucalı�a da�ımaq �zmind� olan yolbayımızın yolu 

uzaq keçmi�imiz, bugünümüz v� yarınımızdır. Bütöv, laik, ça�da� 
Az�rbaycanımızın ölm�z yolbayının dü�ünc�si �b�di ya�ayacaq! 

 

Lakin bunlara r��m�n B�yin iki böyük yalnı�ının ulusumuzun 

üz�rind� d�rin olumsuz etgi buraxmasını da qulaqardı ed� bilm�rik. Ölm�z 

Elçib�y, bütün geni� dü�ünc�si v� detallar üz�rind� etdigi diqq�tin� 
r��m�n iki böyük stratejik x�taya yol verdi. Bu iki x�ta a�a�ıdakılardır:  

 

1- 1991-ci ild�n Az�rbaycanda yaranan siyasal bo�lu�u milli 

altirnativ olaraq Az�rbaycan Xalq C�bh�si doldurdu. Xalq C�bh�sinin 

içind� çe�idli dü�ünc�l�r olsa da, �. Elçib�yin çevr�si birinci söz sahibi 

idi. 1992-ci ild� B�y, mill�t t�r�find�n altirnativsiz Milli Lider v� yeni 

yaranmı� Cümhur ba�qanı seçildi. Az�rbaycan Palementi ilk oturumunda 

Az�rbaycan Respoblikanın r�smiyy�tini dünyaya elan etdi. Birinci böyük 

v� stratejik x�ta üz vermi�dir. B�yin milli dü�ünc�sin�, Türkçülük ruhuna, 

bütövçü m�fkür�sil� tanı� olan milyonlar soyda�ımızın k�sin arzusu 

Quzey Az�rbaycan Türk cümhuriyy�ti adının do�ulması idi. B�yin 

karizmatik v� sevil�n ��xsiyy�ti bu ilham verici adın ortaya g�lm�si üçün 

çox uy�un idi. B�lk� be�-on KQB-ci, �ran dövl�ti bo�una ba�ırıb-
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çı�ırardılar. Ancaq olunan i� olmu�dur. Az�rbaycan azad Quzey v� �sir 

Güney statusu qazanmı�dır artiq. Çox hayıf oldu. Böyük bir fürs�t �ld�n 

qaçdı. Az�rbaycan Türklüyünün dü�m�nl�ri bu q�fl�t� gör� sevindil�r. 
Mill�t v� dövl�timizin uluslararası bölünmü� bir ulus v� v�t�n statusu 

qazanması imkanı öz �limizl� yandı. Dünyanın gözü qar�ısında 1813 v� 
1828-ci g�rç�kl�ri s�rgil�m�k imkanımız var idi. �übh�siz, bu tasla�ın 

C�bh�çi m�clisd� yüks�k oyla keçm�si mümkün idi. Bu taslaq anayasada 

qeyd olunan zaman Az�rbaycanda ulusal bayram olacaq idi. Çünki, 

vur�ulandı�ı kimi milyonlar Az�rbaycan Türkünün gün dil�yini 

ola�dırmaqda idi. 

 

2- �kinci böyük yalnı�lıq is�, sad� bir basqı n�tic�sind� hakimiyy�ti 
buraxıb Bakıdan getm�k idi. B�y, dövl�ti qorumaq üçün bayraq andı 

içmi�, son gücün�d�k bu dövl�tin qorunmasına söz vermi�dir. B�yin 

K�l�kiy� getdiyi gün Güneyd�ki milli f�allar üçün bir x�yalqırıqlı�ı 
anıydı. Y`�ni dövl�ti öz �limizl� t�slim etdik. H. �liyevd� bu mill�tin 

övladi idi. Bunda söz yoxdur. Amma, mill�tin seçdiyi cümhurba�qanı 

deyildir. H�l�, bir milli ideyal insan heç deyildir. B�yin hakimiyy�ti 
buraxmasıyla �n çox sevin�n dövl�tl�r kiml�r oldu !? �ran adlanan  Farsçı 

dövl�t, ür�yimizin ba�ında çıxan x�rç�ng tümürü , erm�ni v� tarixini Türk 

dü�m�nliyi üz�rind� qurmu� rus dövl�ti!  
 

Bütün ill�rini bu qasib dü�m�nl�r� qar�ı qoyan �.Elçib�yin bu iki 

x�tasının olumsuz etgisi çox d�rindir. N� yazıq ki, bu x�taların cübranı 

üçün artıq ümid yoxdur. Ümidini k�sm�k ist�miy�nl�rin is� qar�ısında yarı 

ciddi, yarı �aka bu c�vablar ola bil�r: �g�r, �. �liyev bird�n dönüb mill�tçi 

prezident olarsa! �g�r, Az�rbaycan mafiyasının ili�gil�ri Tehranla 

qoparsa! �g�r, Türkiy�d� bir Türk iqtidarı i�ba�ına g�l�rs� v� Az�rbaycan 

hakimiyy�tini bu i�� sövq ed�rs�! �g�r, Putind�n ya�ıl çiraq göst�ril�rs�! 
V� ba�qa �g�r �akalar ortaya g�l�rs�!!!   

 

Türk g�ncliyin� müraci�t 
 

“G�nc Türk! Böyük g�l�c�k s�nindir! S�n özün buna zamanın 

hökmü il� hazırla�ırsan. Bu hazırlıq t�biidir! Bunu yerin� yetirm�k üçün 



milyonlarla Türk g�nci bu h�d�f� yürüy�c�k. Bu h�d�f� çatmaq üçün 

irad�li çalı�acaqsan, dünya elmini �l� alıb, böyük m�d�niyy�t yaradıb 

ist�yin� çatacaqsan. Bütün böyük h�r�katlar, yürü�l�r h�d�f� çatmaq üçün 

bir sevda olacaqdır. Sonucu is� böyük m�d�niyy�t yaratmaq olacaqdır. 

Bütün b���riyy�t tarix boyu yürümü�, son n�tic� is� m�d�niyy�t yaratmaq 

olmu�dur. Türk dünyaya yeni bir m�d�niyy�t g�tir�c�kdir. O m�d�niyy�t� 
m�n indid�n Xo� g�ldin deyir�m! S�n� u�urlar olsun, ulu Türk!”  

 

�. Elçib�y  

 

Ankara Dövl�t x�st�xanası  

 

19.07.2000, saat 3.00 

 

 Az�rbaycan g�ncliyin� müraci�t 
 

Az�rbaycan g�nci! S�n bil ki, Türk g�ncliyind�n ayrı d�yirs�n. 

Qar�ında böyük h�d�fl�r, a�ır v�zif�l�r dayanır. Çiyinl�rind� a�ır bir yük, 

dev yükü var. Ancaq s�n onu da�ıma�a qadirs�n. S�nin el� gücün var ki, 

devl�rin da�ımiyacaq yükü s�n da�ıya bil�c�ks�n. S�nin damarlarındakı 

qan el� qüdr�tli bir qandır kı, h�r bir ç�tinliyin öhd�sind�n asanlıqla g�l� 
bil�rs�n! Sad�c� buna s�nin ist�yin lazımdır. Qaraba�ı s�n azad 

ed�c�ks�n! Az�rbaycanı s�n birl��dir�c�ks�n! M�n buna �min�m v� çox 

inanıram! Az�rbaycanda el� bir g�nc tapmaq olmaz ki, Qaraba�ın 

azadlı�ını, Az�rbaycanın bütövlüyünü ist�m�sin. Mill�tin bu arzusunu 

yerin� yetir�c�ksiniz. Siz� u�urlar! Tanri yardımçınız olsun!   

 

�. Elçib�y 

 

Ankara Dövl�t x�st�xanası  

 

19.07.2000, saat 3.30 

 

 

 



 205

 

 

 

 

 

8. BÖLÜM 
 
 

Rus Dövl�tçiliyinin Dirç�li�i, Türk 

Dövl�tl�rinin Çökü�ü! 

 

 

 ili�gil�r, ba�lantılar, erm�ni faktoru v� sonuc: 
 

 

1768-1829 ill�r arası, Rus dövl�tçiliyinin ayaqlanması    
 

Tarixs�l bir köç yolu olan Önasiya v� Qafqazlar z�ngin 

do�asıyla 260  zaman sür�cind� k�sintisiz stratejik bo�az olmu�dur. Bu 

üzd�n, o bölg�l�ri bilm�d�n son 200 illik rus-Türk ili�gil�rini ara�dırmaq 

v� anlatmaq mümkün olası deyildir.  

 

10- minl�r illik ya�am g�l�n�yi il� saya g�lm�z kültürl�rin 

yaranmasına analıq ed�n bu geni� bölg�nin ön�mi heç zaman azalmamı� 
v� d�y�rini itirm�mi�dir. 

Rusların 15-ci �sird�n yava�-yava� dirç�li�ı v� 18-ci yüzill�rd�n 

ba�layaraq imperatorluq gücün� yiy�l�nm�si, h�m d� Türk varlı�ının 

böyük t�hlük�y� girm�si il� eynil��mi�dir. 19-cu yüzilliyin ba�lanmasıyla 

                                                 
260 t�bi�til� 



bu t�hlük� yalnız Ortasiya deyil, bütün Avrasiyanı öz h�d�fin� almı�dır. 

Ruslar böyük amacları u�runa Az�rbaycanı v� sonra Türkiy�ni öz 

kontroluna keçirm�yi ist�yirdi. Bu üzd�n b�z�n dostluq, b�z�n is�, �n a�ır 
h�rbi v� basqı siyas�til� ir�li g�lm�kdeydi. �ki Türk Qacar v� Osmanlı 

dövl�tl�rinin anlamsız qar�ı durmaları is�, rusların xeyrin� edil�n �n 

inanılmaz xidm�t idi. San Peterzburg liderl�rin� gör�, rusların batı v� 
güney yolunu k�s�n bu iqtidarlı Türk dövl�tl�ri aradan getm�li v� ya el� 
hal� g�lm�li idi ki, rus imperatorlu�unun dünya dövl�ti olmaq yolunda 

�ng�l olmasınlar.  

 

18-ci yüzilliyin ilk yarısında qafqazlarda üçlü güc t�tbiqini görm�k 

olur. B�zi xanlıqlar “Köprülülü Abdullah Pa�a“ qo�unu himay�sind�, bir 

neç�si Qacar idar� sistemi altında v� qalanı is�, ya ba�ımsız v� ya rus 

birlikl�ri qorumasındaydılar. 1768-1774-ci ill�rd�, Osmanlı-rus sava�ının 

sonunda „Krım xanlı�ının“ osmanlıdan qoparaq rusların �lin� geçm�si il� 
durum Türkl�rin ziddin� çevrildi. Ruslar bu sava�dan sonra h�m psikolojik 

v� h�m d� stratejik c�bh�d� Osmanlı dövl�tin� üstünlük qazandılar. Krım 

qalasını �l� geçir�n ruslar, Önasiyanın bütün çevr�sini d� �l� keçirib, 

güney qafqazın divarlarına dayandı. Soyuq v� buzlaq yerl�rd�n toplanan 

rus ordusunun X�z�r boyu isti v� ilıq havada yerl��m�si il�, geni� ail� 
köçl�ri d� ba�lamı� v� bu üzd�n bölg� sad�c� stratejik deyil demografik 

düzeyi d� rusla�ma�a ba�lamı�dır. Bu siyas�t rusların mill�tl��m� yolunda 

�n ön�mli f�sill�rind�n birisidir. 

 

1801-ci ild�n etibar�n rusların Qafqaz yürü�ü ba�ladı. Önc�, 
Abxaziya v� sonra Gürcüstan basqılandı. Qacar hakimiyy�tind�n qopan v� 
rus qo�unlarının tabeçiliyin� keç�n Qaraba�, ��ki v� �irvan xanlıqları 

rusların Az�rbaycana girm�k yolunu açdılar. Rusların ir�lil�m�si il� 
canlarını t�hlük�d� gör�n ayrı-ayrı ön�mli xanlıqlarda ba�lanma 

danı�ıqlarına ç�kildil�r. Bu ara, rus general Tsisyanofun bölg�d� 
atçaptırması v� bir�r-bir�r xanlıqları t�slim� ç�km�sin� r��m�n, G�nc� 
xanı Cavad Xan, rus imperatorlu�unu r�smi tanımıyaca�ına v� rus 

ordusuna keçid vermiy�c�yini basa-basa vur�ulayırdı. O, deyirdi: “ Ruslar 

m�nim xalqıma v� torpa�ıma hakim olmaq üçün önc� m�nim qanımın 

üstünd�n keçm�lidirl�r!”  Rus qo�unu Cavad Xanın dir�ni�ini sındırmaq 
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üçün 3 aylıq g�rgin 261  sava�a girm�k zorunda qaldı. Ruslar, a�ır itgi 

ver�nd�n sonra, 1804-ci il yanvar ayında G�nc�ni alaraq Cavad Xanı, 

O�lunu v� bütün yaxınlarını q�ddarcasına öldürdül�r. Cavad Xan, 

ölm�d�n önc� Az�rbaycan xanlıqlarını birl��dirm�k üçün �n candan 

çalı�an bir Az�rbaycan s�rk�rd�si idi. El� buna gör� d�, rusların h�m �n 

nifr�t edtikl�ri v� h�m d�, �n qorxduqları Az�rbaycan Xanıydı. Cavad 

xanın ölm�sil�, Qacar qo�unu rusları geri qaytarmaq üçün daha da t�dirgin 

durumda giri�im� girdi. 1805-ci ild� F�t�li �ah Qacar, rus Tsisyanov v� 
Qaraba� xanı, �brahim X�lil C�van�irin dir�ni�ini sındıraraq �u�anı 

qu�atıma aldı. Tsisyanofdan yardım ist�y�n �brahim X�lil aralarında 

anla�ma imzalandı. Bu anla�maya iki �sas daxil olundu.   

 

1- �brahim X�lil rus �mperatolu�unu r�smi tanıyacaq.                                            

2- Rusların qoruması altında olan erm�nil�r Qaraba�a yerl���c�k.   

                    

            Bu ill�rd� ruslarla çiyin-çiyin� sava�an erm�ni silahlıları Qacar 

qo�unları qar�ısında rusların ön s�ng�ri sayılırdı. Onlar, Osmanlıların dalı 

ç�kilm�sind�n v� rusların bölg�d� kölg� salmasından ruhlanaraq 

Az�rbaycanlılara qar�ı cinay�t i�l�rin� ba�lamı�dırlar. Erm�nil�rin dins�l 
mill�t� çevrilm�si, el� bu zamanlardan xızlanmı�dır. Erm�nil�rin vahid 

m�rk�z� dayanması v� ulus-din ideyalla�masında �n böyük rolu Qudsal 

Erm�ni Eçmiyazin Kilisası oynamaqda idi. Bu kilisa, Türkl�r�  qar�ı 
erm�ni nifr�tini ayıdır, ruslarla birlikd� örgütl�nm� i�i aparır, erm�nil�ri 
d�rs v� ticar�t adına Rusiya v� ba�qa ölk�l�r� gönd�rir v� �n ba�da erm�ni 

diasporasını qurma�a çalı�ırdı. El� m�hz h�min m�rk�zd�n Da�nak v� 
Asala kimi örgütl�rin anti Türk ideolojisi formala�ırdı. M. S. Ordubadı-nın 

Qanlı S�n�l�r kitabı, bu kilisanın yüz il sonraki, Az�rbaycan q�tl-amlara 

ba�çılıq etdiyini t�svir� ç�kmi�dir. 

 

Türkiy�nin Krım sava�ında m��lub olması, ba�qa yandan is� 
Osmanlı imperatorlu�u torpaqlarının do�u v� batısında çox a�ır basqıların 

olu�ması, onların Qafqazlarda olan gücünü olduqca azaltmı�dır. Qacar 

ordusunun is�, uzun zaman Araz v� Mu�an çevr�l�rind� yaylaq-qı�laq 

etm�si �sk�rl�rin ayaqdan dü�m�sin� n�d�n olmu�dur. Rusların güney� 

                                                 
261 a�ır, �idd�tli 



do�ru ir�lil�m�sind�n daha iztirab ç�k�n ba�qa imperatorluq �ngilt�r� idi. 

�ngilt�r�, bölg�ni h�l�lik d� olsa, �ld�n verm�k ist�mirdi. Buna gör�, 
Qacarların yardımına qalxaraq �n bilgin fiqorlarından olan „Sir John 

Malcolm,la“ sayılı h�rbi t�limçil�rini silah-sorsatla birlikd� o cüml�d�n �n 

azı 30 top atan aparatı Araz yaxasında yerl��dirmi�dir. Bölg� olduqca 

g�rgin durumdaydı. 1806-da Osmanlı imperotorlu�u Rusiyaya qar�ı 
sava�a girdi. 1807-d� Napolyon Rusiyaya yürüm�k �r�f�sindeyk�n, 

ruslarla barı� anla�ması yapdı. Bu anla�ma bari�dan çox �ngilt�r�y� qar�ın 

Rus-Fransa birliyini yaratdı. H�min il, rus qo�unları Az�rbaycan i�ini 

bitirm�k yolunda Bakını X�z�r t�r�find�n sökm�y� ba�ladı. Bu qu�atmada 

Tsisyanovun ölümü bölg�ni lap qarı�dırdı. Bakı çökü�ü 1807-ci il�d�k 

uzandı. 1808-d� Abbas Mirza N�xcivanı geç�r�k Mar�al Qodoviç 

liderliyind� olan ruslara çoxdan gözl�nil�n böyük darbanı yendirdi. Lakin, 

rusların �ks ataqlarına 262  u�rayan qorxmaz Abbas Mirza Araza geri 

ç�kilm�k g�r�yind� qaldı. 1809-da Güneyl� Quzey biti�iyind� olan 

L�nkran xanlı�ı da, rusların tabeliyin� geçdi. Osmanlı-Rus c�bh�sind� 
durum rusların xeyrin� dönü�m�kdeys�, Misir v� Balkanlarda anti 

Osmanlı h�r�kat �ngilt�r� v� Fransanın imperiyalisti güdüml�rin� t�kan 

verdi.  

 

Bu iki sümürg�çi imperatorlu�un Osmanlı t�s�rrüfatı alanında 

yerl��m� çabaları bir an dayanmadan davam edirdi. Onlar Qacar, Osmanlı, 

rus sava�larından yararlanaraq neç� standardlı siyas�t yürüdürdül�r. Bir 

gün Qacar, bir gün rus, ba�qa gün is� Osmanlının arxasını saxlayırdılar. 

Bu siyas�t �slind� yalnız Qacarla Osmanlı dövl�tl�rinin sür�cli olaraq 

ayaqdan dü�m�sin� n�d�n olurdu. �ki Türk dövl�ti h�r gün gücd�n dü�ür, 

sür�cli Fransa v� �ngilt�r�nin �lind� oyuncaq durumuna dü�ürdül�r. 
Sözsüz ki, bu gedi�at, Türk ulusunun bir ba�a imhasil� ba�lı bir çaba idi. 

V� �n sonunda, Qafqazların bütünlüyünün rus etgisi altına keçm�sind�n 

sonra, iki Türk dövl�ti – Osmanli v� Qacar- ortada olan 300-illik 
anlamsiz dü�m�nçiliy� son qoyma dü�ünc�sin� vardilar!!! Bu olay 

1810-cu ild� Türk Qacar dövl�tinin bütün Az�rbaycan ba�çısı v� sülal� 
dövl�tinin ikinci (V�li-�hd) ��xsityy�ti t�r�find�n ön� çıxdı. Osmanlı 

                                                 
262 h�ml�sin� 
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dövl�tin bu ön�riy�263 verdiyi ön�m, önc� dostluq körpül�rinin yaranması 

sevincini yaratsa da, Araz buyunca iki qo�unun birl��m�sini sa�laya 

bilm�di. Etnik v� soykök bilincinin yoxsunlu�unda bo�ulan h�r iki Türk 

hakiml�rinin böyük q�bah�ti v� irticaçı zehniyy�ti n�d�nil� Abbas 

Mirzanın bu g�r�k�n çabası da yerd� qaldı. H�tta sonralar b�lli olaca�ı 
kimi, bu iki dü�m�n qarda�ın ortaq dü�m�n t�r�find�n duza�a dü��r�k 

y�nid�n bir-birin� qar�ı sava�a girm�sini v� qalan son gücl�rini d�, 
birlikd� tük�tdikl�rini gör�c�yik. Ça�da� v� bilims�l ya�am sistemind�n 

uzaq qalan h�r  iki Türk hakimiyy�tinin bir-birin� qar�ı özg� davranı�ları 

mill�timizin v� torpaqlarımızın sümürg� siyas�tin� u�ramasında �n böyük 

rolu olmu�dur des�k yanılmamı�ıq. 1812-d� rusların üstünlüyünü 

möhk�ml�ndir�n Büxarest anla�ması imzalandı. Bu anla�mayla 6-il sür�n 

Rus-Osmanlı sava�ı sona �rdi. Müqavil�y� gör�, Osmanlı dövl�ti rus 

dövl�tinin Qafqazda �ld� etdiyi hegemonlu�unu r�smi tanıyır, Bölg�d� 
olan bütün iddialarından vaz keçir v� sava�dan geri ç�kilir. Bel�likl�, 
rusların ir�lil�m�kd� olan geopolotik stratejisil�ri böyük bir çaları 

ba�ından a�ırır. 
 

Aslanduz 264 Sava�ı v� Gülüstan Anla�ması! Ruslarla 1807-d� 
dostluq anla�masına qol atan Fransa, 1812-d� Peterzburqa265 sarı yürü�� 
ba�ladı. Tarixs�l sava�larda öz yerini alan olay bütün �idd�tl� davam 

edirdi. Bu arada Qacar qo�unları ruslar �lind� olan Türk torpaqlarını 

qurtarmaq üçün Abbas Mirza ba�çılı�ı altında geni� h�r�k�t� girdi. Önc�, 
rus ordusunu geri oturdan Türk Qacar ordusu zaman keçdikc� rusların 

güclü ordusu qar�ısında dayanamadı v� çoxlu Az�rbaycan v� ba�qa 

Türkl�ri itir�r�k Arazın a�a�ısına ç�kildi. Ruslar Arazdan keç�r�k 

qar�ılarında olan bütün ��h�rl�ri i��al altına aldılar. 1810-cu ild� 
r�smiyy�t alan sava� 1813-d� Qacar Türk dövl�tinin t�slim olması il� ba�a 

çatdı. Ruslar Napoleon,la daha böyük sava�da u�ra�dıqlarına 266  gör�, 
Qacar dövl�tinin ön�risini q�bul etdi. 1813-10-12 günü Gülüstan k�ndind� 
(Qaraba�da yerl��ir) Qacarla rus yetgilil�ri arasında imzalanan anla�maya 

                                                 
263 t�klifi 
264 �slanduz 
265 San Peterzburq: Rus imperatoru Pieterin zamanında tikilmi�dir. Rus tezarlarının 
ba�k�ndi olmu�dur. Rusiyanın �n ön�mli limanı v� moskvadan sonra �n böyük ��h�ridir.   
266 m���ul olduqlarına 



gör�, Qafqazın güneyind� yerl���n bütün quzey bölg�l�ri, D�rb�nd, 

G�nc�, Qaraba�, Bakı, Talı�, �irvan, Quba, ��ki xanlıqları ruslara verilir. 

Yalnız �r�van v� N�xcivan xanlıqlarının ortaq n�zar�td� qalması n�z�r� 
alınır. Ba�qa yandan is�, rus tacirl�ri öz ölk�l�ri kimi, Qacar sınırları 

içind� s�rb�t ticar�tl� m���ul olacaqlar. X�z�r d�nizi bütünlükl� rusların 

hakimiyy�tind� olacaq. Qacar hakimiyy�ti sava� öd�m�si ver�c�k v.b. 

 

Sözsüz ki, bu sava�ın ba�lanmasında din c�hal�ti t�sirsiz 

olmamı�dır. Qacar v� rus ordularının, habel� dövl�t tabanının e�it 
olmadı�ı bir yerd�, rusların bütün alanlarda Qacarlara qar�ı böyük 

üstünlüyünü dü�ünm�y�n din r�hb�rl�ri mill�t içind� etgi buraxaraq onları 

kafirl�r� (ruslara) qar�ı cahada ça�ırdılar. V� mill�ti pis gün� qoydular! 

Gülüstan faci�sind�n sonra, bu milli utanca boyun �y�n Qacar Türkl�ri 
bel�, r�zal�tin d�rinliyini q�bul ed� bilmirdi. Qacarlar bir daha 

Az�rbaycanı rusların �lind�n qurtaracaqlarına ümidl� baxırdılar. Bu üzd�n 

rus qo�unuyla bir daha sava�ma havasını bütün Qacar sırnırlarında ya�adır, 

M�malike M�hrus� v�t�nda�larını hazır olma�a ça�ırırdı. Ba�qa yandan 

is�, �ngilt�r� imperatorlu�u da, rusların �li-qolu sallaq ingilis 

sümürg�l�rin� yaxınla�masını heç xo�lamayırdı. �ngilt�r� dövl�ti, rusların 

stratejik planında Hindstan sularının olmasını bilirdi. Bu üzd�n 1814-d� 
Türk Qacar dövl�til� �ngilt�r� dövl�ti arasında çox alanlı ittifaq anla�ması 

imzalandı. Türk Qacar ordusunun bütün eyitim v� qurulu� sistemi d�yi�di. 

T�briz bu yeni sistemin uy�ulama m�rk�zi seçildi. Rusların Qafqazlarda 

zorakılı�ı v� xalqlara qar�ı a�ır alçadıcı siyas�ti, çe�idli xalqlar t�r�find�n 

�ks qar�ı durmalara v� dir�ni�l�r� n�d�n olurdu. Taza yuxudan ayılanlar 

kimi Bakı xanlı�ı ba�da olmaqla Az�rbaycanın ayrı-ayrı xanlıqları 

qacarlarla gizli görü�l�r aparır v� Türk dövl�til� yeni ilqarlar ba�lanırdı. 

M�ml�k�te M�hruseye Az�rbaycanda (Güney Az.) v� ba�qa Qacar 

m�ml�k�tl�rind� insanların yeni sava� havasına girm�si, M�scidl�rd� 
kafirl�r� qar�ı cahad s�sl�ri, dövl�ti olacaq sava�a sövq edirdi. Bu arada 

�ah F�t�linin bir daha Osmanlı dövl�tin� �m�kda�lıq v� ittifaq ön�rg�si iki 

dövl�t arasında yeni ili�gil�rin yaranmasına ümidvarlıq yaratdı. N� yazıq 

ki, bu k�z d� Osmanlı dövl�ti qacarlar t�r�find�n uzanan dostluq �lini geri 

çevirdi.  
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Bu h�r�k�t Qacarla Osmanlı dövl�tl�rinin ili�gisini yen� 
g�rginl��dirdi. �ki Türk dövl�tinin su v� hava kimi qar�ılıqlı �m�kda�lı�a 

h�tta birl��m�y� ehtiyacları olan zaman, yen� rus siyas�ti ara bulandırdı. 

Ruslar bu bulanıqdan yararlanaraq Qacar qo�ununun üzünü Qafqaz v� 
Az�rbaycana deyil, Osmanlı c�bh�sin� çevirm�yi bacardı. Qacar qo�unu 

yola dü��r�k B��dada, �rzruma, Bay�zid�, Bitlis� sarı ir�lil�di. �stanbulda 

durumu a�ır gör�n Sultan Mahmut at��k�s ön�rdi. Qacarla Osmanlı 

dövl�tl�ri arasında silsil�vi utanc verici barı� anla�ması 1823-d� �rzrumda 

ba�landı. Do�rudan da bu s�tirl�ri yazark�n ataların v�rind�n utanmamaq 

mümkün olmayır. Bu nec� m�ntiq v� nec� insanlıqdır? Ortaq dü�m�n, 

Türklüyü yer üzünd�n silm�k ist�yir. Türk torpaqlarını Türkl�rd�n 

bo�aldaraq onun yerin� böyük amaclı kristiyan tuxumu �km�k ist�yir. �st�r 
Anadoluda, �st�r Az�rbaycanın Güneyind� v� Quzeyind� yüz minl�r 
insanımızın qızıl qanının axmasına dair r�hb�rlik etm�k ist�yir. V� bizim 

atalarımız bu dü�m�ni görm�m�zlikd�n g�l�r�k bir-birinin ür�yini d�lirl�r. 
Adam, ulusumuzun ba�ına g�l�n bu b�laları görünc� qalır ki, öz atalarının 

idrakına l�n�t ya�dırsın, yoxsa, dü�m�nin z�kasına s�cd� etsin!  

 

Osmanlı qo�unu, Qacar sava�ından qurtararaq Yunan c�bh�sin� 
uzandı. Qacar qo�unu is� T�briz� dön�r�k yenid�n toparlanma�a ba�ladı. 

1825-d� Rus imperotoru Aleksanderin ölm�si v� Qafqazlarda, Da�ıstanda 

habel� Rusiyanın ba�k�ndi Sanpeterzburqda çarlı�a qar�ı qalxı�ların 

görünm�si Qacar dövl�tini h�r�k�t� saldı. F�t�li �ahın �mril� Qacar 

qo�unu Arazı keç�r�k bütün sınır boyu geni� hücüma ba�ladı. Axısqa, 

Bakı, G�nc�, L�nk�ran, �amaxı, �irvan, Qaraba�, ��ki, N�xcivan Türkl�ri 
bütün gücüyl� Qacar qo�ununun yanında dayandılar. Ancaq silahlı 

erm�nil�r Qaraba�ın Qacar �lin� keçm�sini �ng�ll�m�y� çalı�dılar. Rus-

Erm�ni birlikl�ri yeni rus qo�unlarının g�lm�sin�d�k böyük dir�ni�meyl� 
Qaraba�ın azad olması qar�ısını aldılar. 1826-ci ilin ba�lan�ıcında böyük 

q�l�b�l�rl� ba�layan ikinci Rus- Az�rbaycan(Qacar) sava�ları a�ır yeni�-
yoxu�larla davam edirdi. H�r iki t�r�f çoxlu itgi verirdi. Sava�ın �n a�ır 
yeri Qaraba� v� �u�a çevr�si idi. Az�rbaycan qo�unlarının güclü rus 

qo�unları qar�ısında dayanaca�ı günd�n-gün� azalırdı. Rus qo�unu, 

ir�lil�y�k Arazın ba�a-ba�ını Qacar qo�unlarından bo�aldıb, Güney� 
axındı. Ruslar N�xcivanı alandan sonra Xoy istiqam�tind� ir�liyib, 15 



oktobr 1827 günü T�brizi aldılar. �ki yönd� yürüy�n rus qo�unu Urmu v� 
�rd�bili alandan sonra Tehrana sarı yola du�du. Qacar hakimiyy�ti mütl�q 

çökü�ün267 qar�ısını almaq üçün ruslara t�slim olmaq ��rtini q�bul etdi. 

�kinci böyük faci� Az�rbaycan Türk Mill�tini çökdürdü. 10 fevral 1828 

Türkm�nçay anla�ması da�ılmı� bir mill�ti tik�-parçalara böldü. 

Türkm�nçay müqavil�si �slind� t�kc� torpaq v� mill�t deyil, Qacarları da 

içd�n parçaladı. Gülüstan anla�masında olanların hamısı öz qüvv�sini 

saxlark�n, Qacar dövl�tinin illik büdc�sinin qat-qat artı, sava� öd�m�si 

üçün n�z�r� alındı. O zamanın Rus rublu hesablaması il� 30 milyon 

t�zminat Qacarlara gör�, öd�nil� bilm�z bir para sayılırdı. Ruslar, bu para 

qar�ılı�ında Az�rbaycanın Güneyini t�zminat kimi qullanmaq hüququna 

malik olmu�dur. Bu, özlüyünd� bir i��al sayılırdı. H�min ill�rd� Qaradag 

mahalının, T�briz d�r�sinin, Mu�an v� Savalan h�n�dv�rinin yeraltı 

qaynaqları rus �irk�tl�ri vasit�sil� sökülür v� rusiyaya da�ınırdı. Ba�qa 

yandan is�, anla�mada erm�nil�rin Qacar M�malike Mehrus�sind�n 

Qaraba�a könüllü v� ya basqıyla köçürülm�si  yazılmı�dır. Ruslar, 

Qaraba�ın etnoqrafik durumunun bütünlükl� erm�nil��dirm�si üçün 

imperatorluq n�zdind� böyük bir qurulu� yaradaraq �n anti Türk v� anti 

islam m�murlarını gör�vl�ndirmi�dir.  

 

Ruslar, amaclarına yaxınla�maq yolunda bir daha silaha �l 
vurdular. Türkm�nçay anla�masından d�rhal sonra, böyük bir orduyla 

1828-04-28 do�u Avrupa t�r�find�n Osmanlı imperatorlu�unun 

torpaqlarını alma�a ba�ladı, Ruslar çox çabukluqla Moldovanı alaraq, 

Qarad�niz� �l tapdılar. Rus qo�unu ikinci istiqam�td� Qafqazlardan 

keç�r�k Anadoluya girdi. Qars erm�nil�r �lil� i��al olundu. Eçmiyazin268 

Papalı�ının tap�ırı�ına gör�, Qars �ld�n buraxılmamalıdır. Bu ��h�r 
qurulacaq erm�ni dövl�tind� böyük rol oynayacaqdır. El� bu üzd�n rus 

ordusu bu ��h�rin alınmasını erm�nil�r� tap�ırmı�dı. Ruslar az bir vaxtda 

Do�u Anadolu v� bütün Qarad�niz yaxalarını öz �lin� geçirmi�dir. 

Trabzon az qala ruslar �lil� alınark�n, üç c�bh�d�n sıxı�dırılmı� Osmanlı 

dövl�tı Edirn� qaplarında sava�ı dayandırdı. T�kl�nmi� Osmanlı 

                                                 
267 �ik�stin 
268 �r�van yaxınlı�ında yerl���n �n qutsal erm�ni kilis�sidir. Erm�nil�rin Az�rbayca v� 
Türkiy�d�n torpaq qoparma v� türkl�r� qar�ı milli nifr�t yaratma siyas�tinin m�rk�zi idi. 
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dövl�tinin öd�ni� faturası çox böyük idi. Yunan, Balkanların böyük 

bölümü, Serbistan, Moldavi, Bul�aristan, Danub çayı, �r�b �mirlikl�ri, 
Quzey Qafqazda v� Da�ıstanda olan dins�l etgi alanları v.b. rusların �lin� 
keçdi. 1829-09-14 gününd� Osmanlı dövl�tinin �n acı anla�malarından 

birisi olan Edirn� Anla�ması imzalandı. Edirn� Anla�masıla, Türkm�nçay 

anla�ması arasında ekiz madd�l�rin qoyulması çox ilginc v� 
dü�ündürücüdür. Burada yalnız, erm�nil�rl� ba�lı bir ekizliy� i�ar� olunur. 

  

Türkm�nçay Anla�masında erm�ni faktı (1828): 
15-ci madd�y� gör�, ist�nil�n erm�ninin Qacar M�malike 

M�hrus�sind�n Qaraba�a köçürülm�si s�rb�st olaraq rus t��kilatları 
t�r�find�n yerin� yetiril�c�kdir.                                                                                                     

 
 

Edine anla�ması erm�ni faktı (1829): 
13-cü madd�y� gör�, ist�nil�n erm�ninin Osmanlı 

imperatorlu�undan Qaraba�a köçürülm�si s�rb�st olaraq rus 
t��kilatları t�r�find�n yerin� yetiril�c�kdir.  

 

 

Bu madd�l�r� dayanaraq, ruslar tez bir zamanda i�� ba�ladılar. 

Az�rbaycanın quzeyind� olan xanlıq sistemini modernl��dirm� sür�cin� 
u�rataraq l��v etdi. Az�rbaycanın idar� sistemini ümum Rusiya sistemin� 
ba�ladı. Y`eni sistem� gör�, �yal�t formaları ortaya g�ldi. H�min sistem� 
gör�, Qaraba� xanlı�ı v� �r�van xanlı�ı da l��v olundu. Bu xanlıqların 

yerin� �yal�t sistemi quruldu. �r�van �yal�ti, Eçmiyadzin ��h�rind� 
yerl���n, erm�nil�rc� Qudsal �çmiyadzin kilis�sinin papalı�ı altında 

quruldu. Qaraba�a yeni erm�ni ail�l�ri köçürüldü. Edirn� v� Türkm�nçay 

anla�malarına dayanaraq, ilk sür�cd� Anadoludan 84,600, Güneyd�n is�, 
40,000 erm�ni ail�si Qaraba�da, N�xcivanda v� �r�vanda yerl��di. 

Bunların yerl��m�sil� yerli Türk ail�l�ri evl�rind�n qovuldu. Sözsüz ki, bu 

ilk köçl� ba�layan zaman-zaman yeni erm�ni axınları davam etmi�dir. 

Ruslar bu i�l�ril� Ortado�u v� Avrasiyada olan Türk biti�ikliyinin 

qaldırmasını h�d�f� almı�dır. “Rusların do�ru t�rcihin� gör�, Türk 

ulusunun bugünkü yuxusundan yararlanmaq g�r�kir. Yarın n� olaca�ı b�lli 



olmaz. Bugünki, kimi bir-birinin ba�ını yiy�n Türk hakimiyy�tl�ri yerin� 
arxa-arxaya duran Türk dövl�tl�ri d� ola bil�r. Biz, olduqca bel� bir 

ideyalın qar�ısını alma�a çalı�malıyıq. Yoxsa diri, iri, k�ndib�sl�k, 269 

birl��ik Türk varlı�ının olu�umuyla biz� meydan daralar”. 

 

1918 –ci il Osmanlı dövl�tinin çökü�ü, Türkiy�nin i��alı  
 

1920-ci ilin giri�il� Türkiy� h�r t�r�fd�n qu�adılmı�dır. Fransa, 

�ngilt�r�, Yunanistan, Erm�nistan, �taliya v� iç�rid� olan erm�ni v� b�zi 

Ç�rk�z etnik qruplar Marmara, Ej�, Anadolu, A�d�niz v� Qarad�niz 

bölg�l�rini �l� keçirmi�dirl�r. 1918-ci ild�n etibar�n �ngilt�r�nin i��alına 

u�ramı� �stanbul hakimiyy�tinin irad�si ingilisl�rin �lin� keçir. �stanbulun 

Batı dövl�tl�r �lil� i��al olmasından d�rhal sonra Osmanlı dövl�tinin son 

t�slimnam�y� imza atması g�rç�kl��ir.Osmanlı dövl�ti ingilisl�r 
t�r�find�n düz�nl�nmi� Serv Anla�masını q�bul edir. Bu olay 1920-05-10 

tarixind� üz verir. Serv anla�masına gör�, Osmanlı dövl�tin ömrü ba�a 

çatır. 600 yüz illik böyük bir Türk �mperatorlu�u darma-da�ın olur. 

Avrupa v� Asiyanın, b�lk� d� dünyanın �n son imperator dövl�ti aradan 

gedir.                         

 

Serv Anla�masından sonra 
 

Birinci Dünya sava�ından sonra bütünlükl� yenilgiy� u�rayan 

Osmanlı dövl�tinin g�l�c�k durumu il� ba�lı Parisin yaxınlı�ında yerl���n 

Serves (Serv) q�s�b�sind� �ngilt�r�, Fransa, Yunanistan v�  �taliyanın 

ortaqlı�ında toplantı yapıldı. Bu toplantıda Osmanlı hakimiyy�tinin 

g�l�c�yi v� imperatorlu�un l��vi söz qonusu oldu. 12 t�m�l bölümü 

olu�duran bu barı� anla�masına gör�, Osmanlı �razisi v� Türkiy� 
bütünlükl� siyasi, etnik, ordu,mali, gömrük, ekonomi, sınır 

hegemonlu�unu itirirdi. �slind� Serv anla�ması 1915-ci ild� rus, �ngilt�r� 
v� Fransa dövl�tl�rinin silsil�vi görü�l�rinin irad�sini ortaya qoyurdu. 

Ancaq Rus dövl�tinin önc� Almaniya il� ittifa�a girm�si, 1917-ci ild� is� 

                                                 
269 özün� dayalı 
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V.�.Lenin ba�çılı�ında kommünist dövl�t olması üzünd�n Serv 

konfransına ça�ırılmamı�dır. Bu anla�maya gör�, Osmanlı dövl�ti bütün 

Afriqa v� Avrupada olan imperatorluq torpaq v� hakimiyy�tini �ld�n verir. 

Sınırları içind� olan bir çox bölg�ni d� yunanlara v� erm�nil�r� verm�k 

zorunda qalır. �stanbul m�rk�zliyind�ki Osmanlı sarayı is�, fiqor bir 

simvola çevrilir. Bölg�nin idar�çiliyi �ngilis valisin� verilir. �stanbul önc� 
bu anla�manın imzalanmasından vaz geçs� d�, yenid�n Yunanistanın v� 
ittifaq ordusunun sava�a girm�sini görünc� t�slim olur. Ancaq AtaTürk 

Ankaradan bu anla�manın q�bul edilm�zliyini vur�ulark�n, Osmanlı 

dövl�tinin d� qanunsuz oldu�unu elan edir. Bu olaydan sonra Türkiy�nin 

gözü Quvaye Milli270-y� v� AtaTürk� çevrilir. 

 

Türkiy� az qalsın bütünlükl� i��alçı qüvv�l�r �lin� keçirdi. 

Ankaranı özün� m�rk�z seç�n M. Kamal Pa�anın dövl�ti bu r�zal�ti 
imzalayan Osmanlı hakiml�rini mill�t yolundan caymı� xayinl�r 
adlandırırdı. Bu �stanbul-Ankara arasında olan �n a�ır ç�ki�m� idi. Bu 

�snada yunanlar �zmird�n geç�r�k Ankaraya t�r�f hücüma ba�lamı�dırlar. 

Ba�qa yandan is�, t�p�d�n-dırna�a �ngilt�r�, Fransa v� önc�d�n Çar 

Rusiya t�r�find�n silah-sursat anbarı olan Da�naksiyon Erm�nistan 

dövl�ti, yerli erm�nil�rl� birlikd� Do�u Anadolunu �l� keçirmi�dir. 

Erm�ni da�naklar �ngilt�r�nin v�idl�rin� uyaraq aldı�ı yerl�rin �halisini �n 

�idd�tli tutumla m�hv edirdi. Bunlara baxmayaraq, Erm�nistan t�r�find�n 

açılan sava�, ba�qa c�bh�l�r� gör�, Türkiy� üçün daha rahat c�bh� 
sayılırdı. Buna gör� ki, rusların y`eni Bol�evik hakimiyy�ti �ngilt�r�nin 

daha da artıq Qafqazlara yaxınla�masını özün� qar�ı bir t�hdid eyl�mi 

görürdü. Sözsüz ki, ruslar bu durumda Türkiy�nin qurtulu�çu qüvv�l�rini 

keçici d� olsa bel�, d�st�kl�m�li idi. �slind� bölg�d�, ruslarla Türkl�rin i� 
birliyi gün g�r�yinc� bir siyas�t idi. Birinci dünya sava�ında Bol�evikl�rin 

Almanla ittifaqdan geri ç�kilm�sil� bölg� durumunu kontrolunda 

saxlama�a çalı�ırdı. Ancaq, batının ruslardan ç�kinm�si d� s�b�bsiz 

deyildir. Onlar, yalnız ideyada deyil, g�rç�k bir komonist rejimi batılı 

ölk�l�r üçün xo�a g�lm�z hesablayırdılar. Ba�qa yandan is�, bol�evikl�rin 

Anadolu sava�ından sonra bir i�birlikçi Ankarayla bo�luqlarını dolduracaq 

                                                 
270 Avrupa ittifaqının Türkiy�ni i��al etdiyind� Müst�fa Kamal Atatürkün önd�rliyind� 
yaranan qurtulu� ordusu. 



ümidl�ri d� AtaTürk önd�rliyind� olan qurtulu� sava�ının i�in� g�lirdi. 

Ancaq ortada bir uzun sür�kli g�rgin ili�gi h�r iki ölk�nin hafiz�sind�n 

silinm�mi�dir.  

 

Bol�evizm,  imperialist ordusunun Türkiy�y� k�sin q�l�b�sini 

ist�m�s� d�, sava�dan çıxmı� ayaqdan dü��n bir Türkiy�nin varlı�ını 

ist�yirdi. Onların t�rcihin� gör�, sava�ın n�tic�si n� olursa-olsun, �ngilt�r� 
v� Fransanın silsil�vi q�l�b�l�ril� Bol�evizmin ba�ı lazim olmayan 

mac�ralara ç�kil� bil�r. Bu is� yeni komonist rejim� gör�, fürs�tsiz bir 

yaxalama hükmu ola bil�r. Çünkü,  ruslar h�l� d�, birinci dünya sava�ı v� 
1917-ci oktobr devriminin sorunlarını bütünlükl� a�amamı�dırlar. 

Müsavatçı Az�rbaycan, Da�nakçı Erm�nistan v� milli dir�ni�çi Gürcüstan 

Rusiyadan ba�ımsızlıq elan ed�r�k, özgür cümhuriyytl�r� çevrilmi�dirl�r. 
Bunlara baxmayaraq, rusların Qarad�niz v� �ç Anadolu röyaları öz 

canlılı�ını saxlamaqdaydı. Ancaq, bölg�nin g�rginliyi v� hadis�l�rin daha 

geni� miqyasa girm�si yeni siyasi taktikl�rin d� ortaya g�lm�sini ist�yirdi. 

Yuxarıda da deyildiyi kimi, bol�evikl�rin �n böyük ümidl�ri komonizmin 

Türkl�r �lil� geni�l�nm�si idi. Onlar, amaclarının yayılması üçün �n 

ön�mi dı� ölk� kimi Türkiy� üz�rind� öz�l bir hesab açmı�dırlar. 

“Yuxarida göst�ril�n t�dbirl�rin alınması, q�na�timizc� itilaf planlarına 

zamanında endirilmi� bir darba olacaq v� �m�kçi xalqın Avrupalıların 

boyunduru�undan qurtarılması üçün do�uda devrim at��ini alovlandırma 

mücadil�sini payla�an iki qızıl ordunun birl��m�sin� imkan 

ver�c�kdir.”271 

 

Bunlarla yana�ı bir çox n�d�nl�r� gör�, yeni sovet hakiml�ri – rus 

t�rzin� heç d� uy�un görünm�y�n, Türkl�rl�, üzd� dosluq siyas�ti ir�li 
sürm�y� ba�lamı�dır. Taktikd� ba�qalardan f�rqili görünm�k, strateji 

güdümünd� ba�qalardan daha qapsamlı Türk v� Türkiy�ni bütünlükl� öz 

ideolojik dayr�sind� m�hsur etm�k, sovet dövl�tinin ba�lıca siyas�ti idi. 

“... M�nc� Türkl�rin ir�lil�m�si bizim l�himiz�dir.”272  

                                                 
271 (Bol�evizmin iç b�lg�l�ri./ TGAOR SSSR. SSCB Oktobr Devrimi M�rk�z Devl�t Arxivi. 
Fon 495, liste 181, dosiy� 13, yarpaq 48./Alınma qayna�ı/ “Tarihten Güncelli�e Ermeni 
Sorunu. �stanbul. 2001.s39”) 
272 .”( Stalin. SSCB Oktobr Devrimi M�rk�z Devl�t Arxivi. Fond 2, list� 1, dosiy� 24461, 
yarpaq 1./ Alınma qayna�ı/ “Tarihten Güncelli�e Ermeni Sorunu. �stanbul. 2001.s36”) 
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Ancaq, ruslar üçün ingilis v� fransların bölg�y� g�lm�si d�, xo�a 

g�lm�z bir olay idi. ruslar, kapital imperyalist adlandırdı�ı r�qib ölk�l�ri 
bölg�d� istemirdi. M. Kamal Pa�a, bol�evikl�rin ideolojik v� stratejik 

baxımdan �ngilt�r� v� batı ölk�l�rl� ziddiy�td� oldu�unu v� Qurtulu� 
Sava�ında ruslardan ittifaqçılara qar�ı yararlanacaqlarını d�y�rl�ndirirdi. 

Pa�a, bütün günc�l g�rç�kl�ri göz önün� alaraq, ortaya qonan pürüzl�r� 
r��m�n, Moskva-Ankara dostlu�unun g�r�kli olmasını ireli sürürdü. Bu 

siyas�t Ankaranın silah-sursatlanması üçün çox ön�mli sayılırdı. H�min 

siyas�tin n�tic�sind� Qarad�niz üz�rind�n rus silah-sursatları AtaTürk 

�mril� yaranmı� “Qüvaye Milli T��kilatına” gönd�rilirdi. M. Kamal Pa�a, 

anadoluda yunanlar v� ba�qa batı ölk�l�rin qar�ısında sava�da olark�n, 

Kazım B�kir Pa�a is�, Do�u Anadoluda erm�ni ordusunun qar�ısını olmaq 

zorumlu�unu ya�ayırdı. Da�naqçı erm�ni qo�unu ittifaqçıların v� 
Amerikanın geni� yardımına arxalanaraq, öz do�al ç�kisini unutmu� halda, 

çox yalnı� hesablamayla Do�u Anadolunun tam göb�yin�d�k ir�lil�mi�, 
yalnız, bu d�f� rusların arxadan onlara yardımçı ola bilm�y�c�kl�rini, 

t�rsin� Da�naklardan qurtulacaq arzularını hesab etm�mi�dirl�r. Türkiy� 
ordusu yalnız 6 �sk�r itirm�kl� Erm�nistan ordusunu darma-da�ın edib, 

�r�vanad�k ir�lil�di.  

 

Ruslar çox t�l�sk�nlikl� Türkiy�nin Erm�nistanı bütün z�bt 

etm�sinin qar�ısını almaq üçün araya girdi. AtaTürk ruslarla dostlu�a 

ziyan d�ym�sin diy�, habel� Yunan c�bh�sinin qo�una möhtac oldu�una 

gör�, qo�unu Erm�nistandan geri ç�kib, Yunanistan c�bh�sin� uzatdı. 

Ankarayla �r�van arasında imzalanan 1920-12-02 tarixli Gümrü 

(Aleksandrapol) anla�masına gör�, Erm�nistan 1877-ci il �r�van xanlı�ı 
co�rafisin� sıxı�malı oldu. N�xcivan keçici olsa da, erm�nil�rin 

h�d�sind�n uzaqla�dı. Lakin, Qafqaz özgürlüyünün bol�evizmin qan 

d�nizind� bo�ulmasından d�rhal sonra, Moskvayla Ankara arasında 

ba�lanan 1921-ci il mart ayında anla�maya gör�, Türk-Erm�ni müqavil�si 

öz etgisini itirmi� oldu. Bel�likl� böyük Erm�nistan iddiası tip d�yi�imin� 
gir�r�k, Sovet Sosializm Erm�nistan Cümhuriyy�ti adı altında yenid�n 

bölg�nin kabusuna çevril�c�k siqnalları verm�y� ba�ladı. Bol�evik rus 

hakimiyy�ti Çar Rusiyadan daha da sür�tli bir pozosiyonda Türk 



dü�m�nliyinin erm�ni qiyaf�tind�ki Böyük Hayistanın iddiasının 

g�rç�kl��m�si irad�sini öz qarantısı altına alaraq h�r turlu rus dostlu�unun 

ayı dostlu�u oldu�unu qanıtlamı� oldu. Sonralar, AtaTürk bu dostlu�u 

bel� anlamla açıqlamı�dı: ”Bu gün sovyetler Birli�i dostumuzdur. Bu 

dostlu�a ehtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olaca�ını kimse bu günden 

kestiremez....Dünya yeni bir dengeye ulu�abilir. ��te o zaman Türkiye ne 

yapaca�ını bilmelidir. Bizim bu dostlu�un idaresinde dili bir, inancı bir, 

özü bir karda�larımız vardır. Onlara sahib çıkma�a hazir olmalıyız. Hazır 

olmak yalnız o günü susup beklemek de�ildir. Hazırlanmak lazımdır. 

Milletler buna nasıl hazırlanır?  Manevi köprülerini sa�lam atarak. Dil bir 

köprüdür. �nanc bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize enmeli ve 

olayların böldü�ü tarihimizin içinde bütünle�meliyiz... ”273 

 

1920-ci il, Az�rbaycan Demokratik dövl�tinin çökü�ü v� 
ölk�nin i��alı    

 

27 aprel 1920-d� Az�rbaycan, bir daha rus ordusuyla i�qal oldu.  

Avrupa t�r�find�n sıxı�dırılmı� Türkiy�nin d�, tutumu acıverici v� 
gözl�nilm�z olmu�dur. Ruslar, Türkiy�nin durumunu göz� alaraq 

Qafqazları �l� keçirm�k, Türkiy�nin sınırlarına dayanma�ı günd�min� 
g�tirmi�dir. Buna baxmayaraq, Türkiyy�nin d� ayaqda qalması, Rusiya 

dövl�ti üçün çox ön�mli sayılmaqdaydı. Bol�evikl�r özl�rinin 

antikapitalist siyas�tinin görüntüsü kimi xalqlardan müdafi� siyas�tini 

Türkl�rin dir�ni� meydanında göst�rm�y� çalı�ırdı. Bölg�nin tablosu 

olduqca ilginc idi. �m�kçi, i�çi v� xalqlar umudu iddiasında olan 

bol�evizm, Bir t�r�fd�n Az�rbaycanın, Gürcüstanın milli dövl�tl�rini v� 
Erm�nistanı öz qızıl ordusu il� i��al etmi�dir. Ancaq, burada rus 

bal�ovikl�r üçün çe�idli standardların hakim olmasına deyinm�d�n 

geçm�k olmaz. Onların gürçül�r�, Türkl�r� v� erm�nil�r� olan baxı�ı 
bütünlükl� f�rqli idi. Öz�llikl� ruslar üçün erm�ni varlı�ı daha da öz 

anlamı da�ıyırdı. Çünki, Erm�nistanın Da�nakçı hakimiyy�tinin �sas 

                                                 
273 (30 Ekim 1933/ 10-ci il Cümhuriyy�t tör�ni, Ziraat Bankası salonudaki balodaki 
soruya yanıtlardan bölm�l�r./ bu ön�mi deyimın bütünlüyünü Ülkü bölm�sind� oxuya 
bil�siniz/) 



 219

qurucusu ruslar özl�ri olmu�dur. Yalnız, erm�ni kültürünü olu�duran 

tabeçilik, kül�lik v� özülsüzlük n�tic�sind� �ngilt�r�, Yunanistan v� 
Fransanın ist�kl�rin� d� boyun �y�n erm�nil�r, Transqafqaz 

Federasiyonundan 274  sonra gürcül�rd�n v� Az�rbaycanlılardan model 

götür�r�k Rusiyadan özgürlük elan etmi�dir. Bu rusların gözünd� böyük 

ihan�t v� boy göst�rm�k kimi görünürdü. El� buna gör� d�, Bol�evikl�rin 

q�z�bin� u�rayan da�nakların c�zalanması v� yax�ı erm�ni olması 

bol�evikl�rin gönd�mind� idi. Ruslara gör�, ist�r sol, ist�r sa�, ist�rs� d�, 
Bol�evik v� ya Da�naq olmasından asılı olmayaraq erm�ni insanı onlara 

tabe olmalıdır. Çünki, h�r erm�ninin ya�am buyunca ruslara borclu olması 

unudulmamalıdır. Sonralar b�lli oldu�u kimi, Erm�nistan özgür dövl�tinin 

l��vind�n sonra, da�naklar yalnız ��kiya v� ya�ı kimi c�zalanıb töb� 
ed�nd�n sonra, Sovet Erm�nistan hakimiyy�tini Bol�evik dövl�tind�n 

t�slim aldılar.  

 

Türkiy� durumuna g�linc�, rusların amacı ortaqsız olaraq 

Türkiy�ni yiy�l�nm�k idi. Buna gör�, ruslar bir t�r�fd�n, Türkiy�d�n 

ittifaqçılar qar�ısında müdafi� etm�kd� idi. Bu is�, sonralarda b�lli oldu�u 

kimi keç�ri bir sava� taktikidi. Bel� bir toblo içind�, Türkiy� üçün 

dir�ni�d�n v� canla- ba�la özverilikd�n ba�qa yol qalmamı�dır. El� buna 

gör�, ruslara dostuq �li uzaldan AtaTürk, Türk dövl�tçiliyini qurtarmaq 

u�runda rusların ehtiraslarını gözd�n qacırmayırdı. Bölg� bütünlükl� can 

bazarına çevrilmi�dir. Ya, qalıb ya�amaq yenid�n qurulmaq, ya is�, bir 

d�f�lik sa�, sol imperiyalistl�rin arasında bölünüb tab`eçilik q�bul etm�k 

söz qonusu idi. Ruslar, iki stratejini birl��dir�r�k Ankaranı öz siyas�tinin 

ardına ç�km�yi planla�dırırdı. Moskvaya gör�, Ankaraya yardım �li daha 

da yaxından olmalıdır. Bu üzd�n zamanı �ld�n verm�m�k üçün tezlikl� 
Anadolu qapılarına dayanmaq g�r�kir. Ancaq burada, �n böyük mane 

Az�rbaycanda hakimiyy�t quran Müsavat Partiyasıdır. Rusiyanın geni� 
propakantasına gör�, güya bu partiya ingilisl�rin �mri v� yardımı il� 
yaranıbdır. H�min propakantiy� gör�, ingilt�r�nin niyy�ti Türkiy�ni Rus 

ordusunun yardımından uzaq tutmaqdır. Çünki, arada Az�rbaycan var v� 
                                                 
274 1917-ci ild� Az�rbaycan, Gürcüstan, Erm�nistan dövl�tl�ri arasında üçlük federasiyon 
quruldu. Bu üçlük birl��m�nin ruslardan özgür olması ön ��rt hesab olunurdu. 
Federasiyonun adı Transqafqaz Federasiyonu adlandı. Neç� aydan çox ömür sür�m�y�n 
bu ittifaq 1918-ci ild� da�ıldı.  



Müsavat hakimiyy�ti rusların Bakıdan keçib Türkiy�y� yardım etm�yin 

qar�ısını k�sibdir. Bir an, bu qasib v� anqlosakson rejimin aradan 

qaldırılması v� Az�rbaycanın h�l�lik rus ordusu t�r�find�n idar� olunması 

g�r�kir. Yoxsa, bütün ittifaq qüvv�l�ri qar�ısında dir�nm�kd� olan 

Ankaraya yardım gönd�rm�k mümkünsüz olacaqdır. Bol�evikl�r 
t�r�find�n ir�li sür�n bu aydın v� açıq �antaj politikası, h�r �eyd�n önc�, 
Ankaraya yön�lik bir basqı olqulanmasıydı. 1918-ci il AtaTürkün yaxın 

silahda�ları yardımıyla erm�ni da�nakları �lind�n qurtarılan v� 
Az�rbaycan Demokratik Cümhuriyy�tinin ba�k�ndi olan Bakı, AtaTürkün 

gözü önünd� Bol�evikl�r �lin� keçiril�c�k Türkçülük v� yeni Turançılıq 

m�kt�bini quran M. �. R�sulzad� kimi mill�tin� ba�lı liderl�r is�, ingilisçi 

amill�r adlanacaqdır.  

 

Rusların, Türkl�r�  verdiyi acılar sürm�kd� idi. Ankara, ist�r q�bul 

etsin, ist�r etm�sin, Rus ordusu bir daha Qafqazın bütünlüyünü �l� 
geçirm�k v� azad insanları b�nd� ç�km�k astanasında idi. Az�rbaycanda 

Müsavat dövl�ti, ölm�k var, dönm�k yox! Sloqanlarla rusların 

oltimatomuna yanıt verm�kl� mill�tin ruhiyy�-�hvalını yüks�k tutma�a 

çalı�sa da, bütün alanlarda yalqız oldu�unu doymaqdaydı. Az�rbaycan 

dövl�ti rusların duza�ını 275  yax�ıca ba�a dü�ürdu. Hakimiyy�t rusların 

Türkiy�y� yardım bahanasını, Moskvanın i��alçı siyas�tinin ön p�rd�si 

kimi, dünyaya car ç�kirdi. M.�.R�sulzad�, ruslara inanma�ın n� d�r�c� 
f�lak�tli olaca�ına deyin�r�k demi�dir: “�f�ndil�r, möt�cazir bir 

ultimatum qar�ısında qalmı�ıq. Burada t�slimd�n b�hs edirl�r. F�q�t 

�f�ndil�r, t�slim n� dem�k? Kim� t�rki mövqe edirik? Biz� deyirl�r ki, 

hüdudunuzu keç�n ordunun ba�ında Nicati adında bir Türk komandanı 

durmu�dur. Rusiyadan g�l�n bu basqıçı ordu t�hmin edirl�r ki, h�yat v� 

m�mat mücadil�sind� qalan Türkiy�nin xilası üçün gedir. Yalandir! G�l�n 

ordu rus ordusudur. F�rz�n komandanı bir Türk olsa da, yen� rusdur. 

�stila ordusudur. Onun ist�diyi 1914-cü il hüduduna qayıtmaqdır. Anadolu 

imdadına ged�c�k b�han�siyl� yurdumuza gir�n bu i��al ordusu buradan 

bir daha çıxmaq ist�m�y�c�kdir.”276 

 

                                                 
275 t�l�sini,pusqusunu 
276 (Dr. N�siman Y�qublu. M�mm�d �min R�sulzad�. Bakı, G�nclik, 1991, s.306.) 
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Turançı Nuri Pa�anın yor�un v� silahsız qo�unu rusların 11-ci 

ordusu qar�ısında dayanamadıqdan sonra Bakı dü�m�n qu�atmasına 277 

dü�dü. Nuri Pa�a qalan hiss�l�ri il� birlikd� sıxılark�n Az�rbaycanın 

Güneyin� geçdı. Bakı bo�ivikl�rin �lin� dü�dü. 1920-08-01 günü rus 

ordusuyla, Ankara ordusu Naxcivanda birl���r�k dostluq �li sıxdılar. 

AtaTürkün d� yo�un ist�yi �sasında, N�xcivan v� Qaraba� muxtar 

cümhruril�r olaraq Az�rbaycan torpaqları istatusunda qaldılar. M. �. 

R�sulzad�y� önc� edam c�zası k�sildı, sonra is� Stalinin �mril� ölümd�n 

qurtarıldı, az sonra is�, Türkiy�y� qaçırıldı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
277 mühasir�sin� 
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9. BÖLÜM 
 
 
 

�ran M�rk�zli  Farsçı Dü�ünc� Sisteminin 

Dirç�lm�sind� Gülüstan V� Türkm�ncay Anla�malarının 

Rolu 

 
 

 Fars-Rus birl��m�si ulu bir mill�ti yoxa çıxarmaq üçün h�r hansı 

insan dı�ı eyl�m� �l vurmaqdan ç�kinm�yir. Önc� torpa�ın ür�yind�n 

çıxan tarixs�l �man�tl�ri aradan qaldırmaqla v�h�i amaclarına meydan 

açma�a çalı�ır. Tarixi abid�l�ri yoxa çıxarmaqla m�d�niyy�tin ilk oca�ını 

yandıran bir �ski mill�ti dibind�n danma�a ba�layır. Bunun adını is� iki 

mill�tin könüllü qovu�ması kimi göst�rir. Hal buki dünyanın heç bir 

yerind� bel� birl��m�k gönüllü ittifaq kimi d�y�rl�ndirilmir. 

 

Az�rbaycan 1813-1828.ci ill�rd� "Gülüstan v� Türkm�nçay" 

anla�malarının sonucunda biri bütünlükl� bigan�, ba�qası is�, evinin 

için�d�k bigan�l�r �lil� idar� olunan özg�l��mi� dövl�tin arasında 

bölünmü� duruma dü�mü�dür. Bir mill�t bütün maddı-m�n�vi varlı�ı il� 
iki özg� m�d�niyy�tin (Fars -rus), milli-siyasi hegemonlu�una u�ramı�dır. 

 

Az�rbaycan xalq �airi "B�xtiyar Vahabzad�"demi�k�n: 

 



A�alar bilm�di birdir bu torpaq, 
 

T�briz d�, Bakı da Az�rbaycandır. 
 

Bir elin ruhunu, dilini ancaq, 
 

Ka�ızlar üstünd� bölm�k asandır. 
 

Bir çox t�kyonlu yazarların anlayı�ına gör�, Rus �mperatorlu�unun 

qalibiyy�ti v� (�ran) Türk Qacar �ahlı�ının yenilm�si il� sonuclanmı� 
sava�lar �ran-Rusya sava�ları olmu�dur. Hal buki bu acı n�tic�l�n�n sava� 
bütün objektiv v� sobjektiv n�d�nl�r� gör� rusların Türkl�r� qar�ı 
sürdürdüyü silsil�vi sava�larının do�al ardı, rus -Türk sava�ı olmu�dur. 

�slind� tarixin heç anında  Fars -rus sava�ı üz verm�mı�dir. Ba�qa sözl� 
des�k tarix boyu rus -Türk sava�ları forma baxımından d�yi�s� d� 
mahiyy�t v� iç�n�k baxımından heç d� d�yi�m�mi�dir. Bu sava�lar ist�r 
S�f�vi, Av�ar, Qacar, ist�r S�ttarxan, ikinci dünya sava�ında, Orta 

Asiyada, Qafqazlarda, Anadoluda, ist�rs� d� Az�rbaycanın qarı�-qarı� 
torpaqlarında yalnız rus-Türk sava�ları olmu�dur. Bu sava�larda rusların 

�n yaxın f�dayısı erm�nil�r olsa da, �n gizli �m�kda�ları Farslar olmu�dur. 

Bütün rus -Türk sava�ları kimi rus-Qacar (Az�rbaycan) sava�ları da mehz 

ruslar t�r�find�n ir�li sürülmü�dür. Nec�ki, rusların yürü�ü il� ba�lanmı� 
bütün bu sava�lar Türk torpaqlarında d�vam etmi�dir. El� bu üzd�n 18-ci 

yüzilliyin ba�lanması il� birba�a d�vam ed�n rus yürü�ü, t�kc� 
Az�rbaycan Türklüyün� deyil, bütün Türk dünyasını sarsıtmaq amacı 

da�ımı�dır. 19-cü yüzilliyin ba�lanqıcı il� rusların k�sintisiz anti-Türk 

siyas�ti birba�a Az�rbaycanın basqıya ç�kilm�sini h�d�f� alaraq milli 

torpaqlarımızı i��al etm�kl� sürmü�dür. Modern Rusiyanın atası Pieterin 

teorisinin otobanı sayılan Az�rbaycan bütünlükd� rus dövl�tin� tab`e 

olmalı v� açıq sular teorusu g�rç�klik qazanmalıdır. Bu üzd�n sava� 
stratejisi h�yata keçirilm�lidir.  

 

1810-ci ild�n ba�lamı� 1828-ci il� d�k ç�kılmı� rus-

Az�rbaycan(Türk) sava�ları ancaq Az�rbaycan torpaqlarında olmu�dur. 

Bu sava�larda torpaqlarımıza sür�kli yuru� g�tir�n dü�m�n ordusunun 
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qar�ısında yalnız v� yalnız Türk Az�rbaycanlı �sg�r v� sivil dayanmı�, 
��hid olmu�dur. 

 

100,000-l�rc� canını yurd yolunda qoyan Türk insanının tökül�n 

qanlarını nec� ba�qa mill�tin dövl�tçiliyin� ba�lamaq olar!? 

 

1828-ci ilin yenilg�si il� basqıya ç�kil�n v� param-parça olan 

torpaqlar yalnız Az�rbaycan torpaqları olmu�dur. Bütün canını ver�nl�r 
Türkl�r olmu�dur. Çünki, bu sava�lar Az�rbaycan-Rusyıa sava�ı 
olmu�dur. Bu üzd�n sava�ın ba� qamandanı "Abbas mirza"dan tutmu� 
sad� çavu�una d�k Türk olmu�dur. Unutmamaq ki, bu durumdan �n 

qazanan t�r�f is� panFarsizm olmu�dur. Qacarların çökü�ü, Farslar üçün 

sistem yaratma fürs�ti olmu�dur. Rusların Qacarlara �traflı etginligi il� 
Farsların da saraydakı mövqiyi möhk�ml�nmi�dir. Qacar dövl�tinin 

M�maliki M�hrus� v� bölg�d� olan güçünün bitm�sil� altinativ Farsçı 

siyas�t d� meydan oxuma�a ba�lamı�dır. Bel� ki, Rus v� �ngilt�r� 
dövl�tl�rin� söyk�n�n Farsçı güçl�rin biran qacarları çökütm� siyas�ti 
daha aydıncasına özünü göst�rirdi. Min ill�rc� dövl�tçilik düzeyind�n 

uzaq dü��n Farslar üçün �n �lveri�li fürs�t yaranmı�dır. Oysa, Farsçı 

siyas�tçil�rin dövl�tçilik irad�sini itirm�kd� olan Türk Qacar dövl�t 
sisteminin için� sızması278 xız qazanmaqdaydı. Farsçı dü�ünürl�r üçün bu 

fürs�t qaçırılmaz idi. Bu ist�yin rus v� ingilis siyas�til� d� üst-üst� 
dü�m�si i�i daha rahat etmi�dir. Farsçı siyas�tin Türk sülal� dövl�tl�rin� 
qar�ı apardı�ı gizli t�xribat 1500-l�rd�n ba�lasa da 1880-l�rd�n obyektiv 

xarakter da�ıma�a ba�lamı�dır. Çünki, h�min ill�rd� Osmanlı dövl�tinin 

d� ruslar qar�ısında ardı-ardına m��lubiyy�ti erm�nil�r kimi Farsları da 

ür�kl�ndirmi�dir. Öz�llikl� M��rüt� h�r�katı v� ardıca Qacar Türk 

dövl�til� Az�rbaycan arasındaki qar�ı durmanın sonucunda Farsçı siyas�t 
daha m�rk�zl��mi�dir. Bu siyas�tin aparıcıları ist�r Fars, Türk, yabancı 

ünsürl�r, ist�rs� d� ba�qa etnikl�r olsun, aydıncasına kimlik bo�lu�una 

u�ramı� yor�un Türk Qacar hakimiyy�tini devirm�y�279 çalı�ırdı. Sözsüz 

ki, heç zaman k�ndini tanıqlama bilgi v� bilincin� yiy�l�n� bilm�y�n 

Qacarlar özl�rinin çökü�ü üçün g�r�k�n ��rayit yaratmı�dırlar. 

                                                 
278 nüfüz etm�si, gizlic� girm�si 
279 aradan qaldırma�a, çevirm�y� 



S�f�vil�rd�n Qacarlara uzanan 400-illik kimlik itirm� sür�cinin n�tic� 
etibari il� Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü Dü�ünc� Sisteminin bir dövl�t 
sistemi kimi ortaya g�l� bilm�m�sinin d� �n özül v� t�m�l n�d�ni el� bu 

kimlik itirm� sür�cidir.  

 

Yuxarıda da sadalanmı� kimi, 400-illik üç Türk silsil�vi 

hakimiyy�tl�rin Türklük kimliyi b�z�n mill�taltı, tayfaçılıq, elatlıq, 

bölg�çilik v.b., qalib zamanlar is� mill�tüstü – ümm�tçilik, m�zh�bçilik, 

m�malikçilik v� imperatorçuluq kimi anti milli amill�rin altında 

inl�y�r�k280 unudulmu�dur. M�hz bu üzd�n n�yinki, Az�rbaycan Türkçü 

dü�ünc� ulus-dövl�t sistemi yaranmamı�, b�lk� bu gedi�in sonunda klonial 

�ran 281 Farsçı dövl�t sistemi yaranmı� v� hakim oldu�u günd�n dövl�t 
adına �n görünm�z cinay�tl�ri m��lub toplumlar haqqında ir�li sürmü�dür. 

Unutmamaq g�r�kir ki, bu sistemin yaranmasında �n böyük rolu yen� 
Türkl�r oynamı�dır. Bir yandan dövl�t adı altında cahilc�sin� Fars 

dü�ünc�li anti-Türk siyas�tin günd�m� g�lm�sin� ikman yaradan Qacar 

�ahlı�ı, ba�qa yandan is� "Ziddi istibdad" adı altında Qacar �ahlı�ına qar�ı 
meydan oxuyan Az�rbaycan m��rut�çil�ri �slind� Türk hakimiyy�tin� son 

qoymaq ist�y�n panFarsizmin v� onun dı�arı �rbablarının oyununa 

g�lmi�dirl�r. Fars-rus birl��m�si ipin ucunu �ld� saxlamaqla son n�tic�ni 

Türk-Türk� qar�ı durmasında bulmu�dur. Niy� ki, bel� olan halda, Türk 

gücü içd�n tük�n�c�k, Türk hakimiyy�ti aradan qalxacaq, Türk 

dövl�tçiliyi uzun zaman itec�k, Türk insanı is�, �sar�t ç�mb�rin� 
dü��c�kdir. Olayların nec� s�sl�nm�sind�n asılı olmayaraq sonucda 

yıxılan “Az�rbaycan Türk Mill�ti” olmu�, gül�n t�r�f is�, Türk dü�m�ni 

panFarsizm olmu�dur.   

 

El� d� oldu, Az�rbaycan m�rk�zliyind�n uzaq dü��n Türk 

siyas�tçil�rin dünya görü�l�ri, Tehran v� Fars yönlü siyas�tl�rin 

partizanına çevrildi. Az�rbaycan Türklüyünün �ran Farslı�ına t�slim 

edilm�sind� 19-cu �srin sonunda, 20-ci �srin ilk ça�larında ilham 

qayna�ını Fars demokratlardan v� rus sosiyal-demokratlardan olan 

soyda�larımızın az rolu olmamı�dır. Mill�timizin milli kimlik bilincin� �n 

                                                 
280 sızlayaraq, nal� ed�r�k 
281 Farsistan  
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a�ır z�rb�l�r endir�n bu yana�ımın t�kc� bizim mill�t v� torpa�ımızı deyil, 

bütün bölg�ni etnik v� siyasi bulanıma sürükl�mi�dir.  

 

M��rut� (1905-1907) çökü�ünün ardından Az�rbaycan 

ayaqlanması (1907-1909) sonucunda h�r iki Türk t�r�fin tam ayaqdan 

dü�m�sin� n�d�n oldu. Tehrana q�hr�manca gir�n Az�rbaycan 

mücahidl�rin ölüsü bel� tapılmadı. Tebriz, rus toplarıyla yerl� bir oldu. 

Qacar hakimiyy�ti bütünlükl� Farsların etginliyin� t�slim oldu. Fars 

d�sis�si n�tic�sind� milli S�rdar v� milli Salar öz ana torpaqlarından 

uzaqlarda ��hid oldular. Türk sava�ı sür�rk�n 1920-ci ild� Qacar adı 

altında dirç�lmi� Fars �ovinizmi növb�ti olaraq Xiyabanı qalxı�ını aradan 

qaldırdı. Xiyabanının aradan qalxması il� Az�rbaycan - Qacar ili�kil�ri d� 
bütünlükd� qırılmı� duruma dü�dü. Qacar Türk dövl�ti Az�rbaycanı �ld�n 

verm�kl� ana daya�ını uduzdu. Türklük saportundan uzaq dü��n Qacar 

dövl�tçiligi "�ran m�rk�zli Farsçı dü�ünc� sistemi"n� t�slim olaraq 

hakimiyy�ti d� uduzmaq yoluna dü�dü. Bu durumdan yararlanan Fars 

�ovinistl�ri xızla Fars dövl�tçiliyini �ld� edm�k üçün ayaqlandı. Rza 

Mirp�nc282,1923.ci ild� ilk Qacar ordu ba�çısı, sonra s�lt�n�t v�kal�tini, 

1925-ci ild� is� M�malike M�hrüseye Qacar hakimiyy�tinin yerin� �ah 

oldu. Rza Mirp�ncin �ah olması il� 500 ild�n önc� m�rk�ziyy�tind�n uzaq 

dü�mü� Türk hakimiyy�tl�rinin hegemonlu�u sona çatır."Iran M�rk�zli 

Fars Dü�ünc� Sistemi" tam diktatorcasına aydın-a�kar Farsçılıq, irançılıq, 

�ahçılıq siyas�tini bütün ya�am alanlarında s�rgil�ydi. Fars dövl�tinin 

siyas�ti yalnız milli �saslar üz�rind� qurulma�a ba�ladı. Fars ol�usundan 

ba�qa bütün çe�idli milli d�y�rl�r yox olma t�hlük�si il� üz-üz� qaldı. 

 

V� sonuc olaraq bütün g�rç�kl�r göz qaba�ındadır. �ki dost 

olabil�c�k ayrı-ayrı ya�am sisteml�ri, iç-iç� dü�m�nc�sin� bir-birini d�f 
etm�kd� d�vam edirl�r. Biri m��lub, biri qalib. Gör�s�n n� zaman bel� 
v�h�i qon�ulu�a son qoyulacaqdır!? 

 

 

 

 

                                                 
282 sonralar Rza �ah P�hl�vi 
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10. BÖLÜM 
 
 
 
 

Güney Az�rbaycanda Dövl�tçilik Mücadil�si V� 

Az�rbaycan Demokrat Firq�si 

 
  

 

Az�rbaycan Demokrat Firq�sinin(ADF) sarsılmasında 
 

Milli ideyal bo�lu�unun rolu 
 

Ola bilsin ki, döyü�k�n v� igit ata-analar haqda duy�usal 

davranmamaq b�zil�ri t�r�find�n b�y�nilm�sin. Ancaq, g�rç�kl�r acı da 

olsa soyl�nm�lidir. B�lk� tarix boyu Türk q�hramanlı�ına b�nz�r ikinci bir 

mill�t tapılmasın. Ancaq bu tarixin göst�rdiyi q�hramanlıqlarda da göz� 
g�l�n örn�k nöqt� bulanıq üsul idar� sistemidir. Fatih babalarımızın bütün 

q�l�b�l�rinin t�m�lind� n� yatmı�dır sor�usuna do�ru cavab tapmaq üçün 

elb�td� ki sarsılmaz irad� v� özveri 283  lazimdir. Yalnız yaxın v� orta 

tariximizi ara�dırmaqla deyil, bizim payımıza dü��n bütün tariximizi, 

sobyektiv enerjil�rimizi, arxada qalan acılı-dadlı hafiz�mizi 

                                                 
283 f�dakarlıq 



�l��dirm�liyik. Yalnız acılarımızdan, dadlarımızdan ortaya çıxan sentez 

sonucuyla günd�mimizd� dayanan sor�ulara ça�da�, bilims�l cavab tapa 

bil�ç�yik. Yaxın v� ça�da� tariximizin giri�imi olaraq Zeyneb Pa�adan 

ba�lamı� S�ttarxan, R�sulzad�, Xiyabani, Kazım xan, Pi��v�ri, 29 

b�hm�n, Xalq Müs�lman h�r�katı v� Milli-azadliq (Elçibey) adları il� 
tariximizi b�z�y�n bu h�r�katların ardıcıllı�ı, bütövlüyü v� dü�ünc� 
g�li�m�si etibari il� �ld� etmi� yenilgisi v� qazancı, ç�kinm�d�n ortaya 

qoyulmalıdır. Örn�k olaraq 20-ci �srin ba�lan�ıcında böyük AtaTürkün 

önd�rliyi il� Türkiy� davasının t�m�lind� dayanmı� b�nz�r "Türkiy� 
m�rk�zli Türkçü dü�ünc� sistemi"nin bütün boyutları öyr�nilm�li, Güney 

Az�rbaycan Milli H�r�katının öz�llikl�ri il� ölçülm�li, b�nz�rl�ri 
gücl�nm�li, milli sava�ın beyin gücün� enerji qazandırmalıdır. 

 

Az�rbaycan milli h�r�katının qar�ısında dayanan çox ön�mli bir 

neç� t�m�l sor�uya c�vab verm�d�n yenil��m�k çabasında olan ça�da� 
milli dirç�li�imizin önc�kil�rd�n t�m�l dayaqda üstün olmasına k�sin 

baxmaq olmayacaqdır. Örn�yim sor�unun birincil�ri bel�dir ki:  

 

a.    Son 100 ilin içind� Az�rbaycanın apardı�ı azadlıq sava�ların 

t�m�lind� hansı dü�ünc� sistemi dayanmı�dır?  

 

b. Dövl�tçiliyimizin Güney formulu olan 1945-46-cı ild� milli 

hakimiyy�tin ideolojik sistemi n� idi?   

 

c.  Tariximizi öz�ll��dir�n dövl�tçilik ilk�l�rind� n� kimi dayaq 

sistemi olu�mu�dur? 

 

d.  Az�rbaycan Demokrat Firq�si - nin bütün enerjisi, k�miyy�ti v� 
keyfiyy�ti ir�li sürdüyü iddialar �trafında toparlana bilmi�dir mi?  

 

e. Az�rbaycan azadlı�ı u�urunda ortaya qoyulmu� dava 

metodlarının mill�timizin g�l�n�kl�ri il� uyması yolunda uyqulama 

sistemi yarana bilmi�dir mi? 
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f. �ran v� Az�rbaycan arasında olan milli g�rginliyin f�ls�fi 
özülülünün n� oldu�u b�lli olmu�dumu? 

 

g. Olmu�dursa, n� kimi ideolojik v� milli-siyasi ayrıntılar ortaya 

qoyulmu�dur? 

 

h. Tehran �ovinist hakiml�rinin sisteml��mi� "�ran M�rk�zli Farsçı 

dü�ünc�"-si qar�ısında "Az�rbaycan Demokrat Firq�si"nin öz dünya 

görü�ü olmu�durmu? 

 

I. Olmu�dursa milli irad�nin teorik v� bilinc kimliyinin izl�ri hansı 

ideolojik t�m�l� dayanaraq sosial-siyasal �uarlar ir�li sürmü�dür? 

 

J. V� son olaraq bel� bir varsayım284 sor�u ortaya qona bil�r ki, 

�ran adlanan dövl�tin Az�rbaycana olan bütün baxı�ları varsayılabil�r 
"�ran m�rk�zli Farsçı dü�ünc� sistemi" kimi mütl�qçiliy� dayanan bir 

ideolojik s�f�rb�rliyi içind� ik�n, Az�rbaycan Türk mill�tinin eyni 

varsayılabil�r "Az�rbaycan m�rk�zli Türkçü dü�ünc� sistemi"n� 
söyk�n�r�k dü�m�n qar�ısında dayana bilmi�dir?    

 

1. ADF-nin dünya görü�ü v� siyasi irad�si bu sor�ulara bel� 
açıqlıq g�tirir: Az�rbaycan milli hakimiyy�ti b�z�n �ran sistemli dövl�t 
üsul idar�sin� ba�lı bir yerli v� muxtar hakimiyy�t, b�z�n tam müst�qil 

olan Az�rbaycan Milli Demokratik Cümhuriyy�ti285 , b�z�n is�, �yal�t-
v�lay�t �ncüm�ninin siyası nümay�nd�si kimi siyasi alanda özünü 

göst�rir. 
 

2. Firq�nin milli-siyasi yönt�mi sovet sistemind�n alınmı� 
Az�rbaycançılıq modelidir. 

 

Sovetizmin t�m�l dü�ünc�sin� gör�, "Türk" h�m anlam v� h�m 

metodik baxımdan sa�dır. Bu üzd�n Türkiy� v� Türkçülük bir antisovet 

sobjet v� objektdir. Bu �slind� rus metodlu anti Türkçülügün yenil��mı� 

                                                 
284 olabil�si/ehtimal 
285(KGB arxivl�rind� m�hbus qalan 12 madd�lik“Xalqa Müraci�t„ ünvanlı bildiri�.)  



varyantıdır.  El� bu üzd�n Firq�nin dünya görü�ünd� yer tutan sovetçilik 

��rtl�rin� gör�  Türkçülük yer tuta bilmirdi. 

 

3. Sol ittifa�ına ümid ba�layan ADF liderligi, bil�r-bilm�z 

Moskova kommunizminin antiTürk siyas�tinin gizli �m�kda�ına 

çevrilmi�dir. ADF liderligi ist�r-ist�m�z bel� bir yönd� addımlark�n, 

yalnı� dünya görü�ü v� söyk�ni� yönün� qatlanırdı. 

 

4. ADF-nin qıssa sür�n etgin ömründ�, Türk kimliyinin yeri 

olmadı. Firq� üz�rind� olan ideolojik a�ırlıqdan dolayı özünü öz 

kimliyind�n uzaq tutma�a çalı�dı. Bu üzd�n bütün t�m�l �üarlarında 

“Türk” sözü yerin� “ana” sözü i�l�nilir. Sözsüz ki, sad� görün�n bu d�rin 

f�rqliliyin altında vur�ulandı�ı kimi böyük dünya gürü�ü açılımı 

dayanmaqdadır. 

 

5. Stalin v� bol�ovizm dü�m�ni kimi alqılanan Türk idrak 

sistemin� qar�ı aparılan ideolojik v� assimil� siyas�ti sür�cind� Moskva 

tabeiyy�tin� u�rayan Türkl�r� qar�ı, milli kimlik bilinci yasa�ı qoyuldu. 

30-ci v� 40-ci ill�r arasında Cavidl�r, Mü�fiql�r kimi sayag�lm�z Türkçü 

dava adamı rus sistemi t�r�find�n öldürüldü. Türk sözün� v� anlamına 

divan tutuldu.  Sovetçi dü�ünc� sistemin� gör�, sosialist insanın soykök�, 
milli kimliy�, milli torpa�a, milli dil� ehtiyacı yoxdur. Onun ehtiyacı olan 

�ey yalnız “xalqlar dostlu�u”dur. Rusların bu �üarı altında geni� bir milli 

�ritm� siyas�ti yatmı�dır. Moskva bu siyas�til� bir t�r�fd�n m��lub 

xalqların milli kimlikl�rini aradan qaldırma�a, ba�qa yandan is� bo�almı� 
kültürl�rin yerin� dil ba�da rus kimliyini yerl��dirm�k siyas�ti yürüdürdü.  

 

Sovet Sosialist Dövl�tinin Az�rbaycan insanını y`eni, modern 

Sovet Az�rbaycanlı adlandırma�a ba�lark�n, Türkl�rin öz milli 

kimlikl�rind�n uzaqla�masını �n üst düzeyd� planla�dırdı. �kinci dünya 

sava�ı, rusların r�hb�rliyi altında Sovet insanı olmaq zorunlu�unda qalan 

Quzeyli soyda�ların i�qal olmu� Güney� g�lm�sil�, �ran Tud� partisinin 

Az�rbaycanda yuva qurması, ADF-nin ulusal güc� v� rus himay�sin� 
dayanaraq qurulması v.b. ili�gil�r yoluyla sovetçilik ideolojisi Az�rbaycan 

Türkünün milli kimlik öz�tin� qar�ı böyük rol oynama�a ba�ladı. 
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Baxmayaraq ki, bu oyun daha önc�l�r h�m 1907- ci v� h�m 1920-ci ill�rd� 
d� öz anti milli izl�rini buraxmı�dır. Ancaq ADF dövranında sol 

ideologiyasının hakim biçimind� etgisi daha da d�rin rol oynadı. Bu d�rin 

etgi n�tic�sind� ADF siyasi çalarların ideolojik yarı�masının �v�zsiz 

qurbanına çevril�r�k, heç zaman kütl�d�n qazanmı� mandatından 

yararlana bilm�di. ADF bir çox ana t�m�ll�rd�n uzaq dü�ür�k milli 

ist�kl�rini gün siyas�ti il� f�rql�ndirdi. Milli-siyasi alana ayaq qoyan 

ADF, önc� avtonomi höküm�ti axtarı�ında oldu, onu �ld� ed�nd�n sonra 

özünü arxalı gör�r�k tam istiqlal axtarı�ında bulundu, çox geçm�d�n 

arxasını bo� görünc� �yal�ti �ncüm�nl�r� razı oldu, o da olmayınca mill�ti  
Fars  quduzlarına tapı�ıraraq ideolojik qurbangaha sı�ındı. ADF modern 

tipli firq� olmaq arzusunda olmu� olsaydi da, modernizmi �ld� ed� 
bilm�di. ADF-nin gözü önünd� AtaTürkçü tipli milli qurtulu�çu Türk 

sava�ı metodu durark�n, onu görm�k c�sar�tini �ld� ed� bilm�di, nec� ki, 

Xiyabanı da onu qazanamadı. “F�ls�f�d� t�slim olan ideolojid�, ideolojid� 
t�slim olan is�, siyas�td� d� t�slim olar” d�rdin� dü��n ADF, ardı-

ardından siyasi oyunların uduzan terefi oldu. Firq� öz qisa ömründ� 
do�ma ittifa�a gir� bilm�di, gir� bilm�zdi d�! Sona q�d�r öz dost-

dü�m�nini tanımaqda zorluq ç�k�r�k öz do�ma arxalarını itirmi� duruma 

dü�dü. Bu dost-dü�m�n seçimi Firq�nin son hakimlik aylarında özünü 

do�ruda bils� d�, artıq i� i�d�n keçmi�dir. 

 

2-ci dünya sava�ı zamanında Sovet Sosialist rejiminin Orta Do�u 

ve Avrasiya siyas�tind� �ran ve Türkiy� böyük ön�m da�ıyırdı. Stalin 

�randa �ld�n vermi� stratejik v� sövqulcey�i mövqeyini Türkiy�d� 
axtarırdı. SSR bir t�r�fd�n içd�n anti Türk olma�ına gör�, ba�qa yandan 

is� Do�u Avropaya açıq qapı olan Bosfor v� Dardanel su keçit bo�azlarına 

ehtiyac duydu�u üçün, Ankaranı h�d�l�m�kd�n bir an ç�kinmirdi. 

Ankaranın 2-ci dünya sava�ında t�r�fsiz qalmasıda rusların xo�una 

g�lmirdi. Bu üzd�n 1925 - ci ild� Rusya - Türkiy� arasında ba�lanmı� 
qar�ılıqlı sayqı ve dostluq müqavil�si bir yönlü olaraq ruslar t�r�find�n 

�s�rsiz elan olunca, Moskvadan yeni basqı anla�ması ortaya atıldı. Bu 

anla�ma 1925 - ci il anla�manın yerin� imzalanmalı idi. Bu anla�ma rus 

ordusuna �stanbula girib, Bosfor v� Dardanel bo�azlarından Almanlara 

qar�ı yararlanma izinini tanıyırdı. �sm�t �nönü t�r�find�n d�rhal r�d olunan 



bu zorakılıqdan sonra ruslar iki iddianı ir�li sürm�y� ba�ladılar. Q�rbd� 
“Edirn�”ni  d� için� alan böyük bölg� Bul�aristana, ��rqd� is� Qars, ��dır, 

�rzrumu iç�r�n Do�u Anadolu rus (Sovet Sociyalist) hakimliyin� 
verilm�lidir. Ruslar bu h�d�l�r� objektiv güc olaraq Ankara v� �stanbulda 

kommunist göst�ril�rini yükl�di. Bu a�ır basqıya cavab olaraq Ankara 

sür�tl� Amerikaya yaxınla�maq siyas�tini ir�li sürdü. Amerika saya�ı 
ekonomik reform, siyasi liberalla�ma, Amerika sistemli ordu qurmaq v� 
milli t�hlük�sizlik alanı yaratmaq Amerika v� Türkiy� arasında imzalanan 

anla�manın �n ön�mli b�ndl�rini olu�durdu. Bu anla�ma sonucunda 

Moskvanın h�d�l�ri bo�a çıxdı. Bunlara baxmayaraq rusların antiTürk v� 
antiTürkiyy� çabaları öz �ıdd�tini artırdı. Sovet Kommunist Partisi bütün 

pioner, komsomol v� böyükl�r e�itim – yön�tim m�rk�zl�rind� Türkçülük 

dü�ünc�sini bir antisosialist v� antisovetizm teori olaraq qafalarda 

yerl��dirirdi. Türk k�lim�si Türkl�rin dü�ünc�sind�n uzaqla�ık�n 

bigan�lik v� kimlik böhranı Türk insanını d�rin bulanıma soxurdu. 1937-ci 

ild�n daha da k�skinl���n antiTürk siyas�tinin bu ill�rd�ki objektiv 

toblosu yalnız iç�rid� deyil, dı� Türkl�rini d� öz h�d�fin� almı�dır. 

Qu�qusuz, 1945-46 ADF dastanı da bu ç�rçüv�d� ara�dırılmalıdır. 1946-ci 

ilin ikinci yarısında ADF bu siyas�ti bütün acısıyla t�crüb� etdi. ADF, 

kommunistl�rin d�yi�m�z antiTürk, antiAz�rbaycan niyy�tl�rini ba�a 

dü��r�k Ankaraya üz tutdu. Amma artıq çox gec olmu�du. Az�rbaycan 

Milli H�r�katının parlament heyetinin Ankara,ya yola dü�m�si v� 
�.�nönüd�n imdad ist�m�si d� qalaq-qalaq d�rdl�r� çara olmadı. 286  

Hey�t 3 aylıq yalvarı�dan sonra bir k�r� olsun bel�, �.�nönünün 

q�buluna dü�� bilm�di. T�brizd�n qarda� qapısına asılan Tehranın hava 

alanında dü�m�n aya�ına dü�dü. Sevin�n t�r�f Fars sistemi olsa da, aci 

tal`ein� ox�ayıb-yanan Türk olmu�dur. Bel�likl� Türkün içd�n sarsılması 

il� bir daha  Farslıq q�l�b� çalmı�dır. 

 

 

 

                                                 
286 (Bax "�ran Türkleri Hürriyet Hareketleri" kitabına.Mehmet Metin Ören) 
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ADF-d� dü�ünc� qarma�alı�ının n�d�nl�ri (Qıssa baxı�) 
 

K�sinlikl� “Az�rbaycan Demokrat Firq�si” (ADF) bütün do�ru v� 
yalnı�ları il� birlikd�, Güney Az�rbaycan milli h�r�katının danılmaz 

parçasıdır. ADF, ist�r aparıcılı�ı il�, ist�r birl��dirici gücü il�, ist�rs� d� 
siyası taktikl�ri il� bugünkü Güney Az�rbaycan Milli H�r�katı üçün 

b�nz�rsiz t�crüb� qayna�ıdır. Bu qurulu� öz geni�ligi, kütl�viligi, 

strategisi v� milli irad�si il� olduqca, 1910-cu ild� Seyyid H�s�n T�qizad� 
v� 1920-ci ild� �eyx M�h�mm�d Xiyabanı t�r�find�n yaranan 

“Az�rbaycan Demokrat Firq�”l�rind�n f�rqli idi. 60-il keçm�sin� 
baxmayaraq ADF-nin üz�rind� açılan hesablar h�l� d� dartı�ılmaqdadır. 

Bu qurulu� öz zamanına gör� t�kc� Az�rbaycanda yox, h�m d� �ran 

adlanan dövl�t �razisind� �n geni� v� kütl�vi qurulu� mücadil�si 

olmu�dur. Danılmaz faktlara gör�, Sovet Sosialist Kommunist Partısının 

ideoloji dair�sind� yer alan ADF, Moskvanın siyas�tl�ri üz�rind� himay� 
olunurdu. Ancaq bu, o dem�k d�yil ki, Güney Az�rbaycanda milli irad� 
bütünlükl� Moskvanın etgisi altındaydı. ADF öz hesablarında uluslararası 

üz vermi� imkanlardan yararlanma�ı dü�ünürdü. Firq�nin r�hb�rligind� 
yer alan bir çox milli insanın amacı bu fürs�td�n yararlanaraq 

Az�rbaycanın dalı qalmı�lı�ına çar� yolu tapmaq idi. Bu da özlügünd� 
milli çaba v� ��r�fli axtarı� dem�kdir. Ancaq bu hesablamanın qar�ı t�r�fi 
olduqca ADF ba�çılarından güclü, dinamik, imperiyaçı v� aparıçı idi. Bu 

g�rç�gi Firq� r�hb�ri S. C. Pi��v�ri hamidan yax�ı bilirdi. O bilirdi ki, 

Moskva ADF-d�n öz siyas�tl�ri il� ba�lı sui-istifad� etm� çabasında idi. 

SSR Kommunist Partısı ADF-in bir Türk partisi olmasını bilir v� onun 

liderliyind� olan aparıcıların ruhiyy�sind� get-ged� millil��m�nin 

d�rinligini duyurdu. Bu üzd�n, ADF-i kontrol altına almaq üçün çe�idli 

önl�ml�rin alınmasını bütün qurulu�larına tapı�ırırdı. Örn�k olaraq: 

 

a) ADF-in gördüyü �n kiçik i�l�ri h�r gün Sovet Az�rbaycan 

Kommunist Partisin� (SAKP) rapor olunmalı idi. Bu raporlar SAKP-d� 
yuxarı gör�vl�rd� yerl���n rus kök�nli anti-Türk kommunistl�r t�r�find�n 

�traflı inc�l�nir v� r�smi s�n�dl�r kimi Moskvaya gönd�rilirdi. El� ki, bu 



s�ndl�rin bir çoxu sansoradan keç�nd�n sonra  Az�rbaycan q�zetl�rind� 
basılmaq haqqı qazanırdı. 

 

b) ADF v� SAKP arasında olan milli ili�gil�ri etgisiz etm�k üçün 

rusların tam kontrolunda olan �ran Tud� Partisi öz  f�alliyy�tinin günd�lik 

roporunu birba�a v� ya rus diplomatları vasit�sil� Moskvaya çatdırmalı 

idi. Rusların �mri il� ADF v� SAKP içind� yerl���n tud�çi casuslar, ist�r 
günd�lik raporları, ist�rs� d� yerli t�xribatları il� öz xidm�tl�rini yerin� 
yetirirdil�r. 

 

c) Rusiyanın Tehrandakı böyük elçiligi v� T�brizd�ki 

konsullu�unun �n ön�mli i�l�rind�n biri ADF-nin i�l�rin� n�zar�t etm�k 

v� h�r gün birba�a Moskvaya rapor verm�k idi. Üzd� diplomatlar görün�n 

konsul casusların h�r gün ADF toplantılarına qatılmaları onların casusluq 

gör�vi il� ba�lı idi. 

 

d) Ruslar Tud� v� Firq� dı�ında, kürdl�r içind� d� qurulu�lar 

yaratmaq üçün g�r�k�n budc�l�r ayırmı�dır. Bu silahlı qrupların �n böyük 

gör�vi is� ADF v� Kürdüstan Demokrat Hizbinin arasında yerl��ib 

casusluq v� terror etm�kd�n ibar�t idi. Bu ç�t�l�r h�r iki, ADF v� KDH 

sıralarına girib oradakı bütün h�r�k�tl�ri T�briz v� Urmiyy�d� olan 

rabitl�rin� çatdırırdılar. 

 

e) �st�r Tud� Partisind�, ist�r dı�arıda olan Da�naq erm�nil�rin 

ADF-d� olan f�aliyy�tl�ri birba�a rusların ist�yi idi. Erm�nil�r öz geni� 
t�crüb� v� i� qabiliyy�tl�ri il� ADF r�hb�rliginin gözün� girm�li, Firq�nin 

�n gizli i�l�rini Moskvaya rapor etmeliydil�r. Erm�nil�rin, m��rut� 
h�r�katında, Az�rbaycanın güneyind� v� quzeyind�, v� Türkiy�d� �ld� 
etdikl�ri cinay�tkar t�crüb�l�ri h�m d� külliyy�td� rusların xeyrin� idi. 

Erm�nil�r AAz�rbaycan Türkl�rini milli kimlikl�rind�n v� öz do�ma 

mütt�fiqi Türkiy�d�n uzaq saxlama�ı çox yax�ı bacarırdılar. Bu üzd�n 

erm�nil�r yalnız praktikd� degil, h�m d� ideoloji alanlarda böyük i�l�r 
bacarırdılar. 
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Sözsüz ki, rus dövl�ti ADF-in üz�rind� uzun v�`d�li strateji 

qurmamı�dır. Çünkü, ruslar Qafqazda yaranacaq ikinci Ukraynanın 

yuxusundan bel� diksinirdil�r. Onlar h�r hansı siyasi ideoloji ç�rçiv�d� 
olursa-olsun “Birl��ik Az�rbaycan”ın gerc�kl��m�sind�n qorxurdular. 

Ruslar Az�rbaycanın bölünm� s�b�bkarları olaraq bu mill�tin bir �lveri�li 
imkanda yenid�n bütövl��m� irad�sini h�r �eyd�n önc� bilirdil�r. Ba�qa 

yandan, SSR KP-sind� çox ön�mli yerl�r� sahib olan gürcü v� erm�ni 

nasional kommünistl�rinin(!?) d� Az�rbaycanın birl��m�sind�n rahatsız 

olmaları h�r gün politbüroda dartı�ılırdı. El� buna gör�, ruslar bu i�in tez 

bitm�sini n�inki ziyanlı, h�tta çox da xeyrli görürdül�r. Moskva, ADF il� 
ba�lı öz bölg� v� dünya siyas�tind� �n azından a�a�ıdakı ön�mli taktikl�ri 
izl�yirdi: 

 

1.1. ADF yolu il� Az�rbaycanda kommunist ideolojisini beyinl�rd� 
yerl��dirsin. 

 

1.2. Az�rbaycan Türklügünü Türkçülük t�m�ll�rind�n 

uzaqla�dırsın.  

 

1.3. Milli t�m�l� söyk�nm�y�n Az�rbaycançılıq ideolojisini 

Az�rbaycan Türkçülügü ideyasının yerin� yerl��dirsin. 

 

Bel�likl� �n azından Az�rbaycanın güneyini Türkiy�d�n uzaq 

saxlamaqla bacardıqca Sovet Az�rbaycanı -Türkiy� arasında olan m�nfi 

ili�gil�ri Güneyd� d� s�rgil�sin; 

 

2. ADF-d�n bir siyası fiqur kimi Amerika, �ngilt�r� v� Tehran 

qar�ısında yararlansın; zamanı g�linc� Güney m�s�l�sini müzakir� 
abjektin� çevirsin v� r�qibl�rd�n qoparacaq h�r hansı puan qar�ısında 

kiçik bir manevrl� Güney mac�rasına son qoysun. 

 

Güclü t�r�fin irad�si il� ir�lil�y�n siyas�tin n�tic�si is�, ADF 

tablosunda bel� görünürdü: 

 



1. T�m�li solçuluqda dayanan milli dü�ünc�nin sosializm bloku 
t�r�find�n t�crüb� meydanına buraxılmasında ADF formulu. 

 
2. �rad�siz olaraq ikinci dünya sava�ından qalib çıxan 

mütt�fiql�rin t�r�fin� çevrilm�k; qalib dövl�tl�rin arasında ba�layan 
soyuq sava�ın ilk analiz motivi olmaq. 

 

Bu gedi�in ç�rçiv�sind� Az�rbaycan Türklüyünün n� q�d�r aparıcı 

rolda olması ap-aydın sıfıra b�rab�r idi. Amerika, �ngilt�r� v� Rusiya 

arasında yaranan güc yarı�ında do�al olaraq Az�rbaycan irad�sinin rolu 

yox idi. Az�rbaycan bu davanın tam m�rk�zind� dayansa da, yalnız onun 

gücsüz v� h�r hansı siyasi kül�k qar�ısında �s�c�k t�r�fi idi. Ruslar öz 

siyas�tl�ri il� Az�rbaycanı bütünlükl� t�crid durumuna soxmu�dular. Bu 

çıxılmazlıqdan qurtarmaq üçün, Az�rbaycan sorununun uluslararası 

olması �n g�r�k�n i�l�rd�n birisi idi. Ruslar Pi��v�rinin qar�ısında yalnız 

bir gedi� yolu v� bir qayıdı� yolu qoymu�durlar. Bel� ki, gedi� yolu 

Moskvaya, qayıdı� yolu is� Tehrana olmalı idi. H�r iki yolun açarı is� 
Stalinin �lind�ydi. Stalin ap-aydın bu mesajı Pi��v�riy� gönd�rirdi :“S�ni 

g�tir�n, s�n� get deyir!”. Lakin ortada bir üçüncü yol daha var idi. O yola 

hazır olanlar çox idil�r. Onlara gör� ADF ruslardan qırılmalı, tutumlarını 

d�rinl��dirm�li v� tam istiqlaliyy�t yolunda s�f�rb�r olmalı idi. Bel� olan 

halda �n azından ADF g�l�c�k n�sil üçün qurtulu� stratejisini dü�ünc�sini 

qoymu� olacaq idi. Pi��v�ri bel� bir gün� hazır olsaydı da, onun beyin v� 
ideolojik ba�lılı�ı milli duy�usuna qalib g�ldi. O, rusların Tehranla 

anla�masını gör�-gör� yen� d� ruslara ümidl� baxır, Moskva-Tehran 

qırılma nöqt�sini axtarırdı. Halbu ki, Moskva çoxdan Fiq�y� qar�ı tavırını 

ortaya qoymu� v� Pi��v�rini artıq ist�m�diyini b�yan etmi�dir. Moskvanın 

bir ba�a �mril� h�tta �ski v� i�� g�lm�z silahların Güneyd�n 

çıxarılmasıyla, Az�rbaycan Milli Hakimiyy�tinin“öz göb�yi, öz 

qayçısı„287m�ntiqi ortadaydı. Lakin, inanc v� ideolojik ba�lılıqdan dolayı 

Moskva yönü, ba�qa alternativl�rin axtarı�ına yol vermirdi. Bu haqda �n 

son milli dir�ni� tablosuna baxalım: 

 

                                                 
287 El sözüdür. Artıq kims�y� inam yox, yalnız özün varsan. /k�ndi b�sl�k olmaq/! 
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“5 d	k
br 1946-cı ild� T�brizd�ki s�v	t vits	-k�nsulunun 

M.C.B
�ır�v
 y�ll
dı�ı m�lum
td
 göst�rilir ki,  

«Bu gün r�di� il� Pi��v�ri  	�lq� mür�ci�t  
dib,  �nl�rı T
hr�n 

irtic�sın� q�r�ı müb�riz�y� ç��ırdı. S�b�h  �z�rb�yc�n  �y�l�t  

�ncüm�ni y�r�nmı� ��r�iti müz�kir� 
dib,  �m�li t�dbirl�r h�qd� q�r�r 

q�bul  
d�c�k… Q�r�r� �lınıb ki, Pi��v�ri s�dr  �lm�ql� ��büst�ri, Q�zı 

M�h�mm�d, Qul�my�hy�, P�n�hi�n v� P�diq�nd�n ib�r�t Müd�fi� 

K�mit�sinin t�sdiqini �ncüm�nd�n k
çirsinl�r. T�brizd� h�rbi v�ziyy�t  


l�n  
dilib.  �z�rb�yc�nın h�r gu��sind�n k�ndlil�r  �DP-sın� mür�ci�t  


dirl�r ki, �nl�r� sil�h v
rib c�bh�y� gönd�rsinl�r. Bu gün T�brizd� 

�z�rb�yc�n q�hr�m�nı B�b�kin  �dını d��ıy�n könüllü d�st�y� y�zılı� 

b��l�nıb»  

(22. s.518-519). 

 

Yu�
rıd
kı m�lum
tı M.C.B
�ır�v  
l
n kimi,  �, Gün	y  

z�rb
yc
nd
 sil
h s
rıd
n  �
lqın ç�tin v�ziyy�td� q
ldı�ını v� �nl
r
 
imk
n d
�ilind� 
z miqd
rd
 �ls
 d
 sil
h v� h�rbi sürs
t gönd�rilm�sini 

St
lind�n  �
hi� 	tmi�di. B
�ır�v t	l	qr
mın
 M�skv
nın c
v
bı  
lm
dı�ı 
üçün  �
hi�ini y	nid�n t�kr
r  	ts� d� M�skv
nın c
v
bı müsb�t 
�lm
mı�dı (25. s.189). Gün	y z�rb
yc
nd
kı h�r�k
t üçün ç�� 
�ır  �l
n 

bu günl�rd� S.C.Pi��v�rinin öz sil
hd
�l
rı il� birlikd� s�v	t r�hb�rliyin� 

z miqd
r sil
h ist�m�k h
qd
 s�n �
hi�inin c
v
bsız q
lm
sını 

h�y�c
nsız ��um
q mümkün d	yil. M�ktubd
 d	yilir: «…�g�r biz t�slim  

�ls
q, t
ri� bizi h�mi�� l�n�tl�y�c�k. Düny
d
 h	ç bir  �
lq öz qüdr�tini 

öz  �li il� m�hv  	tm�z. Bütün  �
lq biz� mür
ci�t  	dib öz  
z
dlı�ını 

q�rum
q üçün c�bh�y� g	tm�y� ic
z� v	rm�yimizi t�l�b 	dir». „288 

 

Pi��v�ri, böyük insan, qorxmaz siyas�tçi v� aydın dü�ünür, yazar 

v� jurnalist idi. Seçim �r�f�sind� T�briz� g�l�rk�n o, bu böyük xisl�tl�rin� 
daha bir milli inamı da yükl�mi�dir. O, öz xatir�l�rind� Az�rbaycana 

g�lm�si il� millil��m�sin� dair aydıncasına i�ar� edir. Ancaq 

                                                 
288 GÜNEY AZ�RBAYCAN:  TAR�X�,  S�YAS� V� KULTUROLOJ� MÜST�V�D� 
(M�qal�l�r toplusu)  
Hazırlayan Prof.dr. Vaqif Sultanlı, B
kı-Az�rn��r-2010.s44,45  
 



millil��m�sinin t�m�l kökünü ya tapa bilmir, ya da tapmaq ist�mirdi. 

Pi��v�ri, bütün ömrü boyu dü�ünc� ç�li�gisi içind�ydi. O, solçuluqla 

mill�tçiliyin v�hd�tini v� sintezini axtarırdı. Lakin bu axtarı�ın �n böyük 

qurbanlı�ı is� bütün varlı�ı il� sevdigi öz kimligi, öz m�nliyi, öz mill�ti v� 
özü oldu. Y�`ni, Türklügü! V� bu axtarı� bu gün d� davam etm�kd�dir. 

�li Misyolarla ba�layan, Xiyabanil�rl� davam ed�n, Pi��v�ril�rl� zirv�d� 
yerl���n bu m��lub axtarı�ın davamı indi d� çe�idli adlar altında ap-aydın 

görünm�kd�dir. B�lli ki, bu utopiya sintezin g�rç�kl�nm�sin� ümidli olan 

sol milliçil�rin d� �n böyük alerjisi Türk v� Türkiy� sözcükl�ridir. Bu fakt, 

�li Misyolarda, Xiyabanil�rd� v� Pi��v�ril�rd� oldu�u kimi, bu günkü sol 

milliçil�rd� d� qalmaqdadır. Atalar demi�k�n “axtaran tapar”. Ancaq 

atalar heç zaman dem�mi�l�r ki, “T�rs� axtaran düz tapar!”. 

 

Moskva lazimı q�d�r ADF-d�n yararlanma�a davam etdi. Oyun 

bit�nd�n sonra, sad� bir mesajla öz niyy�tini ortaya qoydu.  

Stalin Firq�nin �n parlaq lideri olan S. C. Pi��v�riy� yazdı�ı 
hökümnam�d� bir mill�tin alın yazısını bel� b�lirl�di: 

 

 “... �randa d�rin inqilabi böhran yoxdur... Keçmi�d� Q�vamın nec� 
bir irticaçı olmasına baxmayaraq, o indi özünü müdafi� m�nafeyini v� öz 

hökum�tinin müdafi�si namin� b�zi demokratik islahatlara getm�y� v� 
�ranın demokratik elementl�ri arasında dayaq axtarma�a m�cburdur... 

Bizim siz� bütün m�sl�h�tl�rimiz m�hz bel� bir v�ziyy�td�n ir�li 
g�lir...Siz demirsiz ki, biz �v�lc� sizi göyl�r� qaldırmı�, sonra is� uçuruma 

yuvarlamı�ıq v� sizi rüsvay etmi�ik...Sizin üçün h�r hansı bir 

rüsvayçılıqdan söz ola bilm�z.... �ksin�, �g�r siz özünüzü a�ıllı aparsanız 

v� bizim m�n�vi köm�yimiz say�sind� �sas�n Az�rbaycanın indiki faktiki 

v�ziyy�tinin leqalla�dırdı�ı t�l�bl�r� nail olsanız, o vaxt siz� Orta ��rqd� 
müt�r�qqi demokratik h�r�katın pioneri kimi Az�rbaycanlılar da, �ran da 

xeyir-dua ver�r.” 

Stalin 8may 1946-ci il. 

 

1944,1945,1946-ci ill�rin xızlı g�li�m�l�ri, ADF-nin hazırsız 

yaxalanmasına n�d�n olmu�du. ADF-in do�u�u il� hakimiyy�t� g�li�i 
hardasa 100 gün içind� g�rç�kl��mi�di. Sözsüz ki, bel� az bir zaman 
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içind� bir siyasi qurum h�tta özünün �n ilkin t�m�l i�l�rini d� yerin� yetir� 
bilm�z idi. ADF d� bu qaydanın içind� idi. ADF yola dü�m�d�n önc� 
üz�rind� dayanmı� ideoloji v� strateji görü�l�rini düz�n� salmalı idi. 

Bütün firq� s�n�dl�ri bu haqda ADF-in hazırsız olmasını 

t�sdiql�m�kd�dir. ADF ola�an üstü ist�k qar�ısında dayanmı�dır. Firq�nin 

sür�tl� yaranması v� ondan daha sür�tli olaraq milli hakimiyy�t yaratması, 

b�lirsiz stratejil�rin ortaya g�lm�sin� n�d�n olmu�dur. ADF iki yol 

ayrımında qalmı�dır. Ya dü�ünc� ba�lılıqdan sirilib t�mamil� mill�tçi 

(Türkçü) qurulu� olmalı va ya solçuluq dü�ünc�si ç�rçiv�sind� bir milli(!) 

Firq� olacaq idi. ADF-in yaranması, kadırları v� zaman öz�llikl�ri, 
firq�nin birinci ��rt içind� olmasını hardasa mahal �mr kimi göst�rirdi. 

B�lli v� çox sad� faktlara gör� ADF, ikinci yerd� dayanırdı. S .C . Pi��v�ri 
iki yolu birl��dirm�k ist�y�nl�rin ba�ını ç�kirdi. Bu axtarı�a gör� S .C . 

Pi��v�ri d�f�l�rl� kommunistl�r t�r�find�n �l��dirillir, �n a�ır ideoloji v� 
taktiks�l basqılara m�rüz qalırdı. H�tta dem�k olar ki, Firq� h�min 

t�zyiql�r sonunda aydıncasına n� ed�c�yini itirmi�dir. Bütün �trafını 

dü�m�n sarmı� Firq�, son anlarda Türkiy�y� ba� vursada, Ankaradan da 

�libo� qayıtmı�dır. Çünkü ADF-in dü�ünc� v� strateji yönü Moskva il� 
ba�lamı� v� onunlada bitm�y� m�hküm olmu�dur. H�r n�ys� b�lirsizlik 

içind� qalan Firq� ba�çılarının zaman-zaman ikiy� bölünm�si d� 
problemin daha da a�ır olmasına yol açmı�dır. ��büst�ri v� Cavid 

kimil�rin Tehrana söyk�nm�sil� Pi��v�ri v� M.Biriya kimi sadiq v� 
mill�tsev�r ba�çılarda da dir�ni� v� irad� sarsıntısı üz vermiy� bilm�z idi. 

ADF-in qıssa zaman içind� çe�idli v� bir-birind�n tam d�yi�ik stratejil�rin 

ortaya qoymasında iç xayinl�rin d� böyük rolu olmu�dur. 

 

ADF, 1945 sentyabr 03 (1324 ��hriv�r12) tarixd� yaydı�ı 12 

madd�lik bildiri�ind�n 13 iyun 1946-ci ild�ki T�briz t�slim nam�sin� d�k, 

zamandan asılı olaraq tam biri-birind�n f�rqli stratejil�r ortaya qoymu�dur. 

Bu qıssa yazı çalı�ır ki, ADF-nin çe�idli zamanlarda ortaya qoydu�u milli-

siyasi irad�sini qar�ıla�dırmaqla, bu tipli milli davranı�ların Güney 

Az�rbaycan milli h�r�katına olacaq etgisini aydınla�dırıb, qar�ıdan g�l�n 

milli tariximizd�ki kor nöqt�l�rin aydınla�masına yardım etsin. Bütün 

acısı v� dadlısıyla bu tarix bizim tarixdir. Mill�tin� , torpa�ına, 

qurtulu�una könül vermi� h�r vicdanlı aydın soyda�ın gör�vi varlı�ının 



bütününü sevm�k v� m�nims�m�kdir. Yalnız mill�tin q�hr�manlarından 

danı�maq v� mifçilik yaratmaqla bu sorun çözülm�z! Bir m��lub mill�ti 
s�f�rb�r etm�k üçün, onu öz keçmi�il� tanı� etm�k �n g�r�kli i�l�rd�n 

birisidir. H�r halda ADF Az�rbaycanın vaz keçirilm�z varlıqlarından 

birisidir. Bir mill�t öz varlı�ını m�nims�m�k üçün, onun çevr�sind� 
yaranan olayları özü ara�dırmalı v� g�r�kir s� özünü t�nqid etm�lidir. 

K�sinlikl� keçmi�, g�l�c�yin çıra�ıdır. Bu çıra�ı dü�m�n �lin� verm�m�k 

üçün, onu bütün v�sayitini öz �limizd� saxlamalıyıq. ADF bütün yeni�-
yoxu�larıyla GAMH - un yol çıra�ıdır. ADF-nin t�crüb�l�rini 

ara�dırmaqla Güney Az�rbaycan milli h�r�katının ir�liy� baxı�ı olduqça 

i�ıqlı v� hamar ola bil�r. �ks halda h�r hansı bilimd�n yoxsun kor 

t��ssüb� çulqalanarsaq bundan sonra da 21 az�rl�rin iki ba�lı ya�anaca�ına 

tanıq olacayıq. Tanrı bu mill�ti, sonsuz sonuclar bata�ından qorusun.  

 

Dedik ki, ADF bil�r- bilm�z, Moskovanın bölg� siyas�tind� böyük 

rol sahibi olmu�dur. Bu rolun çox ç�km�d�n bitm�si üz�r�, yalnız ADF 

deyil, Sevet Sosialist kommünist partiyasını ad böhrana soxmu�dur. Bel� 
ki, �ran adlanan dövl�tin ba�baxanı �hm�d Q�vamın Moskvadan 

dönm�sind�n sonra Sovet Az�rbaycan Kommünist Partiyasının (SAKP) da 

bir çox ba�çısı Kremlinin gözünd�n dü�m�y� ba�lamı�dır. Artıq M. C. 

Ba�rovun üz�rind� qoyulmu� sorumluluq sona çatmaqda idi. Olayların 

ir�lil�m�sil� M. C. Ba�ırovun Moskvanın növb�ti qurbanlı�ı olması da 

aydınla�ırdı. Onun Güney� aid olan ön�ril�ri aydıncasına Kremlin 

t�r�find�n r�dd olunurdu. H�tta ondan ist�nilirdi ki, tezlikl� Güneyd� olan 

bütün v�saiti Quzey� da�ıtdırsın. M. C. Ba�ırovun SAKP içind� olan 

güçü, Moskva t�r�find�n k�s�rsizl�nm�y� sürükl�nirdi. Moskvanın bir çox 

hökmünün Bakı t�r�find�n günd�m� g�lm�si T�brizin Bakıdan incim�sin� 
n�d�n olurdu. Hal bu ki, Bakı t�p�d�n-dırna�a q�d�r rus Hegemonlu�unun 

altındaydı. Moskva yuxarılarda öz i�ini görm�kd� ik�n, a�a�a ba�da iki 

mir C�f�rl�rin arası olduqca açılma�a ba�lamı�dır.  

 

Bütün bu f�lak�tli ili�gil�r� iki a�ır yükün d� yükl�nm�si ADF-in 

alın yazısını b�lirl�mi�dir : 
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ADF, Moskvanın zorakılı�ı v� ist�kl�ri �sasında onun müxalif 

c�bh�sind� yerl���n Türkiy�d�n ara açmalı, �n do�ma dünyasından 

aralanmalı idi. 

Dünyanın �n n�h�ng iki dövl�ti, Amerika v� �ngilt�r�nin qara 

list�sind� yerl���r�k, ümidini yalnız Moskvalnın qalib g�lm�sin� 

ba�layacaq idi. 

  

Amerikanın Tehrandaki s�firi, Amerikanın Firq�  il� baglı 

siyas�tini bel� ortaya qoyur: 

 

“H�r qiym�t� ba�a g�lirs�, g�lsin, Az�rbaycan m�s�l�si h�ll 

edilm�lidir. Silah gücü il� d� olsa, Az�rbaycan h�r�katı aradan 

qaldırılmalıdır. Bu bar�d� �ran dövl�tin� n� köm�k lazim g�l�rs�, Amerika 

hökum�ti heç n�yi �sirg�m�y�c�kdir...289 

 

ADF-nin qıssa ömründ� d�yi�ik stratejil�rin meydana g�lm�si 
 
a) 1945-09-03(1324-06-12)-d� ADF-nin qurulu� 

qurultayında veril�n Muxtariyy�t bildiri�i. /12 ��hriv�r 
Bildiri�i/ 

 
b) 1946-01-16(1324-10-25)d�, ADF-nin hakimiyy�ti �ld� 

etm�sind�n az zaman sonra müxtariyy�td�n, istiqlaliyy�t� 
keçm�sin� dair 50 il KQB arxivl�rind� saxlanılan bildiri�i. 
/Az�rbaycan Xalqının T�l�bl�ri/ 

 
c) 1946-06-13(1325-02-02)-d� ADF-nin rus ordusunun 

Güneyd�n ç�kilm�si v� Stalinin Pi��v�rini h�d�l�m�sind�n 
sonraki durumda muxtariyy�td�n, �yal�t �ncüm�nl�rin� razı 
olmasına dair t�slimnam�si. 

  

                                                 
289Güney Az�rbaycan (kitabı). �. Ta�izad�, �.R�himli, S.Bayramzad�.Bakı-2000. S.227)”  

 



a) 12 ��hriv�r Bildiri�i: 
 

1 - �ranin müst�qqiliyi v� �razi bütövlüyünün qorunması il� yana�ı, 
Az�rbaycan xalıqına daxili azadlıq v� m�d�ni müxtariy�t verilm�lidir ki, 

ed� bilsin özünün m�d�niyy�ti v� Az�rbaycanın abadla�ması v� inki�afi 

üçün ümumi m�ml�k�tin adilan� qanunlarını qorumaqla yana�ı, öz 

müq�dd�ratını t�yin etsin.  

 

2 - Bu m�qs�di h�yata keçirm�k üçün tezlikl� �yal�t v� vilay�t 
�ncüm�nl�ri seçilib, i�� ba�lanmalıdır. Bu �ncüm�nl�r m�d�ni, iqtisadi v� 
s�hiyy� sah�sind� f�aliyy�t göst�rm�kl� yana�ı, ana yasa ç�rçiv�sind� 
bütün dövl�t i�çil�rinin �m�ll�rini yoxlayıb, onların d�yi�ilm�l�rind� q�r�r 
q�bul ed�c�kl�r. 

 

 3 - Az�rbaycanın ibtidai m�kt�bl�rind� d�rsl�r üçüncü sinif� q�d�r 
yalnız Az�rbaycan dilind� aparılmalıdır. Üçüncü sinifd�n sonra  Fars  dili 

dövl�t dili olaraq, Az�rbaycan dili il� yana�ı t�dris edilm�li dir. 

Az�rbaycanda milli universitetin t�sisi, Demokrat Firq�sinin �sas 

m�qs�dl�rind�n biri dir. 

 

4 - Az�rbaycan Demokrat Firq�si s�naye v� fabrikaların 

geni�l�nm�sin� ciddiyy�tl� çalı�acaq v� s�`y ed�c�k ki, mövcud 

fabrikaları t�kmil etm�kl� yana�ı i�sizliyi aradan qaldırmaq üçün �l v� 
ma�in s�nay`isin geni�l�ndirm�k üçün al�tl�r yaradıb, yeni fabrikalar t�sis 

etsin. 

 

5 - Ticar�tin geni�l�nm�sini Az�rbaycan Demokrat Firq�si çox 

ciddi v� g�r�kli m�s�l�l�rd�n biri hesab edir. Bu gün� q�d�r ticari yolların 

ba�lı qalması, çoxlu k�ndlil�rin xüsusi il� ba�darların v� xırda 

mülkdarların s�rv�tl�rinin �ll�rind�n çıxmasına  v� onların pis v�ziyy�t� 
dü�m�sin� s�b�b olmu�dur. Bunun qaba�ını almaq m�qs�di il� Demokrat 

Firq�sı yeni bazar tapmaq v� Az�rbaycan �mt�� v� m�hsüllarını xaric� 
çıxarılması üçün tiranzit yolların ç�kilm�sin� ciddi iqdam etm�yi v� 
bununla da  ümumi s�rv�tin aradan getm�sinin qaba�ın almasını n�z�rd� 
tutmu�dur. 
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6 - Demokrat Firq�sinin �sas m�qs�dl�rind�n biri d� Az�rbaycan 

��h�rl�rinin abadla�masıdır. Bu m�qs�d� �l çatmaq üçün Firq� çalı�acaq 

çox tezlikl� ��h�r �ncüm�nl�rinin qanunu d�yi�il�in v� ��h�r �halısına 

müst�qil bir ��kild� ��h�rin abadlı�ına çalı�ıb, onu müasir v� abad olmaqa 

imkan verilsin. Xüsusil�d�  T�briz ��h�rinin su t�chizati il� t�min 

edilm�sı, Az�rbaycan Demokrat Firq�sinin günd�lik m�s�l�l�rınd�ndir. 

 

7 - Az�rbaycan Demokrat Firq�sini quranlar yax�ı bilirl�r ki, 

m�ml�k�tin s�rv�ti v� iqtisadi qüvv�si v� gücü, k�ndlil�rin qüvv�tli 
qoludur. Buna gör� Firq� ed�bilm�z ki, k�ndlil�r arasında yaranan 

h�r�katı n�z�r� almasın. Firq� çalı�acaq ki, k�ndlil�rin ist�yi v� 
ehtiyaclarını t�min etm�k üçün �saslı addımlar götürülsün. Xüsusi il� 
k�ndlil�rl� �rbablar arasında olan �laq�l�ri mü�y�nl��dirm�sı v� b�`zı 

�rbablar t�r�find�n yaradılan v� qanuna uy�un olmayan vergil�rin qaba�ın 

almaq, Demokrat Firq�sının tezlikl� h�ll edilm�si n�z�rd� tutulan 

i�l�rd�ndir. Firq� çalı�acaq bu m�s�l� el� h�ll edilsin ki, h�m k�ndlil�r razı 

qalsınlar h�m d� malikl�r öz g�l�c�kl�rind�n arxayın olub, r��b�t il� öz 

k�ndl�rinin v�  m�ml�k�tinin abadlı�ına çalı�sınlar. Xalıs� torpaqları 

(dövl�t torpaqları), el�c�d� Az�rbaycanı t�rk edib qaçan, Az�rbaycan 

xalqının i� v� z�hm�tinin m�hsulunu Tehranda v� sayir ��h�rl�rd� x�rc 

ed�n �rbabların torpaqları, �g�r tezlikl� Az�rbaycana dönm�s�l�r, 
Demokrat Firq�sinin �sasnam�sın� müvafiq olaraq z�bt v� k�ndlil�rin 

ixtiyarina verilm�lidir. Biz özl�rinin �yl�nc� v� xo� olmaqları üçün 

Az�rbaycanın s�rv�tini xaric� aparanları Az�rbaycanlı saymırıq. �g�r 
onlar Az�rbaycana geri dönm�kd�n imtina ets�l�r, onlar üçün 

Az�rbaycanda hansısa bir haqq n�z�rd� tutmuruq. Bundan �lav� Firq� 
çalı�acaq ki, çox asan v� sad� bir yolla Az�rbaycan k�ndlil�rini �ks�r 
hiss�si torpaq v� �kin al�tl�ri il� t�min etsin. 

 

8 - Demokrat Firq�sinin ön�mli i�l�rınd�n biri d�, i�sizlik� 
mübariz�d�n ibar�tdir. �ndid�n bu m�s�l� çox ciddi bir ��kild� özünü 

göst�rm�kd�dir. G�l�c�kd� bu axın (i�sizlik) günd�n-gün� artacaqdir. 

M�rk�zi dövl�t v� m�h�lli m�mürlar t�r�find�n bu sahad� heç bir i� 
görülm�mı�dir.  

 



�g�r i� bel� davam ed�rs�, Az�rbaycan xalqının �ks�riyy�ti 
yoxsulıuq v�ziyy�tin� dü�m�y� m�hkumdur. Firq� çalı�ır bu t�hlük�nin 

aradan qaldırması üçün ciddi t�dbirl�r görülürsün. H�l�lik fabrikalarin 

t�sisi, ticar�tin geni�l�nm�si, �kinçı t��kilatların t�sis edilm�si, d�mir v� 
�üss� yolların ç�kilm�si kimi t�dbirl�r, olabilsin mü�yy�n q�d�r faydalı 

olsun. 

 

9 - Seçkil�r qanununda Az�rbaycanın haqqında böyük zülm 

edilmi�dir. D�qiq informasiyaya gör� bu ölk�d� dört milyondan artıq 

Az�rbaycanlı ya�amaqdadir. Bu �dal�tsiz qanuna gör� Az�rbaycana 

m�clis �urayi millid� (milli m�clisd�), 20 mill�t v�kili yeri ayrılmı�dır. Bu 

q�tiyy�n düzgün v� müt�nasib bir bölgü deyildir. Az�rbaycan Demokrat 

Firq�si çalı�acaq Az�rbaycanın �hali sayına uy�un  mill�t v�kili seçm� 
haqqı olsun. Buda t�xmin�n ümumi  mill�t v�kill�rinın üçd� bir hiss�sini 

t��kil ed�bil�r.  
 

Az�rbaycan Demokrat Firq�si m�clis seçkil�rinin tam azad ��kild� 
keçırilm�sinin t�r�fdarıdır. O, dövl�t i�çil�rinin daxili, xarici h�m d� 
pulluların qorxutmaq v� aldatmaq yolu il� seçkil�r i�in� qarı�malarına 

ciddi müxalif�t ed�c�kdir. Seçkil�r g�r�k bütün �randa bir zamanda 

ba�layıb v� tez bir zamanda qurtarsın. 

 

10 - Az�rbaycan Demokrat Firq�si fırıldaq v� rü�v�t alan ��xsl�rl� 
ki, dövl�t idar�l�rind� yerl��ibl�r ciddi mübariz� aparacaq v� dövl�t 
m�murları arasında düzgün i�l�y�n ��xsl�ri mükafatlandıracaq. Xüsusi il� 
Firq� çalı�acaq onların maa�ları v� ya�ayı� ��raitl�ri d� düz�lsin ki, onlar 

üçün o�urluq v� x�yan�t etm�y� b�han� qalmasın. Onlar el�y� bilsinl�r ki, 

özl�ri üçün düzgün v� ��r�fli h�yat ��raiti yaradsınlar. 

 

11 - Demokrat Firq�si çalı�acaq Az�rbaycanda alınan vergil�rin 

yarısından çoxu  Az�rbaycanın öz ehtiyaclarına x�rc edilsin v� geri 

müstaqim (bir ba�a olmayan) vergil�r azalsın.  

 

12 - Az�rbaycan Demokrat Firq�si bütün dövl�tl�r, xüsusi il� 
mütt�fiql�rl� dostluq saxlamaq t�r�fdarıdır v� bu dostlu�u davam etdirm�k 
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üçün çalı�acaq m�rk�zd� v� ��h�rl�rd�, �ran il� mütt�fiq demokratik 

dövl�tl�r arasında ki dostlu�u pozmaq ist�y�n xainl�rin �ll�rini ictimai, 

siyasi v� dövl�t i�l�rind�n k�nar etsin. 

 

Budur Demokrat Firq�sini yaradanların �sas m�qs�dl�ri. 
 

Biz ümid edirik ki, h�r bir v�t�nsev�n Az�rbaycanlı, ist�r 
Az�rbaycanın daxilind� v� ya Az�rbaycandan k�narda, bu müq�dd�s 

m�qs�d� çatmaq üçün biziml� s�sbir v� �lbir  olacaqdır. T�bii dir ki insan 

�vv�l �g�r öz evini islah etm�s� m�h�ll�, ��h�r v� ya m�ml�k�t üçün 

i�l�y� bilm�z. Biz �vv�l öz evimiz olan Az�rbaycandan ba�layarıq v� 
inanırıq ki, Az�rbaycanın islah v� inki�afi, �ranın inki�afına s�b�b 

olacaqdir v� v�t�nimiz bu yol il� quldurların v� mürt�cel�rin �lind�n nicat 

tapacaqdir. 

 

Ya�asın demokrat Az�rbaycan! 
Ya�asın müst�qıl v� azad �ran!  
 

Ya�asın �ran Az�rbaycan azadlı�ın h�qiqi bayraqdarı olan 

Az�rbaycan Demokrat Firq�si. 

3 Sentyabr 1945290 

 

ADF-nin r�smi orqanı Az�rbaycan qazeti. 

......... 

 

b) Az�rbaycan xalqının  t�l�bl�ri: 
 

Xalqın qanuni t�l�bl�rin� cavab verm�y�n m�rk�zi höküm�t �sası  

olmayan “Az�rbaycan �ranın ayrılmaz hiss�sidir” fikrini t�krarlamaqdadır. 

Bununla Tehran höküm�ti bir daha t�sdiq edir ki, onlar Az�rbaycan 

xalqının çox �srlik tarixi il� milli mövcudlu�unu inkar edir. Terror, yalan 

v� böhtan vasit�si il� onu milli zülm altında saxlama�a, böyük milli 

                                                 
290 (ADF-sinin Güney Az�rbaycan otonomisil� ba�lı 12 madd�lik b�yaniyy�si/ “On �ki 

��hriv�r Kitabı„) 

 



demokratik h�rakatını qaralama�a çalı�ır. Ona gör� d� biz milli 

azadlı�ımızı Tehran mürt�cel�rind�n qurtarmaq i�ind� yalnız öz 

gücümüz� arxalana bil�rik.  

 

Buna yalnız bütün xalqımızın birl��m�si, dünyanın demokratik 

xalqlarının yardımı il� nail ola bil�rik.  

 

Az�rbaycan xalqı Tehranın heç bir i�tirakı olmadan öz milli 

höküm�tini yaratmaq m�cburiyy�tind�dir. �ndi artıq bizim milli 

müst�qilliyimiz v� milli höküm�timiz �übh�siz ki, mövcud olan fakta 

çevrilmi�dir. �ndi biz Az�rbaycanın h�r gu��sind� böyük varlı�ın v� köklü 

d�yi�iklikl�rin �ahidi oluruq. Köhn�, çürümü� dövl�t aparatı da�ılır. Öz 

yerini ölk�nin yeni cavan qüvv�l�rin� verir. �übh�siz ki, bel� v�ziyy�t 
davam ed�rs� ilk �lveri�li imkan dü��n kimi Tehran bizim milli 

müst�qilliyimizi qan d�nizind� bo�ma�a çalı�acaq. Az�rbaycanda 

demokratik h�r�katı l��v etmek üçün heç bir cinay�td�n ç�kinm�y�c�k. 

Ona gör� d� biz �dal�t v� insaniyy�tin t�nt�n�si namin� be� milyonluq 

xalqın azadlı�ı v� müst�qilliyi, onun g�l�c�k mövcudlu�u v� inki�afı 

namin� Az�rbaycan milli muxtariyy�tind�n onun tam v� �sl 

müst�qilliyinin �ld� edilm�sin�  keçm�liyik.  

 

Bu o dem�kdir ki, biz �randan tamamil� ayrılıb demokratik �sasda 

öz müst�qil dövl�timizi Az�rbaycan Milli Demokratik Respublikasını 

yaratmalıyıq. 

 

Müst�qil Az�rbaycan Milli Demokratik  Respublikasının t�m�l 
prinsipl�ri! 

 

1. Bizim ölk�miz Az�rbaycan Milli Demokratik Respublika 

adlandırılmalıdır. 

 

2. Bu Cümhuriyy�t sözün tam m�nasında demokratik �saslarda 

qurulmalıdır. Onun dövl�t orqanları bir ba�a b�rab�r, gizli s�s 

verm� il� seçilm�lidir. 
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3. Respublikanin �sas qanununu i�l�yib tamamlamaq, ölk�nin 

taleyini mü�yy�nl��dirm�k m�qs�di il� yaxın g�l�c�kd� tam 

demokratik �sasda  Mü�ssisl�r M�clisi ça�rılmalıdır. 

 

4. Az�rbaycanın Milli Demokratik Respublikası bütün 

v�t�nda�ları söz, m�tbuat, vicdan v� dini etiqat azadlı�ı il� 
t�min etm�li. Bütün bunları öz anayasasında �ks etm�lidir. 

 

5. Dövl�t orqanlarını geni� xalq kütl�l�rin� yaxınla�dırmaq eyni 

zamanda �sl milli hakimiyy�t yaratmaq m�qs�di il� 
bölükl�rd�n, mahallardan tutmu�, vilay�tl�r� q�d�r bütün 

Az�rbaycan üzr� �ncüm�nl�r yaradılmalı v� bu yolla yerl�rd� 
bütün dövl�t m�murlarının f�aliyy�ti üz�rind� xalqın n�zar�ti 
t�min olunmalıdır. 

 

6. Az�rbaycan Milli Demokratik Respublikasi ölk�nin h�yatının 

bütün sah�l�rind� xüsüsi mülkiyy�t hüququnu tanımaqla 

iqtisadiyyatın inki�afina v� xalqın rifahına yön�l�n bütün 

t���bbüsl�r� qay�i il� yana�malıdır. 

 

7. K�ndlil�rin h�yat ��raitini yax�ıla�dırmaq, �kinçiliyi müasir 

texniki �saslar üz�rind� keçirm�k m�qs�di il� bütün dövl�t 
torpaqları (xalis�) v� Az�rbaycandan qaçmı� mülk�darlarin 

torpaqları k�ndlil�r� verilm�lidir. 

 

8. Ölk�d� geni� xarakter almı� i�sizliyi l��v etm�k v� f�hl� 
sinifinin v�ziyy�tini yax�ıla�dırmaq m�qs�di il� mövcud 

s�naye mü�ssis�l�rinin i�i canlandırılmalı, yeni fabrikl�r, 
zavodlar tikilm�lidir. 

 

9. Az�rbaycan Milli Demokratik Respublikasi  yaxın g�l�c�kd� 
ölk�nin yeraltı s�rv�tl�rind�n istifad� etm�k üçün t�dbirl�r 
görm�lidir. Hansi ki, Tehranın heç n�y� qadir olmaması 

ucbatından indiy� q�d�r istifad� olunmamı� qalıb. Bizim xalq 

bu m�s�l�y� böyük �h�miyy�t ver�r�k ümid edir ki, bu 



problemin h�lli ölk�nin iqtisadi v�ziyy�tini �h�miyy�tli 
d�r�c�d� yax�ıla�dıracaqdır. 

 

10. Uzun �srl�r boyu az�ın diktatorların hökmranlı�ı ölk�ni dünya 

sivilizasiyasından uzaq saldı�ını n�z�r� alaraq Az�rbaycan 

Milli Demokratik Respublikası ölk�d� elmin, texnikanın, 

m�d�niyy�tin inki�afını özünün birinci v�zif�si hesab edir. 

 
11. Biz tarixi, co�rafi, etnoqrafik m�lumatları �sas götür�r�k 

yaratdı�ımız Az�rbaycan Milli Demokratik Respublikasının 

t�rkibin� a�a�ıdakı �sas ��h�rl�ri daxil edirik. T�briz, �rd�bil, 

Urmiya, Miyandoab (Qo�açay), Mara�a, Salmas, Xoy, M�r�nd, 

Miyana, �nz�li, Makı, �h�r, Hero abad, Z�ncan, Q�zvin, 

H�m�dan. Biz respublikamızın s�rh�dl�rini bu s�n�d� �lav� 
edil�n x�rit� �sasında mü�yy�nl��diririk. Bel� ki, x�rit�d� 
göst�ril�n ��h�r v� k�ndlil�rin �halisinin 95%-d�n çoxunu 

hazırki vaxtda Az�rbaycanlılar t��kil edir. 

 
12. T�qdim edil�n x�rit�y� �imali Kürdüstan �razil�ri d� daxil 

edilmi�dir. Bu  �razid�  s�rh�dl�r �imali Kürdüstanın dövl�t 
qurlu�u il� ba�lı m�s�l� h�ll edildikd�n sonra  

mü�yy�nl��diril�c�kdir. 

 

 �mzalar: 
 

ADF s�dri, S.C.Pi��v�ri, 
 
ADF s�dr muavini, Sadiq Padiqan 
 
ADF MK üzvü, M.Biriya 
 
ADF Mk üzvü, S.Cavid 
 
ADF MK üzvü, �.��büst�ri.291 ... 

                                                 
291 Az�rbaycan Cümhuriyy�ti, Siyasi Partiyalar, �ctimai H�r�katlar M�rk�zi, Dövl�t 
Arxivi, Fond 1, Siyahı 89. �� 113. V�r�q 45-54, 56-58. Bu s�n�dl�rin m�tni, oldu�u kimi 
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c) �ran dövl�til� Az�rbaycan Milli Hakimiyy�tinin sazi�i: 

 
Dövl�t v� Az�rbaycan nümay�nd�l�ri arasında olan müzakir�l�rin 

n�tic�sind� v� dövl�tin 22 Aprel 1946 - ci il tarixli 7 madd�d�n ibar�t olan 
v� h�min nümay�nd�l�r t�r�find�n q�bul edilmi� ibla�iy�ni (b�yanatı) 
n�z�r� almaqla, fikir mübadil�sı n�tic�sind� razılıq �ld� edildi ki, 
a�a�ıdakı mad�l�r izahlı v� mük�mm�ll��m�l�rl� t�rtib olunb, icra edilsin:  

 
Madd� 1 - Dövl�t ibla�iy�sinin birinci madd�si bar�d� razılıq �ld� 

edildi ki, bu cüml� ona artırılsın: Maliy� r�isi (naziri) d� �yal�ti 
�ncüm�nin t�klifi v� dövl�tin t�sdiqi il� t�yin olacaqdır. 

 
Madd� 2 - Ona gör� ki, dövl�t ibla�iy�sinin ikinci madd�sind� 

q�rara alınmı�dir ustandar (vali), �yal�ti �ncüm�nin razılıqı olmaq ��rti il�, 
dövl�t t�r�find�n t�`in olacaqdır. Bunun icrası üçün razılıq �ld� edildi ki, 
daxili i�l�r nazirliyi ustandarı, �yal�t �ncüm�nin t�klif etdiyi neç� n�f�rin 
arasından seçib, t�sdiq üçün dövl�t� t�qdim etsin. 

 
Madd� 3 - Az�rbaycanda olan son hadis�l�ri n�z�r� alaraq, dövl�t 

indiki milli m�clisi (Az�rbaycanın milli m�clisi), �yal�ti �ncüm�n yerin� 
tanıyacaqdır. 15- ci m�clis (Tehran m�clisi) t��kil olub, dövl�t t�r�find�n 
t�klif olunan yeni �yal�ti v� vilay�ti �ncüm�n qanunu t�sdiq edildikd�n 
sonra, Az�rbaycan �yal�ti �ncüm�ninin seçkisi, q�bul olunmu� qanun üzr� 
tezlikl� ba�lanacaqdır. 

 
Madd� 4 - Az�rbaycanda h�r�katın n�tic�sind�, h�qiqi ordu 

xidm�tind�n t��kil tapan qo�un, bu müqavil�nin imzalanması il� �ran 
qo�ununun t�rkib hiss�sı olur v� bu qo�un v� onun ofiser v� ba�çılarının 
v�ziyy�t v� g�l�c�yini  mü�yy�nl��dirm�k üçün razılıq �ld� edildi ki, 
Q�vam s�lt�n� dövl�tı il� Az�rbaycan �yal�ti �ncüm�nin 
nümay�nd�l�rind�n ibar�t bir komision t��kil edilsin v� komisiyon bu 
m�s�l�nin h�lli yolunu tezlikl� t�sdiq üçün t�klif etsin.  

 

                                                                                                                         
Fro.Dr C�mil H�s�nlinin yazdı�ı “Soyuq Müharib�nin ba�landı�ı yer – Güney 
Az�rbaycan” kitabından alınmı�dır. 



Madd� 5 - Razılıq �ld� edildi ki, Az�rbaycanın g�lirind�n yüzd� 75 

faizi yerli x�rcl�r üçün n�z�rd� tutulsun v� yüzd� 25 faizi d� �ran 

m�ml�k�tinin ümumi x�rcl�ri üçün m�rk�z� gönd�rilsin. 

 

�lav� 1 – Poçt/post/ v� telegraf, gömrük, d�mir yolu v� Urmiy� 
gölünd� g�miçilik x�rcl�ri v� g�lirl�ri bütüvlükl� dövl�t öhd�sin� v� 
dövl�t� xas olacaqdır. Qeyd ed�k ki, �yal�t v� vilay�t �ncüm�nl�r v� 
dövl�ti idar�l�rin telegrafı pulsuz olacaqdır. 

 

 �lav� 2- Maqıstral �üss� yollarının tikintisi v� t�miri dövl�tin, 

yerli v� kiçik yolların tikintisi v� t�miri is� �yal�ti �ncüm�nin öhd�sind� 
olur. 

   

�lav� 3 - Az�rbaycan �halisinin, �ran m��rutiy�tin� etdiyi böyük 

xidm�tl�ri v� Az�rbaycan igid xalqının azadlıq v� demokratiya qurmaq 

yolunda göst�rdiyi canf��anlıqından t���kür v� q�drdanlıq etm�k üçün 

dövl�t q�bul edir ki, Az�rbaycanın gömrükl�rind�n g�l�n g�lird�n yüzd� 
25 faizi Az�baycan Milli Universitetinin t�sis edilm�si üçün ixtisas 

verilsin. 

 

 Madd� 6 - Dövl�t q�bul edir ki, Miyana v� T�briz arasında ki 

d�mir yolunun ç�kilm�si tezlikl� ba�layıb v� sona çatdırılsın. �übh�siz ki, 

bu i�d� birinci növb�d� Az�rbaycanlı f�hl� v� müt�x�ssisl�rind�n istifad� 
olacaqdır. 

 

Madd� 7 - F�dai adı il� t��kil tapan künüllü qo�unlar jandarmeriy� 
qo�ulurlar v� bu intizami qüvv�l�rin v�ziyy�tini t�`in etm�k v� onun ofiser 

v� ba�çılarının t`�yini üçün razılıq �ld� edildi ki, Q�vam s�lt�n� dövl�ti v� 
Az�rbaycan �yal�ti �ncüm�n nümay�nd�l�rind�n ibar�t bir komision t��kil 

olunsun v� tezlikl� bu m�ss�l�nin h�lli yolunu t�sdiq üçün t�klif etsin. 

 

�lav� - Ona gör� ki, son ill�rd� b�zi xo�ag�lm�z i�l�r n�tic�sind� 
jandarmeri adı �ranın ümumi xalq dü�ünc�sind� xüsusi il� Az�rbaycanda, 

m�nfi hissiyat yaradıbdır v� ona gör� ki son zamanlar dövl�t ba�çısı bu 

t��kilatın r�hb�rliyini öz öhd�sin� götürüb v� bu idar�d� islahat v� düzgün 
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olmayan ��xsl�rin k�narla�dırılması gözl�nilir, razılıq �ld� edildi ki, bu 

m�s�l� dövl�t ba�çısının n�z�rin� yetirilsin ki bu t��kilatın adını d�yi�m�k 

v� onun yerin� münasib bir ad seçilm�si üçün lazimi q�rarlar alınsın. 

 

Madd� 8 - Az�rbaycan demokratik h�r�kati n�tic�sind� k�ndlil�r 
arasında bölün�n torpaqların haqqında, orada ki dövl�t torpaqlarına aid 

olur, dövl�t bütün m�ml�k�td� olan dövl�t torpaqlarını k�ndlil�r arasında 

bölünm�si il� razı oldu�u üçün bu i�in icrasını mane�siz bilir v� bu 

m�s�l�y� aid olan layh�ni birinci fürs�td� q�bul olunmaq üçün milli 

m�clis� t�qdim ed�c�kdir. Ba�qa torpaqlar haqqında razılıq �ld� edildi ki, 

mülkdarların ziyanını öd�m�k v� ya onların mülkl�rinin d�yi�ilm�si üçün, 

Q�vam s�lt�n� dövl�ti v� Az�rbaycan �yal�t �ncüm�n nümay�nd�l�rind�n 

ibar�t komision t��kil tapıb v� bu komision m�s�l�nin h�lli yolunu t�sdiq 

üçün t�klif etsin. 

 

Madd� 9 - Dövl�t q�bul edir ki, 15- ci milli m�clis t��kil olunan 

kimi azad v� demokratik üsulu üzr�, y�ni ümumi, gizli, birba�a, 

müt�nasib, b�rab�r v� qadınlarda daxil olmaq ��rti il� t�nzim olunan seçki 

qanun layih�sini m�clis� t�qdim edib v� onun t�`cili q�bul edilm�sini 

ist�sin. H�mçinin dövl�t q�bul edir ki, Az�rbaycan v� ölk�nin ba�qa 

yerl�rinin nümay�nd� sayını, �halisinin nisb�ti il� artırmaq üçün, 15- ci 

m�clis t��kil olunan günü qanun layih�sini t�klif edib, ikinci oxunu�da 

onun q�bulunu ist�sin. Q�bul dan sonra seçki yolu il� h�m�n yerl�rin 

nümay�nd� azlı�ını t�yin v� m�clis� gönd�rsinl�r. 
 

Madd� 10 - Az�rbaycan �yal�ti 3 v� 4 - cu ustanlardan ibar�t dir. 

 

Madd� 11 - Dövl�t q�bul edir ki, Az�rbaycanda i�l�rin yax�ı 
qaba�a getm�si üçün ustandarlıq idar� r�isl�ri v� �yal�ti �ncüm�nin r�isl�r 
hey�tind�n ibar�t bir �ürası t��kil edilsin v� bu �üra �yal�ti �ncüm�ninin 

n�zar�ti altında öz i�ini yerin� yetirsin. 

 

Madd� 12 - 22 Aprel 1946 - ci il tarixli dövl�t ibla�iy�sinin üçüncü 

madd�si (orta v� ali m�kt�bl�rin i�i v� v�ziyy�tinin t�yin etm�k haqda) 

aydın olmadı�ı üçün bu cüml� �lav� edilir: Orta v� ali m�kt�bl�rd� 



Az�rbaycan v�  Fars  dill�rind� t�dris, m�d�niy�t nazirliyi t�r�find�n 

edil�n düz�li�, zaman v� ��rait v� demokratik üsullarla uy�un ��kild� 
t�rtib olunan program üzr� �m�l olacaqdır. 

Madd� 13 - Dövl�t q�bul edir ki, Az�rbaycanda olan kürdl�r bu 

müqavil� d�n b�hr�l�nsinlar v� dövl�t ibla�iy�sinin üçüncü madd�si üzr�, 
5- ci ibtidai m�kt�bl�r� q�d�r öz dill�rind� t�dris etsinl�r. 

 

�lav� - Az�rbaycanda olan Asorılar v� Erm�nil�r kimi azlıqlarda 

haqları olacaqdır ki, 5- ci sinif� q�d�r öz ana dill�rind� t�dris etsinl�r. 
 

Madd� 14 - Dövl�t n�z�rd� tutubdur ki, bütün �ran üçün 

demokratik üsulu üzr�, y�ni ümumi, gizli, birba�a v� b�rab�r s�sl� t�rtib 

olunan ��h�r �ncüm�nl�ri seçki qanununu q�bul olunmaq üçün 15- ci 

m�clis� t�klif etsin. Bu qanun q�bul olunandan d�rhal sonra, Az�rbaycan 

v� bütün �randa ��h�r �ncüm�nl�rinin seçkisin� ba�lanacaqdır. Bu qanun 

q�bul edil�n� q�d�r v� yeni seçkil�r keçiril�n� q�d�r, Az�rbaycanda olan 

indiki ��h�r �ncüm�nl�ri öz i�l�rini davam ed�c�kl�r. 
 

Madd� 15 - Bu müqavil� iki nüsx�d� t�rtib v� mübadil� olunub, 

dövl�t hey`�ti v� Az�rbaycan �yal�ti �ncüm�ninin q�bulundan sonra 

icray� qoyulur. 

 

T�briz ��h�ri 13 �yun 1946 

 

Pi��v�ri      
 

Müz�ff�r Firuz.292 

  

 

  

 

 

 

                                                 
292 Qaynaq: ADF-nin r�smi orqanı Az�rbaycan qazeti 
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11. BÖLÜM 

�xlaq v� hüquq baxımdan Az�rbaycan 
 

 Az�rbaycan, �xlaq anlayı�ında 
 

Böyük çoxunlu�unu Türk mill�ti olu�duran, onunla yana�ı çe�idli 

xalqların da vahid v�t�ni olan Az�rbaycanda, �n �ski zamanlardan bu 

gün�d�k özümlü �xlaq ölçüsü içind� uyumlu ya�am biçimi yaranmı�dır. 

V�t�nimiz, n�yinki g�li�mi� g�l�n�k v� insancıl duy�ular m�kanı 

olmu�dur. H�m d�, öz olumlu �xlaq ölçül�ril� bölg�d� d� �n üstün toplum 

�xlaq örn�yi olmu�dur. Tarixin verdiyi örn�kl�r� gör�, Az�rbaycan 

torpaqlarında ya�ayan insan toplusunun ki�is�l �xlaq yükü a�ırlıq basaraq 

qeri �xlaq sayılan davranı�ların kütl� içind� yeri olmamı�dır. El� bu üzd�n 

d�, bir�ys�l irad�l�rin birl��m�sind�n toplumçu idraka varmı� ilk 

toplumlardan olmu�dur. Bilindiyin� gör�, insan topluluqlarının ilkin 

yüks�li� dal�alarında, inanc v� tapınaqlar 293  böyük rol oynamı�dır. 

Aydındır ki, inanc v� tapınaqlar bütün kültürl�rin içind� böyük yer almı�, 
kütl�l�rin ya�amında söz sahibi olmu�dur. Heç �übh�siz, ilk�l insan 

toplumların formala�masında v� �xlaq qurallarının harmonil��m�sind� 
inanc v� tapınaqların ön�mli rolu olmu�dur. �nancın mifolojid� olan 

rolunu da kiçik sanmaq olmaz. H�tta dem�k olar ki, inanc yaranmadan 

önc� mifolojik olu�umun var olması bel�, inanılmazdır. 

H�r �ski v� köklü toplumun mifolojik öz�lliyi oldu�u kimi, 

Az�rbaycan Türk toplumunun da �n ilkin ça�lara dayanan öz toplumsal 

                                                 
293 m�b�dl�r. 



mifolojisi olmu�dur. Az�rbaycan Türklüyü uzun zaman rus-Fars v� ba�qa 

qon�u xalqların aydın asimila siyas�tin� tu� g�ls� bel�, bil�r-bilm�z, 

h�min �ski inanclarının da gücü say�sind� öz toplum �xla�ını 

itirm�mi�dir. 

Yazılı faktlara gör�, Türk mifolojisi il� qopulmaz ili�gisi olan 

Az�rbaycan Türk Milletinin qopuq zamanlarda Totemçilik, �amançılıq, 

Odçuluq294kimi inanclarla geçici ili�gisi olsa da, Tanrıçılıq inancı bu ulus 

içind� daha geni� yayılmı�dır. El� m�hz bu açıdan dünya görü�ü v� �xlaq 

t�rzini qazanaraq sosial qanunlar yazmı�, böyükl�r� dayanmı�, u�aqlara 

iltifat b�sl�mi�, tanrıya, verdiyi ya�amdan dolayı �ükürl�r etmi�, torpa�a, 

ı�ı�a, gün���, suya, oda v� yel� tör�tdikl�ri ya�am g�r�kl�ri üçün 

minn�tdar olmu�, qaranlı�a, c�hal�t�, soyu�a, �yriliy�, o�rulu�a, x�yan�t� 
is�, g�tirdikl�ri sava� v� f�lak�td�n nifr�t etmi�dir. �slamın ortaya 

çıxmasıyla Türk �xlaqçılı�ı qar�ılıqlı olaraq islamla alı�-veri�d� olsa da, 

öz �ski t�rzind� köklü d�yi�ik etm� g�r�yind� qalmamı�dır. Çünkü, 

islamdan min ill�r qabaq Türk ya�am f�ls�f�sind� T�ktanrıçılıq inancı öz 

möhk�m yerini almaqla, Türk milli �xla�ın formala�masında böyük rol 

oynamı�dır. Bel� ki, islamın g�tirdiyi dünya görü�ü çox önc�d�n Türkl�rin 

ya�amına girmi�, qar�ılıqlı etginlik yaratmı�dır. Bu üzd�n Türk mill�ti çox 

da qan tökülm�d�n, könül birliyi içind� islam dinini m�nims�mi�, onun 

geni�l�nm�sind� öz milli m�nf��tl�rind�n bel� keçmi�dir. Dedik ki, Türk 

�xlaqçılı�ında T�ktanrıçılıq inancı böyük yer almı�dır. Hatta M.Ö. 2- ci v� 
1- ci yüzillikl�rd�n ortaya çıxan Z�rtü�t qalxı�ı da Tanrıçılıq inancı 

üz�rin� böyük etgi buraxa bilm�mi� v� Z�rtü�tün öz do�ma torpa�ından 

köçm�si v�  Fars  bölg�l�rind� pöhr�nm�si d� bu üzd�n olmu�dur. 

Sonralar Fars  kök�nli Sasanlıların Z�rtü�t mo�larından yararlanması, 

Türk kök�nli Ar�akları gücd�n salması da,  Farsların Z�rtü�tizm� 
(Odçuluq) daha da meylili olmasının bir ba�qa s�b�bi olmu�dur. 

 

Az�rbaycan, zaman boyu Türk �xla�ı, g�l�n�kl�ri, ruhu içind� 
oldu�u üçün, islamdan sonrakı ça�larda da öz �ski d�bl�rini saxlaya 

bilmi�, ya�am f�ls�f�sini öz milli �xla�ı üz�rind� sürdürmü�dür. Toy-

duyun, yas, tör�n, böyükl�r� say�ı, yoxsullara yardım, qon�ulara yax�ılıq, 

toplum xeyrin� irad�li payla�ım, ail� t�m�li, qonaq sev�rlik, toplumu 
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qorumaq, torpa�a ba�lılıq, do�aya sevgi v.b. kimi ya�am alanlarıyla 

özd���n Az�rbaycan Türklüyünün d�yi�m�z öz�lliyi olaraq tarixin �n 

d�rin qatlarından g�l�n bir varlıq olaraq özünü qorumaqdadır. Sözsüz ki, 

keçmi�d�n g�l�n milli �xla�ın bugünümüzd� oldu�u kimi özgür 

g�l�c�yimizin qurulmasında da  böyük t�siri olacaqdır. Bir mill�tin bütün 

varlı�ı kimi, milli �xla�ının da sa�lam, güclü, irad�li v� bilims�l tutulması 

g�r�kir. T�bi ki. milli dövl�t olmadan, asimila darb�si altında inl�y�n bir 

mill�tin milli �xla�ı da �zilir.  

 

Güneyd� qurtulu� sava�ı, Quzeyd� demokratikl��m� v� milli barı� 
sorunu, Qarabaqda erm�ni fa�izminin at çapdırması, Az�rbaycanda Türk 

�xla�ının qar�ısında böyük sor�u i�ar�ti qoymaqdadır. �nsanlı�ın bütöv 

ölk�sinin yenid�n qurulması, dü�m�nl�r �lind� olan bütün olanaqları geri 

qayıtması v� özgürlük ��r�finin Türk insanına qayıtması Az�rbaycanda 

sarsılmaz ulusal �xlaq f�ls�f�sinin anlamıdır. Milli �airimiz S�h�nd 

demi�k�n: 

 
“Bu torpaqda, bu diyarda, 

 
�sirl�rd�n, �sirl�r�, 

 
�lsizl�ri talamayan, 

 
Tupurduyun yalamayan, 

 
Dill�rin� yalan g�lm�z, 

 
Haq yolundan üz çevirm�z, 

 
Zülmkara boyun �ym�z, 

 
Dalısını dü�m�n görm�z, 

 
Di�i aslan, 

 
Qoç igitl�r, 

 
Qaflan kimi, 



 
Bu da�ların yaylaqların, 

 
Ceyran qaçar ovlaqların, 

 
Torpaqları qarı�ıqdır, 

 
Babaların torpa�ılan…”295 

 
 

El-oba sözünd�, v�t�n sözünd�, 
 

Y�qin bir ülviyy�t, bir h�qiq�t var, 
 

Bo� beyin adamlar d�yilmi� ��ksiz, 
 

Bu yolda ba� verib, canın qoyanlar. 
 
 

V�t�ndir h�yatın, ömrün hamısı, 
 

V�t�nsiz insanın günü h�d�rdir, 
 

V�t�ndir igidin irzi-namusu, 
 

V�t�n� yan baxan bir d�rb�d�rdir…296 
 

S�h�ndin d� dediyind�n bel� çıxır ki, v�t�nsiz ya�amaq mümkün 

olası i� deyildir. Amma baxaq gör�k v�t�nli ya�amaq n� dem�k olur! 

Bugünün kür�s�ll��mi� dünyasında, insanların qaynayıb, qarı�ması, yava�-
yava� ad�t halına g�lm�kd�dir. Bölg�l�r birl��ir, azad insanın dövl�t 
kimliyi daha da geni� anlamda ifad� olunur. Artıq kims�nin özünü 

dünyadan gizli saxlamaq �ansı qalmamı�dır. Qalmamı�dır des�k, mütl�q 

görüns� d�, yaxın zamanda k�sin olaca�ına inanmalıyıq. Bel� olan halda, 

v�t�nli ya�amaq da olduqca b�sit v� ola�an bir n�sn�l� çevrilir. Y`�ni, 

insanlıq hökmün� gör�, h�r insan öz bir�y dü�ünc�sin� söyk�n�r�k 
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postmodern dünyaya ayaq basır. Çünki, postmodern dünyanın sınırı 

yoxdur. Onun t�rifl�ri klasik normalarla uyum sa�lamır. Postmodernnizm 

�xlaq öt�sind� bir �xlaq t�rzi olur. Kimil�ri onun anlamını �xlaqsızlıq, 

kimil�ri is� �xla�ın tam özü v� özülü hesab edir.  

 

Bizim dü�üdüyümüz milli �xlaqla postmodernizmin ili�gisi 

olarmı? T�bi ki, postmodern insanın öz dövl�til� sınırsız, özgür v� 
ba�ımsız ili�gisi vardır. Ortada güç m�rk�zi yoxdur. Üzd�, dünya insanı 

olma�ın önü açıqdır. Dünya sınırları mikro elektronlarla b�lli olur. Daha 

artıq, “N�d�n yalnız dövl�t olmalı?„ sor�usu ortadan qalxır. T�bi ki, bu 

göz�l sözl�rin bizim bölg�miz� aid olmadı�ını acı ç�k�-ç�k� nsanlarımız 

duymaqdadır. Postmodernit� modernizmi a�an bir ya�am biçimidir. Biz 

is�, onun uzaqdan seyriçisiyik. Dövl�tsiz toplumların evr�ns�ll��m�si 

üçün qurtulu� sava�ı qaçırılmazdır. Çünki, postmodernit� �n ba�lıca amacı 

dünya hakimiyy�tidir. Sözün qıssası, dünyada �sir bir toplum varsa, 

postmodernizm d� sor�u altına ç�kilir. Bu g�rç�y� gör�, �sir v� geri 

qalmı� ölk�l�rin yalnız bir�yl�rinin postmodern dünyada olma �ansı olur. 

O da, hansısa bir ba�qa kimlik çatısı altında v� sad�c� postmodernit�nin n� 
oldu�unu ba�a dü�m�d�n! Göründüyü kimi, c�hal�t ç�mb�rind� inl�y�n, 

modernit�ni t�crüb� etm�y�n h�r hansı kütl�nin evr�ns�l insan olması 

imkansızdır. Burdadır ki, insan �xla�ının tanımlaması yeni forma alır. 

Yeni milli �xlaq tanımında, M�nim Dilim, M�nim Elim, M�nim Torpa�ım 

kimi somut boyudlar, h�m d� duydu�umuz v� gördüyümüz bir soyut 

dünyanın – �nsanlıq v� ya�am dünyasının- ist�kl�rini qar�ımıza qoyur. 

 

Dünyanız, h�r anında gözl�nilm�d�n d�yi�ir. Bu d�yi�iml� birlikd� 
�xlaq xarekteri d� dayanmadan sınır öt�sinin etgisi altına dü�ür. B�s sınır 

içind� n�l�r d�yi�mir?  Artıq sınır içi adlı bir etginliyi geçmi�l�r kimi 

anlatmaq mümkün deyildir. Etgil�nm�k v� etgil�ndirm�k dünyanın vaz 

keçirilm�zi olmu�dur. H�r hansı dövl�tin il�ti�im alanı böyükdürs�, 
dünyaya a�alı�ı da böyük olur. Ancaq, bu, o dem�k deyil ki, insanlar 

içind� inteqrasiya bir anlamlı olaraq Batı Dal�asıdır. Do�rudur ki, batı bu 

yönd� a�ılıq basır. Heç �übh�siz ki, batının �n batısının çinl��mi� 
kültürünün günd�n gün� mafiyala�masını görm�d�n keçm�k olmaz! 

Kimin� gör�, bunun adı demokrasi, kimin� gör� is�, qar�ılıqlı qayna�ıb 



qovu�maqdır! Kims�l�rin deyiml�r� gör�, Amerika Çin Maosunu 

“KokaKola”sıyla öldürdü. Kimis�l�rin d� deyimil�, Çin Kuklaları 

Amerika “Wall street”ini çökütdü. B�lk�, axı bunların bizim b�hsimizl� n� 
d�xli var diy�nl�r d� ola bil�r. M�nc� bugünün dünyasının �n ba�at siyası 

�xla�ının qar�ılıqlı etgisinin kökl�rini buradan axtarmaq g�r�kir. Sözsüz 

ki, kukla olayı bir kültür v� toplumsal �xlaq örn�yidir. Nec� ki, Koka 

(Coca) olayı da, Amerika tipli bir evr�ns�l kültür olmu�dur. Burada sınır 

yoxdur artıq. Dünyanın �n geri qalmı� v� ucqar bölg�l�rind� �km�k 

olmasa bel� Cin kuklası v� Amerika kolasını görm�m�k mümkün deyildir. 

Dünyanın bir çox yerlil�ri Amerika kolasını v� Çin kuklasını onların 

özl�rind�n daha göz�l tör�dir v� h�tta ba�qa toplumlara satır v� qazanırlar. 

Ancaq n� olursa olsun Çin v� Amerika �l-�l� ver�r�k dünyanın toplum 

�xla�ının kuklala�masını v� kolala�masını sa�layırlar. Japoniya, 

“Sony”sıyla bir sosial ekonimik �xla�ın tör�dicisidir. Alman, Fransa, Kur� 
habel�. Dem�k ki, bir toplumun ulusal �xla�ının d�yi�m�m�si söz qonusu 

bel� ola bilm�z! �xlaqlar d�yi�ir, cünkü günd�lik ad�tl�r internet araçılı�ı 
il� alt-üst olunur. B�s d�yi��n toplum �xla�ı n� olur? sor�udan do�an daha 

bir sor�u h�r �eyi aydınladır. Önc� de gör�k s�n hansı dövl�tin 

v�t�nda�ısan? V�, m�n sorunun yanıtını alıram. Öz-özüm� a�ıl verir�m: 

Bo� ver kuklanı, kolanı, “sony”ni. Bo� ver ucqarlıqda özünü laçın tanrısı 

sanan kims�ni. S�n hara bel� �xlaq olaylardan danı�maq hara? N�yin var 

ki, �xla�ın olsun!? Dem�k normal dünyayla Anormal M�nim aramda 

inanılmaz uçurum var imi� v� m�n bunu heç ba�a dü�m�mi��m. Dem�k 

dünya bir V�t�n olmaq dil�yini ya�ark�n, m�n v�t�n torpa�ı olmaq üçün 

bir böyügüm�, bir sahibim� bel� �l tapacaq gücüm yoxdur. Dem�k m�nim 

�xla�ım yoxa çıxmı� böyügümün v� sahibimin vicdanına sı�mı� v� onunla 

gizl�mi�dir. V� son: �xlaq vicdanımı diritm�k üçün, sahibimi yoxlar 

dünyasında geri qaytarma�ım v� varlar dünyasına çatdırma�ım g�r�kir. 

Budur m�nim �xlaq sava�ım! 

 

V�t�n �xla�ına dayanaraq özgür, ça�da�, demokratik, sekolar, 

bilims�l v� öncül toplum olmaq yolu yalnız, Az�rbaycan Türklüyünün 

t�m�l ülküsünd�n keçir. V�t�n �xla�ı anlayı�ı n� q�d�r d� d�yi�ik 

anlamlarda ortaya çıxarsa bel�, bir nöqt�d� d�yi�m�z v� donuqdur. H�r 
hansı açıdan baxarsaq, V�t�n �xla�ı anlayı�ının do�rudan-do�ruya Ulus-
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Dövl�t f�ls�f�sin� ba�lı oldu�u g�r�km�kd�dir. B�lk� b`�zil�rin� gör�, 
Ulus-Dövl�tin f�ls�fi m�qamda deyil ideolojik tanıtım dayr�sin� ba�lı 
oldu�u düzgün olsun. M�nc�, bir mill�tin qurtulu�unun stratejik amacı 

olan dövl�tçilik büs-bütün bir f�ls�f� alanıdır. Bel� ki, ist�r v�t�nda�, ist�r 
soyda� olsun, yer üzünd� ya�ayan h�r k�sin dü�ünc�sind�n, ya�am 

düzeyind�n, etnik ba�larından asılı olmayaraq b�lli sınıra ba�lı olan 

dövl�t� möhtac oldu�unu n� siyasi amaclar v� n� d� ideolojik yönt�ml�r 
t`�rif ed�bilm�z! Çünkü, ideolojik v� politikal anlamların özü, yalnız 

dövl�t varlı�ının içind� real anlam da�ıya bil�r. Ba�qa deyiml�, siyas�t v� 
ideolojik alanlarının öz ba�ınalı�ı mümkün deyildir. Siyas�t v� ideolojik  

alanların f�ls�f�y� ba�lı oldu�u, f�ls�f�nin is�, bu alanların öt�sind� 
dayandı�ı qaçırılmazdır. Bu üzd�n, insan v� mill�t anlayı�ı f�ls�fi qonum 

oldu�u üçün ideolojik v� politik dördgenind� do�ru tanıtım �ansı 

tapabilm�z! 

 

Yasal v�ya yasaq olmasından asılı olmayaraq h�r hansı toplum 

içind� ya�amaqda olan insanların o toplumun öz�l qurallarına uyması 

g�r�kir. Ba�qa anlamda des�k, bir�y v� toplum arasında olan saysız  ilgi, 

öfk�, ba� qonumu vardır. Ancaq bu qonuların arasında ortaq bir ba�lantı 

rolu oynayan ana höküm ortadadır. Qu�qusuz, bu ana ba�lantı, V�t�n 

�xla�ıdır.   

 

Dem�k, v�t�n, yalnız bir somut v� t�k anlamlı termin deyildir. 

V�t�n deyil�nd�, h�m d�, onun üz�rind� birl���n v� bütövl���n bir�yl�rin 

tarixi, kültürü, �xlaqla�mı� kimliyi duyulur. yalnız, bu p�ki�mi� soyutların 

siyasal, etniks�l v� etno-sosiyal sisteml��m�si il� toplum içind� Ulusal 

V�t�n �xla�ı olu�a bil�r. �xlaq ilk�l�rin� yiy�l�nm�yi bacarmayan 

toplumun h�r �s�n kül�kl� do�ma kökünd�n qopaca�ının h�r an üz 

verm�si gözl�nil�r olaydır. Bu durumda b�lli toplumun bir gün batıdan, 

ba�qa gün is�, do�udan g�l�n ç�li�gili 297  dal�alarla oynayaca�ı da 

�übh�sizdir.  

 

 

 

                                                 
297 ziddiy�tli 



Az�rbaycan Türk �xla�ının t�m�l dayaqları: 

A) Az�rbaycan, hüquq anlayı�ında  
 

Az�rbaycan 1813 v� 1828-ci ill�rd�n b�ri torpaq bütövlüyünü, 

toplum birliyini, dil, kültür v� milli varlı�ını basqıçı dü�m�nl�r� 
qapdırmı�dır. V�t�n, uzun zaman özünü idar� etm� gücünü itir�r�k, sosial-

siyasal kimliyini d� uluslararası ilgil�rd� �ld�n vermi�dir. Yalnız, 1990-ci 

ild�n b�ri, q�sb olunmu� torpaqlarının v� �sar�t� dü�mü� mill�tinin % 20-

sinin özgür olmasıyla yenid�n yasallı�ına v� hüquqlu�a qovu�mu� v� 
yenid�n Mill�t statisi qazanmı�dır.  

 

1813-cü il�d�k Az�rbaycanın torpaq �razisi hardasa 400,000 Kvkm 

idi. Bu �razi t�k ba�ına Avrupanın bir neç� ölk�sin� b�d�ldir. Tarixin 

göst�rdigin� gör�, bu torpaqlar �n eski ça�lardan Az�rbaycan Türkl�rinin 

ya�ayı� yeri olmu�dur. Gülüstan anla�masıyla ba�ımsızlı�ını itir�n 

Az�rbaycan, 1828-ci ild� Türkm�nçay anla�masıyla tam bölünm� yoluna 

sürükl�nmi�, 1925 -ci ild�n is�  Farsçılı�a boyun �ymi� Qacar Türk 

dövl�tind�n sonra iki yabancı Rusiya v� �ran (Fars) dövl�tl�rinin 

müst�ml�k�sin� çevrilmi�dir. Göründüyü kimi, Az�rbaycanın bölünm�si 

19-cu yüzilliyin ilk ill�rind�n ba�lark�n, 20-ci yüzilliyin ilk yarısında tam 

olaraq sonunu bulmu�dur. 20-ci yüzilliyin sonlarına yaxınla�dıqca basqı 

ill�ri boyu çe�idli dir�ni�l�r v� ayaqlanmalar n�tic� verm�y� ba�lark�n, 

ulusumuzun milli irad�si sür`�tl� yüks�li� yoluna ayaq basmı�dır.  

 

1991-ci il sovet dövl�tçiliyinin çökü�ü il�, Az�rbaycanın quzeyi 

özgürlüyün� qovu�mu�dur. Quzeyin hüquq istatist qazanmasıyla Güneyd� 
d�, milli dirç�li� v� özünü d�rketm� prossesi gücl�nm�y� ba�lamı� v� 
günd�n-gün� milli-siyasi dirç�li�� d�vam etm�kd�dir.  

 

Az�rbaycan Türklüyünün yasal haqlarının yenid�n qurulmasıyla 

t�kc� bir milli ideyal deyil, h�m d� bölg�nin böyük bülümünü bürüy�n 

anti hüquq ili�gil�r� son qoyulacaqdır. 

 

Bugün, var olan Az�rbaycan Dövl�tçiliyi  bir uzun qurtulu� 
sava�ının ilk a�amasıdır. Az�rbaycanda dövl�tçilik yolunda sava�, tam 
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olaraq o zaman ba�a çatacaq ki, torpaqlarımızın %100-ü azad olub, ulus-

dövl�t sistemi yaransın. Bu üzd�n var olan Az�rbaycan dövl�ti, k�sinlikl� 
böyüm�li, sınırları do�al co�rafisin� ç�kilm�li, v�t�nda�lıq anlayı�ı bütün 

mill�ti ihat� etm�li, mill�t v� xalq dövl�ti olan ulus-dövl�t istatusu 

qazanmalıdır. 

 

T�xminl�r� dayanaraq, Bütöv Az�rbacan torpaqlarının bu andaki 

metre qarası, toplum sayı v� etno-siyasi durumu a�a�ıdakı kimidir: 

 

1.  Az�rbaycan dövl�ti idar�çiliyind� olan – Az�rbaycan 

Respoblikası, 8,900,000 toplumu il�  65,000 km² 

2.  1992-93 ill�rd� Erm�nistan v� Rus ordusunun i��alına u�ramı� 
Ön Qaraba� v� Da�lıq Qaraba�, (1,100,000 toplumu, Az�rbaycanın ba�qa 

yerl�rind� qaçqın statusundadırlar.) 22,000 km². 

 

3.  Ruslar �lil� Gürcüstan dövl�tin� veril�n Qarayazı, Borçalı v� 
h�nd�v�r mahalların bütün ��h�r v� k�ndl�ril� birlikd�, 700,000 toplumu 

il� 10,000 km². 

 

4.  1918-ci ild�, yaranmaqda olan  Erm�nistan dövl�tin� veril�n 

�r�van �yal�ti 300,000 toplumu, 9000 km².  

 

5.  Ruslar �lil� Erm�nistana veril�n Göyc� (böyük alanı), Z�ngilan, 

Z�ng�zor mahalları 500,000 toplumu il�298 10,000 km². 

 

6. Rusiya imperiyası �lil� Az�rbaycandan qoparılan D�rb�nd 

�yal�ti 500,000 toplumuyla 10,000 km². 

 

7.  Ruslar v� ingilisl�rin yardımıyla �ran-Fars hegemonlu�u altına 

dü��n Az�rbaycanın Güneyi 299 25,000,000 toplumu,  280, 000 km². 

 

8. �ran adlanan yerd� v� Farsistan �razisind� ya�ayan (diaspor) 

Az�rbaycanlılar 12,000,000 toplum.300 

                                                 
298 sonralar bu torpaqlarda ya�ayan Az�rbaycanlılar deportasiya olunur. 
299 Güney Az�rbaycan Arazdan �raka, Süngür�, Zaqrosa d�k. 



 

9. Rusiya v� Ukrayın v� Ortaasiya ölk�l�ri dı�ında, dünyanın 

ba�qa-ba�qa yerl�rind� ya�amaqda olan (diaspor) Az�rbaycanlılar 

3,000,000  toplum. 

 

10. Rusiya, Ukrayın v� Ortaasiya ölk�l�rind� ya�ayan (diaspor) 

Az�rbaycanlılar 2,000,000 toplum. 

 

Qeyd: Yuxarıda da b�lli oldu�u kimi, Az�rbaycan adlı hüquqsal 

varlı�ın yalnız %20 torpa�ı v� toplumu öz azad v� qanuni dövl�ti 
hakimiyy�ti altındadır. 

 

B) Az�rbaycan Davasında �xlaqsal v� Hüquqsal 
dir�ni�in ir�li sürdüyü özgür inanc! 
 

“�nsanın qurtulu�u, çevr�sini tutan mütl�ql�rd�n, bilinm�z 

gücl�rd�n v� h�r �eyi birg�l��dir�n gücl�rd�n azad olmasına ba�lıdır. 

Yoxsa bel� olmazsa, onların üstün höküml�rind�n v� tanrılı�ından can 

qaçırmaq mümkün olmaz. Oysa insan özgürlük u�runda bütün quralları 

darma-da�ın etm�li, var olan h�r �ey� say�ılı olmamalı, özg�liy�, 

mütl�qliy� veril�n h�r �eyini geri almalı v� onu �n yaxın özlüyün�, 

özünd�n olana qaytarmalıdır.”301
 

 

Siyasi düz�n�k v� rejimd�n asılı olmayaraq, h�r toplum ist�r-
ist�m�z çe�idli f�rdl�rd�n olu�an hüquq birl��m�si sayılır. Ancaq, adına 

baxmayaraq bu hüquq birl��m�sinin h�r zaman özünü idar� etm�si d� söz 

qonusu ola bilmir. Bir çox hüquq birl��m�l�rin içind� bir�y ortaqların �n 

ilk�r bel�, haqqı yoxdur. Bu bir�yl�r n�yinki, toplum yasalarından 

yararlanmır, h�min yasalar aracılı�ıyla �n a�ır a�a�ılamalara uy�rayırlar.  

Bu toplumlarda kütl�nin siyasal �ritm�si o d�r�c� d�rinl��ir ki, ba�ına 

                                                                                                                         
300 daha geni� bilgi üçün ba� vurun: 
 www.sozumuz.blogspot.com/ Mehran Baharlı,  
�ran co�rafyasında Türkler/ Ali Kafkazyalı. 
301 (Fredri� Niçe, Gücün irad�si ( farsca), 1.ci cilid, Tehran 1999, Nil yayını, s267) 
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g�l�nl�ri normal v� ilahi t�qdir kimi alqılama�a ba�layır. Bu üzd�n, 

bel�nçi hüquq v� hakimiyy�t �xla�ına ba� �ym�k v� ya susqun qalma�ın 

özü d� �xlaqsızlıqdır.  

 

�nsan haqlarının pozulması il� sosial hüquqların da pozulması 

k�sinl��ir. Bu sür�cin az bir zamanda toplumun g�n�l t�m�ll�rin� 
yayılması il� insanlar içind� �xlaq sarsıntısı da qaçırılmaz olur. Bu gedi�in 

d�vam etm�sil� toplum içind� �xlaqsal d�ng� pozulur. �nsanlı�ın �n t�m�l 
ilk�si olan ulusal ruhçulu�un yerini ulusüstü anti ulus n�sn�ll�r alma�a 

ba�layır. Toplum t�m�lini �xlaq dayaqları üz�rind� saxlayan Ulusal Ruh 

etgisiz olunr. Toplumdaki insani qurallar payız yarpa�ı t�k �l�nir. F�rdi 

�xla�ın pozulmasıyla toplumda olan d�y�rl�rin d�, yerini bazar ehtirasları 

alır. �nsanlıq bütünlükl� öz dayaqlarını �ld�n verir. Toplum içind� 
müsavat v� payla�ım adlı n� bir n�sn�l v� n� d� özn�lin ya�amq imkanı 

olmur. Bel� x�st�l�nmi� toplumda milyonlar kütl�, az saylı bir hakim 

dayr�nin qanunlarına tabe olaraq sürünür. Bel� toplumda, tavansız 

omuzlar, tavanlıların tanrılı�ı yolunun qul olurlar. Bu a�amada, yalnız 

dövl�t deyil, m��lub insanlar öz-özl�rini imha etm�y� çalı�ırlar. Bazar 

ya�amı toplumun ilk v� son sözü olur. �nsanların ba�ına n� g�lirs� g�lsin, 

seçginl�rin n�sn�l görüntüsü, var-s�rv�ti v� ad-sanına toxunulmasın yet�r! 
Bu m�nz�r� k�sinlikl� bir insanlıq faci�sidir. Niç� demi�k�n,  

 

“Bu kötülük mütl�qiyy�tinin üz�rin� cumub onu aradan qaldırmaq, 

insanlı�ın �n �xlaqsal g�r�kidir. Bu insanlıq icabıdır. Acımasızlı�ı öz 

quralları içind�  gömm�k g�r�kdir!„ 

 

Birl��mi� Mill�tl�r T��kilatının insan v� mill�t haqlarıyla ba�lı 
verdiyi aydın mesajları, n�yinki bütün üzv dövl�tl�rini riay�t� ça�ırmı�, 
eyni zamanda bu kimi ilkin haqların qorunmasını bir  b���r gör�vi kimi 

vur�ulamı�dır. Önc� 1776-cı ild� Amerika �stiqlaliyy�t bildiri�ind�, yer 

alan tipik anlayı�lara gör�:  
 

a) �nsanlar azad v� öz�l do�ulur. H�r hansı n�sn�l v� sosial 

anla�ma s�b�bd�n l��v olunamaz!  

 



b) Ya�am, azadlıq v� malikiyy�t haqqı, insanların ana haqqıdır. Bu 

haqlar toxunulmazdır.  

 

c)  Dövl�tl�rin varlı�ı mill�t� aiddir. Dövl�tin bütün ixtiyarları 

mill�tin �lind� olmalı v� dövl�t mill�tin xeyri v� m�sl�h�ti do�runtusunda 

olmalıdır. �nsanın ulusal v� birey haqları, inanc v� �xalq azadlı�ı 
pozulmamalıdır. V.b. 

 

Sonralar is�, 1789-da Fransa devrimind�n do�an b�nz�r 
geni�l�m�l�r öz �ksini a�a�ıdakı sıralamada s�rgil�dir:  

 

a)   Bütün insanlar azad do�ulur. Bu üzd�n azad v� e�id ya�amaq 

haqları vardır. 

 

b)  �nsan haqları h�r bir siyasi v� sosial örgüdl�rin öt�sind� durur. 

Bütün orqanik çabalar insanların azadlı�ı üçündür. 

 

c)   H�r hansı dövl�tin yasal olu�u mill�tin irad�sin� ba�lıdır. 

Mill�tsiz heç bir dövl�t qurulamaz. Bu üzd�n dövl�t yalnız ulus dövl�ti 
olmalıdır. 

 

d)  Dövl�tin qanunları mill�tin irad�sinin gözgüsü olmalıdır. 

 

e)   Bütün insanların ulusal, inanc, vicdan, f�ls�fi, siyasi dü�ünc�si 

özgür v� ba�ımsızdır. Bu haqlar dövl�t t�r�find�n l��v olunamaz! 

 

f)  Dövl�t öz v�t�nda�ına azad ya�am haqqı qazandırmadan 

ç�kin�rs�, mill�tin qar�ısında sor�ulanmalı v� idar� sistemind�n 

uzaqla�dırmalıdır. V.b. 

  

BMT- is�, öz qurulu� f�ls�f�sini bu özüll�r� ba�layaraq ilk 

bildiri�ini v� anayasasının özülünü insan haqlarına ixtisas vermi� v� bu 

söyl�ml�rl� dünyaya s�sl�nmi�dir: 
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“�nsan hüquqlarının müdafi�si bütövlükd� beyn�lxalq c�miyy�t, o 

cüml�d�n beyn�lxalq t��kilatlar qar�ısında duran v�zif�l�rd�n biridir. Bel� 
ki, BMT nizamnam�sinin 1-ci madd�sinin 3-cü b�ndind� BMT-nin �sas 

m�qs�dl�rind�n biri kimi iqtisadi, sosial, m�d�ni v� ya humanitar 

xarakterli beyn�lxalq probleml�rin h�ll edilm�sind� v� soyuna, cinsin�, 
dili v� ya dini m�nsubiyy�tin� f�rq qoyulmadan bütün insanların  �sas 

hüquq v� azadlıqlarına hörm�tin d�st�kl�nm�sind� v� 
h�v�sl�ndirilm�sind� beyn�lxalq �m�kda�lı�a nail olmaq göst�rilir. Bunlar 

BMT nizamnam�sinin 55-ci madd�si il� t�sdiql�nir. Orada göst�rilir ki, 

BMT soyuna, cinsin�, dilin� v� ya dini m�nsubiyy�tin� f�rq qoyulmadan 

bütün insanların �sas hüquq v� azadlıqlarına hamılıqla hörm�t edilm�sin� 
v� riay�t edilm�sin� d�st�k verir. �nsan hüquqları sah�sind� çoxlu sayda  

beyn�lxalq sazi�l�rd� i�tirak ed�n dövl�tl�r “�hd� v�fa“ /Pacta sund  

servanda/302 prinsipin� uy�un olaraq onları vicdanla yerin� yetirm�li v� bu 

m�qs�dl� d� beyn�lxalq öhd�likl�rin realiz�si üçün dövl�tdaxili t�dbirl�r 
h�yata keçirm�lidirl�r. �nsan hüquqları üzr� AT�T- in (Avropada 

T�hlük�sizlik v� �m�kda�lıq T��kilatı,303 1991-ci il Moskva toplantısında 

i�tirakçı-dövl�tl�r b�yan etmi�l�r ki, insan hüquqları bütün dövl�tl�rin 

bilavasit� v� qanuni qay�ısıdır v� maraqlı dövl�tin daxili s�lahiyy�tin� 
müst�sna olaraq aid deyildir. Bundan ba�qa, müasir beyn�lxalq hüququn 

inki�afı h�min normaların dövl�tdaxili münasib�tl�r sırasında t�sbit 

edilm�si il� xarakteriz� olunur ki, bu da beyn�lxalq hüquq normalarına 

hörm�t prinsipi �sasında h�yata keçirilm�lidir. Yuxarıda göst�ril�nl�rl� 
tam razıla�araq bel� q�na�t� g�lm�k olar ki,  dövl�tl�r qar�ısında duran 

�sas v� birinci d�r�c�li v�zif�l�rd�n biri insan hüquq v� azadlıqları 

sah�sind�  beyn�lxalq hüquq normalarının realiz�si üçün z�ruri ��raitin 

yaradılmasıdır. Hal-hazırda bu Az�rbaycan Respublikası qar�ısında da 

�sas v�zif� kimi dayanır.”304  

 

�ran �slam Cümhurisinin anayasasında da, bel� b�ndl�rin 

islamil��dirm�si g�lm�kd�dir. Bu da, onu göst�rir ki, dünyanın �n çirkin 

qanunlarında bel�, insan haqlarıyla ba�lı çox olumlu v� göz�l sözl�r 
                                                 
302 (Daha çox bilgi üçün http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahde_vefa sit�sin� giriniz.) 
303 /Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE/ artıq bilgi üçün: 
http://az.wikipedia.org/wiki/AT%C6%8FT) 
304 (Qaynaq. www.azerblaq.az/huquqisenedlertoplusu/). 



yazılmaqdadır. Bunlarla bel�, h�r mill�t, öz ya�am sisteminin özümlüyünü 

öz ulusal kimliyi üz�rind� qura bilm�s�, dünyanın �n ça�da�, demokratik 

v� laik dövl�tl�ri altında da, �rim�y� v� kültür�l qırım olma�a 

m�hkumdur.  Çünkü, heç yabancı mill�tin dövl�ti ba�qa kültürl�rin 

canlanmasını, qorunmasını, böyüm�sini, ulusalla�masını v� 
evr�ns�l��m�sini öz do�ması kimi görüb üst�l�nm�z. Bu, o dem�kdir ki, 

h�r mill�t öz toxunulmazlı�ını, toplum �xla�ını, ya�am f�ls�f�sini yalnız 

öz dövl�t v� hüquq �sasları üz�rind� mühafiz� ed� bil�r. 
 

Az�rbaycan bir Türk v� müs�lman toplumu olaraq min ill�rd�n 

b�ri özümlü ya�am tipil� idar� olunmu�dur. �st�r insanların biy�rs�l, ist�r 
toplumun kütl�s�l ya�am t�rzi, bir sentez ��kilind� formala�mı�, özlüyünü 

bir sistem olaraq ortaya qoymy�dur. Bu sistemin t�m�lind� duran Türklük 

v� islamın g�l�n�kl�rind�n ortaya g�l�n öz�llik, Az�rbaycan Türk 

�nsanına olduqca f�rqili öz�llikl�r vermi�dir. Lakin, b�lli n�d�nl�r� gör�, 
olaylar qar�ısında bu hüquqs�l varlıq öz gücünü itir�r�k bu günkü duruma 

dü�mü�dür. Ancaq son 20 ilin içind� dünyayla yana�ı Güneyd� v� 
Quzeyd� üz ver�n milli ayaqlanma, insanımızın yenid�n d�rk gücünü 

inanılmaz ç�kid� yüks�ltmi�dir.  

 

 

Az�rbaycan Türklüyünd� canlı �xlaq qaynaqları. 
 

Az�rbaycan Davası özlüyünd� bir �xlaq v� hüquq davasıdır. �xlaq 

bir toplumun ya�am t�rzinin ruhudur. Az�rbaycan Türklüyü ya�amın h�r 
alanında özül �xlaq qaynaqlarıyla t�nda�dır. Dü�m�n qar�ısında son damla 

qanınad�k dir�n�r�k, ulusuna örn�k olmu� Baybak, bir ulusal �xlaq 

simg�sidir. D�d� Qorqud o�uz ruhunu sonsuzla�dıran bir ı�ıq sıçrayı�ı v� 
ya�am yolbayıdır. Dü�ünc� v� insan idrakını evr�nl� birl��dir�n F�zlullah 

N�`imi v� �mad�ddin N�simi, bu ulusun sınırsız idrak dünyasının 

örn�kl�ridir. M�h�mm�d Füzuli, insan ruhunun tanrı boyutlarına q�d�r 
uzanan bir do�al r�mzdir. S�ttarxan öz mill�tinin qorxmazlı�ının v� 
sad�liginin bir görüntüsüdür. Z�rdü�t, Tümris, M�zd�k, Cavan�ir, �. 

Sohrev�rdi, �. Mol�vi, Cavad xan, �bn Sina, Farabi, M. F. Axondov, Ü. 

Hacib�yli, S.�. �irvani, Z. �irvani, �. �. Möcüz, �. Sabir, C. 
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M�mm�dqulizad�, ��ms T�brizi, S�fi�ddin Urm�vi, M. P. Vaqif, Raci, 

Xan Çobani Nebati, C. Qarya�dıo�lu, Ba�çaban, Ru�diyy�, T�rbiy�t,  
Koro�lu, Qaçaq N�bi, N�xcivanlı Hindu�ah, M�hs�ti G�nc�vi, Nizami, H. 

Ba�van, Ba�ırxan, Kazımxan Qu�çulu, �mir �r��d, Nat�van Banu,  M.H. 

��hriyar, M. Mü�viq, H. Cavid,  Xaqanı,  Qovsi,  Oh�di, Xiyabanı, 

R�sulzad�, Pi��v�ri, Biriya, F.�brahimi, X�lil inqilab, Azadv�t�n, H. Sahir, 

S�h�nd, �ssar T�brizli, S.Behr�ngi, R��idd�tdin T�brizi, Zehtabi, Elçib�y 

v� saya g�lm�z minl�rc� �xlaq simg�l�ri bu ulu mill�tin içind�n çıxmı�, 
mill�t üçün ya�amı� v� Az�rbaycan Türklüyünün �xlaq v� �rd�minin 

biçiml�nm�sind� böyük rol sahibi olmu�durlar. Yazıqlar olsun ki, hazırda 

bu d�rin �xlaq irsi g�r�k�n s�viyy�d� ulusumuzun günd�mind� deyildir. 

Çünkü, bu m�n�vi qaynaq da öz ulusu kimi �sar�t dövranını 

ya�amaqdadır. Bu üzd�ndir ki, Az�rbaycanın milli-azadlıq h�r�katı bir 

ba�a insanlıq s�ciy�sinin d� qurtulu�u sayılır. Bugün, Füzulil�rin, 

Farabil�rin, �bn Sinaların, Axudofların �sar�ti insanlıq �sar�tidir. Insanlıq 

�sar�ti is� �xlaqsızlı�ın hakimliyidir. Ona gör�, bu ulu varlı�ın özg�lik 

ç�mb�rind�n qurtarılması somut bir axlaq qurtulu�udur. 1979-da, fa�ist 

fondamentalçılar i� ba�ına g�l�r-g�lm�z T�brizin göb�yind� yerl���n 

dünyaca unlu bir mill�t kültür evini dinamitl�rl� patlatdılar. Ardı 

k�silm�y�n bu cinay�tl�r, yalnız bir mill�t� deyil, b���riyy�t� qar�ı 
sava�dır. B���ri s�ciyy�l�r� qar�ı bu d�h��tli terrora son verm�k yalnız 

Az�rbaycan Türk mill�tinin  yox, h�md�, b���riyy�t u�runa çabalayan 

bütün demokratik orqanların gör�vidir. Az�rbaycan Türklüyü, tarixd�n 

g�lmi� bir tük�nm�z �xlaq kültürünün anlamı v� bütün obyektiv 

d�y�rl�ril� bir dünya malıdır. ��ms T�brizi v� ya N�imi, Z�rdü�t v� ya 

Mara�alı Qovsi yalnız birc� ulus malı deyildir, onların ortaya qoydu�u 

m�ntiq �r�stular, �flatunlar irsi kimi ümum b���ri xarakter da�ıyır. Lakin, 

onların mill�ti v� toplumu �sir duruma dü�ünc� özl�ri d� �sar�t� u�rayır 

v� dünyadan t�crid olunurlar. Ya�amaq mücadil�si o böyük ruhların da 

payına dü�ür. Onlar, mill�timizin ruhudur v� Az�rbaycan davasında �n ön 

s�ng�rd�dirl�r. Füzuli a�a�ıdakı misraları söyl�rk�n:  

 

”…Padi�ahi mülk dinar-o-derem rü�v�t verib, 
 

f�thi ke�v�r qılma�a eyl�r müh�yya l��g�ri. 
 



Yüz f�sad-o-fitn� t�hrikil� bir ke�v�r alır, 
 

ol dahi asari �mn-o-istiqam�td�n b�ri. 
 

Göst�r�n sa�td� dövrani f�l�k bir inqilab, 
 

h�m özü fani olur, h�m l��g�ri. H�m ke�v�ri…”305 
 

Kim iddia ed�r ki, �air bu günkü davanın tam ortasında deyildir? 

Göründüyü kimi, o da, q�ddar dü�m�nl� qurtulu�a q�d�r sava�aca�ını, bu 

yolda mill�tini yalqız buraxmayaca�ını t�sdiql�yir. �xla�ı �xlaqsızlı� 
bataqlı�ından qurtarmaq, hüquq istatusu il� ba�lıdır. Bu üzd�n, bir mill�tin 

�xlaq ilk�l�ri il� hüquq özgürlüyü yan-yana g�lir. �xlaq, bir toplumun 

ulusal kimlik bilincinin göz� çapmaz ruhudur. Bu ulusal ruh olmayınca, 

kültür, tör�, toplum içind� inam v� vicdanlarda ortaq inanc yaranamaz.  

Bu amill�r is�, öz düz�nind� do�ru v� günd�m g�li�m�l�ri özünd� 
toparlamasa, dünyaya çıxı� qapıları bir ulusun üz�rin� qapanar.  

 

Az�rbaycanın qazana bil�c�yi �xlaq v� hüquq sava�ı içind� iç-iç� 
girmi� daha böyük qazanca – Özgür �nanca- da tanıq olacayıq. Y`�ni, 

Az�rbaycan Türkünün tapdalanmı� irad�si �xlaqla birlikd� yüks�l�r�k 

geni� Özgür �nanc (azad irad�) alanının pöhr�ni�in� n�d�n olacaqdır. 

Özgür inanc, yalnız do�ma çevr�nin ba�ımsız v� ah�ngdar axarından 

do�ular. Bu üzd�n, özgür inancın toplumların formala�masında olan 

rolunun ön�minin d�rinliyi ölçülm�zdir, sonsuzdur. Yalnız, özgür v� 
inancıl insan, qazandıqlarını bir �xlaq tabanı olaraq ya�am x�zin�sin� 
artıra bil�r v� toparladı�ı m�n�vi öz�lliklri öz toplumuna t�slim ed�r. 
�nsan, k�ndi özlüyünd� azad irad� duyunca, onu bütün insanlarla 

payla�maq ist�r, insanlara sınırsız sevgi b�sl�r. Tam t�rsin� olaraq, azad 

irad�si olmayan insan, yoxsulluq, c�hal�t içind� qalar, insan sevgisind�n 

qaçar, çevr�sin� qar�ı özg�l���r, vicdan özgürlüyün� qovu�a bilm�z, 

yaradıçılıq gücünü itir�r v� özünü sür�kli olaraq m�hküm sanar. Qıssası, 

irad�si azad olmayan h�r hansı insan toplusu silsil�vi çökü�l�rl� yana�ı 
�xlaq bo�lu�una da tu�lanar.   

                                                 
305 (Füzulinin Divanı, �ski ilifbada, F�xraz�r N��riyyati, T�briz,1992.s194)  
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Az�rbaycanda �xlaq t�m�ll�rini etgiliy�n üç aydınlıq 
h�r�katı  

 

1828-ci ild�n sonra Az�rbaycanın bölünm�sil� mill�timiz, çox 

d�rin �xlaq v� toplum düz�nsizliyin� u�radı. Ölk�nin ikiy� bölünm�sil� 
Quzeyd� özülü rusla�mı� b�lli bir batıçılıq yeli �sm�y� ba�ladı. Klisanın 

etgisind�n azad olan rus �d�biyyatı v� tipik �xlaq kültürü Qafqazlarda 

f�rqli atmosfer yaratma�a ba�ladı. Rus �d�biyatının batıdan aldı�ı aydınlıq 

dal�aları ist�r-ist�m�z sümürül�n toplumlar için� d� girmi�dir. �n ba�da, 

dinin �mir deyil, �xlaq v� kültür olanaqları kimi, insanların bir�y v� 
toplumların ruhsal v� ilahilik kimliyi il� ba�lı oldu�u ir�liy� sürününc�, 
müs�lman topluluqların içind� yeni bir h�y�cannın canlanmasına n�d�n 

olmu�dur. Sözsüz ki, bu gedi� bir o q�d�r d�, rahat v� ılıq qar�ılanmayırdı. 

Çünkü, rus imperatorlu�un m��lub olmu� Türk-islam m�d�niyy�tin� qar�ı 
ortaya qoydu�u acımasız tavırının qar�ılıqlı�ıda az deyildir. Türk-islam 

aydınlarına gör�, rusların çalı�ması, bütünlükl� islamın aradan qaldırması 

v� Türkl�rin rus ortodoksuna t�slim olması il� ba�lıdır. Bu aydınların 

dü�ünc�sin� gör�, rus tarixind�, dü�m�n xarakteri almı� Türk-islam 

toplumun içd�n bo�almalı, dir�ni� ç�kisinin sıfırlanması v� tabe v�t�nda� 
ölçüsün� dü�m�si g�r�km�kd�dir.  

 

Az�rbaycanda rus dil v� �d�biyyatının geni� yayılmasının kütl� 
içind� daha soyut qar�ılanmasına qar�ın, aydınlar içind� b�lli v� somut bir 

ulusal bilincin boyatmasına yol açmı�dır. El� bu ça�dan ba�layaraq 

rusla�mı� batıçılıq dü�ünc�sind�n yararlanaraq ana dü�ünc�nin b�tnin� 
yaxınla�ma�ın s�b�bin�, yeni dü�ünc� n�silinin tanı�ı olur Az�rbaycan.  

 

M�hz h�min dü�ünc� n�slinin aracılı�ıyla Quzeyd�, yeni sosial v� 
siyasal dü�ünc�l�r ortaya g�ldi. Kiçik quruplar ��kilind� formala�sa da, 

Türk kimliyin� dayanaraq batıya yol tapmaq, ulus içind� fikir aydınlı�ı 
yaratmaq, dünyayla ayaqla�maq kimi aydınla�ma h�r�k�tl�ri yola dü�dü. 

Bu dü�ünc� axımı, 19-cu yüzilin ikinci yarısından gücl�n�r�k aydın 

dü�ünürl�rin bir araya g�lm�sini sa�ladı. Bu dü�ünc� axını Az�rbaycanın 

quzeyind� ba�lasa da, öz uzantısını �d�biyyat, inc�s�n�t, teatr kimi 

alanlarda Güney� (Türk Qacar M�malikin�) v� Osmanlı sınırlar için� d� 



il�t� bildi. Quzeyd�n �s�n toplumsal vä siyasal kül�kl�rin Güneyd� v� 
Türkiy�d�ki milli topluluqlarda h�y�can do�ursa da, ist�r Qacar, ist�rs� d� 
Osmanlı hakim dayr�l�rind� n�yinki, olumlu qar�ılanmamı�dır, b�lk�, 
onların t�dirgin olmasına bel� yol açmı�dır. G�lin, bu üç dü�ünc� axınıyla 

biraz tanı� olaq:  

 

A. Ba�ını Mirz� F�t�li Axundov (1812-1878) kimi böyük 
dü�ünür ç�k�n bu dü�ünc� axını Az�rbaycanın aydınlıq h�r�katında 
bir ba�lan�ıc olmu�dur. Ardı-ardına, Xur�id xanim Nat�van, C�f�r 
Cabarlı, Üzeyir Hacib�yov, C�lil M�mm�dqulizad�, �bdülr�him 

H�qverdiyev, M.S. Ordubadi, M.�. Sabir, M.�. Möcüz, H. Z�rdabi, 

T�brizli Talibov kimil�rin t�r�find�n d�vam etdirildi. Bu dü�ünc� axınına 

gör�, batıçılıq meylil�ri n�yinki mill�timizi �sil kimliyind�n uzaq 

saxlamaz, b�lk� �sil özgürlüyün n� oldu�unu öyr�d�rk�n, islamdan do�an 

kül�liy�, �zginliy� 306  son ver�r. Bu dü�ünc�y� gör�, xorafat v� cadu-

c�mb�l içind� bo�ulan ümm�ti islamıy�ni d�rin c�hal�t quyusundan dartıb 

çıxarmaq v� onun h�bisd� qalmı� �rd�mini azad etm�k g�r�kir. Bu fikir 

axımına gör�, islam dövl�t dayr�sin� girm�m�li, bir qudsal ili�gi olaraq 

insanla tanrı arasında qalmalıdır. Bu dü�ünürl�r� gör�, insanların zatında 

olan azad ruhun ölümyl�, insan özü d� olur, onun zahiri görüntüsünü 

insanlıqdan saymaq olmaz. Çünkü, dü�ünm�y�n, n� yapdı�ın bilm�y�n, 

müq�llidl��mi� v� manqordla�mı� insanla qoyun arasında heç f�rq yoxdur. 

�sil �xlaqsallıq buradan ba�layır. K�ndini bilm�y�n nec� �xlaq v� hüquq 

bil�c�k ki!? Axudov dü�ünc�sin� gör�, islamın zatında insana hörm�t v� 
say�ı adında bir mütiv yoxdur. �slam, dinl�rin �n doqmatizmi olaraq 

insana, mill�t�, düny�vi ya�ama deyil, yalnız c�nn�t v�`d�l�ri üz�rind� 
kökl�nmi�dir. Bu üzd�n müs�lman dünyasının özünd�n qopub silk�nm�si, 

�slind� insan �xlaqının azad edilm�sidir. Bu radikal axının dü�ünc�sind� 
h�m d�, �r�bçilikd�n qaçı� f�ls�f�si dayanmaqdadır. Türk insanı islamı 

q�bul etdikd�n sonra, öz �xlaq v� s�ciy�sind�n d�, uzaqla�mı�dır. O, öz 

milli kimliyini unudaraq �r�b-�slam ya�am sistemi ç�mb�rin� 
sürükl�nmi�dir. Bu dü�ünc� axınına gör�, mill�timizi �r�b �lifbasından 

uzaqla�dırmaq aydınla�ma ça�ının �n ilkin a�amasıdır. Mill�t� yeni v� 
ça�da� �lifba g�r�kir. �r�b �lifbasıla mill�tin dünyaya çıxı� yolu 

                                                 
306 fi�ara 
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�ng�ll�nir. Çünkü mill�t bu geriçi �lifbada qaldıqca Batının g�li�m�sil� 
bigan� qalacaqdır. Bu üzd�n, zaman-zaman h�tta Türk kimliyi bel�, Türk 

insanının hafiz�sind�n silin�r�k yalnız �r�bl��mi� bir dil v� kültür tipi 

ortada qalmı� olacaqdır. Bu dü�ünürl�r bel� hesab edirdil�r ki, Türk 

Dünyası bu çarpıntının n�tic�sind�, öz özgür inamını (azad irad�sini) 

�ld�n vermi�, torpaqları parçalanmı�, ir�lil�yi� alanı böyük ölçüd� 
daralmı�dır. Türk dünyası hazirki durumda, israrla Do�u diy�-diy� Batının 

güdümçüsü olmu�dur. M. F. Axudov bu f�lak�td�n qurtulu�un �n vacib 

yolunun latin �lifbasında gör�r�k, h�yatının �n g�rgin f�aliyy�tini latin 

�lifbasının Türk-müs�lman dövl�tl�rind� q�bul etdirm�sil� geçirmi�dir. O, 

ömrünü mill�tinin aydınlıq yolunda h�zin� ets� d�, fondamentalizm 

islamçılar t�r�find�n kafir adlanaraq, mill�tl� olan ili�gisi kontrol altına 

alınmı�dır. Onun verdiyi ulusal qay�ılar, Molla N�sr�ddin v� �kinçi kimi 

qabaqcıl jurnallarda davam ed�r�k, ilk k�z 1918-ci ild� öz meyv�sini 

verdi. Az�rbaycan Demokratik Cümhuriyy�ti m�hz, onun arzu etdiyi latin 

�lifbasıyla quruldu. 

 

  

B. Bu dön�min bir ba�qa fikir axını, Batı-Do�u sentezçiliyidir. 
Bu fikrin ba� memarlarından olan �hm�d B�y A�ao�lu (1869-1939)-
dur. �hm�d A�ao�lu öz dü�ünc�sind� islamın vaz keçirilm�zliyini ortaya 

qoyur. Ancaq, islamın insanla olan il�gisini ruhsal görm�kl�, insanın 

maddı d�y�rl�rinin daha ön�mli oldu�unu vur�ulur. �nsan t�kc� ruhla 

ya�amır. Onun (insanın) yem�y�, içm�y�, maddı ya�ama, adam kimi 

sayılma�a ehtiyaci vardır. Bunları islam ona ver�m�z, verm�k ist�rs� bel�, 
onu do�ru sistem� yerl��dir�m�z. Çünkü, ba�qa dinl�r kimi, islamın da, 

bütün �mrl�ri ruhanidir. �xlaq v� duy�u üz�rind� qurulmu�dur. Halbuki, 

toplumun maddı payla�ımı g�n�l olaraq bir �xlaqsal v� duy�usal ili�gid�n 

deyil, dövl�t sistemin� ba�lı somut v� bilims�l m�ntiqd�n asılıdır. O, dini, 

insanların ruhsal ist�kl�rinin inanc qayna�ı saydı�ında, ulusal ad�t v� d�bi 

d� (milliyy�tçilik) danılmaz sayır. Ancaq, ulusal kültürün yenik duruma 

du�m�sini, fondamentalist islam dininin t�`siri altında qalmasıyla 

Avrupanın canlı m�d�niyy�tinin kölg�sind� qalmasını da vur�ulark�n 

deyir:  



“Dini zehniyy�t v� anlayı�a gör�, biz h�l� ortaça� dövrünü 

keçm�mi�ik. Biz dini bir vicdan �mri v� yaradanla qul arasındakı m�n�vi 

ba�ı nizamlayan bir amild�n ziyad�, h�yatımızın maddi v� m�n�vi 

qisminin hamısına hakim bir prinsipl�r bütünü olaraq q�bul edirik.”307  

 

Yazar, mill�tin geri qalmasının t�m�lind�ki milli eyitimin 

olmamasını v� Türk kütl�sinin h�tta öz dilind� yazıb-oxumamasını axtarır. 

�xlaq v� hüquq amill�rin� g�linc�, A�ao�lu yen� savadsılı�ı v� c�hal�ti 
ön götür�r�k, mill�tin �xlaq v� hüquq g�li�m�sini dü�ünc� v� biliml� 
ba�layır. O da, Axundov kimi, dinl� dövl�tin arasında ara olmasını özgür 

inac v� insan ir�lil�yi�inin �n t�m�l öz�lli�i sayaraq sekolarizmin 

/laikliyin/ qapılarını göst�rm�y� çalı�ır. Ancaq, orta bir yolu seç�r�k 

mill�tin alı�dı�ı v� qutsal sandı�ı din amilini biçib-atmaq ist�mir. 

A�ao�luya gör�, h�r mill�tin �xlaq v� hüquq anlayı�ı, h�m�n mill�tin �n 

d�rin qatlardan g�l�n ulusal kimlik v� �n geç d�yi��n bir milli varlı�ıdır. 

Bundan ötrü, ulusal �xlaq v� hüquq, n�yinki din içind� yerl��mir, b�lk� 
din simg�l�rini öz için� q�bul ed�r�k toplumsal bir sistem ortaya qoyur. 

Bir çox batı eyitimi almı� klasikl�r kimi, A�ao�lu da dinl�rin toplumlara 

aid oldu�unu dü�ünür v� bir çox varlıq kimi onun da d�yi�k�n olmasını 

vur�ulur. Tarix boyu bir mill�tin sad�c� bir dinl� idar� olması örn�yi 

görünm�mi�dir. Türkl�r, �r�bl�r, yunanlar dünyanın �n �ski m�d�niyy�tini 

quran mill�tl�rdir. Onlar, tarix boyu öz bir mill�t anlayı�ını ortaya 

qoymu�durlar. Lakin bu anlayı� içind� vahid v� d�yi�m�z bir din axımı 

olmamı�dır. Öz�llikl� islamdan önc�ki Türk toplumlarının din v� 
inanclarının inc�l�nm�sind� vahid bir inanc sistemin� rastla�maq mümkün 

deyildir. Nec� ki, h�l� d�, h�qlı olaraq ara�dırıcılar arasında �ski ata-

babalarımızın mifolojik, din v� inancları qonusunda mübahis�li hallar 

sürm�kd�dir. 

 

 Türk toplumlarının Sumerl�rd�n üzü b�ri At��çilik, �amançılıq, 

Totemçilik, T�ktanrıçılıq, Kristiyanlıq, Y�hudiyy�t, �slamiyy�t kimi 

inanclara ba�lı oldu�u h�l� d� dartı�ılır. �slind� bu da çox normaldı 

çünkü, birinci olaraq, Türk mifolojisi v� kütl� inancı haqda sistemli v� 
bütöv bir ara�dırma yapılmamı�dır. Buna gör�, ”�nanc yoxsa tanrı kimliyi, 

                                                 
307 (�hm�d A�ao�lu, Üç M�d�niyy�t, Bakı,Müt�rcim,2006, s 37) 
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t�ktanrıçılıq yoxsa, çox tanrılıq?” kimi sorulara net bir yanıt yoxdur. 

�kincisi is�, bugünün özünd� bel�, adları sadalanmı� din v� ya inanc 

tipl�rinin izl�ri insanlarımız içind� diri-diri ya�amaqdadır. Örn�k olaraq, 

od, su, torpaq, ana, qurd, ölm�z ruh kimi anlamların Türkl�r içind� 
�zizl�nm�sin� toxunmaq olar. Bu sevilmi� anlamların islamdan çox 

önc�y� dayanması, q�dim Türk toplumlarında çe�idli din v� inancların 

oldu�unu v� islamın g�li�iyl� inanc v� �xlaq qalıntılarının günümüz�d�k 

ç�kilm�sini görm�kd�yik. Bu izl�r� dayanaraq, tarix boyu Az�rbaycan 

Türkl�ri arasında çe�idli dinl�rin olması aydıncasına görünm�kd�dir. Bu 

da o dem�kdir ki, zaman-zaman toplumlar içind� dinl�rin d�yi�m�si 

olumlu sayılır. Ancaq, dinl�rin d�yi�m�sil�, onun izl�ri ulus arasında çox 

uzun zaman bir �xlaq v� �rd�m formasında öz h�yatını sürdürür v� toplum 

içind� böyük izl�r qoyur. Su v� qurd örn�kl�rinin Türkl�r arasındaki yeri 

b�llidir. Bu iki totem haqqında D�d� Qorqudda deyilir: (Türkm�nc� 
m�tnid�n alınmı�dır.) 

 

“Qazanıñ, öñüne bir suw qeldi. 

Qazan: Suw Tañrı yüzüni qörendir. 

Men bu suw bile habarla�ayın—diydi.” 

…“Bu qezek qurda duw� qeldi. ”308 

 

A�ao�lu, eytimini Fransada alark�n batı dünyasının ir�lil�yi� 
yollarını da çox titizlikl� öyr�nirdi. Ömrünün yalnız bir neç� ilini ana 

v�t�nd� -- �u�ada v� Bakıda- keçir� bil�n dü�ünc� adamı, h�min ill�rd� d� 
erm�nil�rin v�t�n� qıymasına göz yuma bilmiy�r�k silaha sarılır. Mill�ti 
t�cavuza qar�ı aya�a qaldırır. Rusların a�ır basqısına u�rark�n, yaxınları 

sarından Türkiy�y� qaçırılır. Türkiy�d� geni� milliyy�tçi axınına qatılan 

A�ao�lu, AtaTürkün d�, sevgisini qazanır. O, ömrünün son anlarınad�k 

mill�tin� gör� yazır. Batıla do�u arasındaki din görü�ünün f�rqili 

oldu�unu, do�unun toplum hüquqlarının geri dü�m�sinin ba� n�d�ni 

sayaraq Türkl�rin din� baxı�ını ortaça� zehniyy�ti adlandırır. O, vaxtıyla, 

                                                 
308 (D�d� Qorqud,/Qaraçuq Çobanın dastanı/ türkm�nc�, Çapa tayyarlan: Akmırat 
Qürqenli,2005) 



xristian dinin� d�, bel� baxı�ın hakim oldu�unu, ancaq �n azından dörd 

yüz il bundan önc� Avrupanın bu sorunu yenm�sini dey�r�k, Türk 

toplumlara da, o yolu göst�rir. Bel� orta baxı�lı (siyas�t anlamında 

mühafiz�kar tutum) dü�ünc� t�rzi yalnız A�ao�luda deyil, eyn zamanda 

�lib�y Hüseynzad�, Yusif  V�zir Z�minç�m�nli, M�h�mm�d Hadi, 

�smayil Qaspıralı, Ziya Gökalp, Yusuf A�çüra, M.�.R�sulzad�l�r sarında 

da, ir�li sürül�rk�n Türk-islam dünyasında ilk cümhuriyy�tin dövl�t 
ideolojisini s�rgidi. 

 

  

C.  Az�rbaycandan qalxmı� daha bir aydınlıq h�r�katı bu d�f� 
Güneyd�n ba�layır. Ancaq, bu fikir axımı ümm�ti islam h�d�fi da�ıyınca 

Az�rbaycanda deyil gen�l olaraq islam düynasında siyasal h�d�f� çevrilir. 
 

1890-cı il T�nb�ki H�r�katıyla �i� m�zh�bli islam ümm�tçiliyi 

ideolojik yönt�mli örgüdl�nm� c�sar�ti tapır. Avrupanın tütün örünl�rin� 
�l qoyma�a etirazçı olan Qacarlara müxalif siyas�tçil�r, ruhanil�r� 
söyk�n�r�k onlardan ��rii boykot t�l�b edirl�r. Ay�ttüllahlar sarından fitva 

g�linc�, mill�tin vahid bir ideolojik ç�tiri altında birl��m�si g�rç�kl��ir. 
Tütün H�r�katını b�lk� d� Qacarlara qar�ı olan �n s�rt �i�-Fars  birl��m�si 

hesab etm�k do�ru olar. Bu do�u�, M��rut� H�r�katında da �i�-Farsçı 

etirazları formasında özünü göst�rir. Tütün H�r�katının aparıcı 

mücdehidinin Miz� H�s�n �irazi olmasına baxmayaraq, beyin v� dü�ünc� 
r�hb�ri Seyd C�mal�ddin �s�dabadi idi.  

 

Seyid C�mal�ddin �s�dabadi (1836-1897) islam dünyasının 

günd�n-gün� insan v� toplum t�l�bl�ri qar�ısında aciz qaldı�ını görünc�, 
çıxı� yolu axtarma�a ba�ladı. O, müs�lman ölk�l�ri qarı�-qarı� g�z�r�k 

müs�lman dövl�t v� toplumlarını islam qarda�lı�ına ça�ırır. Onun, batı 

dünyasını öyr�nm�k h�v�si, böyük alanda batı f�ls�f�l�rini bilm�sin� v� 
böyük Avrupa bilginl�ril� tanı�masına n�d�n oldu. O, ümm�t-e islamın 

h�r�k�tsizliyini islamın b�tnind� deyil, layiqsiz hakiml�rd� axtarma�a 

çalı�ırdı. C�mal�ddin� gör�, islam ümm�tinin birl��m�si, yalnız müs�lman 

dövl�tl�rinin öz milli kimlikl�rin�, dövl�t v� v�t�n varlıqlarına 

dayanmaqla olasıdır. Yoxsa, �sir mill�t v� dövl�td�n heç bir h�r�k�t 
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ummaq olmaz. Seyid� gör�, islamın batı qar�ısında ayaqda durmasının 

yolu yalnız islam müarifçiliyidir. Lakin bu dayanı�ma�ı fanatizm yoluyla 

deyil, aydınlıqda çalı�maqla v� xurafatdan uzaqla�maqla e�l��dirm�k olar. 

�s�dabadiy� gör�, insan öz kültürü v� diliyl� ya�ayır. Bunlar 

toxunulmazdır. Cinsiy�309 v� lisan310 h�r insanın vaz keçirilm�z kimliyidir. 

H�r toplumun önc� öz içind� aydınlanması g�r�kir. Qaranlıq dünyanın 

insanı, yalnız bir quldur. Qullar azad dü�ünç�nin n� oldu�unu bel�, ba�a 

dü�m�zl�r. �nsanlıq bir hüquq qavramı v� �xlaq sorumudur. Bugün Batıyla 

Do�unun il�gisi çox acınacaqlıdır. Batı haqsız olaraq Do�unu bilim� qar�ı 
olaraq suçlayır v� bunun hirsini islamdan çıxarmaq ist�yir. Batılılar 

islamın yalnız bir üzünü, �r�bçiliyini görm�k ist�yirl�r. Halbuki, islamın 

dünyaya verdigi böyük ��xsiyy�tl�ri vardır. Bizim üz�rimiz� dü��n, 

islamın do�ru üzünü göst�rm�kdir. Buna is�, könüllü birlik g�r�kir. 

Avrupa bilimi birl���n durumda, n�d�n islam elmi birl��m�sin?  

 

S.C. �s�dabadı öz dü�ündüyü çar� yolunu  V�hd�t-i Cinsiy� 
F�ls�f�si v� �ttihad-i Lisanın Mahiy�ti H�qiqiy�si adlı yazısında, 

müs�lmanların birl��m� t�m�lini dind�n daha çox ulusal kimlikl�rin siyasi 

birl��m�sind� axtarır. Onun, V�hd�t-i Cinsiy�ni, mill�tl�r birliyi v� 
ittihad-i Lisanı, dill�r ittifa�ı xarekterini eynil� özünd� da�ıyır. O, Osmanlı 

dövl�tinin sonlarına do�ru ged�n ill�rd�ki üst�n yaranan reform xarekterli 

2-ci m��rut�nin Türkiy�y� bir yarar g�tirm�y�c�yini vur�ulayır. O, bel� 
dü�ünür ki, mövcüd ��rtl�r içind� m��rut�nin olması do�ru deyildir. Niy� 
ki, �kinci �bdülh�midin Türk dilinin z�yif dü�m�si ça�da m��rut� olayına 

girm�si Türkiy� üçün çox olumsuz halar yaradacaqdır. Onun sultana 

verdiyi ön�ri bundan ibar�t idi ki, m��rut�d�n önc� imperatorluq 

ç�mb�rind� �zilm�kd� olan Türk dilini ba�qa dill�rin t�sirind�n qurtarmaq 

g�r�kir. Çünkü, Türk dili Osmanlı imperatorlu�unun dir�gi v� 
omurqasıdır. �eyx C�mal�ddinl�, �. A�ao�lunun Parisd� görü�l�ri d�. 
A�ao�lu t�r�find�n böyük bir olay sayılır. �eyxin devrimçi ruhu, bütün 

islam dünyasında müs�lmanlar birlikl�rinin yaranmasına s�b�b olur.  

 

                                                 
309 milliyy�t 
310 dil 



O, �stanbula g�l�nd�n sonra daha yolçulu�a meyl göst�rmir. 

Osmanlı sultanının ona ba�ı�ladı�ı evd� çox saylı fanatikl�rini q�bul edir. 

Onlara ör�üdl�nm� v� ümm�tçilik ön�ril�ri ir�li sürür. Qacar M�maliki 

M�hrüs�sind� yaranan �slami ittifaq onun t�limatları altında geni�l�nir. 

Terroru dir�ni�in vaz keçirilm�zi hesab ed�n �eyxin fanatikl�ri d�, bu yolu 

seçir v� örgüdl�nm�l�rini bu formada ir�li sürürl�r. �eyxçil�r, 1896-cı ild� 
Rza Kirmani adlı birisi �lil� Nasir�ddin �ah Qacarı terror edirl�r. Terrorçu 

tutulandan sonra Seyidl� �stanbulda görü�ünü v� ondan �mir aldı�ını 

deyir. �eyxin imicin� a�ır z�rb� olan bu etiraf, Sultanla onun arasında olan 

sıca�lı�ı soyudur. �eyx bu olaydan 1-il sora a�ır x�st�lik üzünd�n ölür v� 
�stanbulun Maçka q�bistanlı�ında gömülür.  

 

G�n�llikl�, 19-cü yüzillik, bir m�`nalı olaraq rus imperatorlu�unun 

Türk dövl�t v� toplumlarına q�l�b� ça�ıdır. Etiraf etm�liyik ki, bu 

q�l�b�nin mill�timizin köl� dü�m�sind�, Türk �xla�ının sıxıntıya 

girm�sind� böyük rolu olmu�dur. Bu ill�rd� toplum içind� yaranmı� a�ır 
bo�luqların yerini özg� giri�iml�rl� yana�ı h�m d�, S�f�vil�rd�n üzü b�ri 
geni�l�nmi� ”�i� M�rsiy�çiligi” v� ondan tör�n�n çe�idli kültür�l, politik, 

ekonomik, sosial v� �xlaqsal xorafatçılıqlar almı�dır. Dünya dord nala ir�li 
çapark�n, Az�rbaycan Türklüyünün daralmı� dünyası yalnız kontrol olmu� 
rusçuluqda v� geni� tabanlı �i�l��mi� �r�bçilik v� Farsçılıqda sıxılıb 

qalmı�dır. Az�rbaycanın geni� �razisi �i� imam oxullarının (m�dr�s�) 
ç�mb�rind� olmu�dur. Sözsüz ki, bu oxullara yaxınla�maq da h�r ail�nin 

i�i deyildir. Yalnız yüzd�si çox az olan u�aqların bu m�kt�bl�r� getm�k 

imkanı olurdu. Bu da, o dem�kdir ki, modern dövl�tin olmaması üzünd�n 

yiy�siz qalan kütl�nin �i� xurafatına t�slim olması t�kc� seç�n�k idi. El�, 
m�hz bu ça�larda Türk tarixinin �n d�rin çalarları üz� çıxmı�, ist�r 
Az�rbaycan, ist�r Türkiy�. ist�rs� Ortasiyadaki da�ınıq Türk toplumları 

savadsızlıq cizgisi altına dü�mü�l�r. Buna baxmayaraq, toplum içind�n 

çıxan aydınlıq h�r�katı da, bütün olumsuzluqlarla yana�ı varlıq göst�rirdi. 

Az�rbaycanın bölünm� f�lak�ti, toplumun acınacaqlı ya�amı, Qacarların 

danılmaz bacarıqsızlı�ı, aydınlıq h�r�katı qar�ısında böyük �ng�ll�rin 

yaranmasına n�d�n olsa da, aydınlıq sava�çılarını sarsıda bilm�mi�dir. 

H�min aydınlardan biri olan ��büst�rli M.�. Mö`cuz , Güneyin toplumsal 

�xala�ı qar�ısında olan sorunları bel� t�svir edir: 
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"Mill�tin d�rdi c�hl-ü-q�fl�tdir 
 

Çar�si elm il� s�n�tdir 
 

Xalqımız m�rd-i bak�yas�tdir (layiqli ki�i) 
 

G�l�r ax�r z�ban�, in�allah! (dil) 
 

Oxudar nocavan insanı (yeniyetm�) 
 

Alim eyl�r qızı v� o�lanı 
 

Olar h�mr�h z�man-i tulani (birlikd�-uzun z�man) 
 

Ömrü h�m �adiyan�, in�allah! (sevinc�k) 
 

… 
 

Yeri ma�in il� sök�r zare’ (�kinçi) 
 

X�rm�ni elmil� döy�r zare’ 
 

Qazanar xeyli sim-u-z�r zare’ 
 

��l�m�z müft� xan�, in�allah! 
 

… 
 

F�hl�-v�- r�ncb�r ged�r d�rs� 
 

Ruznam� alıb çoban g�ls� (q�zet�) 
 

Olar h�m K�rb�layı Töhf�nis� 
 

A�ina h�r z�ban�, in�allah! 
 

O zaman xalq �adıman olacaq 
 

Ki v�t�n “mad�ri z�ban” olacaq (anadilli) 
 

Onda “Tehranlı” nag�ran olacaq (t�dirgin) 



 
�hl-i Az�rbaycan�, in�allah!…" 

 
20-ci yüzilliyin ba�lan�ıcıyla Güney aydınlarıyla Türk Qacar 

hakimiyy�tinin arası daha da açılma�a ba�lamı�dır. Pusuda311 güd�n  Fars  

siyas�tçil�ri, M. �. Qacarın bacarıqsız iqtidarı, mill�tin acınacaqlı durumu 

v� Qacarlardan ümidsizliyi, �srin �vv�ll�rind� Az�rbaycanın bölünm�si, 

Qacar Türk dövl�tinin günd�n-gün� Farsla�ması, Az�rbaycanla dövl�t 
arasındakı d�rin qar�ı durmanın t�m�l n�d�nl�ri olsa da, Rusiya v� 
�ngilt�r� dövl�tl�rinin Türk dövl�tl�rini bölg�d�n silm� siyas�ti d�, ayrıca 

s�b�b idi. Sözsüz ki, bu arada, mill�tin bütün ya�am v� �rd�mi 

z�d�l�nmi�, dövl�tl� mill�t arasında olan-qalan �xlaqsal ba�lar da 

bütünlükl� qopmu�dur. Mill�tin d�rd v� sıxıntılarını dil� g�tir�n M.�. 

Mö`cuz, bu dü�m�nçiliyi v� Qacarların tutumunu bel� dil� g�tirir: 
 

[´´…Dilim Türki, sözüm sad�, özüm s�hbay� dildad�, 
 

M�nimt�k �airin �lb�t, olar kasad bazari. 
 

Dün�n �e`r il� bir nam� apardım �ahi-�ran�, 
 

Dedi: ”Torki ne midan�m, m�ra to b�ççe p�ndari?”(Türkc� 
bilmir�m m�ni u�aq sandınmı?) 

 
Özü Türk o�lu Türk, �mma deyir Türki c�hal�tdir, 

 
Xudaya, müzm�hil qil t�xtid�n bu ali-Qacari! 

 
Ümidin k�sm�, Mö`cuz, yaz anan t�lim ed�n dild�! 

 
G�z�r bir �rm��ant�k d�ft�rin bil Çinü Tatari.312 

 
1905-ci ild�n ba�layan M��rut� H�r�katıyla, g�rgin olan mill�tl� 

dövl�t arası, d�rin qar�ı durma�a çevrildi. Az�rbaycan v� Qacar 

hakimiyy�ti imperiyaçı Rusiya, �ngilt�r� siyas�tl�rinin duza�ında 

çabalark�n, Farslar bütün güc orqanlarını �l� keçirm�kl� u�ra�ırdı. Artıq 
                                                 
311 duzaqda 
312 (Mirz� �li Mö`cuz. �eirl�ri, Bakı,Oskar n��riyyatı-2007.s67) 
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mill�tin n� olaca�ı kims�nin umrunda deyildi. Bir-birinin canına dü��n 

Türkl�r, p�rd� arxsında olan dü�m�n oyunlarını görm�d�n yalnız k�ndi 

quyularını qazmaq yolunda canla-ba�la çalı�ırdılar. Az�rbaycan 

M��rut�çil�ri v� m��rut� dü�m�ni sayılan Qacar hakimiyy�ti ayaqdan 

dü��rk�n, pusuda güd�n  Farslar, yumu�aqcasına Tehrana v� rus ordusu 

is�, göylü-yerli bombalarla T�briz� girdil�r. M��rut� q�hr�manları zorla 

Tehran q�tlgahına it�l�ndil�r. Rus i��alçıları Az�rbaycan Türkl�rini daha 

da a�a�ılamaq üçün, �i�l�rin �n k�d�rli günü sayılan A�urada, mill�tin 

dini müct�hidi v� a�saqqalı, Siqq�t-ül-islamı v� m��rut� mücahidl�rini 

dardan asdı. Az�rbaycan bir daha rus dü�m�nliyini gücd�n dü�mu� canı v� 
ruhuyla duydu. M��rut� n�tic� etibaril�, fa�ist  Fars  rejiminin i� ba�ına 

g�lm�sini, bütün alanlarda  Farsların qullu�unda olan Türk 

hakimiyy�tl�rinin sona �rm�sini, Az�rbaycan Türklüyünün milli kimlik 

biçimi v� ulusal �xla�ının pozulmasını,  mill�tin is� daha da z�lil gün� 
dü�m�sini sa�ladı.  

 

M��lub m��rut� il�, mill�timizin baxı� açısı da, böyük alanda 

d�yi�di. Ki�is�l maddı m�nf��tl�rin toplum çıxarlarına üstün k�silm�si ön 

plana çıxdı. Ulus �xla�ımız d�rin böhrana sürükl�di. Az�rbaycandan 

Tehrana v�  Farsistana sarı böyük köçl�r ba�ladı. Kütl� öz qara taleini 

ya�ark�n, aydın k�simd� d�, �rançılıq meyli geni�l�ndi. Türkl�rin 

z�yifl�m�sil�, milli alçatmalar xız qazandı. Türkl�rin tarixi, dili, kültürü, 

ulusal kimliyi sür�tl� saxtala�dırma�a u�radı. Fars hil�karları dilind�n, 

ulus ba�larından uzaqla�mı� Türk kök�nli aydınların öz ulusuna v� milli 

varlı�ına qar�ı durdurmasını bacardı. Bilgi v� siyas�t sah�sind�  
Farslardan qat-qat üstün olan  Farsla�mı� Türkl�rin Az�rbaycanın m�hvin� 
h�d�fl�nmi� çabaları  Farslar t�r�find�n malil��irdi. Farsların �lind� olan 

t�bli�at v� m�tbuatın böyük çoxunlu�u bu yazarlara verilmi�dir. 

Manqortla�mı� v� öz soykökün� qar�ı ir�liy�n bu aydınların popular 

olmasıyla, Türk dü�ünc� alanı böyük ölçüd� daralmı� v� Az�rbaycan 

Türkçülüyünd�n qaçı� sür�ci yarı�a çevrilmi�dir. Toplum içind� v�t�n 

anlayı�ının d�yi�m�sil�, �xlaq kimliyi d� d�yi�m�y� u�ramı�dır. Tayfa, 

din v�  Fars zehniyy�til� hakimlik ed�n Qacar Türkl�ri, �ll�rin� balta 

alaraq özl�rinin v� Türk mill�tinin kimlik kökünü qazmaqdaydı. böyük 

Mö`cuzun Qacar �ahına bir dilda� �rköyünlüyü il� dil�kc� götürm�sinin 



tablosu olan a�a�ıdakı sözl�r� dü�ün�rk�n n�d�n bel� duruma 

dü�düyümüz ap-aydın görünür. 
 

[ Dedi: ”Torki ne midan�m, m�ra to b�ççe p�ndari?” 
 

Özü Türk o�lu Türk, �mma deyir Türki c�hal�tdir, 
 

Xudaya, müzm�hil qil t�xtid�n bu ali-Qacari! 
 

Ümidin k�sm�, Mö`cuz, yaz anan t�`lim ed�n dild�!] 

 

Boyunduruq altında �zil�n ulusal �xla�ın qurtulu� yolu:  
 

Devrim v� Evrim!  
 

Bu yolun ortası yox!  

Ya: 

Köl� qalıb, qul t�kin sürünm�k! 

V�ya:  

Köl�liyi öldürüb ulu ya�amaq!  

 

Köl� qalıb, qul t�kin sürünm�k! Bu anlamı da�ıyır ki, S�f�vil�rd� 
t�m�li atılmı�, Qacarların sonuna do�ru bir dövl�t sistemin� çevrilmi� 
siyasal �i�çi-Farsçı dü�ünc�y� t�slim qalmaq! Bu, ap-açıq qulluq 

f�ls�f�sidir. Bu qulluq f�ls�f�si, öz iç c�hlind�n do�mu� mill�taltı v� 
mill�tüstü qaranlıq mütl��idir. V�t�nsizlik anlamının g�rç�k üzüdür. 

Günümüz etibaril�, be� yüzillik bir zaman içind� vat�nimiz haradır v� 
onun tarixs�l kimliyi n�dir sorusu qar�ısında bir daha susqun qalıb, öz 

adını dil� g�tirm�kd�n ç�kinm�k dem�kdir. �st�r g�rç�kçi olub var olan 

köl� durumunu q�bul etm�li, ist�r yox, m�n böyük�m solo�anı atmaqla 

eyvay-haray salalım! N� olursa-olsun, var olan durum göz qaba�ındadır. 

N� olursa-olsun, bu duruma razılıq verm�k ap-açıq bir köl�lik 

psikolojisidir. Bir ba�qa anlamla, Güneyl� (Az�rbaycan), �ran ili�gil�ri 
m��lubla qalib ili�gisidir. Bil�-bil� bu ili�ginin sürm�sin� yardımçı olan 
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h�r hansı Az�rbaycan Türkü, kim olmasından asılı olmayaraq bir 

�xlaqsızlıq simg�sidir.  

 

Bu köl�lik simvolları n�dir? 

 

A) Çox para qazanmaq üçün �sir v�t�nini deyil, irançılıq e�qil� 
dövl�t büdc�sin� yardımçı olmaq amacıyla saysız-hesabsız vergi öd�m�k, 

özünü dövl�t yanında yax�ı v�t�nda� göst�rm�k. 

 

B) Az�rbaycan Türk öyr�tm�ninin öz ana torpa�ında k�ndi milli 

kimliyin� qar�ı xayinc� dir�ni� göst�rm�si, dü�m�nd�n daha dü�m�nc�sin�  
Farsçılı�ı Türk balasının qafasına yerl��dirm�k.  

 

C) M�scidl�rd�, orqanlarda v� dövl�t m�rk�zl�rind� Az�rbaycanın 

qurtulu�u yolunda f�aliyy�t göst�r�nl�rin ziddin� plan tökm�k. Onlara 

qar�ı, Tehran irqçı rejiminin yerli qullarıyla �m�kda�lıq etm�k. Ba�qa 

deyimd�, öz mill�tin� v� torpa�ına qar�ı milli dü�m�n� casusluq etm�k. 

 

D) Az�rbaycanlı i� adamlarına Tehranda v�ya h�r hansı  Farsistan 

yerl�rind� s�rmaya qoyulu�una qar�ı böyük poenl�r verilir.  Farsçı dövl�t 
bu ekonomik siyas�til� Az�rbaycanın bütün alanlarda yoxsun qalmasına 

yol açır. Rejimin bu siyas�tin� t�slim olaraq yoxsul mill�tind�n qazanan 

var-karını  Farsistanın abadla�masına yatıran ��xs ulusal kimliyini 

dü�ünm�y�n bir köl�dir. O, öz m�zlum mill�tind�n qopararaq  Fars  

mill�tin� bir xidm�tkarlıq nümün�si s�rgilir. Onun v�t�nsizlik parametri 

olduqca d�rindir. H�tta, �y�r bu yatırımın gizli niyy�ti Az�rbaycan 

qurtulu�unun amacı u�runda olsa bel�, onun �xlaq dayaqları üz�rind� 
arxayın olmaq olduqca sor�u i�ar�ti altındadır! 

 

E) Bir Az�rbaycanlı Türk idmançı, s�n�tçi, siyas�tçi, bilim v� 
beyin adamı habel� bunlara b�nz�r ya�am alanını etgil�ndir�n h�r hansı 

soyda�, öz mill�tinin a�ır durumuna etinasızlıq ed�r�k bütün professionel 

imkanlarını  �ovinist dü�m�nin qullu�una sunarsa, �xlaqsız v�t�nda� 
sayılır. Lakin, bu xidm�tl�r qar�ısında v�t�nin�, mill�tin� dolayı yollarla 



yardımçı olarsa var olan duruma gör�, borcunun birazı da olsun bel 

öd�nmi� olur.  

 

F) Örn�yin, M�r�ndin tam göb�yind� ya�ark�n öz balasıyla Farsca 

danı�maq Türk mill�tin�, Az�rbaycanın taleyin� edil�n �n cahil 

x�yan�tdir. Ancaq, bir çox hallarda xayınlıq yapan soyda� nec� yazıq 

olmasını bel� bilm�yir. Bu bir c�hal�t örn�yidir. Bel� v�t�nda� kim olursa 

olsun, savadlısı xayin cahildir. Savadsızı is� yalnız, cahildir!   

 

G) Öz ki�is�l çıxarı üçün soyda�ları içind� uyu�durucu madd� 
yaymaq v�ya namus d�llallı�ı yapmaq ulusal �xla�a qar�ı ba�qa çirkinlik 

nümün�sidir. Bu insan dı�ı davranı�ın yalnızca öz ulusuna deyil, bütün 

b���riyy�t� qar�ı olan cinay�tdir. Yazıqlar olsun ki, adını ilahiyata 

ba�layan  Farsçı rejim, öz qara ömrünü sürdürm�k yolunda ölk�nin böyük 

g�nc k�simini uyu�durucu duza�ına salmaq üçün �lind�n g�l�ni 

�sirg�m�yir. 

 

H) Kims�y� gizli deyildir ki, Güneyli yazarlarımızın hamısı yalnız  

Farsca eyitim almı�dırlar. Bu yazarların bir k�simi yazıçılı�a ba�lark�n  

Farscanın etgisind�n qurtarma�ı, öz anadilind� yazma�ı h�d�f 
götürmü�dür. Bu yazar v� dü�ünür k�simin Farsca yazıları olsa bel�, 
üstünlüyü do�ma Türkc� olu�durmaqdadır. Ancaq, ba�qa bir k�sim d� var 

ki, bütün ulus v� v�t�n g�r�yin� qar�ı e`tinasızlıq ed�r�k  Farsçılıqdan vaz 

keçm�k ist�m�yirl�r. Yazar, bir toplumun güzgüsüdür.  

Bu qonuya d�yi�ik açıdan baxalım:  

Dünyada geni� çaplı m�rk�z kitabxanalar vardır. Bu kitabxanalarda 

h�r dil bir mill�tin sosial-kültür�l varlı�ının t�m�l izi olaraq öz�l bölm�y� 
malikdir. Az�rbaycan da, bir Türk varlı�ı olaraq bu bölm�l�rd� pay 

sahibidir. Zaman-zaman g�r�k�n hallarda bu kitabxanalara ba� vurur, 

ist�diyim kitabları borc alaram. Tarix haqqında bir neç� kitaba ehtiyacım 

var ik�n, Dr.Zehtabının tarix kitabını Az�rbaycan bölm�sind�n aldım. 

Ancaq, Dr. R�isnianın kitabını �ran bölm�sind�n almaq zorunda qaldım. 

Çünkü, Zehtabinin yazdı�ı kitabın dili Türkc� oldu�u üçün Az�rbaycan 

bölm�sind�, R�isnianın is� kitabının  Farsca yazıldı�ına gör� �ran 
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bölümünd� yerl��m�si g�r�kirdi. Dem�k, Zehtabi adı Az�rbaycanı t�msil 

ed�rk�n, R�isnianın adı �ranı nümay�nd�lik edir. V.b. 

 

Yuxarıda sadalanmı� örn�kl�rin ya�amasına boyun �ym�k, ”�h, 

m�n� n�!” kimi ifad�l�rin altında yatma�ın anlamı, yalnız qullu�a h� 
dem�kdir. Sözsüz ki, bel� bir toplumun yox olması qaçırılmazdır. 

Özlüyünd�n bigan�, özlüyün� bigan�, özg�liy� s�cd�li, çing�n� bir 

toplumun sonu yalnız qulluqçuluqdur. 

 

 

Bu bölüml� ba�lı ardı bir neç� söz: 
 

Keçmi� qaranlıqlara ı�ıq saçmaq kimi, bir d�, g�l�c�yi axtarmaq 

�xlaqçılı�ı vardır. Bu ikisinin yan-yana durmasıyla mill�timizin qurtulu� 
üfüql�ri görün�c�kdir. �lb�td� ki, keçmi�in k�mikl�ri(sümükl�ri) üz�rind� 
g�l�c�k qurulmaz! Keçmi�, bir mill�tin tarix anlayı�ını biçiml�ndirm�k 

üçün g�r�kir. Tarix� duyarlılıq, bir haqqa sahibçilik dem�kdir. Ulusun 

özgüv�nin� yiy�l�nm�sinin sad�c� m�n�vi yönü tarixl� ilgilidir. Bir 

k�miyi313, m�zardan alaraq bu m�nim tariximdir dem�si, çox gülünc ola 

bil�r. O k�mik, bir insan varlı�ının qalıntısıdır. Ancaq, o k�miyin harada, 

nec�, n� adla, hansı kimlikl� ya�aması tarixdir. Ba�qa anlamla des�k, 

günümüz� yamsıyan varsa tarixdir. Yox sa, tarix deyildir, yalnız 

keçmi�dir, ölü keçmi�! Tarix, kims�l�rin könül ist�yil� b�lli olunmur. Onu 

b�lli ed�n tarix bilimi, bulandıransa tarix bilim adamlarıdır. Lakin onu 

atmaq v�ya unutqanlı�a ç�km�k n� böyük �xlaqsızlıqdır. Tarix bütün a�-
qarasıyla b���riyy�tin �lil� yaranmı� b���ri irsiy�dir. Yaranmı� bu tarixin 

çe�idl�ri d� sayag�lm�z q�d�r çoxdur. �nsano�lu Amerikada oturub 

Japoniyanın tarixini bilm�k üçün milyardlar para x�rc edir. Bir k�miyin 

torpaq ür�yind�n alınması üçün bütün insan bilimini s�f�rb�r edir. Bir 

yenilik �ld� edilinc� böyük qutlamalar verilir. �ld� edil�n yenilik 

insanların dü�ünc�sind� v� baxı� açılarında böyük d�yi�iklik yaradır. H�l� 
o �ld� edil�n yenilik sahibi olan ölk�y� daha böyük qivanc qazandırır. 

                                                 
313 sümüyü 



T�b`i ki, bunları hamı bilir. Yalnız zehin hazırlı�ı olsun diy� bir daha 

xatırlatmaq ist�dim. Bu ba�lanqıcdan amac n�dir? c�vabına geç�lim.  

 

H�qiq�t� g�linc� S�f�vil�rin i� ba�ına g�lm�sil�, Az�rbaycan 

tarixinin yönt�mi a�ır ç�ki�m�l�r� tü� g�lmi�dir. Anadoludan sorunlu 

ayrılan S�f�vil�rl� Osmanlı hakiml�rin suyu heç zaman bir arxa 

axmamı�dır. Bu iki Türk kök�nli dövl�tin arasında sür�kli yarı�ma hirsi 

h�r iki dövl�t v�t�nda�ları üçün f�lak�t ya�dırmı�dır. Osmanlı ordusunun 

sür�kli Az�rbaycana girm�sil� bu dominant m�rk�z ön�mini itirm�y� 
ba�lamı�, hakimiyy�t saraylı�ından dü�mü�dür. �� burada bitm�mi�, h�rbi 

bölg� kimi dayanmadan sava� meydanına çevrilmi�dir. Bu üzd�n gün b� 
gün tabdan dü�mü�, liderlik kapasit�sin� yeridolmaz z�rb�l�r d�ymi�dir. 

Bunun tarix yansıtması bundan da b�t�r olaraq Fars (�ran) v� 
Türk(Türkiy�) yazarlarını da bir–birin� qar�ı s�rt çıxı�lara sövq etmi�dir.  

Fars  yazarların bu qonu üz�rind� tam planlı h�r�k�t etm�kl�rin� qar�ı 
Türk yazarları onların duza�ına dü��r�k Türk kök�nli S�f�vil�ri, �f�arları 

/nisb�t�n/ v� Qacarları qondarma �ran kök�nli v� Fars hakimiyy�ti kimi 

göst�rmi�dirl�r. Çox üzgünlükl�, bu baxı�ın Türkçü yazarlarına da hakim 

olmasını görürük. Gökalp, Atsız, A�ao�lu, Qaspralı, �minzad�, Özd�k v� 
bir çox Türkloqların tarix anlayı�ında azacıq �f�ar Türkl�ri termini 

görüns� d�, S�f�vi, Qacar Türkl�ri kimi terminl�r� v�ya Türk dövl�tl�rinin 

adına rasg�lm�k mümkün olmayır. V�ya �n azından m�n görm�mi��m 

diy� bil�r�m. N�d�n bel�dir sor�usuna g�linc�, olayların ba�lı�ını 

S�f�vil�rin t�s�vvuf t�riq�tinin Anadoluda �idd�t uyqulamaqla 

yay�ınla�dırmaq çabasında axtarmaq olar.  �slind� bu olayların ba�laması 

z�manında �smail S�f�vi adında bir u�aq anadan olmamı�dır. Ancaq, d�rin 

m�zh�b kininin uzantısı g�nc �ah �smail� ç�kilirk�n iki Türk hakiminin 

c�hal�ti alovlandı. El� alov ki, Az�rbaycanın bugün d� canını 

yaxmaqdadır. Y`�ni 1514-cü il Çaldıran meydan sava�ıyla ba�layan 1823-

cü il iki ordunun ayaqdan dü�m�sil� sona �rdi. 309-il sür�n bu bitm�z 

nifr�t ill�rind� 14-böyük sava� üz verdi. Soyda� soyda�a qıymadı. H�r iki 

t�r�fd�n milyonlarca Türk insanı h�lak oldu. �ki Türk dövl�ti dabandan 

dü��r�k Rus �mperatorlu�u bölg�nin mütl�q a�ası oldu. Son Qacar-

Osmanlı sava�ı 1825-ci ild� h�r iki dövl�tin ayaqdan dü�m�sil� sona çatır. 

H�min ilin sonlarında Rus-Qacar v� bir neç� ay sonra Rus-Osmanlı 
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sava�ları ba�layır. Ruslar güneyd�n T�briz�, güney batıdan is�, Anadoluya 

girirl�r. T�brizd�n Tehrana, Anadoludan is� �stanbula do�ru yaxınla�ark�n 

h�r iki Türk dövl�ti Türk dü�m�ni imperatolu�u qar�ısında t�slim olurlar. 

1828-ci ild� ruslar Türkm�nçay, 1829-cu il is�, Edirn� anla�malarını iki 

Türk dövl�tin� imzaladırlar. �ki Türk dövl�ti Türk mill�tin� qar�ı mümkün 

olan �n cinay�tçi davranı� s�rgil�dil�r. Budur köl�likd�n do�an bir ulusal 

çökü� görüntü!314 

 

Daha üzücü bir hal da, bu 300-illik utanc verici ill�rd� olan 

Türkiy�nin tarix v� siyasal �d�biyyatının baxı�ıdır. Bu �d�biyyatın qalib 

yönt�mi azdırıcı v� g�rç�kliyi örtük altında gizl�m�kdir. Türkiy tarix 

alanında bu sava�lar �ran-Osmanlı sava�ları adıyla netl��ir. �ranlılar 

dü�m�nl�rdir. Türkl�r (Osmanlılar) dü�m�nl�ri a�ır çök�tm�l�r� u�ratırlar. 

Osmançılıqdan qaynaqlanan bu tarixs�l yönt�min sonunda �ran t�r�finin  

Farslara ba�lanması, �ran y�ni  Fars  zehniyy�tinin a�ınması ortaya 

qoyulur. Bu tarixi ör�n�k yeniyetm� Türkün qafasında �randa  Farslar 

ya�ar dü�ünc� t�m�li atılma�a ba�layır. Bu dü�ünc�nin qu�aq-qu�aq?(n�sil 

n�sil) dola�masının n�tic�sind� �n alçaq tarixs�l �xlaqsızlıq üz verir. Bel� 
ki, bir mill�t vark�n yox sayılır. Kiçik bir milli varlıqsa, öz c�hal�timiz 

üzünd�n qalib v� dominat çoxunluq kimi göst�rilir. Bu haqda Nahal 

Adsızın Güney Az�rbaycan haqqında bir deyimin� toxunuram. O deyir 

”… Kom�umuz �randa ya�ıyan Türkleri az tanıyoruz. Az tanıdı�ımız 

bir�ey de�il, yalnı� tanıyoruz. Bu yalnı� dü�ünceleri silmek için bu kitap 

gibi birçok kitaplara daha ihtiyaç vardır.315 

 

Evrims�llik (t�kamüll��m�k) v� Devrims�llik (mütl�q çevirm�k) 

ikiliyi teorisi, insan v� toplum �xla�ını yüks�kl�r� qaldıracaq iki qanadlı 

qu� misalıdır. N� mutlu ki, Güney Az�rbaycan Milli H�r�katının ça�da� 
durumu bu iki qanadın üz�rind� yerl���r�k irançılıq v� �r�bçilik kül�liyin� 
son verm�k yolunda ir�lil�m�kd�dir.  

                                                 
 
314  (Bu sava�lar haqda artıq bilgi almaq üçün müraci�t edin 1. Atsız, Makaleler-1-

,baysan, �stanbul. 1992.s81.85./ 2.http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl-�ran_Sava�ları) 

 
315 ( Adsız, Makaleler,Baysan, istanbul1992, s53,54) 

 



 

Köl�liyi öldürüb ulu ya�amaq! Bu anlamı da�ıyır:   

 

�nsanımızı kül�l�ndir�n birincil�r� qar�ı devrimçi olmaq g�r�kir. 

Y`�ni, ortaça� �saslarına qar�ı çox geci�mi� bir insanlıq, özgürlük v� 
Türkçülük sava�ına girm�k lazimdir. G�ncliyimizin son ill�rd� ortaya 

qoydu�u özgür v� azad irad�nin t�m�lind� qulçulu�a qar�ı açıq sava� 
eyl�mi dayanmaqdadır. Ulusumnzun g�nc k�siminin ir�li sürdüyü 

devrims�l v� evrims�l sava�ın amacında yalnız irançılıq deyil, h�m d�, 
�r�bçilik anlayı�ına son qoymaq vardır. Bu yolun �n ba� ��rti, ça�la 

ir�lil�m�k v� �ski zehniyy�tl�r� qar�ı bilims�l devrim yapmaqdır. 

Devrimçilik mill�timizin intibah yolunun qorucusudur, k�s�rli savunma 

silahıdır. Çünkü, öz�l xisl�tin�, dünya görü�ün� v� dins�l yapısına gör�,  
Fars rejimi h�r etiraz s�sini allaha, din�, dini orqana, din hakimiyy�tin� 
ba�layaraq insanların azad dü�ünc�sin�, insan kimi davranı�larına heç 

cür� imkan verm�yir. Bu etiraz aksiyaları siyasal, sinifs�l v� ulusal 

ayrıntılıq da�ımadan, �ran Islam Anayasasına gör�, Allahla sava� eyl�mi 

kimi nit�l�nm�kd�dir. Y`�ni insan mütl�q müq�llid v� cahil olmalı, 

mütl�q c�hl hakimiyy�tinin qullu�unu q�bul etm�lidir. Din v� irq 

ideolojisin� ba�lı olan Farsçı hakimiyy�tin insanlıqla ili�gisinin 

mahiyy�tin� gör�, v�t�nda�lıq haqqı, din haqqıdır. Bu haqqın is� bir 

etnolojik kimliyi vardırsa , Farsçılıqdır! V�t�nda� sayılan kims�, ya bunu 

bel�ki var q�bul etm�li v�ya ya�am haqqını itirm�lidir. T�p�d�n-dırna�a 

silaha sarılmı� din rejiminin anlayı�ına gör�, �slind� heç zaman v�t�nda�, 
yurdda�, soyda� kimi qavramlara yol verilm�m�lidir. Çünkü, siyasal 

�slam, öz�llilkl� �ii� m�zh�bli islam, yaranı�ından b�ri ümm�tçilik 

qavramlı ideolojik olaraq formala�mı� v� bu yolda dinda�lıq adına 

�r�bistan sınırlarından uzaqlarda milyonlar insanın acımadan ölümün� yol 

açmı�dır. T�b`i ki, h�r ideolojik m�kt�bind� oldu�u kimi ümm�tçilik 

qavramında da bir m�rk�zl��mi� hakimiyy�t sisteminin olması 

g�r�km�kd�dir. Keçmi�d�n bu idelojik m�kt�b� e�lik ed�n �r�bçilik 

etnosistemi olmu�sa da, bu gün �ran adı altında hegomon olan h�man 

dins�l dövl�tin t�nda�ı olaraq  Farsçı etnosistemin d� ortaqlı�ını 

ya�amaqdayıq. Göründüyü kimi, ümm�tçilik ideolojisinin t�k ba�ına 

dövl�tçilik sistemin� yüks�li�i mümkün deyildir. Ba�qa sözl� etniks�l 
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�ovinist olmadan ümm�tçilik t�k ba�ına siyasal hegomonluq �ld� ed� 
bilm�z. Tarixd�, bir döminant mill�tin üstünlüyün� söyk�nm�d�n ümm�tçi 

dövl�tin yaranması görünm�mi�dir. Çünki, ümm�tçilik, sınır bilm�y�n, 

soykök� dayanmayan evr�n ilahiyyatı kimi tanımlanır. El� buna gör� d�, 
bir ilahi dayanı�ma olaraq bütün insanları özünün h�d�f kütl�si hesab edir. 

Buna gör� d�, Siyasal �slamın m�rk�zl��m�sil� klasik ümm�tçilik arasında 

ç�li�gili durumun yaranmaması imkansı olur. Bu haqda, �ran �slam Farsçı 

rejimi bir örn�k olaraq qar�ımızdadır. Bu rejimin Fars dü�ünc�li bir rejim 

oldu�u gizli deyil. Rejim üçün, siyasal islamla ümm�tçilik arasında böyük 

fırq vardır. Rejimin özün� öz�l olaraq din görü�ü vardır. Onun ta�ında is�, 
ümm�t-e-vahid� deyil, Farsla�mı� �ran-e-vahid� vardır. H�min �sas 

üzünd�ndir ki, Az�rbaycan milliy�tçil�rinin �ran dövl�tçiliyin� verdikl�ri 
tanıtım termin “FONDAMENTAL�ST FARSÇI �OV�N�ST”-dir.  

 

Dinda�lıq v�ya üm�tçilik siyasal islamın ortaya qoydu�u ”�slam 

Dünyası Birliyi” siyasi- m�d�ni ideolojidir. Bu danılmaz bir faktdır ki, 

islamın 1400- ild�n b�ri bir çoxlu toplumda olumlu v� olumsuz etgisi 

olmu� v� geni� alanlı evr�ns�l �xlaq özülü ortaya qoymu�dur. Ancaq bu 

olu�umların zaman sür�cind� ça�da�la�ma�a ehtiyacı olan durumda, 

fondamental mühafiz�karlı�a u�rark�n geni� çapda susqunluq ya�amı�dır. 

El�, bu dayanı�malara gör� d�, islamın t�f�kkür alanı dar qapsamda 

qalaraq bütün inc�l�m�l�r� olumsuzcasına yana�mı�dır. Buna gör� d�, 
g�n�l olaraq müs�lman kütl�si d�, dü�ünc�n geri qalaraq �idd�t� yön�lik 

sinir, intiqam v� duy�u küpü olmu�dur.  

 

Az�rbaycan, batıyla do�u arasında körpü hükmü da�ıyan bir 

stratejik durumlu ölk�dir. Bu ölk�nin intiqrasiya v� kültür payla�ma 

güçünün yüks�k olmasına baxmayaraq ba�ının üz�rind� dola�an qara 

bulutların etgisind�n özgür olamamı�dır. M�lum fırtınalar ba�lamında 

Az�rbaycan, n�yinki islamın olumsuz etgisini olumlu hal� g�tir� 
bilm�mi�dir, h�tta, özü d�, sür�kli olaraq uyumsuz �ng�ll�r� qar�ı 
u�ra�maq zorunda qalmı�dır. Bel� durumda, Az�rbaycan özünün g�rç�k 

gücünü ortaya qoyamamı�, d�rin potensialını316 qulanmaqda zorlanmı� v� 

                                                 
316 çıxarlarını 



geni� kütl� da�ılmasına u�ramı�dır317. Sözsüz ki, h�r mill�tin da�ılmasına 

n�d�n olan �n ba�lıça s�b�bl�rd�n biri d� köçdür. Köç axımına u�ramı� bir 

ulusun milli �xla�ının d�rin çöküntül�ri, iki-üç qo�aqdan318 sonra tam bir 

ulusal yoxsunlu�a yol açan amil� çevril� bil�r. Az�rbaycan bu ulusal 

faci�ni bütün boyutları il� ya�amı� v� ya�amaqda olan ölk�dir. 1990-ci 

ild�n sonra Quzeyimizin bu faci�nin bir addımlı�ından dönm�si il�, 
Güneyimizin d� duruma baxı� açısı böyük ölçüd� d�yi�mi�dir.  

 

Güneyd� basqı altında sıxılan potensialın azad olmasında v� 
aydıncasına güc dal�asına cevrilm�sind� evrims�l v� devrims�l ikiliyin 

harmonikliyi t�m�l rol oynamaqdadır. Yalnız bu nöqt�y� varinca, toplum 

içind�ki sosial-siyasal psikoloji d�yi��r v� dü�ünc�nın buzları �riy�r. 
Dinamikl��m� gücün� yiy�l�nm�yi bacaran toplumun sür`�tl� 
g�ncl��m�si, yeni ufuqların açılı�ına, evr�ns�l alanda siyasal g�ni�liy� 
çatar. �ld� olunan psikolojik qalxınma dinamizmi, ist�r-ist�m�z ulusun 

devrimçi ruha yiy�l�nm�sin� t�kan verir. �nsan özünü yüks�k sandıqca, 

ulusal kimliyi d� onunla birlikd� böyüm�y� ba�layır. Artıq, bu a�amadakı 

dü�ünc� meydanı önc�l�rd�n f�rqili olaraq f�rd v� quruplar halından 

çıxaraq geni� toplum anlamı almı� olur. Peki, bu durumda n� etm�k 

g�r�kir? Burdadır ki, evrimd�n do�an milli ideologiya, devrimd�n do�an 

kütl�s�l örgüdl�nm�nin beyni olaraq onunla qopulmaz ba�lantı yaradır. 

Öz t�m�li üz�rind� ayaqlanan h�r�katın ilk m�hsulu yuxarılarda da 

deyildiyi kimi Özgür �nam v� Ulusal �xlaq yüks�li�ini günd�m� g�tirir. 
 

Sözsüz ki, Ulusal �xla�ın �xlaqsızlıq ç�mb�rind�n qurtulu�unun 

t�m�lind� yerl��mi� Özgür �namın topluma mal edilm�si böyük h�zin�l�r 
v� özveril�r ist�yir. Sür�kli do�ma v� ulusal bilims�ll��m� v� 
bilgil��dirm� bu a�ır yolun dönm�zliyini qarantılayır. T�bli�atın ulusal 

dü�ünc� bölümünün günc�ll��m�si, kütl�nin milli-siyası güçünün atması 

dem�kdir.  

 

                                                 
317 xalqın da�ılmasına tu�g�lmi�dir  
318 n�sild�n 
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Milli-siyasi h�r�katda �xlaq 
 
Milli siyasi h�r�kat, öz-özlüyünd� �xlaq v� hüquq davasıdır. Bu 

davanı siyasi oyunlara f�da etm�k, onun bütün milli v� �xlaq t�m�ll�rini 

bir yana ataraq dünya, bölg�, yerli siyas�tl�r� çevirm�k, h�r hansı h�qiqi 

v� yaxud hüquqi ��xsl�r t�r�find�n olursa olsun, özlüyünd� bir anti-�xlaq 

t�zahürdür. “Bir yanda m�n, qalan t�r�fd� is� hamı” kimi davranı� da, bir 

anti-�xlaq t�zahür sayılmaqdadır. Söz, davranı�, irad�, inam, m�nlik, 

hökm, h�v�s, ist�k, dil�k v� bu kimi �xlaqsal d�y�rl�ri ba�qaların hesabına 

m�nims�m�k, �xlaqsızlı�ın bir ba�qa görüntüsüdür.  

 

�xlaq h�r bir toplumun tarixs�l xarekterinin öz�ll��mi� 
m�hsuludur. O üzd�n bir toplumun �xlaq dı�ı t�s�vür edilm�si 

imkansızdır. �xlaqla toplum arasında olan ayrılmazlıq örn�yi insanda olan 

ruhla can kimidir. M��lub toplumların �xla�ına qar�ı olan bir milli basqı 

eyl�mi oldu�una gör�, �ovinizm yer üzünün �n nifr�tli v� çirkin siyasi 

eyl�midir. �ovinizm� u�ramı� toplumlarda, yerli v� ulusal �xla�ın get-

ged� dü�m�n basqısı altına dü�m�sinin v� irad�sizliy� sürükl�n�rk�n 

çökü�� it�l�nm�kd�n qaçı�ı yoxdur. Qalib dövl�tin ideolojik v� psikolojik 

yönt�min� ba� �y�rk�n yenilg�y� u�ramı� toplumun özgür inamının 

sınmasıyla asimilasiya siyas�tinin d�, eyl�m taktikası q�l�b� a�amasına 

ayaq qoyar. Özgür inamın yenilg�y� u�ramasıyla milli �xla�ın t�m�li olan 

toplum dili �n v�h�i basqılara u�rark�n öz toparlayıcı gücünü itirir. Milli 

Dil yasa�ı v�ya a�a�ılanması dü�m�nin h�d�fin� çevrilir. Sonra tarix 

saxtakarlı�ı ön� g�lir. Toplumun dili v� hafiz�si darb� altına alınınca, 

insanlarda elinasion319   sür�ci ba� verir. Bu sür�cin �n ba�lıca sonucu 

toplum �xla�ının da�ılmasıdır. Bu a�amadan sonra, dü�m�n artıq öz 

istihal� proj�sini yürütm�kd� zorluq ç�km�y�c�kdir. Çünkü, alçatma 

sürecind� insanlar içind� dialoq v� kordinasiya eyl�mi k�silir, v�t�nda�lıq 

duy�uları son plana yerl��ir. V�t�nda�lıq v� soyda�lıq duy�ularının 

yoxsunla�ması il� yana�ı ��xsi ehtiraslar böyüm�y� ba�layır. V�t�nçilik v� 
mill�tçilik kimi qavramların yerini köyçülük, ��h�rçilik, tayfaçılıq, 

sinifçilik v� t�riq�tçilik kimi t�m�lsiz görü�l�r alır. Sonuc, toplum üçün bir 

qorxunc olaraq nit�l�nir. Bel� ki, min ill�rc� b�lli bir toplumun varlı�ının, 

                                                 
319 içd�n bo�atma/ cinl��dirm� 



diriliginin v� bütünlügünün t�m�li olan bir çox n�sn�l v� özn�l izl�rin 

silinm�si v� sürtülm�si bir hükm kimi ön� çıxma�a ba�layır. Orta da qalan 

is�, qalır�ı olmayan bilincaltı320 olu�umdur. Sözsüz ki, bilincaltı olu�um 

is�, m�hz bilicnaltı qaldı�ına gör�, günd�lik g�li�m�d�n, çalxı�madan v� 
verimlilikd�n uzaq olan bir kor h�d�f kimi dü�ünc� alanına yaxınla�a 

bilm�yir. Bu qo�ullarda toplumun dü�ünc� alanı öz ulusal do�asından 

azdırılaraq qalib dövl�tin Mill�tüstü, az bir ölçüd� is� h�m�n dövl�tin 

v�rind� s�rgil�nmi� olan Mill�taltı siyas�ti altına sürükl�nir.  

 

Ancaq, bu o dem�k deyil ki, h�min toplumda ya�am irad�si 

tamamil� ölmü� duruma dü��r. Ya�am h�v�si c�miyy�tin aydın k�simind� 
zaman-zaman dirç�lm�y� ba�lark�n, çe�idli bucaqlardan özünü 

göst�rm�y� ba�lar. Önc� da�ınıq quruplar, yava�-yava� is� böyük 

topluluqlar halında dirç�l�n milli dir�ni�in izl�ri geni� kütl�ni için� alar. 

Milli �rad�nin yüks�li� izl�rinin yenid�n duyulmasıyla onun bilims�l 
tezl�rinin d� aydınlar sarından ortaya qoyulması, toplum içind� yava�-
yava� yer açma�a ba�layar. T�bi` ki, bu dirç�li� izl�rinin yayılmasıyla 

t�kc� milli alanda deyil, bütün ya�am haqlarının iaad� olunması toplumun 

vaz keçirilm�z günd�m �üarına  çevrilib toplumda devrimçi h�r�kata 

yürüm� sıgnalları verilm�y� ba�lar. Milli Devrim sür�cind� çe�idli 

veril�rin ortaya g�lm�sil� ortaq dir�ni� dü�ünc�si ümummilli f�ls�f�nin 

do�ulmasına v� yeni keyfiyy�tl�rin meydana çıxmasına ��rayit yaradar. 

Bu sür�cd� yaranan ümummilli f�ls�f�nin do�asına gör�, topluma dayanan 

qurtulu� sistemi yaranar. Bu sistemin ruhunda Mill�tin Özgür �namı 

olu�urk�n bir ruh, bir mill�t, bir torpaq, bir amac, bir simg� v� bir yolbay 

g�r�kliyi d� öz h�llini tapar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320 �üuraltı 
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12. BÖLÜM 
 

Az�rbaycan Milli H�r�katı qar�ısında mill�tüstü v� 
mill�taltı �ng�ll�r. 

 

Mill�tüstü v� Mill�taltı anlamları n� dem�kdir? 
 

Vaxtil� Ziya Gökalp demi�dir: 

 

“V�t�n n� Türkiy�dir Türkl�r�  n� Türküstan, 

V�t�n, böyük v� mü�bb�d bir ülk�dir: Turan!”  

 

Gökalp bu �e`rini diy�rk�n v�t�n v� mill�t qavramlarını birl��dir�n 

bir anlayı�ın geni� boyutlarını ortaya qoymu�dur. Mill�t qavramının t�k 

k�`ıb�li olmasının g�r�kliyini ir�li sür�n Gökalpa gör�, mill�tin dili, dini, 

kültürü, tarixi v� bir d� ideyal bir v�t�n birliyi olmalıdır. V�t�ni v�t�n 

yapan mill�tdir. Mill�ti is� dövl�t sahibi ed�n bu ikisinin birl��m�sidir. 

Mill�t v� öz deyiml� ulus, özül kökl�r üz�rind� qurulan tarixs�l bir 

varlıqdır. Bu varlı�ın bütün ayaqları özümlü bir insan toplusundan 

alınmı�, ba�qa mill�tl�rd�n f�rqli görüntü v� qurumsallıq s�rgil�rk�n 

b���riyy�tin çe�idli varlıqlarından daha bir ba�qasını yaratmı�dır. Dil bu 

f�rqliyin �n t�m�l dir�yi olaraq eyni zamanda ya�am biçiminin v� dü�ünc� 
t�zahirl�rinin d� anasıdır. 



1-ci Çarlz,in 321 �nqilabçı Parlament m�hk�m�sind� mill�t� v� 
dövl�t� x�yan�t adıyla öldürülm�sinin ardından dünyada ilk k�z olaraq 

kapitalist sistemin yaranması g�rç�kl��di. Bu sistemin qurulu�unun �n 

ba�da g�l�n yeniliyi insanın yer v� �kin �sar�tind�n azad olması idi. 

�nsanın beyin g�li�m�sinin qar�ısını alan köyçülük v� r�iyy�tçiliyin aradan 

getm�sil� yeni bir ça� ba�lamı�dır. Bu ba�lan�ıcın �n böyük qalibi yeni 

�ngilt�r� Borjova dövl�ti olmu�dur. Feodalların borjvalar qar�ısında diz 

çokm�sinin ilk sonucu yerliçiliyin sonu oldu. �ngilt�r� dövl�ti ölk�nin 

ba�a-ba�ından seçil�n qeyri feodalların irad�sil� idar� olunma�a ba�ladı. 

Parlamentin �sas partil�rind�n birisi kimi Levellers Party322geni� kütl�nin 

siyasi partisin� çevrildi. Bu parti �ngilt�r�nin Mill�t-Dövl�t sistemin� 
girm�sind� böyük rol oynadı. 15-ci �srin klis� v� feodal hegomonlu�u 

altında inl�y�n yoxsul v� kiçik ingilis, lordlar dövl�ti il� 17 v� 18-ci 

yüzill�rd� dünyanın taysız a�ası olaraq 100-d�n artıq ölk�ni sömürg� 
etmi�dir. Ancaq bu sömürg�çilik siyas�ti Osmanlı �mperaturlu�una 

b�nz�mirdi. �ngilt�r� r�hb�rliyinin dövl�t� baxı�ının yeni tipli olmasının 

keçmi�l�rd�n f�rqli görünm�si feodal sisteml�ri boyunduru�unda �zil�n 

ba�qa ölk�l�rin d� g�ncl�ri içind� h�y�canlara n�d�n olmu�dur. Bu üzd�n 

bir çox yerl�rd�, �ngilt�r�nin qalib siyas�tinin yeniliyi bir çox yerli 

sümürülmü� insanları da dir�ni�d�n uzaqla�dırmı�dır.  

 

�ngilt�r�d�n sonra Fransa v� Rusiya, biraz sonra is� Pros-Avstriya 

borjva dövl�tl�rinin yaranmasıyla liberalizmin insanlar arasında yer 

almasıyla dünya çapında azad insan v� azad dövl�t f�ls�f�sinin ilkin 

etablarını yayımlamı�dır. 18-19-cu yüzill�rd� n�sn�l imperatorluq 

dövranının sona varmasıyla ortaya çıxan yüzd�n artıq yeni v�ya yenid�n 

ba�ımsızlı�ını �ld� etmi� ulus-dövl�tl�r olmu�dur. Bu dövl�tl�rin m�hz 

ulus-dövl�t sistemli olmasının t�m�l amill�ri skolar, liberal, m�rk�zçi v�ya 

federalçı, mill�tçi olu�umları olmu�dur. Sözsüz ki, bu böyük qalxı�manın 

sonuca varmasında saysız ziyalıların rolunu görm�d�n geçm�k olmaz. 

Monteskiyo323,Volter324, Jan Jak Rosso325 kimi saysız dü�ünürl�rin beyin 

                                                 
321 (Charles I, �ngilt�r�nin diktator v� feodal �ahi 1625-1649) 
322 müsavatçı parti 
323 �arl Lui Monteskiyo /Charles-Louis Montesquieu. do�um1689- ölüm1755/ fransız 
yazar, filosof, siyas�tçi, sosilog,“Qanunların Huhu Üz�rin�„adlım kitabın yazarıdır. 
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fırtınaları yalnız  Avrupanı deyil, bütün dünyanı öz dü�ünc�l�ril� etgi 

altına almı�dır. Lakin, Ortado�uda v� ya�adı�ımız böyük bölg�d� bu etgi 

uzun zaman islam dininin yaratdı�ı zehins�l duy�unlu�u a�a bilm�mi�dir. 

Ona gör� d�, 200-il bundan önc� Avrupa insanının bir çox sosial sorunlara 

tapdı�ı yanıtlar, h�l� d� bizim içimizd� da�la�mı� sorunlar olaraq 

qalmaqdadır.  

 

Az�rbaycan Türkl�rinin dü�ünc� açısının da�la�masına n�d�n olan 

amill�r� yuxarı s�tirl�rd� i�ar� olunsa da, onların qıssaca açıqlaması 

m�qs�d� uy�undur. Az�rbaycan Türkl�rinin mill�tl��m� sür�cinin n�d�n 

uzaması v� bu uzanmaya s�b�b olan amill�rin etgisinin n� zaman 

bit�c�yin� cavab tapılarsa Güneyin milli-qurtulu� sava�ının sür�cind� 
mill�tl��m�yimizin d� bu �ng�ll�rd�n qurtulu�u mümkün olacaqdır. Bu 

�ng�ll�rin �n ön�mlil�rinin sırası a�a�ıdakılardır: 

 

 

Mill�tüstü �ng�ll�r:  
 

• Ümm�tçilik 

• �rançılıq 

• �mperatorçuluq                                                                                     

 

  

Mill�taltı �ng�ll�r 
 

• Xanlıq 

• T�riq�tçilik 

                                                                                                                         
Dövl�t sisteml�rinin üç t�m�lini olu�duran /�cra, Qanun, M�hk�m�/orqanların qar�ılıqlı 
ba�ımsızlı�ını ortaya qoyan bilgindir. 
324 Volter / François-Marie Arouet/do�um1694-  ölüm1778. �air, publisist, tarixçi, insan 
haqlarını savunan, siyas�t bilgini v� klis�nin dövl�td�n uzaq tutulması u�runda çalı�an 
intibahçı. 
325Jan Jak Russo /fr. Jean-Jacques Rousseau/ do�um 1712- ölüm 1778, Fransalı filosof, 
yazıçı, siyas�tçi, musiqi teorisiy�ni, sosiolog. 1789-1794 ill�rind� Fransa Burjua 
inqilabında Yakobinçil�rin dü�ünc� lideri olmu�dur. Toplum anla�maları, Elm v� 
M�d�niyy�t haqqında mühakim�l�r, �nsanlar Arasında olan b�r�b�rsizliyin t�m�ll�ri.   
 



• Yerliçilik 

• Sinifçilik 

 

B�zi sol dü�ünc�li yazarlarımızın baxı�ına gör�, Az�rbaycanda 

milli m�s�l� höviyy�t böhranı yox, siyasi yarı�lardan tör�nmi� sosial-

siyasal problemdir. Bu iddiaya gör� "TÜRK- FARS  B�RL��M�S�" bir 

bütöv olaraq mill�t halına g�lmi� tarixs�l bir varlıqdır. Bu varlıq, 1000-

ill�rl� bir yerd� ya�amı�, siyas�t qurmu�, ortaq dü�m�nl�r qar�ısında vahid 

ölk�ni qorumu�dur. Habel� ortaq tarix, m�d�niyy�t, �d�biyyat, �rd�m v� 
milli ��xsiyy�t yaratmı� v� yaratmaqdadır. �übh�siz, �ran m�rk�zli  Fars  

dü�ünc�sind�n yola çıxan Türk solunun bütün dü�ünc� qaynaqları 

panFarsistl�r sarından postalanmı� qondarma v� tapı�ırılmı� 
adresl�rd�ndir. 

 

80-illik RUS- FARS -�rm�ni birl��m�sinin Türk� qar�ı ya�dırdı�ı 
yalan v� iftira dolusu qondarma tarixin reklam kompaniyası dayanmadan 

aydınlarımızı h�d�f� almı�dır. Bu üzd�n tarix, siyas�t, dil v� milli-kültür�l 
alanlarda yazma�a çalı�an sol dü�ünc�li aydınlarımız yeni heç bir bilgi 

ortaya qoyamadan, dü�m�n qaynaqlarından z�h�rl�nmi� t�krar iddiaları 

ir�li sürm�y� davam etmi� ve etm�kd�dir. Bu saçılmı� z�h�rl�rin bir 

k�simi bilims�l v� marksist teoril�rini qorumaqdan yana olsa da, 

(M.T.�ranil�r kimi), böyük k�simind� is� bilm�d�n v� yalnız milli 

savadsızlıqdan tör�n�n n�d�nl�rd�n asılıdır. N� olursa-olsun Az�rbaycanlı 

solun böyük k�siminin  Farsçılıqdan almı� oldu�u azqın fikrin� gör�: 
“Güya ki, AZ�RBAYCAN, 7000-�LL�K AYDIN TÜRK 

M�D�N�YY�T� K�ML�Y�ND�N YOX, 2500-�LL�K  FARSLI�IN 

BULANIQ (Bax!  Fars  yazari "nasir pir puranın kitablarina) 

K�ML�Y�ND�N OLU�MU� B�R QOPUQ PARÇADIR!" 

 

Bu dü�m�n tablosunda Türk insani g�lm�,  Fars  insani is�, 
yerli göst�rilir. Az�rbaycan Türk mill�tinin dili eyb�c�rc�sin�  Fars  
dilinin itmi� a�izlarindan olan az�ri-Fars i a�izi göst�rilir. 
Az�rbaycanin milli torpaqlari sixi�dirilib 2-3 ustanda xülas� olunur. 
Az�rbaycanin adam sayi 5-6 milyon göst�rilir. Bir sözl� tarixs�l 
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qocaman bir mill�t, azliq olan  Fars  kimliyinin itmi� kiçik qovmu 
kimi göst�rilir. 

 

“�ran m�rk�zli  Farsçı dü�ünc� sistemi” bütün tanınmı� v� 
tanınmamı� inc�likl�ril� birlikd� “Az�rbaycan m�rk�zli Türkçü dü�ünc� 
sistemi” qar�ısında dayanan �n bariz v� göz�g�l�n dü�m�n faktoru olaraq 

ortadadır. Bu olanaq, yalnız iki mill�tin deyil, h�m d�, bölg�nin barı� 
olanaqlarını ciddi formada sarsıtmaqdadır. Kims�y� sir deyildir ki, 

irançılıqla  Farsçılıq �sasları eyni beyin alanından yaranır. El� ki, bu 

ikisini bir-birind�n ayırmaq suyun kimy�vi mad�l�ri olan oksigenl� 
hidrogeni bir-birind�n ayırmaq kimidir. Bu ikisi, ya birlikd� vardır v� ya 

birlikd� yoxdur. Bu üzd�n, bu iki ruh v� gövd�ni bir arada görm�k, bir 

arada tanımlamaq g�r�kir. �rançılıq  Farsçılıq ideolojisinin qızıl açarıdır. 

Bu açar olmadan, mill�tl�rin yönünü k�ndi daya�ından çıxarıb irançılıq 

yoluna sürükl�ndirm�k olmaz. Sad� örn�kl�, bir �r�bin n�sn�l olmadan  

Farsa çevrilm�si mümkün deyildir. Önc� �r�bi �ran adına �hvazlılı�ınıdan 

aralanması g�r�kir. Bu i� olunca onun  Farsla�ma meyli mane�siz 

olacaqdır. Çünkü, �hvazlı özünün �hvazlı�ını deyil, iranlı�ını ön 

gör�c�kdir. �ranın is�, simg�l�rinin bütünlükl�  Fars oldu�una gör�, 
�hvazlının qar�ısında ba�qa yol seç�n�yi qalmayacaqdır. Ba�qa anlamla 

des�k, kiçik inc�likl�ri n�z�r� almadan Az�rbaycan Türkü, �r�b, b�luç, 

Türkm�n, kürd, lor, gil�k, maz�n v.b. önc� iranlılıq sevgisind� olmaqla, öz 

milli kimlik bilincind�n bo�almalı, sonunda is�, kölg�d� qalmı� milli 

kimliyind�n da�ınaraq mill�tüstü “�rançılıq” ideolojisini m�nims�m�lidir. 

El� m�hz bu �ritm� siyas�tin� u�ramı� mill�tl�rin milli yadda�lari 

pozulma v� unudulma t�hlük�sil� üz-üz� qalmı�dır. Bu milli-kültür�l 
�ritm� siyas�ti sür�cind� m��lub mill�tl�rin milli polotikl�ri, milli 

ekonomil�ri, milli ekolojil�ri, milli dill�ri, milli inanc-�xlaq-�n�n�l�ri il� 
birg� tarix hafiz�l�ri d� sarsılır. Bu sarsıntıdan meydana g�l�n sonuc is� 
qalib mill�tin üstünlüyün� v� a�alı�ına n�d�n olur. 

 

PanFarsizmin siyasi irad�si olan paniranismin rejim biçimind� 
ortaya çıxması is�,  Fars dövl�tçiliyini, iran dövl�tçiliyi adıla çe�idli 

toplumlara a�ırma h�d�fidir. Türk dövl�tçiliyin� son qoymaq üçün Rusya, 

�nqilt�r�, Almaniya �l birliyil� Rza �ahın ortaya çıxması yalnız Türkl�r� 



deyil, h�nd�v�rd� ya�ayan bütün toplumlara f�lak�t ya�muru oldu. Bu 

f�lak�tin n�zaman sona çataca�ı, nec� sona çataca�ı bugünün �n s�sli 

sor�usuna çevrilm�s� d�, k�sinlikl� yaxın g�l�c�kd� �n at��in fikir v� güc 

münaqi��sin� çevril�c�kdir. K�sin görüntül�r� gör� bu fikir v� dü�ünc� 
duru�masi m�rk�zind� �stiqlaliyy�t-özgürlük v�ya Federativ b�hsl�ri yer 

alacaqdır. 

 

Yaxın zamanlara aid olan t�crüb�r�r� dayanaraq, etnos sistemi 

üz�rind� qurulmu� federativ dövl�tl�rin içind� ill�r boyu ört-basdır olan 

milli irad�l�r fürs�t olduqca üz� �ıxaraq kolonı dövl�tl�r yerin� ulus-

dövl�t formolları ir�li sürür v� d�yi�m�z alternativ� dön�r�k sosial 

patlaqlara çevrilmi�dir. 90-ci ill�r�d�k dünyanın iki süpergücünd�n biri 

olan Sovet Sosialist dövl�ti �n üstün konfederal326formada idar� olunurdu. 

H�rgün ba�ı k�lan t�bli�at imkanlarıyla dünyanın �n üstün demokratik 

ölk� oldu�unun solu�anlarıyla yana�ı 10-lar milyon azadlıq dil�yind� olan 

insan toplumların imhasına çalı�ırdı. Ancaq m�hz �sir mill�tl�rin payası 

üz�rind� qurulmu� bu dırnaq arası „B���ri“ sistemin n� d�r�c� t�m�lsiz 

oldu�u isbat oldu. Yoquslaviyanın federal dövl�tçiliyi d�, bu örn�yin bir 

ba�qa isbatıdır.Göründüyü kimi h�min koloni sistemin da�ılmasında 

100,000-l�rl� insan h�lak oldu. Milyondan artıq insan Avrupanın çe�idli 

bölg�l�rin� qaçmaq zorunda qaldı.  

 

B�zi siyas�tçil�r, �ranın da�ılmasını Yuquslaviyaya b�nz�d�r�k 

Az�rbaycan Türk Mill�tini ruhdan salma�a, ür�kl�rd� qorxu yaratma�a 

çalı�ırlar. Bu fikirl�ri ortaya atanların �n c�sar�tlil�ri el� h�man 

federalçılardır. Halbuki, �ld� olunan b�lg�l�r� gör�, qalib-m��lub 

ili�gil�rin gedi�atı d�rin� vardıqca barı�maz qar�ıtların327meydana g�lm�si 

d� çoxalır, daha �idd�tli toplum patlamasına n�d�n olur. 

 

�st�r xo�umuza g�lsin, ist�rs� g�lm�sin, ancaq bu antinomil�r öz 

h�llini tapmalıdır. Farslarla Türkl�r qıssa bir sür�c olsa bel�, bir-birind�n 

ara açmalı, müst�qil ��rtl�r üz�rind� yenid�n bir-birin� yaxınla�malıdırlar. 

H�rgah içd�n sarsılmaqda olan fondamental �ovinist �ran m�rk�zli  Farsçı 

                                                 
326 birl��ik federallar 
327 X�sml�rin 
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�slam cümhuriyy�t z�manında bu mili problem sona vararsa, bir neç� 
ehtimal üzünd�n insan qanı az tökül� bil�r. H�rgah bu dövranı q�nim�t 
sanıb Az�rbaycan probleml�ri kölg�d� qalmadan, coxda qolay v� �lveri�li 
sayılmayan bu milli-qurtulu� sür�ci u�urla ba�a çatsa dünyada örn�yi 

görünm�y�n bir öncüllük s�rgil�n� bil�r. Bel� olan halda iç-iç� girmi� 
etniks�l dü�m�nlik yerini bölg�s�llik dostluq v� qon�uluq il�gil�ri ala 

bil�r. T�rs halda �ran diy� ölk�nin ortaça� bataqlı�ındaki t�rzi daha da 

d�rin� ged�c�k, bölg�nin g�l�c�yi daha d�rin etnik partlamalara tanıq 

olacaqdır.  

 

Olası bir növb�ti dırnaqarası (m�rk�zçi – federalçı) �ovinist  Farsçı 

�ran dövl�tind�, yen� d�  Farsçılıq dü�ünc�si kökl�n�c�kdir. Yen� d�, 
ba�da Türkl�r olmaqla, etnik toplumların t�m�linin sarsıntısı d�vam 

ed�c�kdir. Ölk�nin bir ortaq dil� ehtiyacı vardır kimi bahanalarla Fars dili 

yen� d� mill�tl�rarası r�smi dil olaraq netl���ç�kdir. Fars  �d�biyyatı 90-

illik s�rilmi� gövd�sil� 328  yen� d� etniks�l pöhr�ni� üz�rin� kölg� 
salacaqdır. V� min-bir b�lli n�d�nl�r� gör�, alt yapısını  Farslıq-iranlılıq 

tezl�ri olu�duran daha gizli v� mızı bir  Farsçı dü�ünc�li m�rk�zçi rejimini 

hegomonlu�u sa�lanacaqdır. Varsayılan bu gedi�atın Güneyd�ki ulusal 

enerjiy� vurdu�u darbanın ardından solçu k�sim� olan duyarlılıq daha da 

artma�a ba�layacaq. Bu gedi�atın öz�l missionerl�ri haqda Güney�d�ki 

qar�ılıqlı�ı bel� bir tablo üz�rind�  proqnozla�dırmaq olar:  

 

Az�rbaycan Türk g�ncliginin öz solçu aydınları v�rind�n 

aldadılması üz� çıxacaqdır. 

 

Bu aldanı�ın içind� olan Tehran �ovinistl�rinin missionerl�ri 
toplumda dü�m�nl� i�birlikçi olaraq tanıtılaca�ı k�sinl���c�k. 

 

Mill�t içind� qurtulu� dü�ünc�sinin Türk milliy�tçil�ri gücü il� 
liderliyi isbatla�acaq. 

 

                                                 
328 yay�ınla�mı� f�zasıyla 



Bütün a�ır h�zin�l�r� r��m�n, �ld�n verilmi� fürs�tl�r yenid�n 

do�acaq v� “Az�rbaycan Milli H�r�katı” artıq “Az�rbaycan Milli 

Özgürlük H�r�katı” olaraq k�sinl���c�k. 

 

Az�rbaycan milli özgürlük h�r�katının sahib oldu�u Türkçü 

dü�ünc� sisteminin dönm�z hal� g�lm�sil� Az�rbaycan Türk 

Cümhuriyy�tinin qurulmasının üfuql�ri d� aydıncasına görün�c�kdir. 

Az�rbaycan bu a�amaya g�linc� bütövl��m� v� ulus dövl�tl��m� sür�cini 

günd�m� g�tir�c�kdir.  

 

Federalçı sistem v� qaçırılmaz ulusal sava�. 
 

Öz içind� c�hal�tl� yo�ranmı� Farsçı-�ii�çi dü�ünc� sisteminin 

radikalçılı�ını yumu�adan heç bir reform yolu yoxdur. Farsçı rejimin i� 
ba�ına g�lm�sind�n bu yana �n kiçik milli reform verisi 329 bel� 
görünm�mi�dir. �st�r komprador P�hl�vi, ist�rs� onun fondamentalçı 

x�l�fi zamanındaki yazılan �ran anayasalarında Fars kimliyind�n ba�qa 

heç bir milli kimlikl�r haqda söz getm�yir. Bu tipli radikal irqçı 

rejiml�rd�n reform gözl�m�k, Güney Afriqa Aparteid Rejimind�n 330 

antiaparteid olmaq ist�yin� b�nz�r! Fars �ovinizminin gömürm�si h�r 
etnikd�n daha artıq Fars etniki gün üzü gör�c�kdir. Bu haqda ba�qa 

bölüml�rd� bir çox n�d�nl�r� i�ar� oldu�una gör�, bir daha geriy� 
qayıtmaq ist�m�zdim. Ancaq, varsayım331  federal sistemind� bizi n�l�r 
gözl�yir sor�usuna bel� yanıt verm�k olar:  

 

-  Farsistanla Az�rbaycan ili�gil�rinin aldadıcı planları yarım açıq 

K�V, Tele kanal v� informasiya m�rk�zl�ri t�r�find�n a�karlanacaq. Bu 

a�karlı�ın ilk gözl�ntisi dialoq v� söyl�mdir. Fars kültüründ� söyl�min 

olmaması üzünd� bütün ortada olan sorunlar c�vabsız qalacaqdır. Bu 

duyarsızlı�ın sonucunda ört-basdır olmu� ulusal sorunlar daha da 

radikalcasına s�rgil�n�c�k. Bu davranı�ın n�tic�sind� ılımlı heç bir �ey 

                                                 
329 amarı, istatisi 
330 Bu irqçı rejim 1990-cı ild� geni� üsyanlar sonucunda l��v edildi. 
331 ehtimal 
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ortada qalmayacaqdır. Türk v� Fars varlıqları biri-birin� qar�ı s�rtl��m�y� 
ç�kil�c�k. Yarım avtonomid�n �ld� edilmi� imkanlar n�tic�sind� 
Az�rbaycan g�ncliyi torpaq u�runda özgürlük dir�ni�� hazır olacaqdır. Bu 

Tehran rejimi üçün bir kaosa çevril� bil�r.  
 

- H�r iki t�r�fin daha da artıq qan verm�sin�, milli irad�l�rin daha 

da g�rgin bazarlı�ına n�d�n olacaqdır. T�bii ki bu uzun-uzatı qar�ı durma 

s�b�bin� milli inki�af h�r iki t�r�fd� dayanacaq. Sosial, siyasal, ekonomi 

v� bütün ya�am alanı milli g�rginlik içind� öz axarından dü��c�k.  

 

- Sarsıntı bölg�y� v� bölg� insanlarına yenid�n hakim olacaq. 

Bölg�nin g�rgin durumda qalmasıyla Amerika, Rusiya v� Avrupa 

sömürg�çil�ri öz durumlarının t�sbiti üçün yarı�a gir�c�kl�r. 
 

-  Fars  mill�tinin itirdigi boyudların böyüklüyü b�lk� d� �r�b 

istilası qar�ısında itirdikl�rd�n daha da böyük olacaqdır. 

 

- Bu durumda, olasılı Az�rbaycan Türk Dövl�tinin �ovinist olma 

sıqnalları verilm�y� ba�layacaqdır. Bel� böyüm� ehtimalı Az�rbaycanın 

ça�da�lı�ına, demokratikliyin� böyük darb� endir�c�kdir.  

 

Federalizmin dayaq t�m�ll�rinin g�r�kc�si demokratik rejimdir. 

Federal dövl�tin yaranması üçün sür�cli ça�da�lıq v� skolar g�li�m� 
g�r�kir. Bu d�n�yimd�332geç�m�y�n bir mütl�qçi sistemin içind� federalçı 

uyumsallı�a yer yoxdur. Bugün, federal tezl�rinin ortaya qoydu�u 

bahanaların ba�ında irançılıq dü�ünc�sini savunma amacı durmaqdadır. 

�übh�siz ki, bu tezl�ri nümay�nd�lik ed�nl�r içind� çox v�t�nsev�r 
Az�rbaycanlılar da vardır. Ancaq kimil�rin ür�k yan�ısıyla, kimil�ri is� 
dü�m�n sifari�il� bu qonuya yaxla�masına baxmayaraq n�tic� bölg� üçün 

f�lak�tlidir. Bu sistemin örtüyü altında tarixs�l g�rç�kl�r gizl�nib, etnik 

kütl�l�r yenid�n m�rk�zçi dü�ünc� sistemin� sürükl�n�c�kdir. 

Hakimiyy�ti �lind� saxlamaqda olan Farsçı rejim yava�-yava� �ran birliyi 

v� v�hd�ti adına geçmi�d�ki �ritm� politikasına ba�layaraq ba�qa 

etnikl�rin yenid�n t�slim halına g�lm�sin� imkan yaradacaqdır. Farsçı 

                                                 
332 imt�handan, sınavdan 



federal rejimin yeni politikası, dünya icmasının diqq�tini azdırma�a, 

formada yenil��mi� �ran h�qiq�tl�rind�n yayındırma�a yo�unla�acaqdır. 

�ran m�rk�zli panFarsçı sistemli Teharan hakimiyy�ti siyasi bankrotdan 

x�las olmaq üçün ekonomi v� ticar�t bazarlarını geni�l�ndirm�y� çalı�ıb 

ticari rü�v�t (öz�llikl� petrol) vasit�l�ril� iri dövl�tl�ri özün� yanda� 
etmeye çalı�acaqdır. Demokratiya adına bölg� siyas�tini, Türkiyy� v� 
Az�rbaycan ba�da olmaqla siyasi, ekonomi, t�hlük�sizlik sah�l�rind� 
qurma�a ba�layacaqdır. Bu iki Türk ölk� il� t�hlük�sizlik ili�gil�rini 

günd�lik hal� g�tirm�kl�, onların milli qay�ılarını kölg�d� buraxma�a 

çalı�acaqdır. V� ... 
 

Göründüyü kimi yenil��mı�, metodikl��mi� �ran m�rk�zli  Farsçı 

federal formullu h�r hansı dövl�t sistemi a�ıla g�l�n �n aldadıcı v� yeri 

g�l�rs� �n popular antiAz�rbaycan dövl�tçilik metodu olacaqdır. Aydındır 

ki, varolası h�r tipli �ran adlı federal sistemind� Az�rbaycan v� ba�qa 

sömürül�n etnik t�rkibl�rin hakimlik payları bugünkü durumdan daha cox 

olacaqdır. Amma bu Farslıq sisteminin d�yi�ib ba�qa sistem olması  

anlamına g�lm�m�lidir. Niy�ki, bu növ reformların mahiyy�ti milli-siyasi 

bataqlı�a sürükl�nmi� panFarsist rejimini yava�-yava� böhrandan 

qurtarmaq v� onu yenid�n hakim etm�kdir. H�m d�, do�al olaraq bu 

qondarma reform örtüyü altında Fars olmayan mill�tl�rin �t��ini 

söndürm�k siyas�ti yatmaqdadır. Onsuz da, rejimin gizli orqanlarında bu 

gedi�in sonucları çox t�dirginlikl� müzakir� olunur. Farsçı rejimin 

y�qinin� gör�, bütün t�dbirl�rin �ks halı çıxmazdan-çıxmaza girm�kdir. 

Rejim, bu yalan oyunların uzun sür� d�vamlı olabilm�y�c�yini bel�, h�r 
k�sd�n yax�ı ba�a dü�ür. �rqçı rejim bilir ki, h�r hansı aldadıcı siyas�tin 

d�vam edebil�c�yi mümkün deyildir. �ovinizm, artıq ba�a dü�übdür ki, 

�sir mill�tl�rin xızlı kütl� ayaqlanmasının qar�ısında yaranan �ng�ll�r 
darma-da�ın olub aradan ged�c�kdir. Bu üzd�n hakim sistem, qar�ısında 

olan milli qalxı�ları ç�li�gili böhranlara sürükl�m�k çabalarına yeni 

boyudlar �kl�y�c�k, milli h�r�k�tl�ri içd�n parçalamaq yolunda sınır 

ixtilaflarına, xalq sava�larına, ekonomik girizl�r�, sosial �ng�ll�r�333,inanc 

v� dins�l ayrımçılıqlara meydan açacaqdır. PanFarsizmin ist�r hakimiyy�t 
qolu, ist�rs� hakimliyy�t altirnativl�rinin milli h�r�k�tl�r� qar�ı bir m�nalı 

                                                 
333 i�sizlik, uydurucu, f�h�a, qaçaq v.b. 



 303

Farsçı baxı�ları vardır. PanFarsizm� gör�, i�-i�d�n keçm�d�n milli 

m�s�l�ni mill�tl�rin öz içind� psikolojik çıxmaz antinomi 334  ç�li�gil�r 
için� sürüm�k g�r�kir. Bel� ki, topu mill�tl�r arasına yuvarlatmaqla �n 

azından ortalı�ı h�ll olmaz sor�ularla bulandırmaq lazımdır. Farsçı rejim, 

30-illik t�crüb�sil� mill�tl�r sorunun �r�b saçına çevirm�y� çalı�ır. Bu 

yolda yalnızca duyarlılıq g�r�kir. Mill�tl�rin qurtulu�çu orqanlarının 

qar�ılıqlı duyarlılı�ı, içd�n dialo�u bu rejim qar�ısında �n ön�mli v� h�yatı 

iqdamdır. Yalnız sür�kli kordinasiyon v� birg� yürüm� imkanlarının 

yaranmasıyla ortaq h�d�f� varmaq olar. Rejim� mill�tl�r arasında nifaq 

salma imkanı verm�m�k g�r�kir. Rejimin basdı�ı �n h�ssas nöqt�l�rd�n 

biri iki mill�t arasında olan torpaq sınırı v� mill�t g�rn��m�sidir. Rejimin 

bu haqdaki siyas�ti çox gizli v� mızıdır. Bel� ki, b�lli bölg�l�rd� iç-iç� 
girmi� etniks�l v� sınırsal sorunların körükl�nm�si üçün özün� ba�lı olan 

casus amill�rd�n olduqca yararlanır. �ki mill�t, qarda� kimi iç-iç� ya�ark�n 

bir-birin� qar�ı qoyur. Rejim, bu siyas�til� önc� iki mütt�viq olmaq 

g�r�yind�n olan iki mill�tin birliyini da�ıdır. Ikincisi is�, özünü qurtulu� 
qar�ıtlı h�d�fd�n qaçındırır. Örn�yin rejimin barma�ıla qarı�dırılan 

Az�rbaycan-Kürdüstan il�gil�ridir. Kürdl�rin aydın g�l�c�yini qaranlıq 

ed�c�k d�r�c� ön�mli olan torpaq tamahlarıdır. Kürdl�rin Az�rbaycandan 

yer qoparma kimi qı�qırtılarının arxasında k�sinlikl� Tehran rejimi 

dayanmaqdadır. Kürdl�r bu yolda �ran rejimin oyununa g�lm�m�lidirl�r. 
Rejimin bu hil�çi politikasının amacı Türk-kürd arasında etnik problemi 

yaratmaqdır. Bu g�rginliyin oca�ına odun qoyan  Farsçı rejimin yalnız öz 

b�qası üçün çalı�masını görm�k g�r�kir. Bel� olan halda, kürdl�rin üz�rin� 
böyük gör�v dü�m�kd�dir. N� yazıq ki, rejimin �lil� ortaya atılan bu 

                                                 
334 Antinomi Yunancadan alınmı� iki sözün birl��m�sidir. Zidd v� Qanun v�ya Qar�ıyasa. 
Bu h�r m�nti�in qar�ısında h�m�n bir m�nti�in qar�ılı�ıdır. Daha çox Alman Filisof 
Kant,ın dünya üz�rind� verdiyi 4 f�rziy�nin teorik adıdır. Kanta gör�, dünyanın varlıq 
f�ls�f�si 4 matimatiks�l v� fiziks�l antinomil�r üz�rind� fırlanmaqdadır. Dünya vark�n 
bu dörd Qar�ıyasa bir-birini mütl�qlikd�n salacaqdır. Sad� olaraq Kantın Antinomil�ri 
bunlardır. 1) Dünyanın/kayinat/ sınırı var. Dünyanın sınırı yoxdur. 2) Bütün, sosuzad�k 
bölünmü� atomlardan olu�mu�dur. Bütün, bölünm�z atomlardan olu�mu�dur. 3) H�r 
�eyin g�r�k�n ba�lantılı�ı vardır. Heç bir �eyin g�r�k�n ba�lantılı�ı yoxdur. 4) Dünya 
varlı�ı g�r�k�n bir varlı�a ba�lıdır. Dünya varlı�ı g�r�k�n bir varlı�a ba�lı deyil. Bu dörd 
Antinomi ç�li�ginin t�m�l açılı�ı yuxarı düz�n� gör�, Nec�lik, K�sinlik/Netlik/, 
Ba�lantılıq v� Varlılıq dürdlügüdür. Bu qonularda d�rin bilgil�r üçün internet il�ti�imil� 
Wikipedia, Antinomi, Kant açarlarını axtarın. 



vaxtsız bölücü siyas�t, kürdl�rin b�zi eqoist335liderl�ri t�r�find�n günd�m� 
g�lir. 

 

Rejim, öz stratejik do�runtusunda milli h�r�k�tl�r içind� olan 

yumu�aq ��xsl�ri d� gözd�n qaçırmayır. Farsçı rejim, bu yolda çe�idli 

yönt�ml�r d�n�yir, milli f�allar üz�rind� çe�idli yönt�ml�r i�� salır. 

Popular adları diqq�tl� izl�yir.  

 

PanFarsist dayr�si bu siyas�tl�ri il� h�m d�, t�kl�nmi� etnikin� 
mütt�fiq axtarır. Rejim, öz g�l�c�yinin nec�ligini hamıdan yax�ı bilir. Bu 

üzd�n, var olan sistemin qorunması üçün, ölk� içi bütün etniks�l, siyasal, 

sosial, hüquqsal, dins�l t�hdidl�rin i�l�nilm�si rejim� gör� tanrı �mri kimi 

ortaya qoyulur!  
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13. BÖLÜM 
 

Az�rbaycan Milli Dövl�tçiliyi qar�ısında                  

 

�ran Federal Dövl�tçiliyi 
 

(Taktikalar, pozisiyonlar!) 

 

Sözsüz ki, milliyy�tind�n asılı olmayaraq bütün irançı s�lt�n�tçil�r, 
irançı solçular, irançı liberallar, paniranist qiyaf�tin� girmi� panFarsistl�r, 
irançı mücahidl�r, irançı ümm�tçil�r hamısı bir yerd� “�ran m�rk�zli Fars  

dü�ünc� sistemi” içind� yer alırlar. El� buna gör� d� çar�sizlikd�n 

zavallı�a do�ru sürünm�kd� olan �ran dövl�tçiliyini �n kötü durumda 

“�ran federal dövl�tçiliyi” formasında görm�k ist�yind� olacaqlarında heç 

�übh� qalmır. Tebii ki, bel� durumun yaranması tam normal g�li�m� kimi 

qar�ılanmalı v� ara�dırılmalıdır. Bu dü�m�n c�bh�sinin olu�ması, ilk 

etablarda b�zi iç t�zadlar üzünd�n �ng�ll�ns� d�, qaçırılmazdır. 

Az�rbaycam Milli H�r�katı (AMH) n� q�d�r tez bu g�rç�yi q�bul ed�rs� o 

q�d�r aydın v� c�sar�tli addım atma�a ba�layacaqdır. Az�rbaycan Milli 

H�r�katı (AMH) önc� öz içind� olan milli ideyasızlı�ı aradan qaldırmalı, 

özünü milli h�r�katın ruhuna ba�lamalıdır. AMH, ba�ı üstünd� gün�� kimi 

i�ıq saçan milli ol�u v� ülkü vark�n ba�qa d�n�m�l�ri öz beyinind�n 

söküb atması g�r�kir. K�sinlikl� AMH-in milli-siyasal çalarlardan u�urlu 

qurtulu�unun �ahaçarı Azerbaycan Türkçülük f�ls�f�sidir. H�r hansı 

bahana üzünd�n AMH sürükl�n�rk�n maraqlı gücl�rin siyasal duza�ı 



altına keç�rs�, u�urları da bir o q�d�r duruqlamaya u�ratılacaqdır. Buda o 

dem�kdir ki, gücl�nm�kd� olan milli h�r�katın ideolojik yönt�mi 

dayandırılacaq v� onun yerini siyasallıq alcaqdır. Baxmayaraq ki, 

Az�rbaycam Milli H�r�katı bir qurum, partı, örgüt336  olaraq t�rif olası 

deyildır. Ancaq bunu da unutmaq olmaz ki, h�r hansı milli-qurtulu� 
h�r�katı k�sinl�kl� birg� milli ideyaldan qaynaqlanmalı v� ideyanın içind� 
birl��m�lidir. Örn�k olaraq Az�rbaycam Milli H�r�katına önd�rlik 

iddiasında olan h�r hansı qurum v�ya ��xs qeydsiz-��rtsiz “Güney 

Az�rbaycan Dövl�tçiliyi” dü�ünc�sini ana t�m�l dü�ünc� kimi 

m�nims�m�li337 v� onu yalnız tam ba�ımsız v� özgür formasında t�rif� 
etm�lidir. 

 

“M�n qurtulu�çuyam”, 

 

”M�n istiqlalçıyam”, 

 

“M�n güneyin ba�ımsızlı�ını h�r gec� yuxuda görür�m” 

 

kimi ifad�l�rin �ks s�dası da eyn olmalıdır. Bu �üarları ver�n h�r 
hansı qurum v�ya ��xs ist�r-ist�m�z “Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü 

Dü�ünc� Sistemi” içind� yerl��ir. Ancaq h�min �üarları siyası koridorlarda 

çeyn�-tüpür ed�nl�rin harada yerl��m�si d� böyük sorum da�ıyır. 

Sadalanmı� örn�kl�ri biraz açaq! 

 

“M�n qutulu�çuyam” amma filank�sl�r v� maraqlı gücl�r bunu 

qebul etmirl�r, n� yapalım!? 

 

“M�n istiqlalçıyam” amma Avrupa v� Amerika h�l�lik �ranın 

da�ılmasını arzu etmirl�r. N� yapalım!?  

 

“Onlar h�l�lik bizim qurtulu� v� istiqlal �üarlarımızı öz imperya 

maraqlarına uy�un görmurl�r.” Yax�ı olar ki, onların ist�yi reformlarla 

razıla�aq. H�l�lik �n dahiyan� ist�yimiz “Federalizm” ola bil�r.  

                                                 
336 t��kilat 
337 özününki bilm�li 
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Bu kimi ikili standardlı oyunçuların yeri haradır? Dedik ki, 

milliyy�tind�n, ya�adı�ı yerd�n, soyundan, dinind�n asılı olmayaraq “�ran 

M�rk�zliyind�” milli azadlıq axtarı�ında olan h�r hansı qurum v�ya ��xs 

ist�r-ist�m�z “�ran M�rk�zli  Farsçı Dü�ünc� Sistemi” ç�mb�rind� 
yerl��ir. Bu bir normal yerl��imdir. H�r hansı “Önc� �ran, onun içind� 
Az�rbaycan” iddiasında olanın yeri b�llidirs�, Az�rbaycanın 

ba�ımsızlı�ını yuxusunda gör�n, amma günd�m� “Federal” soluqanları 

da�ıyanların yeri hardadır!? Bel� ikili standardlı davranı�ların da yerl�ri 
b�llidir. B�s onların Az�rbaycam Milli H�r�katı (AMH) içind�ki 

maraqlarını neç� görm�k olar?  

 

Birinci qurumun durumu normal sayılarsa bel� ikincil�rin 

durumunu da normal saymaq mümkün olar mi?  Sözsüz ki, ikili standardlı 

qurum v� ��xsl�rin ortaya qoyduqları davranı�lar, h�r hansı h�qiqi 

Az�rbaycan Türk mill�tçisini dü�ündür�n özn�l v� n�sn�l sorundu. Sözsüz 

ki, h�r hansı Az�rbaycanlı f�alın v� ya qurumun panFarsizm dü�ünc� 
dördgenind�338 olması arzu edilm�z v� acı olaydır. Ba�qa sözl�, dü�ünür 

insanımızın n�sn�l v� özn�l uyumsuzlu�u, Az�rbaycan Milli H�r�katı 

üçün balta hökmü oynanır. “�ran m�rk�zli Farsçı dü�ünc�” Az�rbaycan 

Türk Mill�tin� gör�, bir dü�m�n tezidir. Onun sıralarında yerl���n is�, 
Türk olmasından asılı olmayaraq öz mill�tinin dü�m�ni v� �n azından 

cahili sayılır.  

 

Güneyin milli azadlıq h�r�katının d�rinl��m�sil� yeni liderl�r 
do�acaqdır. Do�ulan liderl�r diqq�t m�rk�zind� olaraq dost-dü�m�nin 

hesablarına daxil olacaq. Dü�m�n v� Maraqlı gücl�r, ortaya çıxacaq h�r 
yeni liderin ya�amını v� çıxarlarını bütün inc�likl�ril� gözd�n 

keçir�c�kdir. H�r ölk� v� güc m�rk�zinin yeni liderd�n v� ya liderlikd�n 

özün� aid gözl�ntil�ri ortaya çıxacaqdır. Bu günkü evr�ns�l dünyada bu 

davranı�lar çox normaldır. Ancaq, bir milli lider v�ya liderlik üçün öz 

mill�tinin g�l�c�yind�n ba�qa ikinci maraq dayr�si gözl�nilm�zdır. Dedik 

ki, milli h�r�kat bütöv olmadı�ına gör�, onu izl�y�n özl�rl�, özg�l�r 
arasında bir o q�d�r d� m�saf� yoxdur. M�saf�nin b�lli ülçüy� g�lm�si 

                                                 
338 ç�rçüv�sind� 



sava� meydanının geni�l�nm�sil� ilgilidir. Bir yandan Tehran panFars 

rejiminin basqıları, ba�qa yandan is�, sadalanmı� b�lli n�d�nl�rd�n dolayı, 

Az�rbaycan Milli H�r�katı h�l�lik fikir t�mizliyi a�aması içind�dir. Bu 

üzd�n, ona yana�ım t�rzi olduqca inc� v� h�ssas olmalıdır. 

 

Federal �üari ver�nl�r 
 

K�sin olmayan faktlara gör�, Güneyin g�l�c�yi il� ba�lı 
Federalizm formolunu dü�ün�nl�r d� az deyildir. Durumun olumlu yönün� 
baxarsaq, artıq avtonomi339 kimi formolların  zamanının bitm�si aydınca 

görünür. El� ki, h�tta 1945-46 ci ilin milli hakimiyy�tini örn�k alanlar 

bel�, artıq �randa avtonomi sistemin olaca�ının bitm�sini deyirl�r.  
 

Bu üzd�n Az�rbaycanın g�l�c�yi üçün �n azından v� �n dayaz 

proqnos baxımından bir federal sistemin odaqları gürün�bil�r. Sözsüz ki, 

federal �üarı ver�nl�rin geni� k�siminin zaman-zaman mövqe d�yi�m�si 

v� d�rinliy� sarı ir�lil�m�si günd�n-gün� xızlanmaqdadır. Bu versiyaları 

göz� alaraq günd�m� Federal dam�ası vuranların v�ya yaxın g�l�c�kd� 
bel� hökm� qatlanmaq zorunda qalanların sırasını a�a�ıdakı tipl�r� gör� 
bölm�k olar: 

 

�ran  M�rk�zli  Farsçı olu�um. 

�ran  M�rk�zli Az�rbaycanlı qrup. 

 

A. �ran M�rk�zli  Farsçı olu�umun alt yapıtları: 
 
A.1: Ümm�tçi k�sim “�ran �slam Cümhuryy�ti, Siyasal �ii�çi 

quruplar, Ya�ıl H�r�kat adıyla ön� çıxan geni� alanlı antı hakimiyy�t 
qurumlar/ M.H.Mus�vi, M.K�rrubi/ ...” 

 
A.2: S�lt�n�tçi k�sim “panFarsist opozisiyon, Paniranist 

partiya, Kavian qurupu,...” 

                                                 
339 muxtariyy�t 
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A.3: Klasik �ran tipli liberal k�sim “�ran Milli C�bh�si, 

Azadlıq Nehz�ti, Mill�t partisi, �ran partisi,...” 
 
A.4: Oportonis solçu k�sim “Tud� partiyası, F�dayi �ks�riyy�t 

qurupu, Rahe Karg�r (��çi yolu)...” 
 
A.5: �ran tipli Sosial-demokrat meylili k�sim “Xalqın 

Mücahidl�ri, Respoblikaçılar,...” 
 
A.6: Rakidal solçu k�sim “F�dayi �q�liyy�t qurupu, 

Kommünistl�r,...” 
 

B. �ran M�rk�zli Az�rbaycanlı qrupun alt yapıtları 
 
B.1: Klasik (�rançı) Türk milliyy�tçi k�sim “ Varlıq D�rgisi,...” 
 
B.2: Federalçı Sol k�sim “ Firq�çil�r, Az Sosialistl�ri, 

Azkomçular...”  
 
B.3: �kili Standardlı Az.milli k�sim “ ��ms T�briz qurupu,...” 
 
B.4: Milli Müarifçi Türkçü k�sim “Dilmanc d�rgisi,...” 
 

A.1: Ümm�tçi k�sim “�ran �slam Cümhuryy�ti, Siyasal �ii�çi 
quruplar,...” 

 

Adından da b�lli oldu�u kimi �ran �slam Cümhuriyy�ti k�skin bir 

ümm�tçi rejimin örn��idir. Bu rejimin özlügünd� ümm�tçilik tezistl�ri 
durdu�u üçün �idd�tl� �r�bçidir. Kökü �r�b tarixind�n g�ldiyi üçün onun 

etgisind�n uzaqla�ma kimi bir �ansı yoxdur. Bu rejimin h�r hansı politika 

qavramlarından asılı olmayaraq canmayasının �r�bçilik olmasından �übh� 
edilm�m�lidir. Niy�ki, islam f�ls�f�sinin bütün xarekter örn�kl�rinin 

�r�bl�rd�n alınması, ya�anan hikay�l�rin yerinin is� �r�bistan olmasının 

t�m�lind� yalnız �r�bçilik f�ls�f�si yata bil�r. Dem�k ki, kökü �r�b 



kültürü, ifad�si �r�b dili, hikay�si �r�b tarixi v� eyl�ms�lligi �r�b kimliyi 

il� yo�rulmu� bir ideolojik biçimin siyasi anlamına yalnız öz baxı� 
açısından baxmaq do�ru ola bil�r.  

 

Fars v� Türk kültürl�rin� d�rind�n kölg� salan din amilinin 

islamiyy�td�n asılı oldu�una gör�, bu iki mill�tin yaxınlıq izl�rini yalnız 

�ii� ümm�tçilik birliyi ç�rçiv�sind� ara�dırmaqla bilims�l ip ucuna çatmaq 

mümkündür. Miladı 7-ci yüzillikd�n üzü b�ri bu iki ayrı mill�tin iç-iç� 
girm� olayında ortaq �r�bl��m�nin etgisini görm�m�k olmaz! El�, m�hz 

bu üzd�n ill�r boyu iki kültürün bir arada tutulması mümkün olmu�dur. 

T�m�l kimlikl�rind� bütünlükl� ba�qa-ba�qa uluslar olan Türk v� Fars  

varlıqlarının qalib-m��lublar kimi bir yerd� ya�amasını bir sentez kimi 

sa�laya bilmi�dir. Sözsüz ki, h�r hansı ümm�tçi federal �üarı is�, yalnız 

ümm�tçilik panizminin ç�rçiv�sind� dü�ünülm�li v� sonuca varılmalıdır. 

Ümm�tçi �üarı altında yerl��m� hüququnun yalnız müs�lman ümm�t� aid 

oldu�u üçün kök v� sınır ba�lılı�ı olan ulusçuluqla ümm�tçilik arasında 

do�al birl��im nöqt�sı yoxdur. Bir çox Türk aydınlarının ortaq barı� 
nöqt�si axtarı�larına böuük say�ınlıq göst�rm�kl� yana�ı, etiraf etm�liyik 

ki, �ran rejimi biçimind� sisteml��mi� fondamentalist-�ovinist islamın 

Türklüy� yana�ım dü�ünc�sinin olumlu yönt�mi yoxdur. Zaman-zaman 

olmasının siqnalları da yalnız aldadıçı v� qondarmadır. Örn�k olaraq 

Türk-�slam dünyasına qar�ı Ortadoks-Protestant-Qriqori(Grigory)-�ii� 
(Rusiya-Yunanistan-�rm�nistan-�ran) birliyinin n� d�rinlikd� anti Türk 

bir ç�mb�r oldu�durmasını göst�rm�k olar. Son ill�rd�, Tehran 

hakimiyy�tinin ikiy� bölünm�sil� yana�ı b�zi stratejik ara�dırma 

m�rk�zl�ri t�r�find�n sınav olaraq ortaya atılan ümm�tçi federal 

söyl�minin özül amaclarına baxarsaq qonuma340 daha aydınlıq g�tirmi� 
olacayıq: 

 

• Milli-etnik qurumları içd�n da�ıtmaq v� �n azından onları iran-

islam ç�mb�rind� kontrol etm�k.  

• �ran-islam sentezinin mill�tl�r arasında yerl��m�sil� g�rç�k                       

milli kimlik bilincini yox etm�k. 

                                                 
340 mövzüy� 
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• �ran içind� var olan milli h�r�k�tl�rinin dü�ünc� ölçüsünü federal 

solu�anları altında dondurmaq. 

• Rejimin üz�rin� qonan milli üsyanları liberaliz� etm�kl�, ipucunu 

�ld� saxlamaq. 

• Siyasi �ii� ümm�tçiliyin m�rk�zi sayılan �ranın da�ılma sür�cini 

�ng�ll�m�k. 

• Bütöv Az�rbaycan dü�ünc�sinin t�dirginliyi bütün �ovinist 

dayr�l�rd� oldu�u kimi fondamentalist islam hakimiyy�tini d� 
d�rind�n fikr� salmaqdadır. Az�rbaycan Türkünün federal �üari 

altında m�rk�zçiliy� ç�kilm�si v� Tehran kontrolunda bütövlük 

sevdasından uzaqla�ması irqçı Farsçı rejimin �n ba�da g�l�n 

stratejik anlayı�ıdır. Bu üzd�n bu anlayı�ı u�urla h�yata keçirm�k 

üçün Az�rbaycanda sür�tl� canlanmaqda olan bütövlük ruhunu 

Güney, Quzey f�rqliyin� ç�km�y� çalı�ır. 

• Yalnız Az�rbaycan deyil, h�m d� ba�qa xalqların milli 

ayaqlanması Tehran hakiml�rini d�rin qorxu için� sürükl�mi�dir. 

Rejim bel� dü�ünür ki, �g�r Az�rbaycan Milli H�r�katını tabdan 

salarsa, ba�qa milli h�r�k�tl�rin önl�nm�sı çox rahat ��kild� 
mümkün olacaqdır. buna gör�, bütün gücüyl� Az�rbaycan milli 

h�r�katını d�rinlikd�n uzaqla�dırma�a çalı�ır. 

• Tarixs�l Türküstanın yenid�n ba� qaldırmasının önünü almaq üçün 

iki dominant �ovinist vardır. Rus v� Fars i�birliyi bu ikiliyi 

olu�durur. Farsçı rejim bu qonuda böyük ortaqdan y�ni Rusiyadan 

geri qalmasın diy� bütün �eytan oyunlarına girm�kd�n ç�kinmir. 

• 2010-cu �ran cümhurba�qanlı�ı seçimind�n sonra v�lay�t 
diktatorlu�una qar�ı Ya�ıl h�r�katı ortaya g�ldi. Bu h�r�k�tin ilk 

görüntüsü demokratik ist�kl�rin ortaya g�lm�sil� yana�ı bu haqlara 

qar�ı dir�n�n bir müxalif�t v� hakimiyy�t toplusunu ortaya qoydu. 

Din totalizmind�n qurtulu� ümidi yenid�n �sir mill�tl�rd� dirildi. 

Prosesinin ba�lanması h�r k�s t�r�find�n ümidvarlıqla izl�nirk�n, 

Türkl�rd� d� diqq�tl� t�qib olundu. Lakin, bu ümidvarlıq 

ba�lamadan ümidsizliy� u�radı. Ya�ıllar, milli haqlar qonusunda 

hakim rejimin tutumunu t�krarladı. Az�rbaycan Milli H�r�katının 



Ya�ıllara qar�ı tutumu s�rt oldu. Haqlı olaraq AMH-ı rejimin bütün 

qollarının antiAz�rbaycan oldu�unu v� özgür milli siyas�t 
sür�c�yini göst�rdi. Ya�ılçı liderl�r Az�rbaycan Türkl�rini Tehran 

siyas�tin� bula�dıramadı. Milli simg� halina g�l�n Traxtur futbol 

taxımının yarı�ına g�l�n yüz minl�rc� Az�rbaycan Türkünün ya�ıl 
deyil m�hz qırmızı bayraqlarının mesajı b�llidi. Az�rbaycan 

h�r�katının özün� öz�l olmasını kims�l�r unutmasın! Bu mill�tin 

amacı �ran c�h�nn�mind�n qurtarmaqdır. Az�rbaycanla birlikd� 
�ran adlanan ölk�nin öz�l milli bölg�l�ri d� rejimin ikinci maskalı 

liderl�rin oyununa g�lm�dil�r. 

• Ya�ılların daha açıq v� netc� federal t�vizl�ri gözl�nilir. Bölg�s�l 
d�yi�iml�r� baxaraq �ran adlanan dövl�tin son baharı 

ya�anmaqdadır. Ya�ılların geni�l�nm�si v� ciddi alternativ kimi 

ortaya g�lm�sinin arxasında Amerika v� Avrupa Birliyi (AB) kimi 

gücl�rin dayanmasını göz� alarsaq bu qurum t�r�find�n federal 

�üarının tez bir zamanda ortaya qoyulmasına tanıq olacayıq. Çünki, 

ça�da�, demokratik v� sekolar �üarlarına xo�gürülü yana�an 

ya�ıllar üçün milli d�y�rl�rin göz ardı edilm�si olumsuzdur. Buna 

Ya�ıl liderl�r ist�m�s� d�, dayaqları ist�y�c�kdir. Ya�ıl liderl�r is�, 
Az�rbaycanın olmadı�ı yerd� u�urdan söz açılmaz m�ntiqini göz�l 
bilirl�r. Peki, bel� olarsa, Az�rbaycan Milli H�r�katını n� kimi tale 

gözl�yir? Bu böyük bir sorundur. Bir t�r�fd� �ran adlanan ölk�d� 
rejim açılımı, ba�qa yanda is�, Az�rbaycanın milli qurtulu� v� 
istiqlal qonusu ortadadır. Ya�ıl H�r�katının olu�ması v� 
geni�l�nm�si Az�rbaycanlıları iki yol ayrıcında qoyabil�r. �ran 

islam rejiminin d�rhal aradan getm�sini bölg�d� ya�ayan 

milyonlarca insan toplusu kimi Türkl�rd� arzu edir. Bu rejim 

bölg�nin, b�lk� d� dünyanın �n v�h�ı, geriçi v� qanmaz dövl�t 
sistemidir. Ya�ılçı liderl�r is�, bu rejimin ilk quranları v� islam 

�i�çiliyinin m�kt�bind�n çaxan siyasil�rdir. Ancaq, h�min siyasi 

�i�çilik t�rbiy�si almı� bu liderl�r növb�ti olaraq aldadıcı 

slo�anlarla ist�nil�n mill�tl�rin özgür h�r�katına kölg� salabil�rl�r. 
Az�rbaycan Türkl�rinin bu arada çox ön�mli rolları vardır. AMH-ı 

öz ba�ımsız v� tam müst�qilliy� yön�lik siyas�til� ba�qa milli 

h�r�k�tl�ri d� öz yanında saxlama�ı bacarmalıdır. Y�ni, iki 
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c�bh�d� mücadil� etm�k g�r�kir. V�lay�tçil�rl� v� Ya�ıllarla! 

Amma �slind� bu ikisin� d�, bu ikisind� ba�qa irançı alternativl�r� 
d�, bir gözl� baxmaq g�r�kir. �rançı Fars �ovinistl�r!         

 

A.2: S�lt�n�tçi k�sim “panFarsist opozisiyonu, Paniranist partiya, 
Kavian qurupu,...” 

 

Özl�rini �ran �ahlı�ının varisi kimi gör�n Ariyaçı dü�ünc� 
sahibidirl�r. PanFarsizmin �n güclü dü�ünc� alanı olan s�lt�n�tçil�rin �n 

d�yi�m�z öz�llikl�ri Türkçülüy� olan d�rin kin v� nifr�tl�ridir. 1979-cu il 

�slamçı devriml� yerd�n-yer� sürükl�n�n hakim P�hv�vi rejimind�n sonra 

böyük alanda paniranistl�rin d� parlayan ulduzu sönmü� oldu. Ancaq 

islam hakimiyy�tinin etnik sisyas�ti �sasında b�zi paniranistl�r� yaratdı�ı 
��rait n�tic�sind� bu antiTürk qurum yenid�n c�sar�tl�n�r�k islam qılı�ına 

girm�yi bacaran k�simil� hakimiyy�tin stratejik siyas�tinin m�rk�zl�rin� 
soxulma�ı bacardı. Bu qurum ist�r ölk� içind�, ist�rs� d� dı�arıda böyük 

mali qaynaqlara yiy�l�ndi. Statuslara gör�, Amerikanın finans 

m�rk�zl�rind� Y�hudi, �rm�ni v� Yunanlı labil�ri il� sıx �m�kda�lıqdadır. 

El� m�hz  h�min mali m�rk�zl�r vasit�sil� bu ölk�nin siyasi dayr�l�rind� 
söz sahibi olmu�dur. Bu qurumun siyasi manovralarına baxmayaraq h�r 
hansı milli h�r�k�tl� qatı dü�m�ndır. Bunların iddiasına gör�, �ran adlanan 

yer �n q�dim zamanlardan t�miz qanlı – Ari irqı- v� qutsal  Fars  

mill�tinin m�kanı olmu�dur. Bu m�kan sonradan g�l�n axınlar vasit�si il� 
kirl�nmi�dir. Bu üzd�n bu kirli axınların t�mizl�nm�si g�r�kdir. Bu i�in 

t�kc� bir yolu vardır, Onları öz çirkablarından qoparmaq, “Ari” 

m�d�niyy�tin�, dilin�, ya�am t�rzin�  alı�dirmaq, t�miz v� qutsal “Ari” 

sif�tin� yara�dırmaq. Bu qurumun içind� yer alan “Paniranist Partısı” v� 
özl�rini “Z�rtü�tiztl�r” adlandıranlar d�st�l�r, qurumun �n geriçi, ifratçı 

panFarsistl�r olaraq tanınmaqdadırlar. Bu qrupların sözl�rinin �vv�li v� 
sonu yalnız Türk dü�m�nliyi il� �lam�tdardır. Bu qurumun siyasi irad�si 

is�, �ran dövl�tçiliyini yenid�n monarxiya 341  sistemin� qaytarmaqdır. 

Onun hazırkı siyasal simvolu P�hl�vi adlanan keçmi� �ahın o�lu “Rza 

P�hl�vi”dir. Son zamanlar geçmi� �ahın xanımı F�r�h v� o�lu �.R. 

                                                 
341 krallıq 



P�hl�vinin Az�rbaycana sevgi göst�rm�l�ri, �slam rejimind�n sonra 

“Demokratik-Parlamentalist Monarxiya �ran Dövl�t sisteminin federal 

formada olması mesajının ortaya atılması cox ilgincdir. “T�ki Az�rbaycan 

biziml� olsun yet�r” kimi ifad�l�rin qrup yön�ticil�ri t�r�find�n 

s�sl�nilm�si, �randa olan etniks�l siyas�tin k�sinlikl� d�yi�m�sinin izl�ri 
kimi d�y�rl�n� bil�r. Bu qrupun zehniyy�tin� gör�, Az�rbaycanın hakim 

rejim� qar�ı milli dir�ni�inin kontrola alınmasının böyük gör�vi onların 

üz�rin� dü�m�kd�dir. Çünkü, Koru�un342 g�rç�k evladları kimi bu dövl�tin 

b�qası üçün andlıdırlar. �ahçı opozisiyonun bir t�r�fd�n d�, Az�rbaycan 

Milli H�r�katından rejim� qar�ı su-istifad� etm� otopiyasını da 

unutmamaq g�r�kir. Bu k�sim� gör�, Az�rbaycan davasının boyutlarının 

milli m�s�l� oldu�una gör�, klasik  Fars  milliy�tçiliyi d� yenid�n öz 

t�k�ri üz�rin� qayıda bil�r. V� bu da onlar üçün bir fürs�t meydanı ola 

bil�r. Bu üzd�n bu günkü durumda “Az�rbaycan Milli H�r�katı”na bigan� 
qalmamaq v� onun potensiallarından kontrollu olaraq hakimiyy�t� qar�ı 
yararlanmaq g�r�km�kd�dir.  

 

Son ill�rd� federativ �üarlarıyla imic 343  qazanma�a çalı�an bu 

qurum, Az�rbaycan milli h�r�katına yaxınla�maq, onu bir yandan 

yolundan sapdırmaq, 344  diy�r yandan is� anti rejimçilikd� öz yanında 

yerl��dirm�y� çalı�acaqdır. S�lt�n�tçil�r bu iki strateji do�rultusunda ist�r 
vasit�siz, ist�r vasit�li yollarla AMH-ın içind� olan çatı�mamazlıqları 

öyr�nib h�min z�yif yerl�rd�n h�r�k�tin için� sızma�a çalı�acaqdır. 

 

Az�rbaycan Milli H�r�katına qar�ın, �ahçı qurumla islam 

hakimiyy�ti arasında coxlu ortaq nöqt�l�r olsa da a�a�ıda sıralamaya gör�, 
b�zi ayrıntıları diqq�t m�rk�zind�n qaçırmamaq g�r�kir: 

 

Bu qurum �idd�tl� ümm�tçiliy� qar�ıdır. Ümm�tçiliy� qar�ı 
oldu�unun kökü is� anti�r�b oldu�undan qaynaqlanır. �rançılıq-Farsçılı�ı 

                                                 
342 2.Kir 
343 etibar, imtiyaz 
344 caydırmaq, yuldan el�m�k 
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t�bli� ed�n bu qurumun antiTürk-antiAz�rbaycan olmasının �sas s�b�bi 

is�, bu iki mill�tin arasında olan tarixs�l sürtü�m�l�rdir.345 

 

�ran adlanan yerd� ya�ayan bütün qeyri  Fars  mill�t v� xalqların  

Farslıq içind� �ritilm�si bu qurumun d�yi�m�z dil�yidir. Hal buki, islam 

rejiminin �sas amacı etnik �ritm� siyas�tind�n daha çox �ran m�rk�zli 

ümm�tçi sistemin g�rç�kl�nm�sidir. T�bii ki, bel� ideyanın yaranması 

yolunda  Farsçılıqla qeri Farslar arasında a�ır çatı�malar qaçınılmazdır. 

 

P�hl�vi ça�ında, paniranist qurumların bütün h�d�fl�rinin 

arxasında �r�bçilikd�n qaçı� stratejisi dayanmı�dır. Bu qurumun g�n�l 
olaraq siyasi h�d�find� islamin �r�bçilikd�n uzaqla�dırılması var idi. 

Onlar, bir çox hallarda liberalla�ma h�d�fl�rini  Farsla�dırmayla yana�ı 
sürür, onun adını is� yenil��m� qoyurdular. Ancaq, bu çaba bir neç� k�r� 
sınansa da u�ursuz qaldı. 

 

A.3: Klasik �ran tipli liberal k�sim “�ran Milli C�bh�si, Azadlıq 
Nehz�ti, Mill�t partısı, �ran partısı,...” 

 

M��rüt� h�r�katı il� yana�ı yava�-yava� Avrupa sistemin� tanı� 
olan g�nc müarifçil�r çox keçm�d�n �rançı liberal k�simini qurmu�dular. 

Zaman sür�cind� klasikl��mi� bu k�sim h�r alanda çe�itli Avrupa 

formasını ön�rl�rk�n ya�adı�ı ya�am ad�t-�n�n�l�rd�n üzülüb bir çox 

m�qamda himay�sind� olan yabancı ölk�l�rin yerli amill�rin� çevrilirdil�r. 
��h�rçilik ideolojisi kimi b�lirl�n�n liberalizm, �ran durumundan asılı 

olaraq uzun zaman feodalizmin kölg�sind� v�ya ortaqlı�ında qalsa da, 

h�min dövrd�n etibar�n canlanma�a, bazar münasib�tl�ri il� yana�ı siyas�t 
alanında da u�urlar qazanma�a ba�lamı�dır. El� bu üzd�n hakimiyy�t 
dayr�l�rin� yaxınla�ma�ı, h�min k�simin açar fiqoruna çevrilm�yi 

bacarmı�dir.  

 

Az�rbaycanda da h�min m��rüt� zamanından ba�layaraq 

liberalizim canlanmı�dır. Az�rbaycan liberalları Tehran liberalizmil� i� 

                                                 
345 çatı�malardır 



birliyi ed�r�k S�ttarxan, Ba�ırxanın v� yüzl�rc� mill�t f�dayısının Tehrana 

sürgün gönd�rilm�sind� böyük rol oynamı�dır. Bu yeni idealojiy� ba�lı 
olan çevr� sonralar Xiyabanı v� Pi��v�ri h�r�katının yenilm�sind� siyasi 

meydanı �l� almı�, Az�rbaycana olmazın darbalar endirmi�dir. 

Az�rbaycan Türkünün xatir�sind�n qolay-qolay silinm�y�n “�hm�d 

Q�vam” bu k�simin bir örn�k siyas�tçisi kimi göst�ril� bil�r. ”�ran Milli 

C�bh�si, Azadlıq Nehzeti, Mill�t partisi, �ran partisi kimi adlar altında 

f�aliyy�t göst�r�n bu antiTürk-antiAz�rbaycan k�sim, siyasi ideolojid� 
h�mi�� s�lt�n�tçil�rin xadimi olmu�dur. �ran liberalizmi öz dirç�li�ind�n 

b�ri, heç zaman müst�qil siyasi irad� sürdür� bilm�mi�dir. �ran 

liberalizminin �n zirv� zamani �übh�siz “M. Müs�ddiq”l� ba�lıdır. 

Liberalizmin �n milli v� h�qiq�t�n mill�t sev�r lideri “M. Müs�ddiq”in 

qıssa ba�baxanlıq dövrünü müst�sna ed�rs�k �ran liberalizmi ömrü boyu 

siyasi alanın birinciliyind� dayana bilm�mi�dir. Bu qurum ist�r �ahlıq-

ist�rs� �slam Cümhurisi zamanında �ran rejiml�rinin tam güv�nini qazana 

bilm�mi�dir. �n son bir liberal (özl�rini “milli-m�zh�bi” s�sl�ndirirl�r.) 
Xumeyninin �lil� ba�baxan qoyulmu�, el� h�min adamın elil� d� vurulmu� 
T�briz do�umlu M. Bazergan olmu�dur. Mehdi Bazergan T�brizd� 
“Ba��ümal” adlı fotbol meydanında 50-min v�t�nda�ının qar�ısında 

Türkc� qonu�maqdan aciz qalınca  Farsca bel� söyl�mi�dir: “EY 

M�LL�TE BOZORGE M�N! M�RA BEB�X��D KE, BE Z�BANE 

MAD�R�Y�M NEM�T�VAN�M H�RF BEZ�N�M. M�N 

F�RZ�NDE NAX�L�FE �N MELL�T H�ST�M!” “(Ey m�nim böyük 

mill�tim m�ni ba�ı�laki, öz ana dilimd� danı�a bilmir�m. M�n bu mill�tin 

nax�l�f o�luyam!). Dünya liberalizmin� xas oldu�u kimi sözü b�z�k-

düz�k edib mill�t� yedizdirm�k, el� �ran liberalizmin� aid olan öz�llikdir. 

Bu qurumun Az�rbaycana baxı�ını a�a�ıdaki kimi sıralamaq olar: 

 

Az�rbaycan �ranın qopulmaz g�lir qayna�ıdır. �st�r bazar 

ekonomisi, ist�rs� k�nd t�s�rrüfatı açısından, Az�rbaycanın öz�l yeri 

vardır. Az�rbaycan Türklük hayat f�ls�f�si ç�tiri altından qurtarmalı, Fars  

t�rbiy�si olmalıdır ki, iran bütöv qala bilsin. Bu sah�d� dövl�t stratejik 

çabaya girm�lidır. 
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Az�rbaycanın asimilasiya edilm� yolu ancaq liberalizimdir. 

Yumu�aq siyas�tl�rl� Az�rbaycanın bir�r-bir�r evl�rin� girm�k v� h�min 

yolla u�aqları  Farsla�dırmaq g�r�kir. A�ırı v� zorakılıq yoluyla Türkl�rl� 
bacarmaq olmaz. Onların zorakılı�a qar�ı üsyanları yaxıcı v� yıxıcı olar. 

 

Anti Az�rbaycan-anti Türk ortaqları olan a�ırı ”Paniranist”l�rin 

radikal siyas�tl�rin� qızaraq. onların Türkl�r� qar�ı asimilasiya 

siyas�tl�rini qınayıb, onları liberal davranı�a ça�ırırlar. 

 

�ran adlanan dövl�t sistemi içind� bulunmaqda olan soldan-sa�a 

ç�kilmi� bütün antiAz�rbaycan-antiTürk k�simin tam ortasında dayanan 

bu qurum h�r hansı birl��dirici güc olma�a hazırdır.  

 

Liberalizim, �n siyas�tli �n t�dbirli v� �n dayanacaqlı 

antiAz�rbaycan-antiTürk qurum oldu�u üçün cox gizli v� qorxulu dü�m�n 

sayılmalı v� ona qar�ı cox ciddi t�dbirl�r qılınmalıdır. 

 

G.Az�rbaycanda keçilil�n dövl�t seçgil�rin� çox titizlikl� 
yana�maq g�r�kir. �st�r �ran g�n�lind�, ist�rs� yerli seçgi d� ön� çıxan 

��xsl�rin üz�rind� geni� ara�dırma aparılmalı AMH t�r�find�n r�smi 

olaraq himay� olunması b�lli olmalıdır. Güney, zaman boyu iranlılıq adına 

seçdiyi liberallardan a�ır x�yan�tl�r görmü�dür. �randaki liberalizimin 

Az�rbaycana vurdu�u darb�nin ölçüsü yoxdur. �ran irticasının “Truva Ati” 

olmu� �ran liberalizminin �n bariz örn�yi �. Q�vam,dır. �ran liberalizmini 

s�lt�n�tçil�rd�n v� t�m�lçi islamçılardan ayıran ideolojik baxı� deyil, 

yalnız dünya komprator liberalizmin� ba�lı olduqlarıdır. Öz�llikl� milli 

ideolojik baxı� açıları ola�anüstü antiTürk v� antiAz�rbaycançıdır.  

 

A.4: Oportonis solçu k�sim “Tud� partiyası, F�dayi �ks�riyy�t 
qurupu, Rahe Karg�r (��çi yolu)...” 

 

1944-cü ilin mart ayında �ngilt�r�nin T�brizd�ki ba�qonsulusu 

Tehranda yerl���n �ngilt�r� ba� elçisin� gönd�rdiyi “F 0371/ 891.00” saylı 

s�n�dli raporda bel� yazır: “...T�briz seçgil�rind� Az�rbaycanın iki böyük 

rol oynayan ��xsiyy�ti y�ni Pi��v�ri v� Biriya s�s qazanıblar. Onlar 



Az�rbaycanın 22-illik �ahlıq basqısına son qoyacaqlarına söz verirl�r. 
Ancaq Pi��v�rini m�clis� yol verm�dil�r!”. Bu raporda Az�rbaycan 

v�kill�rinin n�d�n  Farsçı �ah m�clisin� (�ran Milli M�clisin�) yol 

verilm�m�sinin s�b�bi deyilm�s� d�, az sonra Tud� Partisinin bu i�d� 
birba�a rol oynadı�ı üz� çıxır. Bel� ki, sonralar özl�rini qınayan b�zi sol 

yazarlar q�l�mi il� yazılmı� cox s�n�dli “Geçmi� g�l�c�yin çıra�ıdır”  

Farsca kitabda bu dü�m�nçilik s�n�dl�r �sasında bel�nci ortaya qoyuldu: 

“...H�min seçgil�rd� Pi��v�ri böyük s�sbirliyi il� 14-cü m�clisin üzvü 

seçildi. Ancaq Tehranda milli m�clis onun (Pi��v�rinin) v� Hacı R�him 

Xoyunun (T�brizin ba�qa seçilmi� mill�t v�kili) s�lahiyy�tini t�kc� 1 s�s 

çox il� r�d etdi. Tud� Partisind�n olan mill�t v�kili “�r�c �sk�nd�ri” v� 
“R�hmanqulu X�l�tb�ri” onlara s�s verm�dil�r...”346 

 

Çox ilgincdir ki, Pi��v�riy� qar�ı olanların ba�ını Paniranist 

anqlosaksonlar (Seid Zia v� yanda�ları) ç�ks� d�, T�brizd�n onun 

adaylı�ını onaylayan Tud� partisinin �n ba�da g�l�n adları Paniranistl�r� 
qo�ularaq Az�rbaycandan birinci s�si qazanan Pi��v�rinin qar�ısında 

durdular. Vaxtı il� Tud� Partisinin ba�çılarından olan “Nur�ddin Kianuri” 

Az�rbaycan milli hakimiyy�tinin muxtariyy�t b�yaniyy�sini e�idinc� 
çil�d�n çıxaraq bel� söyl�mi�dir: “Onlar (Firq�çil�r) xayinc�sin� Tud� 
Partisin� qar�ın kodetaya (çevri��) �l vurublar!!” 

 

V� rusların son �sg�rl�ri T�brizd�n çıxmaq �r�f�sind� 1946-ci ilin 

may ayının 8-d� J. Stalin Pi��v�rinin ünvanına yazdı� h�d� v� t�hdid 

m�ktubunda bel� ifad� i�l�dir: “M�n� el� g�lir ki, siz h�m �ran daxilind�, 
h�m d� beyn�lxalq nöqteyi n�z�rind�n yaranmı� v�ziyy�ti düzgün 

d�y�rl�ndirmirsiniz! ... Biz� m�lum oldu�una gör� siz demisiniz ki, biz 

önc� sizi göy� qaldırmı�, sonra is� uçuruma yuvarlamı�ıq v� sizi rüsvay 

etmi�ik.”347 

                                                 
346 Goz��te Çera�e Rahe Ay�nde �st./“Geçmi� g�l�c�yin çıra�ıdır”/yazarla qrupu, 

Niluf�r yayını, Tehran,s192.  
347Güney Az�rbaycan (kitabı)prof.dr.�övk�t T�qiova v�...Bakı /s233-235.  
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Stalin� bu qonunu kiml�r aydınla�dırmı�dır? Burda da Tud� 
partisinin rolu b�lli olur. Vaxtıyla Rusiya dövl�tinin yüks�k rütb�li 
diplomatı yazır:..  

 

Tud� partiyasının Fiq�y� vurdu�u arxadan x�nc�rl�r saymaqla 

ba�a g�l�m�z! Bu haqda kitabın ADF-� aid olan  bölümünd� geni� 
bilgil�rin oldu�una gör� qonuyu qıssaldaraq “�ran Xalqının F�dayi 

T��kilatına„ aid olan bir faktla bu bölümü yekünl��diririk. 2006-cı may 

olaylarına toxunan F�dayi örgütü (�ks�riyy�t)  Farsca olan bildiri�d� 
yazır:  

 

“Özgürlük Sev�r Az�rbaycanlılar! 
 
Son günl�rd�ki (Az�rbaycanda) yüks�l�n çoxsaylı olaylarda 

iransev�r Az�rbaycanlıların içind� (bir k�sim) azsaylı(lar da) görünürdü.  

Bunlar anti iran bayraqlar dal�alandırır, ölk�mizin çe�idli bölg�l�ri 

arasında dü�m�nçilik salmaq (ist�yirdil�r.) Onların sırasının bir-birind�n 

uzaqla�dırılması çox g�r�klidir. Sözsüz ki, ulusal, kültür�l ist�kl�rin 

üz�rind� inadla durmaq, eyni zamanda demokratıkl��m�nin anlamına da 

g�lm�kd�dir. Bel� bir durumda �ran üçün demokrası ist�kl�ril� milli, 

kültür�l ist�kl�rin bir-birind�n uzaqla�ması olası i� deyildir. Bu (iki qonu) 

h�tta qar�ılıqlı milli v� qovmi vahidl�rin v�t�nda�lıq haqqı sayılmalıdır. 

Yalnız, i�çil�r, �m�kçil�r, qadınlar, öyr�ncil�r, öyr�tm�nl�r, aydınlar, 

dü�ünürl�r, m�zh�bs�l azlıqlar v� ba�qa milli birlikl�rin birg� h�r�katıyla 

demokrası u�runda ir�lil�m� �ld� olunar. Az�rbaycanlıların, kürdl�rin, 

Türkm�nl�rin, b�lucların v� �r�bl�rin milli, kültür�l h�r�katının iç-iç� 

girm�si il� yana�ı, öz�llikl� �ran üçün demokratik mücadil�y� ba�lanması  

etgili v� rol oynayıcı ola bil�r.   

 

Az�rbaycan özgürçül�ri! 
 

Biz, sizin milli-kültür�l haqlarınızın yanındayıq. Sizin, hansısa 

��h�r, bilimyurd, �slam M�clisi v� hakimiyy�t orqanları qar�ısında yola 

saldı�ınız göst�rid�n müdafi� edirik. Ancaq, bu yalnız �ran mill�til� 

birlikd� hakim fiqhin istibdadına qar�ı olmalı v� öz sınırını nifaq 



salanlardan ayrılmalıdır. Bu olaylardan sui istifad� etm�y� çalı�an 

hakiml�rin v� sınırdı�ı duzaqların a�ıllıca k�narından uzaqla�maq ��rtil� 

sizi  �idd�tl� himay� edirik.  

 

Ya�asın özgürlük!„ 

 

�ran Xalq F�dai Örgütü-  yön�tim v� siyasi qurum 5-xordad-

1385348 

 

Bugün ist�r Tud�, ist�r F�dayi v� ist�rs� bunlara b�nz�r solçu 

qurulu�ların Az�rbaycana olan baxı�ları eyni geçmi�l�r kimi x�yan�t 
üz�rind� qurulmaqdadır. Tud� tipli solçularaın Az�rbaycan Türk mill�tin� 
olan baxı�larının h�tta klasik s�lt�n�tçil�rd�n bel� t�hlük�li oldu�u 

görünm�kd�dir. �ahçıların Türklüy� olan aydın nifr�tini oportonist 

solçular tülkü saya�ı ortaya qoyurlar. Bu ikisini qar�ıla�dıranda, ikincil�rin 

atalar sözüyl� des�k pambuqla ba� k�sdikl�rini görürük. Yuxarıdaki r�smi 

bildiri�d� F�dayil�rin n� boyda mızı davranı�ları aydınca özünü göst�rir. 
Onların, “Sizin yanınızdayıq, �g�r �ran demokrasiyası yolunda sava� 
aparsanız” kimi b�nz�r sözl�rin eynisini ustadları Tud� Partiyasından da 

bolluca e�idm�k olar. Az�rbaycanın ulusal ruhuyla bütünlükd� zidd olan 

üzd� dostluq adına bo�çalanmı� bel� ba� aldadıcı bildiri�l�rin artıq zamanı 

bitmi�dir. Bu qurupların özl�rin� olan inamsızlı�ı diqq�t� alarsaq, gör�rik 

ki, özl�rind�n asılı olmayaraq olayların ardıca dü�ür v� keçmi�d� oldu�u 

kimi islam rejimi qar�ısında quyruq bulama�a qalxı�ırlar. Onlar üçün h�r 
fürs�td�n yararlanaraq, bir addım bel� olsun hakim f�qihl�r� yaxınla�maq 

artıq bir stratrjik plan olmu�dur. Bu quruplara gör�, �ran adlanan ölk�d� 
milli m�s�l� bir fürs�t olaraq qullanılır. Baxmayaraq ki, bu qurupların 

içind� bulunan bir çox Az�rbaycan Türkü d� vardır. Ancaq solçu dünya 

görü�ünd� milli sorunun alt qatlarda yerl��diyin� gör�, bu soyda�larımızın 

da qafa düz�nind� ulusal kimlik bilincinin alt qatlarına rastlamaq 

mümkünsüz görünür. Örn�yim �lireza Nabdeldir. O, �ah rejimin� qar�ı 
silaha sarıldı. �ovenist rejim� qar�ı qanının son damlasına q�d�r döyü�dü. 

Çirik oldu�uyla yana�ı bir milli insan kimi d� tanınırdı. Bu haqda �randa 

                                                 
348 Bu qurumun m�rk�zi orqanı“KAR„/��/n��riy�sinin 25 may 2006 sayından alınmı� v� 
farscadan çevrilmi�dir. 
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Milli M�s�l� adlı bir kiçik kitabca da yazdı. B�lk� d� S�m�d Behr�ngi v� 
Beruz Dehqani kimi v�t�n sev�r s�ng�rda�larıyla yaxın oldu�una gör�, 
ortaya qoydu�u yazıda Az�rbaycan sorununu teoriz� etm�y� çalı�ark�n 

yalnız ADF-nin ç�rçiv�sind� qaldı. Sözsüz ki, Nabdel (Oxtay) kimi 

d�liqanlı v� qorxmaz birisinin dünya görü� çatı�mamazlı�ı olmasaydı, �ran 

adı altında verdiyi canını öz ana v�t�ni u�runda sev�-sev� ver�rdi. 

Oxtayların v�t�n üçün sorun da�ıyaca�ı yerin� böyük yotopiya pe�ind� 
can verm�kl�rinin �n t�m�l kökü dü�ündüyü ideolojid�n idi. 

 

A.5: Özl�rini �ran-�slam tipli Sosial-demokrat k�sim kimi sunma�a 
çalı�an “Xalq Mücahidl�ri, Respoblikaçılar,...” 

 

Bu qurupun �n tanınmı� örgütü “�ran Xalq Mücahidl�ri 
T��kilatı”dır. Sidd�tl� santralçılı�a meylili olan bu qurumun liderli�in� 
gör�, Az�rbaycan m�s�l�si etnik sorunundan daha çox siyasi sorundur. 

Mücahidl�r� gör�, m�rk�zi hakimiyy�tl� Az�rbaycanın arasındaki 

qar�ılıqlı inamsızlı�a son qoyularsa bu sorun h�ll olar. Ancaq Molla 

Rejimi bel� elm� v� demokratizm� sahib olmadı�ına gör�, bu problemin 

h�lli yalnız Mücahid dövl�ti �lil� çözül� bil�r! Bu qurumun yaranmasında 

ulusal kimlikc� Az�rbaycan Türkl�ri olan M�h�mm�d H�nifn�jad, Musa 

Xiyabani, Mehdi �bri��mçi kimi soyda�ımızın ba� rolu olmu�dur. Buna 

baxmayaraq, mücahidl�rin ilk ba�dan marksist v� islam ideolojisi 

etgisind� qalmasıyla yana�ı �idd�tl� irançı örgüd olmaları özünü göst�rdi. 

Bu qurumun 40-illik b�lg�l�rind� b�lk� �n az rast g�l�n qonu milli 

m�s�l�dir. Ba�qa anlamla des�k, bu qurumun demokrasiyanın �n ilkin 

��rti sayılan insanların ana dilin� baxı�ı eyni hakim �ovenist rejim kimidir. 

Son ill�rd� bu qurumun gövd�sind�n qopan bir çox Az�rbaycan Türkünün 

�n ba�da g�l�n etirazlarından birinin onların ana dilin� olan say�ısızlıq 

olmu�dur. Örn�k olaraq, �raqda yerl���n ��r�f ��h�rciyind� toplu olan 

yerl�rd� r�smi dil(örgüdün yasal dili) Farscadır. Bu, o dem�kdir ki, be�i 
Türk olan altı ki�ilik bir toplamda Türkc� danı�maq yasaqdır. Ancaq, Fars 

dilli olmayan yerd� Türkl�rin Türkc� danı�masına yasaqlıq yoxdur! Bu 

yazılmamı� yasadır. Qurumdan ayrılandan sonra, uzun zaman göz� 
görünm�y�n bir ��r�fli v�t�nda�ımızdan bu haqda sordum: “M�n 

Almaniyada fürs�t bulub, Sazemandan uzaqla�ma q�rarı aldım. 



X�st�liyimi bahana ed�r�k sorumlu ��xs� x�b�r verdim. Bir neç� h�ft�d�n 

sonra, m�nim ist�yimin olumsuz oldu�unu e�itdim. Ira�ın ��r�f ��h�rind� 
sakin oldu�uma gör�, özba�ına davrana bilm�r�m sözünü aldım. Bu haqda 

kims�y� z�r�r vermiy�c�yim� �min etm�y� çalı�sam da sonuc alamadım. 

��r�fd�, milli haqlarımın n�d�n tanınmadı�ına etirazlarım olmu�dur. Bu 

haqda bir neç� d�f� c�zalansam da, bu haqlı ist�kl�rimin bir gün m�n� 
qar�ı suç sayılaca�ını heç dü�ünm�mi�dim. Sazemana gör�, m�nim 

ayrılmaq ist�yimin ba�lıca n�d�ni kor irqçılı�a tutuldu�um v� PanTürkist 

oldu�um idi. Sizi inandırıram, ilk k�z panTürkist sözünü özü d� Türk olan 

rabitimd�n öyr�ndim. M�nim kimil�r bu qurum içind� çoxdurlar. Onların 

qurum içind� yava�-yava� �rim�l�rini özl�ri bel� bilm�yirl�r. Qurumum 

içind� kürdl�r� olan ilgi daha d�yi�ikdir. Kürdl�rin h�r baxımdan ba�qa 

mill�tl�r� (Farslardan sonra) üstün olmaları göz qama�dırıcıdır. Sanki, 

onların indid�n federal ya�amaqlarını M. R�c�vi q�bul etmi�dir.”  

 

M.H�nifn�jadın,M.xiyabanının v� bir çoxlarının silahlı 

toqqu�malarda ölm�sil� liderlikd� oturan M. R�c�vi,1360-cı gün�� ilind� 
Mücahidl�rin liderliyind� olan “Ulusal Dayanı�ma �urası”nı yaradır. Bu 

�uranın etnikl�r� baxı�ı yalnız bir madd�d� �ks edilir. Bu mad�y� gör�, 
Kürdüstanın verdigi mücahid�tl�r� qar�ın, �ura dövl�tind� �ran içind� olan 

otonomi idar�çiliyi v�d edilir.349 

 

Sözsüz ki, bu qurumun da hakim islamçı rejim kimi �ran adlanan 

dövl�tçilik sistemind� ya�ayan mill�tl�r� olan ortaça� baxı�ının t�m�lind� 
qatı islamçı dünya görü�ü yatmaqdadır. Son zamanlarda Avrupa v� 
Amerikanın gözün� girm�k yolunda bir gec�d� bel�, stratejik d�yi�im� 
girm�y� hazır olan bu qurumda yeni �üarlara rast g�lm�k olur. Örn�yim 

laik v� skolar sözl�ridir. Rejimi m�zh�bcil fa�ist adlandıran v� Mücahid 

dövl�tind� mill�tin skolar ya�amına söz ver�n M. Rc�vinin bütün 

çıxı�larının önü v� sonu Qur`an ay�l�ril� ba�layır v� sonlanır. Bu qurum 

t�r�find�n “�ran Cümhurba�qanı” adlandırılan M�ry�m Azanlu (R�c�vi) 

Az�rbaycanda olan ulusal h�r�k�tl�r� edtigi barmaq sayda i�ar�l�rin 

birind� 1387.02.11- inci gün�� ilind� T�brizin S�h�nd Bilimyurdundaki 

                                                 
349 �ran Xalq Mücahidl�ri T��kilatı, s�n�dl�r, Kürdüstan üçün otonomi planı. 
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geni� etirazlara qar�ın öz himay�sini bildir�r�k etirazların milli kimligini 

d�yi�dirm�y� çalı�ır v� onu irançı bir h�r�k�t kimi d�y�rl�ndirir. Qıssası 

Az�rbaycan milli h�r�katı üçün “�ran Xalq Mücahidl�ri T��kilatı” �n 

t�hlük�li v� geni� miqyaslı dü�m�n görü�lü qurumdur. Ancaq Az�rbaycan 

milli–qurtulu� dirç�li�inin günd�n-gün� geni�l�nm�sil� bu qurumun içind� 
bulunan bir çox Türk soyda�ımızın qurum içind� v�ya dı�ında ba� 
qaldıriması da qaçırılmazdır.   

 

A.6: Rakidal solçu k�sim “F�dayi �q�liyy�t qurupu, 
Kommunistl�r,...” 

 

Bu qurumların f�aliyy�t alanı Batı salonlarına v� b�z�n küç�l�rin� 
öz�ldir. Bu qurumlar içind� fadayi (Azınlıq/�q�lliyy�t) �n yumu�aq v� 
ifad� anlamıyla toleranslı, özl�rini is� �ran Kommunist Partiyası v� �ran 

��çi Kommunist Partiyası adlandıranlar is�, �n radikal quruplardırlar. Bu 

quruplar içind� ifratçı antiTürk baxı�ı hakimdir. Bunlar Az�rbaycan milli 

h�r�katının h�r hansı ist�yini panTürk ist�yi olaraq nit�l�ndirirl�r. Onların 

içind� bulunan Az�rbaycanlılar is� bu qurumun dünya görü�ü etgisind� 
qalaraq �idd�tli milli kimlik yoxsunlu�u içind�dil�r. Bel� ki, h�r hansı 

mill�tçiliyi inandıqları kosmopolitizmin dü�m�ni hesab ed�r�k, sonunad�k 

onunla sava�ma�ı özl�rinin �n üstün borcu sanırlar. Bu qurumların milli 

m�s�l�y� baxı�larında T�brizli T. �ranının böyük rol sahibi oldu�u 

b�llidir. Bunlara baxmayaraq, bu qurumların n� mill�t v� n� aydın elit 

içind� yerl�ri yoxdur. V� yalnız öz xulyalarında ya�am sürürl�r.   
 

 

�ran M�rk�zli Az�rbaycanlı qrupun alt yapıtları 
 

B.1: Klasik (�rançı) Türk milliyy�tçi k�sim “ Varlıq D�rgisi,...” 
 
�ranlıyam, iranlıyıq, iranlı olaraq qalacayıq dedikl�ril� yana�ı son 

30-ild� Türklüyün dirç�lm�si u�runda �n özn�l etginliy� sahib qurup 

olmu�dur. �st�r müarif, ist�r ya�am, kültür, ekonimik, politik v.b. 

alanlarında öz toleranslı sür�cil� tanınan bu ulusal sür�cin �n aparıcı 



kimliyini Varlıq D�rgisind� bulmaq olar. Tanınmı� c�rrah, aparıcı el 

a�saqqalı Prof. C.Hey�t c�nablarının ba�çılı�ıyla 30-illik f�silnam� kimi 

yayılan Varlı�ın ulusumuzun bo�luq dövrund�n 350 sonrakı intibahında 

d�rin izl�r buraxmı�dır. 1979 devrimind�n sonra Bakıdan Tehrana köçmu� 
olan Prof. B�ydili, M�h�mm�dzad� kimi aliml�rl�, birlikd� Türkiy�nin 

Türkçülük m�kt�bind�n etgil�nmi� Dr. Nitqi kimi bilgin k�sim v� 
Dr.M.F�rzan� kimi intibahçı ara�dırıçılar v� �airl�rl� birlikd� z�ngin 

ulusal varlı�ı ortaya qoydular. Ya�, sosial yerl��im, Az�rbaycan dı�ında 

ya�am, siyasi inamsızlıq v� çe�idli dü�ünc� alanı bu qurumun �ranlılıq 

üz�rind� dayanmasında etgili olmu�dur. N� yazıq ki, bu etgi zaman-zaman 

h�r hansı n�d�n üzünd�n milli-siyasi boyud alaraq Varlıq d�rgisinin 

s�hif�l�rini milli dirç�li�imizin �leyhdarına çevirmi�dir. Örn�k olaraq 

sad�c� bir qonuya i�ıqlıq g�tirir�m. Dr. C. Hey�t, “Sox�ne Ruz/ Günün 

Sözü/” adlı yazısında deyir: “Bizim atalarımız iranın istiqlalı üçün özünü 

özg� sanmadan Osmanlı Türk hakimiyy�til�, Üzb�k Türkl�ri, Monqullar 

v� habel� ruslarla sava�ark�n yüz minl�r�c� ��hid veribl�r. Biz, iranı 

özl�rininki bil�n, onun u�runda Az�rbaycan, Xurasan, Xozistan bilm�d�n 

sınırlarından müdafi� ed�n, basqıçı dü�m�nl�r qar�ısında sava�araq iranın 

istiqlalını öz qanları il� netl��dir�n v� �b�dil��dir�nl�rik. Biz özümüzü o 

insanların varisi bilir, iranı özümüsünki, özümüzü is� irandan bilirik.”351 

H�min yazar baçqa bir yerd� yen� yazır: “�ranı sad�c� Fars dillil�rinki 

sanan a�ırı mill�tçil�r üçün ayrımçılıq v� Türk dilli Az�rbaycanın irandan 

ayrılması bir o q�d�r d�, d�rdli saylmaya bil�r. Ancaq, bu bizim üçün 

bütün d�rdl�rin öt�sind� olan �n böyük faci�dir v� onun can yandırın 

d�rdini duymaq bel� mümkün deyildir. Biz� gör�, onu x�yal etm�k bel� 
x�yan�tdir. Bel�nci �um v� b�db�xt dü�ün�n xayınl�rinin bizim aramızda 

yerl�ri yoxdur. Biz, bel�likl� bütün v�t�nda�lara deyirik ki, heç bir zaman, 

Az�rbaycanın �randan ayrılmasını ist�m�mi�ik, ist�mirik v� 
ist�m�y�c�yik. Çünki, birincisi, özümüzü �ranlı v� irandan sanırıq. �ranın 

bir parçasını deyil, bütününü özümüzünkü bilirik. �kincisi, ayrılaraq 

Arazın o tayındaki 6-milyon Az�ri il� birl��m� ehtirası yaranarsa, bu i�in 

sonucunda �randa ya�ayan 17-milyonluq Az�rinin v� iranlı Türk 

                                                 
350 (1946-cı ild�n 1979-cu il�d�k bir bölüm �d�biyyat v� müarif alanlı çabalar dı�ında 
Güney Az�rbaycanın milli kimlik dirç�li�i üçün sus�unluq v� bo�luq dövranı olmu�dur) 
351 Varlıq d�rgisi, 14.cü il, sayı 86-3, ili 1371 gün�� ili, s4.(farsca yazı). 
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dillil�rinin ayrılmasına n�d�n olacaqdır. Bel� olan durumda, Biz, bütünü 

Tehranda ya�ayan Varlıq d�rgisinin yazarları olaraq h�r iki 

Az�rbaycandan ayrılacayıq.„352 Sözsüz ki, Varlıq d�rgisinin vaxta�ırı bu 

turlu milli-siyasi açıqlamalarının arxasında �ran islam �ovinizminin 

basqısını unutmamaqla yana�ı, bu d�rgid� hakim olan mühafiz�kar 

iraniliyi d� gözd�n qaçırılmamalıyıq. Varlıq d�rgisinin ilk ill�rd�ki 

sürdüyü siyas�td� islam rejimin� inanmaq, onun m�rh�m�tl�rin� ümidvar 

olmaq a�ıb-da�ırdı. Bu is�, ist�r-ist�m�z o zamanlarda bas�ıçı rejimin 

bütün v�h�iliyin� qar�ı dir�n�n mill�tçi g�ncl�rd� böyük x�yal qırıqlı�ı 
yaradır v� qurtulu�çu g�nclikl� iranlıyam diy�n Varlıqçılar arasında 

uçurum yaradırdı. Lakin zaman ir�lil�dikc�, Varlıq d�rgisinin davranı�ları 

da d�yi��r�k özgürl��ir v� g�ncl�r sarından m�nims�nirdi. T�bi ki, bunun 

�n açıq n�d�ni is�, Az�rbaycanda ged�n milli sava� olmu�dur. Varlıq 

k�siminin iranlılıq v� iran m�rk�zlilik meylinin Türk dü�ünc�li olması da 

i�in �n ilginc t�r�fidir. Bu qurumu ba�qa federalçılardan ayıran kimlik 

m�hz bu qurumda olan Türklüy� üstün inamdır. Sad�c� bu inamın siyasi 

yönt�minin iranlılıq t�m�lind� dayanması üzünd�ndir ki, Varlı�ın milli 

dura�ının harda olmasını soru altına salır. Bu üzd�n, milli ideyasının bütün 

olumlulu�una baxmayaraq Varlıq d�rgisini �ran M�rk�zli c�rg�nin içind� 
yerl��dirir. Varlıqdan ortaya qoyulan �ran Türklüyü tablusunda �n son 

Qacar Türk dövl�t formolu qaçırılmaz görünür!  

 

B.2: Milli Müarifçi Türkçü k�sim “Dilmanc d�rgisi,...” 
 

Dilmanc d�rgisi v� buna b�nz�r qurupların Varlıqla olan f�rqi çox 

azdır. Bu iki mill�tçi k�simi bir-birind�n ayıran nöqt� ikincisinin milli-

siyasi k�sinliyidir. Varlı�ın 30-illik sür�cind�n �n az yer ver�n siyasal 

yönt�minin tam t�rsin� olaraq Dilmanc bu qonuda f�al olmasıdır. 

Dilmancın net bir ��kild� etniks�l federalizmin qaçırılmaz oldu�unu ön� 
ç�km�sinin �n böyük n�d�ni ça�da� Az�rbaycan ulusal h�r�katıyla ya�da� 
olması v� bu h�r�katın günd�mi içind� bulunmasıdır. Ba�qa anlamda 

des�k, Dilmanc Varlı�ın siyasil��mi� d�vamçısıdır. Dilmancın milli-siyası 

tanıtımının özülünd� soldan v� sa�dan bütünlükl� arınmı� olan 

                                                 
352 Varlıq d�rgisi, 14.cü il, sayı 86-3, ili 1371 gün�� ili, s6.(farsca yazı). 



Az�rbaycan Türklüyü dayanmaqdadır. Bu ön�mli k�simin dü�ünc� alanı 

böyük üstünlükl� Türklük f�ls�f�sin� dayanır. Ancaq, tam anlamıyla yön 

b�lirl�m�si aydın deyildir. �ranlıyam, iranlıyıq, iranlı olaraq qalaca�ıq 

sözünü Varlıq kimi net dil� g�tirm�s� d�, Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü 

dü�ünc� ç�tirind�n aralı oldu�u b�llidir. Sözsüz ki, çalı�ma alanının i��al 

olunmu� G.Az�rbaycanda olmasının bu k�sim üz�rind� böyük etgisi 

vardır. Sür�cin d�rinl��m�sil� bu k�sim� yaxın dü�ünc� axarlarının da, 

d�rin mill�tçi forma alması v� bu il�gid� milli-siyasi yönt�m d�yi�m�l�ri 
qaçırılmazdır.  

 

B.3: �ki Standardlı Az.milli k�sim “ ��ms T�briz qurupu, Gün�� 
Partiyası...” 
 

Bu qurupun milli-siyasi duru�unu dı�arıdaki solçu quruplardan 

f�rql�ndir�n �sas n�d�n plüralizm v� iç�rid� olduqlarıdır. Ulusumuzun 

ulusal alanını ilgil�ndir�n bütün olaylarda yaxından ortaq olan bu k�sim, 

vaxt a�ırı olaylara a�ırlıq qoymaqla yana�ı, �n a�ır h�zin�l�r verm�yid� 
öz� almı�dır. �slind�, bu qurumun Az�rbaycan Milli H�r�katında rol 

sahibi olmasını kims� dana bilm�z. Ancaq, bu rolun böyük alanda  olumlu 

olmasıyla yana�ı olumsuz yönl�rini d� dartı�maq çox ön�mlidir. Sözsüz 

ki, ��ms T�briz q�zet�sinin Az�rbaycanın yeniçag savadla�masında 

unudulmaz rolu vardır. Ümidi Z�ncan, N�vid Az�rbaycan v� ��ms T�briz 

kimi güneyin günd�min� yamsıyan yayınların t�kc� güneyd� deyil,  

Farsistan v� dı�arıda yerl���n güney diasporuna verdigi bilgil�r, güney 

yönt�ml�ri v� ulusal d�y�rl�r yayımı heç maddı ölçüyl� qiyaslana bilm�z. 

Bu xidm�tl�rin ara�dırılması, söz qonusu olmadı�ına gör�, yalnız d�rin bir 

sa�olsunlarla sözümüzü d�vam edirik.  

 

Bu k�sim n�d�n iki standartlıdır? Sözsüz ki, h�r hansı milli-siyasi 

ara�dırmadan önc�, bu k�simin Güneyd� v� �ran adlanan dövl�t sisteminin 

basqılı durumda olmasını göz� almaq g�r�kir. Ola bilsin ki, h�min 

mülahiz�l�r� dayanaraq bu k�simin �ran M�rk�zli Sistem içind� 
yerl��dirilm�si do�ru görünm�sin. H�tta, b�`zil�rin� gör�, bu k�simin 

Az�rbaycan M�rk�zli dü�ünc�nin tam da göb�yind� olması 

onaylanmalıdır. T�bii ki, bu görü�l�ri d� göz ardı etm�k düzgün deyildir. 
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�n azı buna gör� ki, bu k�simin d�rin mill�tçi ideolojiy� sahib olmadı�ına 

baxmayaraq Güneyin milli müarifçiliyind�ki yüks�li�d� verdigi çaba 

böyük olmu� v� milliy�tçi k�simin yaranmasında rol oynamı�dır. T�briz 

q�zetinin fa�izm hücümüna u�ramasıyla, hızla ba�layan internet 

sit�sind�ki  radikalizmin  get-ged� yava�lamasının özülü k�simin 

müarifçilikd�n daha çox �ran günd�liyin� yer verm�si d� t�`sirsiz 

olmamı�dır. Bu k�simin q�zet�çiliyil� netçiliyini tutu�durark�n önc�kid�ki 

ulus havasının sonraki da �rançılıq içind�ki siyasallı�ını aydınca görm�k 

olar. Sözsüz ki, bu d�yi�im bir gün v�ya bir gec� i�i deyildir. Gün�� 
Partiyasının sayın qurucusu, tanınmı� d�y�rli insanımız, ustad M. �zizinin 

üzün zamanlı milli mücadil�si v� da�ıdı�ı sol yönlü dü�ünc�si, sayın H. 

�rk kimi q�l�m sahibl�ri v� �. Hamid kimi milli xadim v� dü�ünürl�rin 

bilincaltı dü�ünc� axarının özülünd�ki g�r�ksiz bir �ranlılıq sevgisi 

yerl��m�kd�dir. Bu qonularda olan çoxlu örn�kl�r� dayanmaq olsa da, �. 

Hamid �man imzasil� olan yazıya bir i�ar�tl� bölüm� son verir�m. Lütf�n 

bu yazıda g�l�n ikili standartlı�a diqq�t edin. Böyük alfabetl� yazılan 

s�tirl�rin yazılma g�r�gi n�dir? M�n Hamid b�yin qorxaq oldu�una 

inanmıram. O, öz qorxmazlı�ını bütün milli-siyasi davranı�larında 

qanıtlamı� adamdır. M�nc�, bel� ikili davranı�ın altyapısında iranlılıqla 

Az�rbaycanlılıq b�lirsizligi yatmaqdadır. Sayın Hamid �man yazır: “Biz 

köksüz mill�t deyilik. Bizim kökümüz bu rahatlıqda aradan qaldırılmaz. 

Bir mill�t v�ya qovm bir gec�d�, bir n�sild�, h�tta neç� n�sild� yaranmaz, 

kimlik qazanamaz. Mill�t n�sill�rin ardıcıllı�ından yaranan v� biti�ik 

tarixin toplamıdır. Bizi keçmi�d�n ayıran v� keçmi�l�rl� bizim aramızda 

d�rin d�r�l�r açan zamandır. Bizim mill�timiz bu d�r�nin doldurması 

yolunda ir�lil�yir. Mill�t, öz kimliyin� qayıltmaq ist�yir. Mill�timiz� 
vurulan h�rhansı x�nc�r yarası bel�, bu inam körpüsünün qar�ısını alma�a 

qadir deyil. Bizim mill�timiz bu qorxunc d�r�ni a�araq öz keçmi�il� tanı� 
olmaq ist�yir. Artıq, h�r hansı x�nc�rin bu il�gi ipini qırma�a gücü 

yetm�z! X�nc�rl�ri gizl�yin!  CÜNK�, BUGÜN YARA VURMAQ 

DEY�L, YARA SARMAQ GÜNÜDÜR. B�Z HAMIMIZ B�R 

M�LL�T�K. B�R ÖLK�D�Y�K. B�Z�M D�RD�M�Z S�Z�NK�, S�Z�N 

D�RD�N�Z �S� B�Z�MK�D�R. BÜTÜM �RAN M�LL�T�N�N 

D�RD�D�R. G�L�N BU D�RD� SARAQ.”353 

                                                 
353(X�nc�rl�ri Gizl�yin/ farsca m�qal�/.Hamid �man, ��ms T�briz q�zeti, say 95, il 2000 



B.4: Federalçı Sol k�sim “ ADF-çil�r, Az�rbaycan Federal 
Demokrat H�r�katı, Federal �ran Konqresi, Az�rbaycan Sosialist v� 
Kommunistl�ri,...” 
 

Güneyin milli-qurtulu� sür�cind� öz dam�ası v� imzasıyla etginlik 

da�ıyan Varlıq v�  Dilmanc kimi Türk ulusçu k�siml�r il� ölk� dı�ında 

“federalçı sol k�sim” olan soyda�larımızı bir sıra altında yerl��dirm�k, bu 

k�siml�rin eyni qurupda olması anlamına g�lm�z. 1979 devrimind�n 

sonraki basqı ill�rind� �n a�ır duruma dü��n aydınlar arasında klasik solçu 

quruplara ba�lı olan bir çoxlu v�t�nda�larımızda olmu�durlar. Ba�da Tud� 
partiyasının �sas ba�ını ç�k�nl�r olmaqla bir çox solçu liderl�r islamçı 

rejimin tuza�ına dü��rek islamçı televizionda özl�rinin v� ba�lı oldu�u 

örgütl�rin siyasal kariyerin� son vermi�dirl�r. N.Kianuri, E.T�b�ri, 
F.Negehdar kimil�rin Xomeyni liderliyin� tutulmaqlarıyla inandıqları 

Marksism ideolojisini d�rin kimlik böhranına it�l�mi�dirl�r. Bu olaylar 

sür�cind�, ideolojik v� siyasal böhrana u�ramı� bir çox siyasi mühacirin 

Avrupa v� Amerika ya�amı ba�lark�n yoluxlanmı� ideolojik böhran daha 

da yeni boyudlar almı�dır. Bu soyda�larımızdan bir çoxu uzun zaman 

olumsuz etginlik içind� qalaraq iki standartlı kimlik da�ıyıcısı 

olmu�durlar. Bu solçu k�simin h�min ikili standartlı olması milli 

baxı�larına da sıçrark�n dünya görü�l�rini ikiy� bölmü�dür. Bir yandan 

v�t�nin, mill�tin, milli irsiy�nin v� v�t�nd�n uzaqlıq d�rdi günd�n-gün� 
onların da üz�rin� a�ırlıq etmi�, ba�qa yandan is�, inanc v� qudsal 

sandıqları keçmi�d�n qopamadıqları üçün iki yol ayrıcında qalmı�dırlar. 
(Sözsüz ki, sol milliçil�rin h�r halları öz�l haqq sayılaraq basqıdan uzaq qalmalıdır. 

Ancaq, Az�rbaycan Milli H�r�katının durumu söz qonusu olunca, bu qurumun iki 

standartlı davranı�ları göz ardı edil�m�zdir!) T�bii ki, AMH-nin son z�manlardaki 

dirç�li�i v� k�sin bir liderlik qapsamına girm�sinin d�, bu k�sim üz�rind� 
böyük t�siri olmu�dur. Bu çox sevindirici haldır. Milli h�r�kat mill�tin 

bütün evladlarına aidir. Milli s�f�rb�rlik olmadan milli sonuca varmaq 

olmaz. Bu danılmaz g�rç�kdir. Ba�qa g�rç�klik is� ulusal yönün 

dü�ünc�s�l v� politik anlayı�ını do�ru h�yata keçirm�kdir. Sol dü�ünc�nin 

ulusal kimlik m�s�l�y� baxı�ındakı çalarların t�m�lind� k�sinlikl� 
ideolojik qarmaqarı�ıqlı�ı dayanıbdır. B�zil�rinin iddiasına baxmayaraq, 

                                                                                                                         
/Gün�� ili 1379, 17-isf�nd/)      
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bu qonuyla ba�lı h�r hansı siyasi strateji v�ya taktikadan söz ged� bilm�z. 

Sorun biçim çe�idliyi deyil, biçim� baxı� bulanıqlı�ındadır. Bu bulanıqlıq 

ist�r M��rut� ill�rind� Heyd�rxan �mo�lu, Talibov T�brizli, H. 

T�qizad�l�r �lil� özülü atılmı� v� M.�. R�sulzad� kimi adlımlar 

t�r�find�n d�st�kl�nmi� �ran Demokrat Partiyasında,“C�nubi Az�rbaycanın 

��h�r v� k�ndl�rini g�zir, öz do�ma xalqının acınacaqlı v�ziyy�tini yaxından mü�ahid� 
edir. Bu mü�ahid�l�r sonralar M.�.R�sulzad�nin �d�bi yaradıcılı�ında t�sirsiz qalmır. 

M�mm�d �min R�sulzad� Avropa t�hsili görmü� bir qrup �ran ziyalısı (Seyid H�s�n 

Ta�ızad�, Hüseynqulu xan N�vvab, Sül�yman Mirz�, Seyid M�h�mm�d Rza v.b.) il� 
birlikd� 1910-cu ilin sentyabr ayında �ran demokrat partiyasının �sasını qoyur. O, bu 

partiyanın �sas orqanı olan "�rane Nou" v� "�rane Azad" q�zetl�rinin ba� redaktoru 

olur.”
354

 ist�r T�briz Gizli M�rk�zind� (Merk�ze Qeybi) v�ya M. Xiyabanı 

v� C. Pi��v�rinin ba�çılı�ındaki Demokrat Firq�l�rind� olsa bel�, bir 

siyasi böhranından daha çox ideolojik bulanıqlıqdır. Bir-birinin ardıca 

g�l�n v� öz yenilgisil� ulusumuzun yüks�k dü�ünc� alanını daraldan bu 

son yönlü axınların hardasa bütün ilkin t�siratı sosialist tezistl�ril� 
ölçülmü� v� d�vamlı olaraq ölçülm�kd�dir. 

 

Atalar demi�k�n “Görün�n k�nd�, n� b�l�dçi!”. 1993-cü il 

T�brizd�, Az�rbaycan F�dayı T��kilatı”nın liderl�rind�n olan �rd�billi 

dostum Qulam,la355bir solçu örgütl�nm� haqqında danı�ırdıq. Bu solçu 

qurulu�un amacı gizli olaraq istiqlal, amma h�l�lik federal �ran içind� 
özgür Az�rbaycan idi. H�l� d�, h�min dü�ünc�nin da�ıyıcısı olaraq 

tanınmı� bir ortaq dostumuzun bu siyas�t üz�rind� dayanması, Qulamla 

m�nim aramda olan söz qonusu idi. H�min görü�d�, özüd� solçu olan 

Qulamın çox anlamlı bir sözünü sizinl� payla�maq ist�rdim. O ��hid 

dostumuz deyirdi: “�st�r pi�ik kimi, öz peys�rimizi tumarlayıb, mı�ıl-mı�ıl 

uyalım, ist�r papa�ımızı qar�ıya qoyub d�rin-d�rin dü�ün�lim. H�r iki 

durumda, zaman ildırım kimi �axıb yaxacaq bizi! Uyarsaq, harda 

yaxıldı�ımızı bilm�d�n yaxılacayıq. Ayıq olarsaq, �n azından ba�ımıza 

g�l�nl�ri bil�r�k yaxılacayıq!”. 

 

                                                 
354 (www-Resulzade.org/heyat.html) 
355 (1996-ci ild�, �ovinist dü�m�nin amill�ri �lil� �rd�bild� ail�sil� birlikd� b�l�diy�nin 
buldozeri altında qalaraq ��hid oldu.) 



 Dedik ki, sorun siyasi baxı� yox, b�lk� ideoloji v� dünya 

gürü�üdür. Solçu arxada�ların dünya gürü�ünd� olan kosmo politizim 

sevgisinin a�ırı sıcaqlı�ını göz ardı etm�k olmaz. Sad� bir anlamla des�k, 

bu soyda�larda olan demokrat Fars qarda�lı�ı �amla k�p�n�k hikay�si kimi 

�b�di sevdaya dönü�mü�dür! Ya, bu a�ırı dünya sevgisini buraxıb bütün 

enerjil� Mill�td�, V�t�nd� h�ll olmaq g�r�kir v� ya “bu duvar m�nim, o 

duvar s�nin!” hikay�sil� orta duvar arzusunda ba� edil�c�kdir. Örn�yim, 

Güneyd� ba� ver�n ulusal dirç�li�in yanı-sıra bu arxada�larında ulusçudan 

daha a�ırı Türkçü olmaqları, m�rk�z hakimiyy�t� qar�ı olan qalxı�lar 

zamanı is� �n xo�görülü anlamla des�k �ran Xalqılarını!? Rejim� qar�ı 
birl��m�y� d�v�t edirl�r. Bu arxada�lar, Az�rbaycanın dü�m�ninin siyasal 

dü�m�n deyil, ulusal dü�m�n oldu�unu q�bul etm�k ist�mirl�r. El� m�hz 

bu üzd�ndir ki, sol dü�ünc�nin axarı ist�r-ist�m�z iranlılıq yönü tutur. Var 

olan faktlara dayanaraq, bu qurumların bugünkü dü�ünc� axımının yönü 

bir m�nalı olaraq �ranlılıq kimliyi üz�rind� dayanmaqdadır. Yarın n� 
olaca�ına k�sin gözl� baxılamaz diy� dü�ünür�m!   

 

 

Etnik Federalizm v� �ranlılıq 
 
“Önc� hakimiyy�t d�yi�m�li, Federal �ran qurulmalı, sonrasına 

baxalım!” Bu dü�ünc�, ap-aydın t�qlidçilikdir. Ancaq, bu k�z m�rc`� insan 

deyil, batı demokratiyasıdır. Qula�a xo� g�l�n bu tezin faiil dünyasına 

baxaraq onu öz bölg�mizl� tutu�duralım. Önc� arzu olunan Amerika, 

Almaniya, Kanada, Avestria, Belçika v.b. federal ölk�l�rini �ran adlanan 

ölk�nin dövl�t v� toplum durumuyla tu�landıraq. Adı ç�kil�n ölk�l�rin 

federativ sisteml�ri g�n�l federal sistemidir. Bu sistem� gör�, m�rk�z 

dövl�td�n özgür bölg� dövl�tl�ri öz ya�adı�ı yerl�rin yerli hakimiyy�ti 
sayılır. Dı� v� g�n�l politik, para, ordu v.b. dı�ında otonomi hakimiyy�tl�r 
demokratik formda federal dövl�ti idar� edir. Bu federal sisteml�rd� Etnik 

sorun yoxdur. Çünkü, k�sin çoxunlu�u olu�dıran dövl�t idar�çiliyi vardır. 

Olsa da, çözülm�z görünm�yir. Kanadada fransız dilli Kebekl�rin talei 

refrandomlara buraxılıbdır. Bu is�, h�min ç�rçiv�d� öz h�llini tapacaqdır. 

Ba�qa ölk�l�rin d� durumu az-çox eynidir. Amma arzu olunmayan federal 
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sisteml�ri d� vardır. Rusia federal dövl�ti, Çin xalq cümhurisi, da�ılmı� 
Yoguslaviya federalizmi, Hindustan federal dövl�ti d� federal 

dövl�tl�ridir. Komünizm sistemi il� idar� olunan federativ dövl�tl�rin kötü 

bir federal sistemi olmasını federalçılardan kims� anımsamaq ist�mir. 

Federal örn�yini �ran, �raq, �f�anistan kimi sosial problemli ölk�l� üçün 

Batı tipli deyil Do�u tipli olması g�r�kir. Bel� ki, bir aparıcı etnikin 

etginliyind� qalan federal payla�ımın altında ba�qa etnikl�r s�ssizc�sin� 
darma-da�ın olacaqlar. Çin,d� federal Sincan dövl�tinin altında inl�m�kd� 
olan 30-milyondan artıq olan yerli Uy�ur Türkl�ri v� Çin �ovenizminin 

soyqırım siyas�tind�n canlarını götürüb 10-milyonlarca Türk 

soyda�larımızın dünyanın h�r yerin� s�p�l�nm�si federal örn�yi deyilmi? 

V�ya, Rusiya federal dövl�tind� az qala yox olmaqda olan Qıpcaq, Tatar, 

Uy�ur, Qazan, Maxaçqala, Axısqa v.b. Türklrin, �nqo�, Çiçen, Da�lı v.b. 

xalqları etnikc� �rim�si federal sistemind� olan sür�c deyilmi? Keçmi� 
federal Yoguslaviya haqqında n� deyir federalçı soyda�lar? Son ill�r�d�k 

dünyanın 90% insanlarının bilgil�rind� h�kk olunan bir Yoguslaviya 

ölk�si v� onun etnosistik durumu kimi tanınan yalnız Serb mill�ti var idi. 

�g�r serbl�rin federal i��alı 100-il d� sürseydi, kim bilirki, bu mill�tl�rin 

sonu n� ola bil�rdi! Çox ehtimal ki, Bosnaklar, Makedonlar, Albanlar, 

Qarada�lılar, Kravatlar, Slovanlar adlı etnikl�rd�n iz-toz qalmazdır. 

Tutalım bölg�nin v� dünyanın �n öz�l demokrasiyası olan Hindustan 

federal dövl�tini! Camu v� Ke�mird� federal dövl�tin h�rbi gücü altında 

zorla Hindl��m� asimilasiyasına m�ruz qalan dünyanın ikinci müs�lman 

c�ma�ti v� etnikc� hindu olmayan Ke�mir v� Camu toplusunun inl�m�si 

qulaqları incitm�yirmi? N�d�n federal sistemini �ran xalqlarına(!?) 

�rm��an etm�y� çalı�anlar bu sonucları görm�k ist�m�yirl�r. Yoxsa ortada 

bir möcüz� var biz a`mil�r bilmirik!     

 

�ran adlanan dövl�tçilik sisteminin ba�lıca problemi t�k 

etnikçilikdir. Qacar sülal� dövl�tinin çökü�ünd�n günümüz�d�k çe�idli 

formlarda aydınlıq h�r�katında günd�m� g�lm�sin� �ng�l olan Fars 

aydınlarının antıTürk niyy�tl�ri zaman-zaman üzünü göst�rmi�dir. Fars  

aydını Türk dü�ünürünün tam t�rsi olaraq etnik e�idliyind� ikinci d�r�c�y� 
dü�m�sini dü�ünür.  Fars  dü�ünürü �lin� keçirdiyi hakimiyy�tin bir daha 

buraxmayaca�ını dü�ünürk�n etnik sorununun günd�m� g�lm�sin� �ng�l 



olmaqdan ba�qa yol bulamayır. Bu davranı� sistemi 100-il� yaxındır 

d�vam edir. Bundan sonra da sür�c�kdir. Çünkü, Fars aydını d�rin 

antidemokratlıq ça�ındadır. O, özünü bölg�nin lideri sanır. Ona gör�, Fars 

geni (Aria geni?) taysız v� arıdır. Bu Fars aydınının çoxunlu�unu bürüy�n 

b�ladır. B�`zi Fars aydın k�sim bunu açıqcasına dem�y� c�sar�t tapır, 

b�zil�ri is�, bu gizli x�st�liyi sinif, din, liberal, demokrat örtükl�ri altında 

sümürm�y� çalı�ırlar. Son zamanlarda yuxarıda adı sadalanmı� sol 

qoruplarından tütmü� sa� s�lt�n�tçil�r�d�k mill�tl�rin ulusal haqlarından 

danı�ma�a ba�lamı�dırlar. Çox q�rib�dir ki, mill�tl�rin canını Farsçılıq 

zindanında �sar�t� tutan dün�nki  Farsçı fa�istl�r bir gec�nin içind� 
mill�tl�rin özgürlük q�yyimin� çevrilmi�dirl�r. Onlar, Az�rbaycan 

Türkl�rini qan iç�n islam rejimin� qar�ı sava� meydanına ça�ırır v� 
q�l�b�d�n sonra ona federal dövl�t ba�ı�layacaqlarına söz verirl�r. “Önc� 
hakimiyy�t d�yi�m�li, federal �ran qurulmalı, sonrasına baxalım!” sözün� 
inanan özümüzd�n olanlarsa “ölüm olsun mollalara” diy�r�k dünki qatil 

dü�m�nl�rl� bir sırada yerl��irl�r. Heç demokratiya ya�amamı� bir ölk� 
üçün siyasal demokratiyanın �n üstün formasını tezist olaraq ortaya 

qoyma�ın anlamı böyük da� deyilmi? �ran adlı böyük sorunun çozümünü 

onu ya�atmaqda axtaranların d�rdi n� ulursa-ulsun iranlılıq d�rdidir. Bu 

formulun ortaya qonulması yalnız �ran adlanan co�rafiyanın ömrünü 

uzatmaq dem�kdir.  

 

Sözsüz ki, federalizmin bir siyasal taktika olmasını savunanlarda 

az deyill�r. Bu soyda�larımızın dü�ünc�sin� gör�, bel� taktikl� h�m 

mill�timizin qorxusunu alacayıq, h�m ba�qa mill�tl�rin birg� sava�ına 

z�min yaradacayıq v� h�m d� �n azından  Farsçı paniranistl�rin saparatçı 

�üarlarını etgisiz ed�c�yik.  Bel� siyasal dü�ünc�nin altyapısında milli 

ideyadan, ulusal ruhçuluqdan söz ged� bilm�z. Bu, tipik bir 

materializmdir. Materializm, dins�llik q�d�r ulusal dü�ünceyl� bigan�dir. 

�kili siyas�tl�ri aydin, ��ffaf milli siyasi qurtulu� sava�ına üstün tutmaq 

Az�rbaycanın güneyind� ideyalcasina formala�an “Güney Az�rbaycan 

dövl�tçilik” dü�ünc�sin� qar�ı daban-dabana t�rsdir. Bu t�rslik ist�r  Farsçı 

v�ya Fars aydınları sarından, ist�r s�, Türk aydınları sarından olsun, sonuc 

Az�rbaycan üçün acı g�tiricidir. Ancaq, ÖZ z�rb�nin acısı daha da 

d�rindir. K�sr�vil�rd�n, �ranil�rd�n, �f�arlardan, Bayatlardan g�l�n 
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darbanın h�l� d� v�t�n küksünd�ki yara bitm�k bilm�yir. Bu yara n� 
zamanad�k sür�c�k?  

 

Milli dövl�t 356   sisteminin siyasal forması cümhuriyy�tçilikdir. 

Ulus-dövl�t cümhur sistemini olu�duran özül is�, t�k ulus dövl�tçilik 

olu�udur. Bu dövl�tçilik forması demokratik sistem olma yolunda mütl�q 

xalqçı v� laik olmalıdır. Ba�da aparıcı etnik, hakim oldu�u dövl�t 
sisteminin bütün orqanlarını xalqlar payla�ımı durumuna g�tirm�lidir. 

Ölk�nin çe�idli bölg�l�rini öz�k idar�çiliy� da�ımalıdır. M�rk�zçi dövl�t 
sistemind�n bölg�s�l sistem� girm�k üçün sür�cli çalı�malara meyl 

göst�rm�lidir.  

 

Burada bir sorgu meydana g�lm�kd�dir. �ran federalizmi içind� 
olu�an Az�rbaycan Türk dövl�tçiliyi v� onun hakimiyy�t forması n� kimi 

yer alacaqdır? Görüntü çox aydındır. �ran federal dövl�tçiliyi v� 
Az�rbaycan milli dövl�tçiliyi h�r geçdikd�, iki barı�maz r�qib kimi qar�ı 
güç göst�risi yapacaqlar. Ortada olan zorakı qurulu� günd�n-gün� gövd� 
gücünü �ld�n ver�c�kdir. �ki aparıcı (Türk- Fars ) v� daha böyüklük 

stratejisi güd�n bir sava�cıl etnik (kürd) v� neç� bölg�s�l güc olmaq 

niyy�tind� olan etnikl�r (�r�b, Türkm�n, b�luç) öz varlıqları u�runda daha 

da s�rt ulusçu yolu tutmaq zorunda qalacaqlar. Çünkü, iki aparıcı v� 
çoxlu�a malik olan etnik sava�ında �n a�ır ziyan ç�k�n kiçik etnikl�r 
olacaqdır. �ki aparıcı etnik sava�ının qalibi kim olursa-olsun möht�m�l 
olaraq dördlü yol ayrıcı görün�c�kdir: 

 a) �ran adlı co�rafiya bütünlükl� da�ılacaq v� onun yerin� 
tanınmı� etnikl�r adına özgür dövl�tl�r yaranacaq. 

b) yenid�n �ovinist  Farsçı dövl�ti canlanacaq v� ulusal etnik güc 

solacaq, c) Farsçı �ran dövl�tçiliyi içind� yalnız bir otonomi Kürdüstan 

�yal�ti qurulacaq. 

d) �ran adlanan bölg�d� iki mehv�rli �ran m�rk�zli  Farsçı-kürdçü 

(ba�qa etnikl�ri içind� bo�acaqdır) v� Az�rbaycan m�rk�zli Türkçü 

dövl�ti qurulma u�runda uzun sür�li sava� ged�c�kdir.  

Bu dörd varsayım y�`ni, ill�ri bo� xulyalarla yandırmaq v� yenid�n 

geriy� dönü�dür. Burada yalnız ehtimal v� varsayımlara geç�ri toxunduq. 

                                                 
356 ulus dövl�t 



H�d�f bu qonunun üz�rind� �i�irilmi� d�y�r verm�k deyildir. Güneyd� 
ged�n ulusal sür�c h�r gün geçdikc� öz aydın mesajını ortaya 

qoymaqdadır. Az�rbaycan Milli H�r�katı bütün taktikl�rini “Az�rbaycan 

M�rk�zli Türkçü h�r�k�t üz�rind� düz�nl�m�kd�dir. “Dild�, Fikird�, ��d� 
birlik” ritmil� yola çıxan Milli H�r�katın yoldan sapması v� federalçılıq 

ç�mb�ri altında iranlılıq duza�ına dü�m�si artıq mümkünsüzdür. 
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14. BÖLÜM 

 

Sonuc 
 

Az�rbaycan M�rk�zli Türkçü Dü�ünc� Sisteminin 
baxı� açısı, 

 

özn�l v� n�sn�l faktlar 
 

 

 1. Az�rbaycan milliy�tçiliyinin ruhu Türkçülükdür.  
 

Çünkü, 50 milyonluq Az�rbaycan xalqının mütl�q çoxunlu�u Türk 

ulusudur. Türk dili, Türk g�l�n�yi, Türk tarixi, Türk qiyaf�ti, Türk torpa�ı, 
Türk dini, Türk yenilgisi 357 , Türk idmanı, Türk davranı�ı v� Türk 

dövl�tçiliyi Türk �xla�ını öz�tl�y�n358 Az�rbaycan Türkünün gözgüsüdür. 

Bu izl�r tarix olayları sonucunda a�ır z�rb�l�r görs� d�, heç zaman 

tük�n�r�k aradan getm�mi�dir.  

 

                                                 
357 uduzması,m��lubiyy�ti 
 



2. Az�rbaycanın qorunub-saxlanılmasında Türk f�rdiligi 
böyük rol sahibi olmu�dur.  

 

Bu mill�tin tarixi çoxlu q�hr�manlarla doludur. Bu q�hr�manların 

yeti�m�sind� bir�y �rd�min dartı�ılmaz ön�mi olmu�dur. Topluma 

ba�lılıq, yoxsulları ya�atmaq, sivil toplum quralları üz�rind� dayanmaq, el 

a�saqqalına hörm�t b�sl�m�k, ki�i-qadın bilm�d�n toplumda �n üstün yeri 

almaq v.b. kimi öz�llikl�r Türkl�rin f�rdliy� olan üstün baxı�larını ortaya 

qoyur. Bu üzd�n bir�ys�lliyin bütün Türkl�rd� oldu�u kimi Az�rbaycan 

Türkl�rind� d� sosial-siyasal yeri vardır. 

 
3. 35-milyonluq Güney dövl�tinin olmamasının �n d�rin çaları 

ülkü yoxsullu�udur.  
 

Sözsüz ki, dövl�tsiz bir toplumun ulusal yasamına qar�ılıq ver�n �n 

d�rin güc ulusal ülküdür. Az�rbaycan Türkünün laik ülküsü dü�m�n 

dövl�tin din v� soy hil�sin� qar�ın �n k�s�rli silahdır. Mill�tçi g�ncimizin 

bu yolda verdiyi mücadil� bütün ümm�tçi, Farsçı v� �r�bçi ideolojil�ri 
param-parça etm�k gücün� sahibdir. T�ki, Türkün laik ülküsün� 
dayanmaq bu ç�tini aradan qaldırılar.  

 

4. Ulusal �nancın qurtulu� sür�cind�ki ön�mi söz ardı 
edilm�zdir.  

 

Bizi, özümüz� ba�layan, irad�mizi poladla�dıran, günd�m 

oyunlara qar�ı ayıq-sayıq ed�n, günd�min yaradıcısını yapan özn�l, yalnız 

v� yalnız ulusal inamdır. Bu inam ya�ayırk�n Türk� zaval yoxdur.  

 

5. Bir g�rç�yi unutmamalıyıq ki, dövl�tsiz toplum düz�nsiz v� 
sistemsiz olur.  

 

Dem�k dövl�timiz yoxdursa, sistemimiz d� olmamalıdır? Amma 

biz varıq, varıqsa dövl�timizin d� olması k�sindir. Dövl�tçilik ideasını 

da�ıyan bizl�rin �n g�r�kli gör�vl�rind�n biri d� insanlarımızın düz�n� 
dü�m�sind� etgili olma�ımızdır. Bu düz�nin ba�lan�ıcı özümüzd�n 
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olmalıdır. Dü�ünc�d� bütövl��m�, ulusallı�ın �n ilkin özülüdür. 

Dü�ünc�d� bütövl��m�, mill�td� bütövl��m� sür�cini �rm��an 

g�tir�c�kdir. Yalnız bel� olan z�mandır ki, Güney Dövl�tçilik ruhu bütün 

ya�amımızı öz f�ls�f�si ç�tiri altına ala bil�c�kdir. Bu üzd�n g�nc, öncül 

v� ulusçu Az�rbaycan Türkün� a�ır yük dü�m�kd�dir.  

 

6. Yalnız ça�da�la�mı�, mill�tl��mi� v� maarifl��mi� 
toplumlarda beyin fırtınasına meydan açılar.  

 

Bu demokratikl��m�nin ba�lan�ıcıdır. Farsçı rejiml�r hardasa 90-

ildir Az�rbaycan Türklüyünü beyin fırtanasından üzaqda tütma�a çalısır. 

Maarifl��m�, bizi üstümiz� dü��n gör�v� çatdırmaq üçün su v� hava kimi 

g�r�klidir. B�lli bir kitabı birlikd� oxumaq, onun üz�rind� konfrans 

verm�k, bilgil�rimizi utanmadan payla�maq, ingilisc�ni proffesiyonal 

s�viy�d� öyr�nm�k g�ncliyimiz üçün vaz keçirilm�zdir.  

 

7. Kütl�nin qurtulu�çu-evrimçi �xla�ının birlikd� 
ir�lil�m�sinin qar�ısı alınmazdır.  

 

Milli maarifçilik f�ls�f�si il� ir�liy� it�l�nm�k, milli üstünlüy� 
yiy�l�nm�k dem�kdir. Yalnız, bel� duruma çatınca, içd�n özgürl��m� 
sür�ci ba� ver�r. V� ya�amda özgürlük mütl�qliyin� inam yaranar. Dem�k 

inam mütl�ql���rs�, inama qar�ı olan düm�n d� mütl�ql���r v� özgürlük 

bunun dı�ında anlam da�ımaz! Burda yen� “Ya köl� qal, olmu� kimi ya�a 

v�ya köl�liy� qar�ın k�sin dü�m�n ol, ist�yin kimi ya�a! g�rç�yi göz 

qaba�ında dayanır. 

 

8.  H�r hansı duy�usallıq üzünd�n tarixi, kültürü, kimliyi arı 
göst�rm�k g�rç�kd�n qaçmaqdır!  

 

Bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Do�runu do�ru, �yrini �yri 

göst�rm�kl� milli h�r�katımıza düzgün istiqam�t ver� bil�rik. T�rsini 

yaparaq, milli h�r�katı maarifçilik dı�ında tutarsaq öz �limizl� 
avantürçulu�a yol açmı� olacayıq. Milli davranı� alanında avantürizmin �n 



ufaq bel� yeri olmamalıdır. Avantürizmin milli h�r�katımıza vurdu�u 

darba  Fars  �ovinizminin dü�m�nliyind�n daha b�t�rdir.   

 

9. Milli h�r�katın öz simg�si v� öz�lli�i vardır.  
 

AMH-nın bütün simg� v� öz�l simvolları birba�a öz içind�n çıxır. 

Bu üzd�n, dı�ol v� taysızdır. Solçular, sa�çılar, dinçil�r bu simg�l�ri 
etgisiz etm�k yolunda yeri g�ls� bel� �lbir olmaqdan ç�kinm�y�c�kl�r. 
H�r�katın içind�n çıxan simg�l�r dinçi, solçu v� sa�çı k�sim t�r�find�n 

�idd�tl� h�d�l�nm�y� u�rayacaqdır. Az�rbaycan milli h�r�katının �ld� 
etdiyi simg�l�rin qorunması böyük bir bacarıdır. Bunu bacarma, 

ir�lil�m�nin �n böyük qarantısıdır. Örn�yin Bozqurd i�ar�tidir. Solçu 

k�simin bu i�ar�ti gör�c�k gözü yoxdur. Sa�çı v� dinçil�rin d� habel�! Bu 

Az�rbaycan Milli H�r�katının do�ru yolda oldu�unu göst�rir. Y�ni, ilk v� 
son k�z olaraq Az�rbaycanın milli-qurtulu� yönt�minin Türkçülük 

üz�rind� olması eynil� özünü göst�rir. Qutlu olsun! V� lakin diqq�tli 
olmaq g�r�kir. Çünkü, “Kütl� harda m�n d� orda” slo�anıyla yola çıxan 

sollar üçün ulusal h�r�kat bir arac olaraq qullanıma g�l�si meydandır. Bu 

k�sim lazim g�l�rs� bir anda ulusçudan bel� b�t�r, ulusçu ola bil�r. Bu 

üzd�n inanılmaz yahatmacıdır bu k�sim! Son ill�rd� bu olay geni� olaraq 

Az�rbaycan Milli H�r�katı içind� görünm�kd�dir. Sözsüz ki, bunu bir 

dü�m�n ol�usu olaraq alqılandırmaq düzgün deyildir. Ancaq milli 

h�r�katın duru v� axar qalması yolunda duyarlı olmaq g�r�kir.  

 

Milli h�r�katda h�r hansı ideolojik yasa�ının qoyulması do�ru 

deyildir. H�r hansı ideoloji sahibl�ri bu ulusal sava�a könül açıqlı�ıyla 

qatıla bil�rl�r. Kims�nin dünya görü�ün� gör�, h�r�katda olub-olmamasına 

hüküm verm�k olmaz. Bir ulusçu üçün anav�t�n n�dirs�, bir ideoloji 

yiy�si üçün d� h�mandır. Lakin, söz qonusu önd�rlikdirs�, bu önd�rliyi 

güçl� ortaya qoymaq g�r�kir. Demokratik, ça�da�, laik v� evrims�l 359 

dü�ünc� yara�ıyla il� yola çıxan ulusçu Az�rbaycan Türkü, öz qurtulu�çu 

v� devrims�l 360  öz�lligil� d� Az�rbaycan milli h�r�katına yi�� 361 

                                                 
359 intibahi, t�kamüli  
360 inqilabi 
361 yiy�/sahib 
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çıxmalıdır. Bu h�r�katın dı�ında olan ideolojik çabaların etgisiz hal� 
g�lm�sinin gör�vi k�sinlikl� ulusçu g�ncliyin üz�rin� dü�m�kd�dir. N� 
yazıq ki, Az�rbaycan Milli H�r�katının qar�ısını k�s�n t�kc� fa�ist Farsçı 

rejim yox, h�m d�  qara talel�rini ideolojik �sar�til� ikiy� qatlayan 

soyda�lar da vardır. 

 

10. �ran adlanan 85-illik dövl�t sisteminin altyapısı  Farsçı-
sa�çı olmu�dur.  

 

Bu sür�c içind� Az�rbaycan Türklüyün� vurulan darbanın sınırı 

b�lli deyildir. Dem�k, �rançı-Farsçı-ümm�tçi (�i`�çi siyasal islam) 

terminl�rinin çe�idli anlamlarına baxmayaraq Türk mill�tin� qar�ı qoyulan 

tavır eyndir. Türkl�rin �ran, Fars v� islam yolunda verdikl�ri 1500-illik 

özverinin qar�ılı�ı aydın dü�m�nlikl� verilm�kd�dir. Bu yolda Türkl�r�  
dü�m�nlik etm�kl� Fars mill�ti d� a� gün� çıxmamı�dır. Çünkü, Türk 

mill�ti kimi böyük topluma dü�m�nc� yana�ma�ın b�d�li çox a�ırdır. H�l�  
Farslar kimi kiçik bir mill�t içind�n qalxmı�  Farsçı pan sistemi üçün 

yıxıcı da ola bil�r. Bu üzd�n, �ran adlanan qondarma dövl�t sisteminin 

yıxılmasıyla, Fars  mill�tinin d� g�l�c�yi sor�u i�ar�ti altına dü��c�kdir. 

Ancaq, Türkl�rd� bir söz vardır “Göyd� Allah, yerd� s�n (Türk)!” 

f�ls�f�sil�, yen� d�,  Farsların da�ılmasına, ba�qa mill�tl�r içind� 
�rim�sin� izin verim�y�c�kdir �slin� inanmaqdadıq. Göründüyü kimi, 

ölk�nin bir gün olsun bel� hüzuru yoxdur. Ölk� bütün alanlarda sallanır. 

Ölk�nin yiy�si yoxdur. Hamı bir-biril� yabancı, hamı bir-birin� ya a�adır 

ya quldur. Bu g�rç�yin 70-milyonluq �ran v�tnda�lı�ında aydınca görm�k 

olar. Bu dü�m�nc� ortama son verm�k üçün, �sir mill�tl�rin gücün� dayalı 

ulusalçı altırnativl�rin birg� h�r�k�tini sa�lamaq g�r�kir. Ulusalçı 

qatılımın önd�rliyind� olan ulusal c�bh�nin geni� alanlı olması düzgün 

g�li��rs� Farsçı rejimin ömrü bir o q�d�r azalar. Bu arada, dilçi, federalçı, 

ulusçu k�siml�rin i� birligi d� çox ön�mlidir. Bu i�birligi k�sinlikl� d�rin 

ulusalla�ma yolunda olumlu iz buraxacaqdır. Sözsüz ki, ölk� çapında h�r 
hansı mill�tl�r gücünün birl��m�si Az�rbaycandan keç�r. Çünkü 

Az�rbaycan, �ran adlanan yerd� axacaq özgürlük qanının �ahdamarıdır.  

 

 



 
11. Türk� qar�ı üçlü dal�a unudulmamalıdır.  
 

Tarix boyu Türkl�r� kötü davranı�da olan üç mill�tçilik dal�asını 

unutmamalıyıq. Rus,  Fars, �r�b milliy�tçi üçlüyü zaman axarında Türk 

ulusu üçün qara dal�alar olmu�dur. �r�b dü�m�nçiliyini bugün 

fondamentalçı islamda v� �i`�-Farsçı qılıfda bütün acısıyla qar�ımızdadır. 

Rus �ovenizminin son ill�rd�ki Qızıl imperatorluq çökü�ünd�n sonraki 

tavırı böyük alanda deyi�mi�dir. Ruslar, Türk mill�tini köl� saxlamaq 

üçün, özgür Türk dövl�tl�rinin ba�çılarını h�r d�y�rd� olsa bel� almaq v� 
öz �lind� saxlamaq çabasındadır. Rusiyada kommünizmin çökü�ün� 
baxmayaraq, üzd� demokrat v� sa� rus önd�rl�ri Türk cümhurluqlarda 

keçmi� kommünistl�rin qalması üçün d�rid�n-qabıqdan çıxmaqdadır. 

Çünkü, Pionerlik, Komsomollıq, Kommünislik v� KGB m�kt�bl�rind� 
rusla�mı� köl�nin sonad�k köl� qalması k�sindir. Rus v� Fars casusluq 

��b�k�l�rinin Bakı v� �r�vanda birl��m�sinin h�d�fi is� bu yönd�dir. H�r 
hansı Türk dirç�li�ini nütf�d� bo�maq, Az�rbaycanın bilim, eyitim 

m�rk�zl�rin� ortaqlıq etm�k, h�r alanı kontrolda saxlamaq dem�kdir. 

Bugün, Bakının �n qabaqcıl, bilimli, ç�kili v� düz�nli u�aq eyitim 

m�rk�zl�rinin Farslara v� ruslara aid olması da keçmi�d�n qalan v� zorla 

ya�atılan köl�lik f�ls�f�sinin sür�cidir. Güney Az�rbaycan Milli 

H�r�katının �n ön�mli ya�am v� sava� f�ls�f�si bu üçgend�n aralı 

almasıdır. 

 

12. Do�u Türküstanı i��alında tutan Çin 4.cü dal�a ola 
bil�rmi?  

 

Uy�ur Türkl�rinin ya�adı�ı Sincan Bölg�si v� BatıTürküstan �z�li 
Türk torpa�ıdır. 1940-ci ild�, ikinci dünya sava�ında ortaya g�l�n qalma-

qaldan yararlanan Çin dövl�ti Do�u Türkistana basqı etdi. O ça�dan 

ba�layaraq Batı Türküstan Çinin i�qalındadır. Ka��arlı Mahmududun 

do�um yeri olan Ka��ar v� Urumçu, Uy�ur Türkl�rinin ya�adı�ı �n böyük 

��hrl�rdir. Çin hakiml�rinin do�um yasaq �mrin� baxmayaraq Uy�urların 

ya�am sava�ı onların günd�n-gün� nifus artımıyla ba�lı oldu�u üçün 

toplum artı�ı dayanmadan sürm�kd�dir. Çin dövl�ti Uy�urustanı i�qal 
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etm�sil� yetinm�yir, uy�urların bütünlükl� assimil� edilm�sin� çalı�ır. Bu 

uzd�n son ill�rd� bölg�nin etnik t�rkibini çinil��dirm�y� çalı�ır. Bir çox 

Türk, gizli v� yasa dı�ı do�uldu�una gör�, savadsız qalır. Uy�ur 

d�rn�kl�rinin son veril�rin� gör�,  h�r üç uy�urdan biri savadsız v�ya 

q�dim islam üsuluyla eyitim görürl�r. Bu yolda Çin �ovenizmi rus v� Fars  

antiTürkl�rinin d� d�st�yini öz yanında duymaqdadır.  

 

13. “Zeyn�b Pa�a ba�çılı�ında T�briz h�r�katı” Türk 
qadınının dir�ni�çi ruhunun örn�yidir.  

 

 Az�rbaycan qadınının m�rk�z� ba�lı olan �rbablara, xanlara v� 
t�mb�kiy� qar�ı üsyanıdır. Milli yönü yoxdur. O, h�r�katın �ran T�nb�ki 

H�r�katıyla ba�lı olması da söz qonusu oldu�u üçün ulusal d�y�ri yalnız 

T�brizd�n qalxmasıyla ili�gin ola bil�r. Baxmayaraq ki, T�nb�ki 362 

h�r�katının bir d� ba�qa göst�risi var idi.  Farsçı aydınların �i`�çiliy� 
bürün�r�k laik tipli olan Türk Qacar hakimiyy�tin� qar�ı h�r�k�t� 
keçm�sil� yana�ı hızlı bir ��kild�  Farsçı-�i`�çi ideolojisinin formala�ması 

da bir ulusal fakt kimi d�y�rl�ndirilm�lidir. Sözsüz ki, Zeyn�bpa�a 

H�r�katı son t�sbitl�r içind� yerl��� bilm�z. 

 

14.  “S�ttarxan-Ba�ırxan H�r�katı”il� M��rut� H�r�katı 
eynidirmi, yoxsa ba�qa h�r�katlarmı?  

 

1907-1909-cu ill�r arası T�briz m�rk�zli Az�rbaycan h�r�katı, 

xalqının m��ru�çil�r�363 v� eyn zamanda  Farsçı amill�rin �lind� oyunca�a 

çevril�n istibdadçı M�mm�d �li �aha qar�ı dir�ni� idi. Tehranda rus 

toplarıyla yıxılan M��rut� devriminin h�m�n sonrasından ba�layan T�briz 

v� Az�rbaycan üsyanı az bir zamanda Qacar M�malike M�hrus�sind� 
yerl���n ba�qa bölg�l�ri d� aya�a qaldırdı. T�briz h�r�katı ümum 

Az�rbaycan mesajları ver�m�diyin� gör�, Az�rbaycanı ikiy� parçaladı, 

Qarada�, �rd�bil, M�r�nd v.b. xanları �ahlıq t�r�find� olunca Bir neç� 
xanlıq da S�ttarxan t�r�fini saxladılar. M�k�ze Qeybi bir çox zaman 

Tehran demokratlarıyla u�ra�ma�a üstünlük verirdi. Durum yalnız 

                                                 
362 tütün 
363 ��ri�tçil�r� 



kütl�nin öz verisil� ba� etm� gücünü saxlaya bilirdi. ��in sonu is�, 
q�hr�manlıq h�r�katı kimi netl��di. S�ttarxan inandı�ı dü�m�n �lil� 
inamından vuruldu. Ba�ırxanın ba�ı kürdl�r �lil� k�sildi. Siqq�tüislam, �li 

Misyo o�ülları v� saysız q�hr�manlar Fars hegomonlu�u yolunda 

canlarından oldular. T�briz rus toplarına tu� g�linc�, Tehranda  Farsçı 

rejimin i� ba�ına g�lm�k siqnalları s�sl�nm�y� ba�ladı. Yaz keçm�d�n bu 

günkü anlamla des�k ilkin bir Türk federal sistemi aradan qalxıb, yerini 

t�p�d�n –dırna�a panfa�ist Fars m�rk�zli rejim aldı. 

 
15. Xiyabani ba�çılı�ında Azadistan hakimiyy�ti, yenilikçi 

h�r�katıdır.  
 
Xiyabanı m��rut� h�r�katının �n g�nc liderl�rind�n bir idi. Bu 

üzd�n içind� bayındırdı�ı intiqam duy�usu mill�tin� olan sevgisini daha 

da üsyan qatına yüks�tmi�dir. Xiyaninin inanılmaz nitq gücü, d�rin 

demokratiya bilgisi, bölg�d�n olan fiziks�l tanı�ıqlı�ı v� dü�m�nd�n olan 

t�crüb�si onun üçün böyük avantaj sa�lamı�dır. Xiyabani zamanında artıq 

Qacar hakimiyy�ti yox idi. Yalnız Qacar adlı bir u�aq �ah var idi. Ölk�nin 

idar�si Rus Q�zzaqları ilind� idi. Rza Palani adlı bir Q�zzaq mirp�nci364 

rusların v� ingilisl�rin himay�sind� günd�n-gün� böyüyürdu. Xiyabani 

Tehrandaki demokrat dostlarının bu Mirp�ncl� birl��m�l�rini gör�-gör� 
yen� d� onların dostlu�una inanırdı. O, bu bo� inanca gör�, Az�rbaycanın 

quzeyind� olan Müsavatçıları 365  v� Türkiy�d� olan G�nc Türkl�ri v� 
�ttihad-T�r�qqini kimi qarda�ları görm�k ist�m�yirdi bel�. Sonuc n� oldu? 

�nandı�ı  Fars demokrat dostları �lil� güll�l�ndi. V�t�n sevgisil�, ulus 

e�qil� yo�rulmu� cansız b�d�ni T�briz kütl�sinin göz ya�ları qar�ısında 

dü�m�nin güc göst�g�si oldu. 

 

16. “Jandarmlar üsyanı” T�briz v� T�brizin 50 
kilometirli�ind� yerl���n ��rabxana k�ndind� üz veren �ran dövl�tin� 
qar�ı solçu üsyanıdır.  

 

                                                 
364 Qacar türk ordusunun orta d�r�c�si dir. 
365 �minzad�, Topçuba�ı, Xoylu v.b. 
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Bu üsyanın Az�rbaycan v� Az�rbaycan Türkül� yaxından-uzaqdan 

il�gisi yoxdur. H�r�k�t yalnız T�brizd�n ba�ladı. �nqilablar m�kanı olan 

T�briz bu d�f� Kirman�ahlı �bülqasim Lahrudinin ba�çılı�ıyla olan 

üsyanın tanı�ı oldu. Baxmayaraq ki, bu h�rbçi qurupun bir d� “Xiyabani 

qisası” �üarı var idi. Buna baxmayaraq yor�un mill�timiz bu �üarin ardına 

ç�kilm�di. H�r�k�t önc� T�brizin bütün idar�l�rini �l� keçirm�yi bacardı. 

Ba�qa bölg�l�rd�n üz�rl�rin� g�linc� sınırı keç�r�k Arazın o tayına v� 
ordan Russiyaya yerl��dil�r. Lahuti ömrünü Moskvada ba�a verdi. 

 

17. “Kazımxan Qu�çu Dir�ni�i” – �nz�l, Urmu, Xoy, Salmas, 
Qu�çu çevr�sind� Cilovluq, Erm�ni, ��kkak kürd birlikl�ri il� yana�ı 
Farsçı Rza Mirp�nc� qar�ı ulusal dir�ni�dir.  

 
1918-ci il may istiqlaliyy�til� geç�ri olsa d�, Quzeyin rus-erm�ni 

i��alından azad olunması Arazdan yuxarı bölg�l�rimiz� dinclik sa�layır. 

Erm�ni d�st�l�rinin Türk �ttihad-T�r�qi v� Az�rbaycan ordusu �lil� 
darma-da�ın olması, onların güney� sarı axınmasına s�b�b oldu. Erm�ni 

silahlılarının ba�çısı Andranik önc� güneyd� yerl���n dinda�ları Ciloların 

silahlanmasını ruslardan v� ingilisl�rd�n ist�di. Erm�nil�rin bu ist�yi 

q�bul olundu. Fransa is�, para v� ba�qa maddı-siyası yardımıyla Ciloları 

d�st�kl�di. Rus-erm�ni d�st�l�ril� gücl�n�n Cilolar tarixd� görünm�y�n 

soyqırım yola saldılar. Harda Türk gördül�r öldürdül�r. M�scid� sı�ınan 

�li yalın yerli Türkl�r�  bel� qıymadılar. Mill�t sad�c� öz içind�n çıxan bir 

q�hr�man evladına sı�ındı. Kazımxan Qu�çu (1867-1923) ba�ına topladı�ı 
candan keç�n neç� yüz g�ncl� sava�a girdi. S�ttarxanlı T�briz, rus 

bombalarıyla n�f�sd�n dü��rk�n Kazımxanlı Urmu v�t�n i��alçılarına 

qar�ı birinci yürü�� ba�ladı. Neç� milliyy�tli 20-min basqıçı dü�m�n 

qar�ısında neç� yüz n�f�rli Kazımxan f�dail�ri n� yapa bil�rdi ki? Oyl�s� 
Türk ordusu öz soyda�larını yalnız buraxmadı. Önc� silah-sursat v� sonra 

Anadoludan g�l�n qo�un Böyük Erm�nistan xulyasını sahibl�rin� qar�ı 
c�h�nn�m� çevirdi. Kazımxan s�si bütün Batı Az�rbaycanı bürüdü. 120-

mind�n artıq soyda�ımız tarixs�l Türk dü�m�nl�ri �lil� h�lak oldu. 

Kazımxanın umdu�u yer öz yönt�mind� oldu. T�brizin bütün 

h�r�k�tl�rinin t�rsin� Kazımxan  Farslara inanmadı. Erm�ni-Ciloluq 

olaylarından ba�ı uca çıxan el q�hr�manı, çox keçm�d�n kürd b�lasını 



t�crüb� etdi. �smail Simitqo ev sahibin� qar�ı üsyana qalxdı. Tavandan 

dü�mü� mill�t bir daha basqıya u�radı. Osmanlı torpaqlarınin Avrupanın 

v� Rusiyanın h�r t�r�fli qo�atmasına u�ramaq n�d�nil�, Türk pa�aları 

Urmudan geri ç�kilm� zorunda qaldılar. Simitqo bu bo�luqlardan 

suistifad� ed�r�k bölg�ni �l� keçirm�y� qalxdı. Qacar hakimiyy�tini �l� 
almaq niyy�tind� olan Rza Mirp�ncin stratejik h�d�fl�rind�n biri olan 

Urmu h�nd�v�ri onu da bölg�y� ç�kdi. Bu yolda ona qar�ı duran 

Simitqoyla sava�a girdi. Kazımxan Qu�çuyla, Mirp�nc Qo�unlarını 

birl��dir�n talein ömrü çox sürm�di. Simitqo yenilg�sil� Qu�çu Qalası v� 
Batı Az�rbaycan böyük t�hlük�ni ba�ından a�ırdı. Ancaq, Rza xan, 

Kazımxanın m�rk�z� tab`e olmasını v� onun s�lt�n�t� g�lm�sinin 

r�smiyy�t� tanımasını ist�di. Kazımxan Türk Qacar dövl�tin� ba�lı 
oldu�unu v� ondan vaz keçm�diyini dil� g�tirdi. Rza xan, böyük qo�unla 

Kazımxan ordusuna yürü� etdi. Ancaq, Urmunu ala bilm�di. Qu�çu qalası 

Milli dir�ni� simg�sin� dönü�dü. Kazımxan milli dü�m�nl�r qar�ısında 

dayanma gücünü artırsın diy�, �l bombaları düz�tm�y� çalı�dı. El� bu 

yolda da ilk qurbanlıq oldu. Kazımxanın ölümünd�n sonra Qalanın 

dayanı�ı sındı. Rza xan Mirp�nc �ran ordusunun ba�çısı kimi Urmuya ayaq 

qoydu. Kazımxan Qu�çu h�r�katının ba�ı b�lalı Urmuda üzverm�sinin 

t�kc� n�d�ni bir mill�tin ölüm qar�ısında olan dir�ni�i idi.  

 

Kazımxan �n birinci yardımı T�brizd�n gözl�di. Bu üzd�n dü�m�n 

at��i altında olan Urmu gölünün yolunu açıq saxlama�a çalı�dı. T�brizin 

rus i��alında olmasıyla bu gözl�nti alınmadı. Çünki, ortada olan t�kc� 
�min adam T�brizin keçmi� �mniyy�t qüvv�l�rinin ba�qanı �mir �ntizam 

idi. Onun is�, darma-da�ın olmu� silahlı qruplarında bir o q�d�r güc 

qalmamı�dır. Bu üzd�n, Kazımxan Qu�çünün qar�ısında iki yol qalmı�dır, 

Ya Tehrana t�slim olacaq v� ya Osmanlı dövl�td�n yardım ist�y�c�k idi. 

Kazımxan Tehrana deyil, Anadoluya inandı. H�r n� olsa da, ortada 

soyda�lıq ili�gisi vardır diy� Osmanlı ordusunu imdada ça�ırdı. Qarda� 
ordu is�, qarda�ını yalnız buraxmadı. Kazımxan Qu�çu davası T�briz 

davaları kimi geni� olmasa da, bu davalardan daha çox milli dava 

kimliyin� malik idi. El� m�hz buna gör� d�, h�m öz mill�ti içind� v� h�m 

d�, Farsçı mediya v� yazarlarının xatir�sind� gizli qaldı. 
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18. M�h�mm�d Ta�ı Püsyan366 qalxı�ı Az�rbaycan Türkünün 
devrimçi v� demokratikl��m�y� meylinin sınırsızlı�ının göst�rg�sidir. 

  
M��h�d m�rk�zli böyük Xorasana gönd�ril�n g�nc kolonel ora 

çatar-çatmaz Türk dü�m�ni �. Q�vamın bütün k�nd, mal, dövl�tin� �l 
qoyur. Onu Xorasan valiligind�n uzaqla�dırır. Önc� tutuqlayır, sonra is� 
Tehrana aldanaraq o Türk dü�m�nini �lind�n qaçırır. Kolonel öz 

çevr�sind� olan Türk ordu ozmanları v� yerli Xorasan Türkl�ril� birlikd� 
D�mir D�st� qüvv�l�ri yaradır. G�nc general az bir zamanda Xorasanın 

bütün idar� sistemini düz�nl�yir. Xorasan �halisi onu bir q�hr�man kimi 

sevm�y� ba�layır. Xorasan valılıyin� seçil�n Püsyana qar�ı, Qacar 

�ahlı�ına etinasız yana�an, qo�un ba�çısı,Türk dü�m�ni -  Rza xanla ona 

sı�ınan Q�vam birliyi quruldu. Bu h�rbi-siyasi birlik Xorasan 

hakimiyy�tin� qar�ı s�f�rb�r olark�n, kolonel M�h�mm�d Ta�ı xan 

Püsyan inandı�ı Lenin� v� Bakıya üz çevirdi. Bakı komissarı, ba�çısı Türk 

canisi – erm�ni kök�nli rus zabiti, S. M. Kirov Fars P�hl�vil�rin i� ba�ına 

g�lm�yi üçün Kolonelin yardım ist�yini r�d edir. Bakını i��al altına alan 

Bol�evikl�rın aydınca Rza P�hl�vid�n yana olmaqları bir r�smi bildiri il� 
�yan olar. O bildirid�, bol�evizmin �ran iç i�l�rin� qatılmayaca�ı v� o 

ölk�d� olacaq d�yi�ikl�ri r�smi tanıyaca�ı qeyd olunurdu. Tehranın 

qo�unlarının Xorasana girm�si il� Kolonelin qorxusuna tab`e olmu� xanlar 

d�st�si Tehran qo�ununa qo�ulurlar.  

 

Türk D�mir D�st�l�ri son damla qanınad�k dir�nir. Kolonel M.T. 

Püsyanın k�silmi� ba�ı q�l�b� ödülü olaraq Türk dü�m�nl�ri Rza xana v� 
Q�vama gönd�rilir. Sözsüz ki, Xorasan h�r�katıyla Az�rbaycan h�r�k�tl�ri 
arasında m�n�vi ba�dan ba�qa heç bir �ey ortada yoxdur. Ancaq, 

Az�rbaycan Türkl�rinin bütün hallarda böyük igidliyi unutmamalıdır. 

Xorasan da ba�ımsız h�r�katına önd�rlik ed�n M�h�mm�d Ta�ıxan 

Püsyanla birlikd� bir çox Türk q�hr�manlarının adını sıralamaq olar. Bu 

da, o dem�kdir ki, Xorasan ba�ımsızlı�ının �n ba�da ged�n milli kimliyi 

Türklük olmu�dır. Kolonel M.T. Püsyanla çiyin-çiyin� döyü��n v� onunla 

birlikd� canından keç�n b�zi adları sıralamaqla bu iddanın bo� olmamasını 

vur�ulamaq ist�yir�m: Mayor �smayil xan Bahadır, mayor �li Riza xan 

                                                 
366 1891-1921, T�briz do�umlu 



�am�ir, sultan (kapitan) Seyid Möhsün xan Kazimi, Sultan �li�sg�r xan 
Rif�t, Sultan Qulam Hüseyn xan Saqfi, Sultan �li�sg�r xan Qacar, 
sultan Hüseyn xan Dövl�t�ahi, Sultan Mirz� �li xan �z�di, Nayib 
(leytenant) A�a xan Xo�gin, Nayib Haci xan T�fri�i, Nayib M�h�mm�d 
xan, Nayib C�lal xan Z�mani, Sultan Nur �lin��ixan H�kimi, Nayib 
�lis�f�rxan Musar, Nayib Davudxan Sinaqi, Nayib Ta�ı xan Tavus, 
Sultan Qulam Hüseyn xan Ped�r, Sultan Ehsanulla xan Az�r�x�.367                                                                                                       

  

19. Gilan Cümhuriyy�ti v� ya C�ng�l H�rakatının biz 
Az�rbaycanlılar üçün d�, öz�lliyi vardır.  

 
N�d�n? Çünki, Seyid C�f�r Pi��v�ri v� Heyd�rxan �mio�lu368 

kimi bir çox Az�rbaycan Türkünün “C�ng�l H�r�katında„ aparıçı rolları 

olmu�dur. Az�rbaycan, Gilan, Xorasan ayaqlanmasının hardasa qalxı�ları 

v� yeni�l�ri eyn zamanda v� eyn tal`ed� olmu�dur. H�r üçünün d�, dem�k 

olar ki, h�d�f kütl�si v� stratejik nöqt�si bir yönt�m da�ıyırdı. H�r üçü d�, 
ön planda SSSR-i t�r�find�n d�st�kl�n�rk�n, h�min kommünistl�r 
t�r�find�n Qacar hakimiyy�tini devirm�kd� olan  Farsçı fa�istl�r� yeni 

dövl�t �rm��anı kimi sunulmu�dur. Ancaq, öl�nl�r ölmü�dürs�, qalanlar 

yen� bu dü�m�ni t�crüb� ed� bilm�mi�dir. Sözsüz ki, bel� sata-satlar 

dün�nl�rd� olub-bit�n olmamı�dır. Heyd�rxan �mo�lu bol�evik rusların 

planı üzünd�n Mirza Kiçik xanla arası pozularaq deyil�nl�r� gör�, onun 

�lil� öldürülmü�dür. S.C.Pi��v�ri is�, m�`r�k�d�n can qurtararaq g�ldiyi 

Bakıya dönmü�dür. Bugün h�r Az�rbaycan Türkü üçün bel� bir sor�u 

yarana bil�r ki, Az�rbaycanda daha h�ssas, stratejik yüklü v� milli 

boyudlu bir h�r�kat oldu�unda, hansı dü�ünc� s�b�bind�n Heyd�rxan 

�mio�lu v� M.C.Pi��v�ri Gilanda ölm�yi v�t�nd� ölm�y� üstünlük 

vermi�dirl�r. Bu iki adlım Az�rbaycan Türkünün  Xiyabani önd�rliyind� 
olan Az�rbaycanda olmamasının böyük s�b�bi varidi. Bo�evikl�r� gör�, 
Gilanda kommünist yayılmasına daha �lveri�li imkan varidi. Bu üzd�n 

m�rk�z q�rargahı Bakıda yerl���n “�ran �dal�t Partısı”369 özünün birnci 

�ran �öb�sini „R��t“��h�rind� açmalı idi. B�lk�, Heyd�rxan �mo�lu 
                                                 
367 Bu qonuda artıq bilgi �ld� etm�k üçün www.az.wikipedia.org/ M�h�mm�dta�ı xan 
Püsyan internet adresin� giriniz. 
368 1880-1921- do�um Urmu. 
369 sonralar �ran Kommünist Partısı 
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C�ng�ld� ideoloji qurbanı olmasaydı. Sonralar Az�rbaycan h�r�katında 

böyük rol oynamı� olacaq idi. B�lk� d�, olmayacaq idi. Söz qonusu /n� v� 

nec�?/ olaca�ından geçmir.Söz, indiki solçu soyda�ların ilginc 

iddialarından gedir. Onlar, öz �li bo�luqlarını geçmi� solçularl� döldurmaq 

ist�yirl�r. Bir Az�rbaycan Türk mill�tçi üçün milli �xla�ın öt�sind� 
özn�llik yoxdur. Ya ulusunu sevgi kimi qutsal sevm�lis�n v� ya �n 

azından onun sevgisind�n siyasal mac�ra yaratmamalısan. Gilan h�r�katı 

bu baxımdan bizim üçün yenid�n öyr�nilm�lidir. Yoxsa, yeni duzaqların 

qar�ısı alınmaz ola bil�r! 
 
20. “29 B�hm�n üsyanı” P�hl�vi �ovinizmini diz çökdür�n, o 

antiTürk rejim� ölümcül darba endir�n bir günlük T�briz 
qalxı�masıdır.  

 
1978-ci il fevral ayının 18-d�370  ay�tüllah ��ri�tm�darinin Qum 

��h�rind� h�lak olanların 40-cı günü il� ilgili yas bildirisi yayınlanmı�dır.  

Çoxu Türk olan Qum öl�nl�rinin Az�rbaycanda t�bkisi 371 çox böyük 

olmu�dur. O zaman Qumda din t�l�b�si olan bir dostumun iddiası çox 

ilginc olmu�dur. Bu iddia sonralar bir neç� n�f�rind� t�sdiqini alandan 

sonra gizli bir ssenariyanın olmasında m�ni d� qan`e etdi. Bu üzd�n ilk 

d�f� olaraq bu tanıq dostun adını verm�d�n gördükl�rini eynil� oxucumla 

payla�ıram. O deyirdi: “Bir h�ft� Qum qiyamından onc� Ay�tullahın fiqh 

d�rsind�n sonra qiyam gününün hazırlıqlarını keçirm�k üçün bir dostun 

ota�ında topla�dıq. Bizim içimizd� Xumeyninin d� adamları var idi. 

Onların çoxu  Fars olduqlarına gör�, biz d� Farsca danı�maq zorunda 

qalırdıq. Biz bel� dü�ünürdük ki, rejimi mitinq günü �a�-ba� ed�c�yik. 

Ancaq, biz yalnı� idik. Miting günü hardasa saat 11-d� geni� t�l�b� kütl�si 

sıralarında ��h�rin m�rk�zin� sarı yola dü�dük. Biz n� q�dir ki, s�ssiz 

h�r�k�t edirdik Xumeyni t�r�fdarları s�rt �üarlar verirdil�r. Mitinqd� b�lli 
�üar verilmirdi. H�r qurup öz dü�ünc�sin� gör� slo�an atırdı. 

��ri�tm�darinin tap�ırı�ına gör�, aramızda s�rt davrananları sıradan 

çıxarmaq lazim idi. Ancaq, bizl�r bunlarla bacara bilmirdik. Onların 

qar�ısı alınmaz olmu�dur. Do�rudur ki, bir ba�a �aha slo�an yoxidi, ancaq 

                                                 
370 gün�� ili 1356-11-29 
371 reaksiyası 



bizi nig�ran edici sözl�r ortaya g�lirdi. Hardasa iki saat sonra polisin biz� 
yaxınla�ması göründü. El� bu andan sonra çoxu xumeyniçil�r olan 

radikalların bird�n aramızdan ç�kilm�sini duydum. Ancaq, biz q�fil 
olmu�duq. Meydanda qalan biz Türkl�ridik. Polis h�r t�r�fimizi sarmı�dı. 

Üz�rimiz� at�� ya�ırdı. Yanımda h�r k�si qur�un yemi� v� yer� dü�mü� 
görürdüm. Hara baxırdım öz Türk dostlarımı görürdüm.Bilmirdik hara 

qaçaq. Bizim dü�ündüyümüz bu deyildir. Biz, yalnız islama, m�rc`�l�r� 
qar�ı olan hörm�tsizliy� etiraza qalxmı�dıq. Bilmirdim qı�qıram, a�layam, 

öl�m yoxsa qalam. M�nim üçün, �n heyr�t edici m�qam yer� dü��nl�rin 

içind� bir n�f�r bel�  Fars t�l�b�sinin olmaması idi. Bilmir�m, b�lk� var 

idi, m�n görmürdüm. Allah o günü bir daha göst�rm�sin. Do�rüdan da biz 

Türkl�r bir daha aldandıq. Bilmir�m m�nim n� günahım variydi ki, allah 

m�ni saxladı. Özü d� Qum olaylarının içind� olan bir dostun qıssa 

h�kay�sini birlikd� oxuyandan sonra T�brizin bir günlük üsyanının 

n�d�ninin kökünü örg�nmi� olduq. Sözsüz ki, Qum ��hidl�rin� Türkün 

ana oca�ı yiy� durmalıdır.  

 

T�briz, 29-B�hm�n gününd� qayna�a g�lmı� da� qazan idi. H�l� 
saat 8-d�n kiçik-böyük, ki�i-arvad T�brizin Bazar a�ızında b�lirsiz bir 

olayın yolunu gözl�yirdi. Saat 9-da hardasa Bazar a�ızı dolmu�dur. H�r 
k�s kiçik quruplar üz�rind� comala�mı� v� gözl�m�kdeydi. Bir qurup 

Bazarla T�rbiy�t xiyavanları arasında  Farsca �üar verirdil�r. Ancaq, 

kims�nin ilgisini ç�km�yirdil�r. O zaman Az�rbaycan Demokrat C�vanları 

adına kiçik bir da�çı qurupumuzla birg�, biz d� mill�tin içind�ydik. 

C�miyy�tin çoxalmasıyla sayı çox da olmayan polis qorxudan bir yerd� 
toplanmaya ba�layırdı. Polisin daha çox durdu�u yer S�fi bazarının giri�i 
idi. Bu anda qar�ımızda olan  Fars  d�st�nin s�si ucalma�a ba�lamı�dır. 

Polisl�r h�r hansı reaksiya göst�r� bilm�yirdi. M�n arxada�larımın biril� 
qar�ı t�r�f� yaxınla�dım. Onların kim oldu�u v� n� �üar verdikl�ri bizim 

üçün maraqlı idi. Onlara yaxınla�ark�n, geyini�ind�n b�lli olan bir 

k�ndlid�n n� �üar verdikl�rini sordum. O k�ndli v�t�nda�ın eynil�n verdiyi 

c�vabı burada g�tirir�m: “Vallah özg� dild� danı�ırlar. Amma tez-tez 

Homeyra-Humeyra deyirl�r!” Bu v�t�nda�ımızın Xumeyni sözünü 

Humeyra il� d�yi�ik anlaması olduqca do�al idi. Çünkü, onun m�rc�d�n 

v� a�adan anladı�ı yalnız ��ri�tm�dari v� b�lk� d� A�ıqdan ba�qa musi�i 
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tanı�ı Türk kök�nli  Fars  mü��nnisi xanım Humeyra olmu�dur. Saat 10 

rad�l�rind� artıq qazan qaynama�a hazırk�n Bazarın içind�n t�k bir 

qur�un s�si g�ldi. T�brizin �n c�llad savak m�murlarından biri olan 

k�l�nt�ri 6-nın r�yisi H�q�ünas öz tapancasıyla dö�ünü açıb vur diy�n 

öyr�nci M�h�mm�d T�c�llanın ür�yini parçaladı. Mill�t Bazara sarı 

qo�ma�a ba�ladı. Mill�tin sel kimi h�r�k�t� g�lm�sil� polisl�rd� bazara 

sarı qaçma�a ba�ladılar. Bu h�ngam�d�, duz Bazar A�ızında park etmi� 
Do�u Az�rbaycan Polis ba�qanının son model Mesedes Benz avtomobili 

iki �d�d molotov bombasıyla patladı. Bazar içind�n Allah Akb�r s�sl�ri 
e�idilirdi. Mill�t n� ed�c�yini, n� diy�c�yini, nec� davranı�ını bilmirdi. Bu 

bütünlükl� mill�tin bilincaltı üsyanının co�masından qaynayan lidersiz bir 

üsyan idi. Do�rudan da b�`zi kiçik qurupları çıxarsaq mill�tin yalnız yas 

tör�nin� g�lm�si g�rç�g� daha yaxındır. Mill�tin ��riyy�tm�dari sevgisi 

sözsüz idi. Ancaq, ��ri�tm�darının �ahla yaxın oldu�unu kims� d� dana 

bilm�z idi. Do�rudur ki, son ill�rd� �ahın Türk m�rc`�ind�n b�lli ara 

açması v� özünü daha arxayın görm�si d� bir fakt olaraq ya�amaqdaydı. 

Ancaq, bu h�r iki t�r�fin qar�ı t�r�fi n�fy etm�k anlamına g�lm�z idi. 29-

B�hm�n qatılımcısı kimi o unudulmaz günl� ba�lı geni� yazma�ı g�l�c�y� 
buraxır, qonumuzu anıta çevirm�kd�n qaçınıram.  

 

�girmi doqquz B�hm�n üsyanını Qum qiyamıyla f�rql�ndir�n �n 

böyük amil T�brizin bu alanda danılmaz g�l�n�ks�l devrimçı olmasıyla 

ba�lı idi. Üsyan, �n ilk anından etibar�n polisin birliyinin da�ıtmasını 

amaclamı�dır. Bel� ki, yürü� üçün üç d�yi�ik yönü seç�n üsyançılarla 

birlikd� polis d� bölünm�y� m�cbur oldu. Bu taktikl� dü�m�n qüvv�l�ri 
ça�-ba� qaldı. Çoxsaylı yürü�çü quruplar qar�ısında parçalanmı� duruma 

dü��n polisin i�i poli� m�rk�zl�rin� sı�ınmaq olmu�du. Sözsüz ki, bir neç� 
d�qiq�nin içind� bel� taktikin formala�ması g�l�n�ks�l divrims�llikl� 
olasıydı. Az�rbaycanın ölm�z o�lu tarixçı yazar r�hm�tli S�m�d 

S�rdariniya demi�k�n T�briz Birincil�r ��h�ridir. 29 b�hm�n üsyanı öz 

o�lunun t�sbitl�rin� bir ba�qa örn�kdir. �ah, özünü fıron sanark�n, ilk d�f� 
olaraq Türkc�“Ölüm olsun �aha” ba�ıtısı T�brizd�n e�itdi. Bel� ki, mill�t 
h�min slo�anı ba�ıra-ba�ıra dövl�t� ba�lı olan bütün ��b�k�l�ri darma-

da�ın etdi. Polis yalnız canının qorxusundan at�� açırdı. Çünkü, durmaq 

yox idi. Harda k�l�nt�ri yerl��irdi mill�tin yönü ora yo�unla�ırdı. Bütün 



üsyanlardan f�rqlı olaraq bariqad quranlar mill�t deyil, polis idi. T�briz 

üsyanı saat 16-da ordunun bir ba�a d�xal�til� son buldu. Ancaq h�d�fin d� 
buldu. �ahın beli sındı. T�briz bir daha �n inanılmaz anlarda birl���r, 
t�kyumruq olar, yıxar v� yaxar gücünü göst�rdi. 29-B�hm�nl� ba�lı bir 

neç� g�rc�k:  

 

• T�brizin dinc yas tör�ninin üsyana çevrilm�sind� mill�tin 

rejim� qar�ı olan nifr�t ölçüsünün sınırsızlı�ı böyük rol oynadı. 

• Bu üsyanda bir�yl�rin anında t�kyumruq olması v� böyük bir 

örgüd372 kimi eyl�m� girm�si göst�rildi. 

• Soldan tutmu� bütün dins�l quruplar bu qalxı�ın 

g�rç�kl��m�sind� �n ufaq bel� rolları olmadı. H�tta bel� 
h�r�k�tl�rd� özünü ev sahibi göst�m�y� çalı�an Tud� Partiyası 

�a�araq �ahla s�sbir olub, bu üsyanı Ma-o-istl�r� 373  ba�lama�a 

çalı�ırdı. “Tud� Partiyasının yanlıları �lil� gizlic� �ran içind� 
basılan N�vid n��riyy�si öz m�qal�sind� 29-b�hm�ni anar�ist v� 
maoistl�rin mill�t� z�rb�si v� t�xribati kimi adlandırdı. Amma 8-il 

sonra 1365-ci ilin yayında Tud� Partiyasının Az�rbaycan �yal�ti 
t��kilatı olan “Az�rbaycan Demokrat Firq�si„-nin orqanı 

“Az�rbaycan q�zeti„-nin iddiasına gör�, bu üsyanın aparıcısı 

Firq�çılır/Tud�çil�r/ olmu�dur!!!374 

• 29-B�hm�n üsyanı daha çox ��ri�tm�dari adıyla hallansa da, 

heç ��ri�tm�dari tipli dir�ni� modeli deyildir. Do�rudur ki, 

Ay�tullahın mill�ti Qumda öl�nl�rin yasına ça�ırması çox etgili 

olmu�dur. Ancaq, bu üsyan geni� dü�ünc� k�siminin birlikd� 
ortaya qoydu�u irad�nin m�hsulu idi. K�sinlikl�, orta k�simi 

olu�duran aydın v� öyr�nci güçü olmasaydı, T�briz üsyanı da Qum 

üsyanı kimi qanda basdırılardı. Öyr�nci v� aydın dü�ünürl�rin 

                                                 
372 qurum, t��kilat, ��b�k� 
373 çinçi kommünistl�r 
374 (��ri�tm�dariçil�rin dirç�li�i v� Az�rbaycan/ farsca. Azerbaycan v� conbe�e 

t�r�fdarane ��riy�tm�dari/. Ma�allah R�zmi, 1.ci basın, Tribun N��ri, 

Stockholm,2000.s30.)  
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29.b�hm�nd�ki rolunu üsyandan sonraki T�briz ayaqlanmalarında 

da eynil� görm�k mümkün idi. Halbu ki, Türkl�rin m�rc`� m�qamı 

olan Ay�tullah ��riy�tm�darının bel� d�rin v� radikal üsyanları 

liderlik ed�c�k ölçüsü yox idi. �slind� d� �ahla onun arasında olan 

açılım bir o q�d�r de d�rin deyildir. 29-B�hm�n Rejim 

m�murlarının Türk mill�tind�n olan yalnı� dü�ünc�sini ortaya 

qoymaqla yana�ı ba�da Ay�tullah Xumeyni olmaqla Farsçı 

mollaları da ayıtdı. Bel� ki, bu üsyanda qan ver�n Az�rbaycan 

Türk Mill�tinin öz do�ması olan ��ri�tm�daridan s�s çıxmayınca 

Xumeyni N�c�fd�n T�briz� s�sl�ndi. ��ri�tm�dari T�briz üsyanını 

özünd�n uzaqla�dırma�a çalı�ırk�n Xumeyni h�min bildiri�d� 
“Ya�asın qorxmaz T�briz” “Siz, �aha ölüm ist�m�kl� onun a�ızına 

möhk�m bir yumuruq endirdiniz!” v.b. sözl�rl� özün� böyük yer 

aça bildi. Halbu ki, Az�rbaycan Türk mill�tinin ist�yi bu sözl�rin 

öz din önd�rinin a�ızından e�itm�si idi.  

 

• 29-B�hm�n üsyanının �ks s�dası Avrupa v� Amerikada da 

çox güclü oldu. Rejim önc� x�b�r baykotu uy�uladı. Ancaq, bu 

k�s�rli olmadı. X�b�rin Va�inqton Post v� Nioyork Taymz375 kimi 

adlım v� çox tirajlı q�zet�l�rd� yayılmasıyla T�brizin adı bir daha 

özgürlük m�rk�zi olaraq dill�r� dü�dü. Rejimin T�brizin olaylarını 

kiçik göst�rm� çabaları etgisiz qaldı. �ran x�b�r agentiliyinin 

yalnız 6-n�f�r t�xribatçı ölüb xeberi, Nioyork Taymz agentiliyi 

t�r�find�n yalanlanaraq bu üsyanın rejim içind� böyük çat 

yaratdı�ını v� �n son bilgil�r� gör� azından 70-üsyançının 

gömürm�sinin 376  b�lli oldu�unu yayımladı. Batı Almaniyanın 

m�rk�zi olan Dresden`d� çoxu Türk öyr�nci, �ran adlanan dövl�tin 

elçiliyini basaraq dünyanın bu haqda s�ssiz qalmasını qınadılar. 

Avrupanın �n e`tibarlı q�zet�l�rind�n Londonda yayılan 

Qardiyan377 bu qonuda T�briz� öz�l bir tim gönd�r�r�k bir ba�a bu 

üsyanı ara�dırmı�dır. Avrupanın bir çox m�rk�z ��h�rl�rind� m�hz 

                                                 
375 Washington Post, New York Times 
376 torpa�a verilm�sinin, quylanmasının 
377 The Guardian 



bu üsyanla ba�lı göst�ril�r, konfranslar ba� tutmu�, T�briz �randa 

olacaq inqilabın be�i�i adlandırılmı�dır.  

 

• T�brizd� veril�n slo�anlar dem�k olar ki bütünü Türkc� idi. 

�slind� ortada önc�d�n b�lli olmu� bir �üar yox idi. Bu üzd�n 

mill�tin ba�rından qopan harayın ana dilind� olması daha m�ntiq� 
uy�undur. �üarların ged�r�k böyüm�sinin n�d�nl�rind�n biri d�, 
mill�tin gözü önünd� ��hid dü��n balaları idi. Ortaq oldu�um bir 

olayı örn�k g�tirir�m. D�v�çi 378  m�h�ll�sinin k�l�nt�risin� sarı 

yürüy�rk�n sıranın önünd� m�niml� çiyin-çiyin� bir 16-17 ya�ında 

yeni-yetm� ba�ından güll�l�ndi. Onun ardından bir neç� n�f�r d� 
yer� dü�dü. Yanımdakı g�nc anında ��hid oldu. Ona yaxın 

oldu�uma gör�, da�ılmı� qafası üzüm� sıcradı.379 �trafımızda yer� 
dü��n ��hid v� yaralılar hamını çıldırmı�dı. D�v�çi k�l�nt�risi,380 

T�brizin �n ön�mli silah-sursat m�rk�zl�rind�n biridi. El� ona gör� 
d�, oranı �l geçirm�k ist�yirdik. Bu üzd�n �n a�ır dir�ni� d�v�çid� 
olmu�dur. Biz geri ç�kildik. Bu andan sonra “Ölüm Olsun �aha,, 

�üarı dill�rd�n dü�m�di. ��hidl�ri v� yaralıları çiyinl�rind� 
g�zdir�n üsyançı mill�t qar�ısına g�l�n dövl�t orqanlarını oda 

ç�kdi. D�v�çil� Mün�ccim xiyavanlarının k�sm�sind� yerl���n 

�ahın R�staxiz partiyası m�rk�zi bütünlükl� yandırıldı. 1979-ci 

B�hm�n inqilabının t�m�l slo�anı T�brizd�n atılma�a ba�ladı. 

 

• 29-B�hm�n üsyanının ba�lanqıc nöqt�si “Bazar A�ızı,, 381 

olsa da üç yönü seçmi� oldu. Bizim qurup, ��h�rin yoxsul 

bölg�l�rini, bir qurup güney� sarı Xiyavan, Nobar, Üniversitet v� 
�n ön�mlisi Radio-Tv m�rk�zini amaclark�n üçüncü qurup is�, 
��h�rin m�rk�zini seç�r�k polisin orada qapanmasını sa�ladı. 

B�lk� burda bel� sor�u ortaya g�lsin ki, bu düz�nin arxasında 

kiml�r varidi? Net yanıt bu ki, ortada olan yalnız �liyalın mill�tidi. 

B�lli olan üç h�d�f üçlü qurupların qafasında yer almaqda idi. 

                                                 
378 T�brizin �n böyük bölg�l�rind�ndir. 
379 s�pildi 
380 polis m�rk�zi 
381 T�briz Bazarının giri�i 
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D�v�çi silahxanası, TV m�rk�zi, T�briz Ordugahı, ba�da g�l�n 

h�d�fi olu�dururdu. M�nc� �g�r bu üç m�rk�z üsyançıların �lin� 
geçs�ydi. Üsyan bir gün deyil,  böyük boyudlara yol açacaq v� 
bugün ba�qa bir Az�rbaycanda ya�ayacaqdıq.  

  

 

21. “Xalq Müs�lman H�r�katının ba�lanması v� sonu ça�da� 
milli h�r�katımızın ilkin n�bzi olmu�dur.  

 
1979-cu il islam devriminin h�m�n ardından Xumeyni rejiminin 

mütl�qiyy�tin� v�  Fars mehv�rli duru�una qar�ın Az�rbaycanda v� 
Türkl�rin ya�adı�ı bir çox yerd� böyük dir�ni� göz� çarpmaqda idi. Böyük 

müctehid Ay�tullah ��ri�tm�darinin xeyr-doasıyla yola çıxan “Xalq 

Müs�lman Partiyası” bu etirazçı dir�ni�in örgüdl�nm� m�rk�zini 

olu�dururdu. Biraz geriy� dönüb inqlab günl�rini xatırlatmaq ist�rdim. 

Çox yax�ı xatırlıram ki, Tehranda 22-B�hm�n devrimi bitmi�dir. Bütün 

dövl�t orqanları t�slim olmu� v� yeni rejimin �lin� keçmi�dir. Ancaq, 

T�briz ��h�rind� h�l� döyü� gedirdi. ��hnaz, �hrab, X�yyam, Ç�r�ndab, 

G�ziran382v.b. kimi böyük m�h�ll�l�r köhn� rejimin �n son ümidgahı kimi 

dir�ni�m�deydi. Ancaq Tehrandan iki gün sonra T�briz d� �ahçıların 

�lind�n çıxdı. Sözsüz ki, bu izah rejimin T�brizd� kütl� sevgisin� malik 

oldu�u anlamına g�lm�m�kd�dir. T�rsin� bu rejimin T�brizd�ki böyük 

Savak 383  v� gizli polis ��b�k�l�rinin oldu�unu göst�rir. T�brizin 20-

B�hm�nd�n 24-u gec�sin�d�k durumu yalnız silahlı sava� izah oluna bil�r. 
Bir t�r�fd� mill�tin içind�n qalxmı� silahlı timl�r, ba�qa yanda is� silah 

m�kanlarına sı�ınan Savak v� rejimin gizli m�murları idi. Burda da 

T�brizl� Tehran arasında olan f�rqlik göz� çarpırdı. �nqilabdan sonra bu 

çarpıcı çe�idlilik �slami Cümhuri Pariyası v� Müs�lman Xalq Cümhuri 

Partiyası formalarında daha da özünü göst�rm�y� ba�ladı. �sas h�d�f 
kütl�sini Az�rbaycanda, Tehranda v� Qumda axtaran Xalq Müs�lma 

Partiyası çox geçm�d�n Az�rbaycanın �n t�yin edici gücün� çevrildi. 

K�sinlikl� tanınmı� liderl�rinin d� ist�yi olmadan bu partiya gün getdikc� 
d�rin t�l�bl�rin m�rk�zin� çevrilirdi. Az�rbaycan hardasa iç sava�a 

                                                 
382 Qazıran 
383 �ah rejiminin ittilaat v� �mniyy�t m�rk�zi 



c�kilm�k �r�f�sind� ya�ayan bir bölg�y� çevrilmi�dir. ��ri�tm�darçılıqla 

Xumeyniçilik qar�ı-qar�ıya durmaqdaydi. M�h�rr�m ax�amlarındaki 

�axsey-Vaxsey d�st�l�ri ap-açıq ikiy� bölünmü� Hüseynçil�r, 
H�s�nçil�r384  ünvanıyla tanınırdılar. T�brizin bazarında yola dü��n �za 

d�st�l�ri d� ikiy� bölünmü�dür. T�brizin inqilab komit�l�rinin dem�k olar 

4-5 d�n sonra qalanı bütünlükl� Xalq Müs�lman �lil� idar� olunurdu. 

Ordunun durumu da beleydi. Bu üzd�n X�lq Müs�lman Partiyasının güc 

göst�risi dem�k olarki silahlı qüvv�l�ri d� arxasında görürdü. El� bu 

s�b�bd�n Hizbullahçılar bu etiraz mitingl�rin� qar�ı etgili ola 

bilm�yirdil�r.  
 

Az�rbaycan, �slam Cümhurisinin yeni anayasanın yazılmasıyla 

yana�ı �yal�t-v�lay�t sisteminin d� r�smil��m�sini ist�yirdi. �nqilabın 

sabahısından qan seli yola salan Xalxali kimi ��r insanların mühakim�sini, 

h�tta ölümünü islam rejiminin ayaqda qalması üçün vacib sanırdı. T�k 

Partiyalı�ı diktatorlu�un ilk adlımı sanaraq çox patiyalı ölk�nin olmasını 

ist�yirdi. ��ri�tm�dariy� gör, Qurucular M�clisinin mill�t t�r�find�n 

seçilm�si g�r�kirdi. Bu orqanın yerin� R�hb�r t�r�find�n atılan k�sl�rin 

i�tirakil� Ke�ikçil�r �urası yarandı. Bu �m�l is�, mill�tin devrimin� qar�ı 
eks h�r�k�t sayılırdı. A. ��ri�tm�dariy� gör�, mill�tin dı�ında olan siyasi 

davranı�lara son verm�k g�r�kir. Habel� “�slamda Vilay�te F�qih adında 

bir qanun yoxdur v� ola da bilm�z”, sözü A. ��ri�tm�darının a�ızından 

�ksik olmayırdı. Mill�t t�r�find�n böyük d�st�k alan bu c�sar�tli 
davranı�ın �n t�dirgin v� sinirli qar�ısı Xumeyni özü idi. Gün b� gün daha 

da böyüm�kd� olan iki liderin qar�ıdurması sür�ci Türk-Fars  ayrıntılı�ına 

da yol açırdı. H�r gün d�rinl��m�kd� olan bu etnik qar�ı durmanın bir 

olumsuz t�r�fi d� var idi. Bel� ki,  Xalq Müs�lman v� ay�tullah 

��ri�tm�darının Xumeynizm� qar�ı ça�da� v� demokratik tutumu – ��r�f 
Deqani dı�ında, bütün solçu v� mücahidl�r t�r�find�n imperializm duza�ı 
adlandırılırdı. Tud�, F�dai v� Mücahid örgüdl�rinin ba�çılarının Xalq 

Müs�lman qar�ısında geriçi, siyasal �xlaq dı�ı v� tam irticaçı tutumlarının 

�n böyük uduzanı Az�rbaycan Türk mill�ti olsa da, �n r�zil v� quyruq 

                                                 
384 �i�l�rin birinci imamı �linin o�ulları, ikinci v� üçüncü imamlar /H�s�n v� Hüseyn/. 
T�brizd� kütl� içind�, ��ri�tm�darçılara H�s�nçi /barı�çıl/ v� Xumeyniçil�r� 
Hüseynçi/dir�ni�çi/adı vermi�dirlar.   
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bulayıçı yenil�ni d� bu quruplar oldu. Xalq Müs�lman Partiyasının 

qorxdu�unu çox keçm�d�n bu qurulu�lar bütün var-yoxlarıyla ya�adılar. 

Xumeyni rejiminin t�k-t�kini yaxaladı�ı bu qurulu�lar ardı-ardına darma-

da�ın edildil�r. Sor�u burasındadır ki, ��ri�tm�darının Vilay�te F�qih 

olmasın, �yal�t-Vilay�t sistemi olsun, T�k partilik olmasın, Poluralizm 

olsun, Dins�l dövl�t olmasın, Düny�vi v� hüquq dövl�ti olsun, 

M�rk�ziyy�tçi deyil yer�l sistem olsun v.b. ist�kl�rinin n�yi geriçi v� 
imperializim qur�usu ola bil�rdi!? Çox açıq söyl�m�k olar ki, bu 

qurumların do�u� yeri T�briz oldu�u kimi ölüm yeri d� T�briz oldu. 

N�d�n? Çünkü, Bu qurumlar üçün b�hm�n devrimind�n sonraki �n son 

birl��m� imkanı T�briz idi. Onların özgür v� içd�n g�l�n inancları olsaydı, 

Xalq Müs�lman ist�kl�rin� d�sd�k olaraq devrimin insiyativini �l� alacaq, 

ba�qa mill�tl�rin d� aparıcı lider qurulu�larını bu dir�ni�� ç�km�kl� rejim 

qar�ısında böyük c�bh� açacaq ıdılar. Amma n� yazıq ki, bu i�i görm�k 

yerin� Xumeyni dispotizmini kütl�d�n üstün tutaraq bu günkü f�lak�tl�rin 

olu�masında bir ba�a rol sahibi oldular. Bu qurupların Az�rbaycan ulusal 

kimlik davasında da böyük x�yan�tl�ri oldu. Xumeyni özg�liyin� qar�ı 
mill�tin birg� olması g�r�k�n yerd�, bu qurumlara inanan aydın dü�ünc�li 
Az�rbaycan Türk g�ncl�ri öz mill�tind�n qoparıldı. Aktivligil� tanınan bir 

çox g�nc Türk, bu qurupların z�h�rl�nm�sin� tü� g�ldil�r. Onlar, ça�-ba� 
qalaraq böyük ölçüd� öz bacı-qarda�larının demokratiya v� özgürlük 

sava�ına �ng�l oldular. Unudulması mümkün olmayan T�brizin xiyavan 

qalma-qallarıdır.  

 

��ri�tm�darçı-Xumeyniçi d�st�l�rinin s�rt qar�ı durmasında bu 

qurumların xumeyniçil�r yanında yer alması çox utanc verici idi. Xalq 

Müs�lman Pariyasının h�r g�li�m�kd� olan kütl�s�l öz�lliyi böyük 

göst�ril�rl� özünü göst�rirdi. Bu göst�ril�r bir t�r�fd�n partiyanın 

gövd�sind� olan bilincaltı gizli milli duy�uları ayıdır, ba�qa t�r�fd�n is� 
bu qurulu�un içind� bulunan fürs�tçi, al-verçi v� m�qama gör� 
Xümeynid�n küsgün dü�mü� liderliyi d�rind�n dü�ündürürdü. Bel� ki, 

parti liderliyi, mill�tin haqlı ist�kl�rinin üz�rind� qurulmu� bildiri�l�rin 

yumu�aq yazılmasını göz� alsa da, kütl� küç�y� axınca daha d�rin v� 
radikal ist�kl�r ortaya qoyurdu. T�brizin Namaz Meydanı mitingi bu 

sınırın a�masının �n bariz örn�yi oldu. Bir milyon üz�rind� qatılımçının 



ortaqlı�ında q�tnam� oxunurk�n n� Allah �kb�r v� n� d�  Farsca s�hih �st 

t�siq forması i�l�nilm�di. Mill�t h�r t�sdiq etm� a�amasında düzdü-düzdü 

ba�ırandan sonra �l çalır v� q�tnam�ni onaylırdı. Bu mitingin ortaya 

g�tirdigi psikolojik yüks�li�in sonucu yeti�m�mi� davranı� tipl�rin ortaya 

çıxmasına n�d�n oldu. Daha d�rin ulusalçı h�r�kat yerini aydın qar�ı 
durmalar aldı. Mill�tin T�brizd� v� Qumda radio-televizyon, inqilab 

komit�l�ri, idar�l�ri v� bir çox dövl�t dayr�l�rini �l� keçirm�kl� iç sava� 
siqnalları verildi. T�p�d�n-dırna�a silaha sarılan  Farsçı rejiml�, 
Az�rbaycan xalqı qar�ı-qar�ıya dayanmı�dır.  

 

Kitabın son düz�ni üz�rind� i�l�rk�n �air, yazar sayın qarda�ım M. 

�r��vanın bu qonudaki xatir� yazıları �lim� çatdı. Yazının do�al v� 
orjinal olmasıyla yana�ı sür�cin bir ba�a i�tirakçısı kimi yazılması çox 

d�rin bilgil�ri ortaya qoyur. Umaram sayın �r��van b�y bu haqdakı bütün 

bilgil�rini mill�timizl� payla�sın. Yazının bir bölümünd� oxuruq: 

 

 “O zaman �ran adlanan ölk�nin güc orqanları sayılan ordu, 

hüquqçular v� t�hlük�sizlik kadrıları da üç yer� bölünmü� idi . Birinci 

bölüm Xumeyniçil�r, ikinci bölüm ��ri�tm�darçılar v� üçüncü bölümü is� 
P�hl�viçil�r idi. Qıssa sür�c sonucunda P�hl�vi yand�ları il� Xumeyniçil�r 
birl��dil�r. Bu güc orqanların �m�kda�ları durumun gedi�in� baxıb , 

davranırdılar . Ancaq bir çox Ordu �fs�rl�ri v� generaları sivil geyimd� 
��ri�tm�darinin buyuru�unu gözl�yirdil�r. Bu sür�c boyu yuxarıda 

dediyim kimi A�a Xamneyi v� A�a R�fs�ncani A. ��ri�tm�darinin 

qapısından heç uzaqla�mırdılar. Onların amacı bu idi ki, ��ri�tm�darid�n 

yazılı dokument alsınlar ki, �ran ordusunun Güney Az�rbaycandaki yerli 

�sk�rl�ri yaraqlarını yer� qoysunlar. Ay�tullah ��riyy�tm�dari önc� bu 

qonu il� barı�mayır v� qaranti ist�yir. Durum g�rginl��ir dey� Xumeyni 

i�� qatılır. O, deyir ki, ��ri�tm�darçılar yara�ı yer� qoymazsalar, rus 

ordusu Az�rbaycanı bombardman ed�c�k. Bu h�d�l�r sonucunda 

��ri�tm�dari buyuruq (fitva) verir yaraqlar yer� qoyulsun! Bundan sonra 

Cündullah, Hizbullah, Xalq mücahidl�ri v� kommünistl�r eyni s�ng�rd� 
birl��ib Güney Az�rbaycan ulusunu ni�an tuturlar . 
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Qanlı günl�r yaxınla�ır. M�n v� bir neç� T�briz g�ncl�ri Qum 

��h�rinin 16-metir m�h�l�sind� XMP(xalq muselman partiyası) yanda�ları 

il� birg� çalı�ırdıq. Bir çox Qa�qay Türkl�ri d� biziml� gec� gündüzl�rini 

keçirirdil�r. Bir gün e�idik ki, H�r�md� Az�rbaycanlı ruhanil�r üsyan 

qaldırıb. Telefunlar i�� dü�ü. Biz, H�r�m� çatdıqda üsyan geni�l�nib 

küc�l�rd� vuru�ma gedirdi. XMP-çıl�r gücü �l� almı�lar. Qum ��h�rinin 

dövl�t dayaqları qaçmı�dılar. �lk önc� zindanın qapısı açıldı v� ��h�r polisi 

geri oturdu. Güney az�rbacanlılar büs-bütün ��h�ri �l� keçirib idar� 
etdil�r. Üç gün ��h�ri qoruduq. Maraqlı burası idi ki, bir cinay�t ba� 
verm�di. �nsanların üzü gülürdü. Dördüncü gün A�a “�ranı” telefun açıb 

dedi. Mücahidin-e x�lq, kommünistl�r, Cündullah v� Hizbullah yürü�� 
hazırla�ırlar, geri dünün. 

 

T�brizd� üsyan ba� qaldırdı, yaxın v� uzaq k�ndl�rd�n belini, 

qazmasını götür�n üsyana qatılmı� idi. Biz, önd� ged�r�k da� 
ma�azalardan nümayi�çil�ri bilimyurduna sarı yön�tdik. Bilimyurd 

öyr�ncil�rind�n biz� qatıldılar v� öyr�ncil�rin verdiyi ön�ri il� radio 

binasını ç�mb�r� aldıq. 

 

Radio i�çil�ri dir�nı� göst�rm�d�n qıra�a ç�kdil�r. RAD�O 

�L�M�ZD�D�,  ANCAQ VER�L�� APARAN YOXDUR. �LK ÖNC� 

VER�L���N BA�LANQICINDA BURA GÜNEY AZ�RBAYCAN! 

DANI�IR T�BR�Z S�S� ölk�miz� yayıldı. Radio verili�l�rini apara 

bilm�yirdik. Bir neç� gün o çı�ırdı, bu ba�ırdı. Bir gec� saat 11idi, uca 

s�sli bir partlayı� e�itdik. Radionun teknik ota�ında çalı�an bir Tud�çi 

radio cahazlarını partladır v� qaçır . Biraz keçdikd�n sonra, Sepah, 

Cündullah, Hizbullah, Mücahidin xalq çirikl�ri v� kommünistl�r radionu 

�l� keçirm�k üçün yürü�� keçirl�r. Biz radio binasını t�rk edik. Bu 

olaylarda xalq h�r�katına qatılan yalnız, F�dayi Çirikl�rinin ��r�f 
Dehqani bölümü oldu. Ert�si gün kommünistl�r, Mücahidin X�lq v� bir 

çox ba�qa qurumların üy�l�ri XMP yanda�larına qar�ı ��ban bimox385kimi 

basqı yapırdılar . Onların yardımı il� Sepah XMP binalarını oda ç�kdi v� 
bir çox soyda�ımız yaralandı, tutulub Sepah komit�sin� aparıldı. H�min 

                                                 
385 (��ban Bimox /Beyinsiz ��ban/ Vaxtıyla Müss�di�� qar�ı çevri�çi oba�ba�ı olmu� v� 
sonralar r�smi olaraq �ahçı qolçomaqlarının ç�t�ba�ı ünvanını almı�  fars  birisi idi. E.Q) 



tutulmu�lardan 11 XMP-ci qur�una düzüldü. Onların sırasında çox 

tanınmı� A�a �ranı v� M�cid Güz�y�r d� var idi. XMP-ı h�r�katına 

dü�m�nc�sin� yana�anlar is�, panFarsizm köl�si siyasi h�r�katları XMP 

yaz�ısına düçar olub, qılıncdan keçirildil�r.”386 

 

Sözsüz ki, T�briz radio v� televizionundan 3gün boyunca,“Danı�ır 
Azad T�briz Radiosu, Burası azad Az�rbaycan s�sidir.” kimi mesajlar, 

çoxda uzaq olmayan Az�rbaycan Milli Hakimiyy�tini ya�amı�i insanların 

xatir�sini dirildirdi. T�briz v� bütünlükl� Az�rbaycanın güneyi bir daha 

özgürlük v� ba�ımsızlıq ümidil� aya�a qalxmı�dır. Ancaq, örgütl�, kütl� 
arasında olan kütl�s�l-ulusal anla�ılmazlıq bir daha mill�timizin x�yalının 

qırılmasına n�d�n oldu. Xalq Müs�lman Partiyası v� c�nab ��ri�tm�darı 

qorxaqlı�ı qorxmaz v� duy�usal mill�timizin ulusal göz ya�larını d�rin 

ulusal kimlik bilincin� dönü�dür� bilm�di. Xalq Müs�lman Partiyasının 

m�rk�z q�rargahı Hizbullah �lil� da�ıldı�ı günün gec�si Tehran mediyası 

dü�m�nin bir d�sis�si daha darma-da�ın oldu x�b�rini yaydı. Bu olayın 

sabahısı, ba�da “�rani” olmaqla 11-n�f�rin qur�una düzülmü� cansız 

b�d�ni qazet�l�rin ba� s�hif�sini b�z�di. Allah v� �slam dü�m�ni kimi 

adlanan X�lq Müs�lman Partiyası l��v olundu. Heç z�man sayı b�lli 
olmayan suçsuz Türk g�nci Xumeyni rejiminin c�lladları �lil� edam edildi. 

Partiyanın �sas ba�çıları ortadan yox olub, biraz sonra s�sl�ri Amerika v� 
Avrupadan g�ldi. Ay�tullah ��ri�tm�darı bütün olumlu yönt�ml�rin� 
r��m�n öz mill�ti üçün Xumeyni ola bilm�di. O m�zlum Türkü, dü�m�nin 

televeziyonunda axıtdı�ı göz ya�ları v� dil�diyi ba�ı� s�sl�ril� nümayi� 
etdirdil�r. Vaxtıyla Xumeyniy� Ay�tullah üzma ünvanı verm�kl� �ahın 

ona qar�ı edam ist�yini etgisiz ed�n Ay�tullah ��ri�tm�darının ünvanı 

Xumeyni t�r�find�n alındı.  Fars �ovinizmi S�ttarxanlarla, Ba�ırxanlarla, 

Xiyabanil�rl�, �brahimil�rl�, Azadv�t�nl�rl� etdiyini Ay�tullah 

��ri�tm�daril� d� etdi. Onun ölüm x�b�rinin qıssa ba�lı�ı q�zet�l�rin çox 

kiçik bölümünd� bel� yer aldı. “Seyid Kazim ��ri�tm�dari ür�k dayanması 

n�d�nil� öldü!” 

                                                 
386 (��R�YY�TM�DAR� K�M �D� ??? (1) - M. �r��van, 

http://azr.baybak.com/il_2009_say_5250.azr)  
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 22. Az�rbaycan Türk mill�tinin  Farsçı rejim� qar�ı �n u�urlu 
göst�ri taktikalarından biri illik Bayb�k Qurultaylarıdır.   

 
Çe�idli qaynaqlarda d�yi�ik adlarla s�sl�ndiril�n simvol qalamız – 

Bayb�k qalasının dünyanın �n möht���m qala olması iddiasında deyilik. 

Çox uca v� �l tapmaz qalalar da vardır. Onların da, h�r birisinin öz tarixi 

v� hikay�si vardır. Amma, bir mill�tin özgür dayanı�ma simg�si olan 

yerl�r onlar üçün qutsaldır. Bab�k qalası Az�rbaycan Türk Mill�ti üçün 

h�min qutsallı�ı da�ıyır. Bu qala, 22-il boyunca 20-k�z zamanının �n 

böyük sarayı qar�ısında dim-dik dayandı. Dünyanın �n böyük ordusuna 

keçid izni verm�di. Yalnız bir k�r� yenildi. Bu qalanın qapıları yalnız bir 

k�r� dü�m�n üzün� açıldı. O da,  Fars  xiyan�tin�, iki üzlüyün�, 
qulluqçulu�una qar�ı q�fillikd�n ortaya g�ldi. Dem�k ya�ının 1000-il 

olmasına baxmayaraq bu arxadan x�nç�r yem�yimiz sürm�kd�dir. �nan v� 
x�yan�t� u�ra!  sanki, bu bizim üçün bir g�l�n�k olmu�dur!  

 

Sözsüz ki, vaxtıyla dünyanın �n aparıcı v� böyük imperatorlu�u 

qar�ısında 22-illik dirim-ölüm sava�ı aparma�ın özü d� böyük mill�t v� 
dövl�t t�l�b ed�r. Afriqa, Asiya, Avrupanın geni� bölg�l�rini öz kölg�si 

altında inl�t�n bu �r�b �mperatorlu�unun qar�ısında sarsılmadan boy 

göst�rm�k, ara�dırılması g�r�k�n d�rin sirl�rin özünd� gizl�m�kd�dir. Bu 

sirl�rin dü�m�nl�r qar�ısında böyük güc� çevrilm�si dün oldu�u kimi 

bugün d� öz k�s�rliyini saxlamı�dır. Bayb�k, yalnız bir s�rk�rd� 
olmamı�dır. O, Az�rbaycanın ba�a-ba�ında b�nz�r qalalar saldırmı�, bu 

qalalarda sava�, �kin, damdarlıq, bilim obyektl�rini bir yerd� ya�atmı�dır. 

C�lal B�rg�ad    “Bab�k„ adlı tarixs�l romanında çe�idli ��h�rl�rin Bab�k 

ordusu v� mill�t üçün f�rqli teknikalara t�chiz olmasını yazır. O, T�brizi, 

ordu üçün silah qayırma yer oldu�unu vur�ulur. Bu qonuda gizli 

m�rk�zl�rin m�hz silahla u�ra�ması Az�rbaycan ordusunun kifay�t q�d�r 
t�chiz olmasını göst�rm�kd�dir. Q�dim ip�k yolunun Az�rbaycandan 

geçm�si d�, ölk� üçün maddı-m�n�vi d�y�rl�r qazandırırdı. Amma 

bunların hamısının üstün� Az�rbaycanda hakim olan ya�am formasının 

islamdan f�rql�nm�si idi. �slamçı yazar v� dü�ünürl�rin Bayb�ki z�ndiq 

v�ya kafir sanmaqları da bu açıdandır. Baybak v� Xürr�mil�r� gör�, tanrı 



bütün insanları birg� yaradıbdır. Cinsiyy�tin insan haqqı üz�rind� heç 

etgisi olmamalıdır. Bütün sosial-siyasal sorunların kökü burdadır. Ona 

gör�, �rk�kl�r� aid olan bütün haqların di�il�r� d� eyniliyi g�r�kdir. 

H�rgah bir ki�i neç� qadınla cins�l ili�gi qurarsa, qadın da o haqqa 

malikdir. Buradan ba�layaraq toplumda bütün ölçül�rin e�idli�i387 sa�lana 

bil�r. Bu üzd�n Az�rbaycan xürr�mil�rind�ki ya�am f�ls�f�sinin cövh�ri 
vücudu islam eyitiml�ril� tam t�rsin� dü�ür. �salam x�laf�ti Az�rbaycanda 

cinsi ayrıntılı�ın olmamasını islama qar�ı üsyan hesab edir. Onun 

ba�çılarını, kütl�sini kafir e`lan edir. Türk insanının qanını h�lal hesab 

edir. H�r Türkü öldür�n adamın yeri c�nn�tdir deyir. Ba�qa yandan is�, 
Bayb�kin Kafir olmasının �r�b hakiml�rin� v� onların dövl�t ideolojisi 

olan islama bey`�t etm�m�si idi. Sözsüz ki, Bayb�kin qar�ısında iki yol 

ayrıcı var idi. Ya bey`�t edib,  Farslar kimi �r�bl�rin qullu�una dü��c�k, 

Türk dilini, kültürünü, varlı�ını �r�bl��dir�c�k v�ya özn�l-n�sn�l özgürlük 

u�runda qanının sonunad�k dir�n�c�kdir. Bayb�k, bizim var qalma�ımız 

üçün ikinci yolu seçdi.  O, Az�rbaycan Türk mill�tinin özgür, layik, 

cümhuriyy�tçi oldu�unu 22-illik sava� v� ya�am alanında qanıtladı. 

Sava�da dünya n�h�ngini beyin-m�ntiq, özveri v� ulus gücüyl� en�rk�n, iç 

ya�amda mill�ti üçün ��h�r kültürü s�rm�kd� oldu. ��h�rl�r saldırdı, o 

��h�rl�rin dayanı�ması üçün qalalar diktirdi. �nsan e�idligini sözd� deyil 

eyl�md� ya�atdı. Dövl�t qurulu�u olu�durdu. Özgürlük, ça�da�lıq 

anlamında hakimiyy�t simg�sinin r�ngini qırmızı seçdi. Az�rbaycan sınır 

boyu qırmızı boyaya b�z�ndi. “�r�b co�rafi�ünası “Abu Dülef,, yazır: 

"B�zz qalası Bab�k Xürr�minin �sas sı�ınaca�ıdır. Qalada qırmızı geyimli 

adamlar dola�ır v� qalaya qırmızı bayraqlar sancılıb".388 

 

Bayb�kin ba�ladı�ı ulus qurultayı �r�b v�  Fars  irqçıları sarından 

yarıda qaldı. Onun ist�yi mill�tinin özgürlüyü v� kimlikli ya�aması idi. 

Onun insanlı�a say�ı, insanlı�a tapınaq, insanlı�a inam f�ls�f�sini insanlıq 

dü�m�nl�ri söndürs�l�rd� qalanın ür�kl�rd� yanar oca�ını yıxa bilm�dil�r. 

                                                 
387 b�rab�rliyi, eyniyy�ti 
388Ebu Dülef  ����������������������������� ; Abu Dulaf Misar ibn Muhalhil, /H. 300 - 331, M. 914 

– 944/. Daha bilgi üçün: 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebu_D%C3%BClef&oldid=8028111 
az.wikipedia.org/wiki/B�zz_qalas,Vikipediya,açıq ensiklopediya 
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Zaman d�yi�ibdir. Buna kims�nin sözü yoxdur. Ancaq, eynilikl�r h�l� d� 
oldu�u kimi ya�amaqdadır. X�laf�t hakimlikd�, Az�rbaycan is� 
�sar�td�dir. Dem�k, zülmün kökü bitm�yinc� Bayb�k sava�ı da 

bitm�y�c�kdir. Çünkü, ulus d�yi�m�yibdir. Xürr�mil�rin inamlarına gör�, 
ulu ruhlar candan cana da�ınar. El� bu üzd�ndir ki, 1200-il geçm�sin� 
baxmayaraq babanın ulu ruhu milyonlar evladını bir can-bir b�d�n edir. 

Bu evladlar, h�l� d� and içind� atası Bayb�kin ruhuna v� amacına and içir. 

Onun, son �amından milyonlar �am yandırır. Çünkü, Bayb�kin yandırdı�ı 
insanlıq oca�ı sön�rs� insanlıq son�r. Bayb�kin evladları bel� dü�ünürl�r, 
v� öz dü�ünc�l�rinin sapmaması üçün ulu Bayb�kin ruhuna and içirl�r. 
Dem�k, 1200 il önc�ki kimi bügün d�  bu ulusunu ulu önd�ri Bab�kdir! 

H�r il yay ça�ında bütün �ng�ll�ri a�araq ulu önd�rin ruhu qar�ısında 

qurultay geçirm� �zmind� olan milyonlar Güneyli Türkün amacı da bu 

önd�rliyin heç bitm�y�c�yinin göst�rg�sidir. Ayrıca, bu qurultayın 

keçirilm�si n� q�d�r dü�m�n t�r�find�n �ng�ll�n�rs� h�m�n q�d�r 
mill�timizin q�l�b�si sayılmaqdadır.  

 

B�zil�rinin dü�ünc�sin� gör�, “artıq Bayb�k yuru�u v� qurultayı öz 

sonucuna varmı� v� bitmi�dir. Artıq ��h�rl�r� yenm�k g�r�kir!” M�nc�, 
bu baxı� do�ru deyildir. Az�rbaycan Milli H�r�katı onsuz da ��h�rd�dir. 

Bab�k Qurultayının ulusal simvol olması unudulmamalıdır. Bu qurultay 

��h�rl�ri birl��dir�n, insanlarımızın sosial-siyasal, inancsal, �xlaqsal 

çe�idl�rini etgisiz ed�n ulusal g�l�n�kdir. Bu qurultayın min ill�rc� 
sürm�si g�r�kir. Bel� g�l�n�kl�r bütün mill�tl�r içind� normal sayılan 

halda bizim içimiz d� n�d�n diri qalmamalıdır. Az�rbaycanın bu ulusal 

g�l�n�yini bütün varlı�ımızla qorumaq g�r�kir. Bu gün qurtulu� �zmgahı 

olan Bab�k Qurultayı AzadAz�rbaycanda 10 milyonların seyrangahı v� 
ulusal görü� yeri olacaqdır. T�ki, bu inamda olalım, g�l�c�k dünyanın �n 

turistik m�kanını irqçı rejimin viran edici b�lasından qoruyalım! 

 
23. Xordad 1385 (May 2006) Ayaqlanması, bir böyük ulusun 

ulusal kimlik bilincinin evr�ns�l harayıdır.  
 

Bu ayaqlanmanın ruhunda yalnız anti rejimlik deyil, h�m d�, 
Türklük anlamına çe�idli yollarla z�rb� vuran atalarımıza qar�ı hayqırtıdır. 



“Ey Adımı, kimliyimi dilin� g�tirm�kd�n ç�kin�n Atam!” “Harah-haray 

m�n Türk�m”!  Bu bir özn�l v� zehins�l iddia deyil. B�lk� bugün 

ç�kdiyimiz bütün milli zülüml�rin köküdür. “Haray-haray m�n Türk�m” 

bir zehniyy�t deyildir, dünyaya bir f�ls�fi baxı�ın açılı�ıdır. Bu eyniliyi 

Güneyd� ya�amaz olan Türk ulusu, Quzey d� 19.cu intibah �srind� t�lfiq 

formada Mirza F�t�li Axundov ba�çılı�ında ya�asa da, el� onun  

Farsçılı�ın ir�lil�m�sin� d� qeyr�t göst�rm�sil� özül t�m�lind� sarsıntı 

yaratdı. Ancaq mill�timizin milli �ü`uruna ölümcül darba 1937-ci ild� 
Rusiya Kommunist Partiya v� Stalind�n g�ldi. Az�rbaycanın ruhu olan 

Türk anlayı�ı bütün ya�am boyudları v� özn�l-n�sn�l varlı�ıyla sovitizm 

sallaqxanasına tap�ırıldı. Sovetizm ana ideoloji oldu. Orta asiyadan Türk 

sözcüyü yerini Qazaq, Özb�k, Qırqız, Türkm�n, Tatar, Qıpçaq v.b. 

Az�rbaycanda is� Az�rbaycan termini içind� m�hbus oldu. Sovetizm v�ya 

Sovetçilik oldu Az�rbaycançılıq, Qazaqçılıq, Özb�kçilik v.b. Bir ulusun 

özül kimligi ya�adı�ı çe�idli torpaqların adı içind� gizl�ndi. Türkçülük 

Türkl�ri birl��dir�n bir güc mahiyy�ti olaraq aradan qaldırıldı. Rusiya 

rahatladı. Artıq ortada vahid bir etnos kimliyi yoxdur. Dem�k, yalnız 

sovetçilik vardır. 37-ci il bu ideoloji qar�ısında duran h�r k�s aradan 

götürüldü.  

 

Qalanlar tabeçiliyi q�bul edib, böyüdül�r. Sözl�rinin ilki v� sonu 

Sovetizm v� Kommünizm oldu. 1970-d�n Türk sözü yava�-yava� quruplar 

içind� boy atma�a ba�lasa da, Elçib�yin ilk f�rmanlarından birisinin Türk 

dilinin dövl�t dili olması oldu. N� yazıq ki, Elçib�yd�n sonra kommünizm 

v� sovetizmin kül�kl�rinin yenid�n �sm�sil� yen� d� ulusal kimliyimizin 

anası – Türk – bu k�z sovetizmin Az�rbaycan  formuna qurban getdi. 

Az�rbaycanın anayasasından bütün Türk sözl�ril� yana�ı Türk dili d� 
silindi. Sözsüz ki, Güney bütün öz sorunlarına r��m�n bütöv mill�timiz� 
ziyan ver�c�k x�talara da özg� yana�a bilm�zdir. Çünkü, Türklüyün irançı 

/liberal,demokrat,siyasi islam v� kommunist/ fırtınalarına m�`ruz qaldı�ı 
bir zamanda, Güneyd� bu fırtınalara sin�g�r�n bir ulu Türkçülük 

ya�amaqdadır. Bu üzd�n, 1385 Xurdad389 ayaqlanması sad�c� panfa�ist 

Fars ırqçılarının buraxdı�ı bir karikatora qar�ı normal bir göst�ri deyildir. 

Xurdad qalxınması bir ba�lanqıcdır. Dü�m�n� gözda�ı olsa da, özümüzd�n 

                                                 
389 2006 May 
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olan hal�n K�sr�vil�r�, �ranil�r�, Quzey sovetz�d�l�rin� d� a�ır bir 

x�b�rdarlıqdır. Çünkü, bu mill�ti ucuz x�rcl�m�k üçün �n sad� yol onun 

milli kimliyini �lind�n almaqla mümkündür. Türkçülük bir özüllükdür. Bir 

mill�tin köküyl� ba�lı olması üçün bir tanıtımı olmalıdır. Az�rbaycançılıq 

adında etnolojik qavramı olmayan bir teminin özüllüyü olamaz v� yoxdur. 

Az�rbaycan bizim sevgili v�t�nimizdir. Onun üçün canımızı vers�k bel� 
azdır. Çünkü v�t�nimiz bir Türk v�t�nidir. Bütün var-yoxuyla Türk� ba�lı 
bir v�t�n anlayı�ıdır. Onun (çisi) d�, kimliyi d�, sonu da, varlı�ıda �n 

ba�ından Türklüyü olmu� v� bel� d� olacaqdır. Güneyin 10-larca ��h�r v� 
k�ndind� s�sl�nil�n “Haray-Haray M�n Türk�m” kimlik göst�risi çox 

keçm�d�n Bakıda da s�sl�nm�y� ba�ladı. Niy� ki, Bakının da bu kimlik 

bilincin� ehtiyacı vardır. Gör�s�n, Az�rbaycan kimi öz milli kimliyin� 
qar�ı bu q�d�r oyna�an olan ikinci ölk� d� varmı! Xurdad ayaqlanması 

aydınla�mı� Az�rbaycanda da bundan sonra bel� soysuzlu�a yol 

verilm�y�c�k inamını ortaya qoydu. Az�rbaycançılıq deyil, Türklük 

qapsamı altında özül kimliy� yiy�l�nmi� olan Az�rbaycan Türklüyüdür. 

Xurdad ayaqlanmasının bütün görün�n veril�rinin kökünd� yalnız bu 

yatmaqdadır.     

 

24. K�rkük� gör� n�c� yazaca�ımı bilmir�m. Yalnız bunu 
bilir�m ki, bu Türk diyarından söz açanda, m�nim d� gözümün 
göyünü qara bulutlar bürür!  

 

Gözümü açar-açmaz, özümü Qara�aclı 390 buldum. Yava�-yava� 
küç� tablolarını oxuma�a ba�lark�n bütün divarlarda Xiyabane Naderi 

(Naderi küç�si) adını görürdüm. Amma bu sözü kims�nin a�ızından bir 

k�r� olsun bel� e�idm�dim. �ahçı özg�likl�, �slamçı özg�lik yerl�rini 

d�yi��r-d�yi�m�z m�h�limizin d� adı yenid�n d�yi�di. Bu k�z tablolar 

Quds (Qudus)adına çevrildi. Yen� kims�nin a�ızından Quds sözü 

e�idilm�di. �ndi gedib  orada ya�ayanlardan sorsanız ki, ya�adı�ınız 

m�h�llin adı n�dir. %95-i Qara�ac diy�c�k! Bu örn�k, iki g�rç�yi bir arada 

göst�rir. Birisi, mill�tin d�rin keçmi�in� dayanması v� onu bir varlıq kimi 

                                                 
390 390* T�brizin �n q�dim m�h�ll�rinid�n biridir. Az�rbaycanda bu ad çoxdur. Örn�yin 
Güneyd� Mara�a yaxınlı�ındaki Qara�ac, Quzeyd� is�, Qubadlının Qara�acından ad 
aparmaq olar.(Qara A�ac) 



m�nims�m� çabası, ikincisi is�, mill�tin v� torpa�ın özg�l�r �lind� �sir 

dü�m�si. K�rkük bütün ülviyy�til� bu acını ya�ayan bir v�t�ndir. H�r 
hakimiyy�t öz meylil� bu v�t�nin adını, kimliyini v� sosial düz�nini 

d�yi�m�y� qalxdı. Ancaq �z�li Türk k�rkük, özünü qoruma�ı bacardı. 

Bütün t�cavuzlara qar�ı anlı açıq ya�adı, ya�atdı, Türk oldu�unu dünya 

üzr� s�rdi. �r�b irqçıları K�rkük haqda �ll�rind�n g�l�n kötülüyü yapdılar. 

Adını d�yi�dil�r, h�r be� – on ild�n soyqırım yola saldılar, dilini yasaq 

etdil�r, böyük sürgünl�r yola saldılar. Aydınlarını yox etdil�r. Türkm�n 

Elini �r�bl��dirm�k yolunda S�ddamın öz�l büdc�sini x�rc etdil�r. Qara 

Qızılını sataraq sahibini yoxsun buraxdılar. K�rkükü Türkd�n bo�altmaq 

üçün �r�bl��dirm�y� çalı�dırar. Yetm�yinc� da�dan-ba�dan, t�p�d�n-

d�r�d�n n�ki kürd var idi K�rkük�, �rbil�, Mosula, M�nd�liy� v.b. Türk 

bölg�l�rin� yerl��dirdil�r. O da, çatmaz olunca Türkl�rin öz evl�rini 

ba�larına uçurtdular. Etdil�r v� edirl�r. Ancaq, K�rkükün d�r-divarından 

“M�n K�rkük�m, m�n aslanlar diyarıyam. Türk�m, Türk qalaca�am” 

sözü, n�yinki azalmayır, h�r ��hidin qanı torpa�ını suvarirk�n daha da 

yüks�lir. Bu K�rkük n�dir ki?! N�d�n xoryatlarıyla coçuqlarının ilk n�f�si 

eynil��ir? Bu diyarın bu boyda dü�m�nl�r qar�ısında ayaqda qalmasının 

simg�si, güçü v� sirri n�d�dir?   

 

Tarix bilimi, uzun zaman Yunanın 391  dünyanın ilk m�d�niiy�t 
m�rk�zi v� ��h�r dövl�ti olmasını k�sin bilim b�lg�si kimi s�rgimi�dir. 

Ye`ni qazıntılar v� tanıqlar �ld� olununca Fir`on Misirinin Yunandan daha 

q�dim oldu�u isbat olundu. Bilim bir yerd� dayana bilm�diyin� gör�, yen� 
ir�lil�m�y� v� yeni isbatlara imza atıldı. �lk önc� Mi�iqan, sonra 

Avrupanın adlım v� e`tibarlı bilim m�rk�zl�rinin n�z�riyy�l�ri d�yi�m�y� 
ba�ladı. Bel� ki, Yunan deyil, Misir d� deyil, dünyanın ilk m�d�niyy�tinin 

be�iyinin Orta asiya, Urmu, Ur, Uruq bölg�l�ri olması k�sin b�lg�l�r� 
dayanaraq isbat olmu�dur. V� dünyanın ilk uy�arlıq (��h�r dövl�t) 
bölg�sini olu�duran qövm is�, Sumerlil�r olmu�durlar. Çox gümanki 

Sumerl�rin Mezapotamiyada392  qurduqları ilkin uy�arlı�ın (m�d�niyy�t) 
ana t�crüb�si indiki Türkm�nistanın ba�k�ndi A�kabadın yaxınlı�ında 

                                                 
391 Rumun 
392 Yunanca iki çay arası dem�kdir, Sad�c�si �kiçayarası/D�cl�-Firat/. 
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formala�an Ano v�ya Anoa 393  uy�arlı�ı 394  olmu�dur. Sumerlil�rin 

Miladdan önc� 6-5-ci minillikl�rd�n ba�layaraq Ortasiyadan Önasiya, 

Qafqazlar, Güney qafqaz, Urmu gölü, daha batı v� güney batıya do�ru 

da�ılmaqlarıyla Mezapotamiya adı tarix� dü�mü�dür. Ur, Uruk, �rak v� 
Sumer qonusunu �l� alanlara gör�, Sumerl�r özl�rini k�ng�rlil�r 
adlandımı�dırlar. B�lli olan bu ki, Sümerl�rin D�cl�-F�ratın biti�m�sind� 
ya�adıqları v� oradan bugünkü B�sr� Körf�zin� çıxı�ları olmu�dur. Onlar 

geni� suların bütün çevr�sin� Kanqar, Kan-akar v� sonralar K�ng�r demi�, 
özl�rini is� bu yerl�rin yiy�si sayaraq K�ng�rli adlandırmı�lar. Bu adın 

keçmi�d�n indiy�n�d�k geni� El, Yer, Qo�aq formaları alması v� ya�aması 

görün�n g�rç�k tarixin canlı tanı�ıdır.  

 

Tarixs�l faktlara dayanaraq Sami ell�rinin d�yi�ik qu�aqlarının 

Sumerl�rd�n �n azı 1000-il sonra olu�ması görünm�kd�dir. Samil�rin 

(Akkadların) Sumerl�rd�n sonra Elamil�r v� Kutti-Lullubil�rl� yaxın bir 

zamanda toplum kimi formala�ması faktına dayanaraq diy� bil�rik ki, 

Sumerl�r v� ya K�ng�rlil�r �raq ölk�sini quran ilk soybirl��m�si olmu�dur. 

Uruk K�ng�rlil�rin ilk sivilizasiyon m�rk�zi olmu�dur. Bu adla (Uruk, 

�rik, Urik) bugünkü „�rak, �raq“ adlarının b�nz�rliyini diqq�t� alarsaq çox 

güman ki, �ra�ın bir �r�b sözü deyil, Uru�un d�yi�mi� forması oldu�u 

ortaya çıxacaqdır. Yen� d�, qaynaqlara dayanaraq, M.Ö.3000-li ill�rd� 
Urmu gölü çevr�sind� Arratta uy�arlı�ına (��h�r dövl�t) rasla�ırıq. 

Arrattanın �sil hakiml�ri kuttil�r v� Lullibil�r olsa da bunlara ba�lı olan 

kiçik qövml�rd� olmu�dur. El� bu üzd�n, bu uy�arlı�ın Urmu Gölü 

yaxasından g�rn���r�k do�udan �rd�bil�, batıdan K�rkük v� Mosula 

habel� Süleymaniy� ucalıqlarına, quzeyd�n X�z�r çevr�sin�, qüneyd�n is� 
Zaqros h�nd�v�rin� uzanması tarix� dü�mü�dür.  Yalnız bel� böyük dövl�t 
olmaq ��rtil� Sumerl�r� qalib g�lm�k v� 100- ild�n çox bir zaman içind� 
bu böyük uy�arlı�a hakim olmaq mümkün idi. Çox ehtimal ki, h�min ill�r 
içind� K�rkük, Mosul v� �rbil kimi ��h�r qalaları formala�mı�, Türk 

kök�nli Sumerl�r, Kuttil�r �lil� idar� olmu�, böyümü� v� bölg�nin ilk 

abadanlıqlarına çevrilmi�dir. Sad� bir matmatiks�l m�nti�iyl� bu f�rzi 
                                                 
393 Bu qonuda artıq b�lg�l�r� �l tapmaq üçün Begmirad Gerev,in d�y�rli �s�ri 
“Türkmenler – Sümerliler, Türmenistan - Mezopotamya”adlı kitabının oxunması rica 
olunur.) 
394 sivilizasiyonu, m�d�niyy�ti 



biraz ara�dıraq: “Dem�k olar ki, 12 v� 13-cü yüzillikl�r�d�k rastladı�ımız 

bütün �r�b tarix qaynaqlarında K�rkik, K�rkük adıyla yana�ı K�rxini adı 

da ç�kilir. Bir çox hallarda K�rkük, K�rkik deyil, yalnız K�rxini adı tarix 

kitablarına dü�ür. Çox maraqlıdır ki, yerli �r�bl�r “K�rxini” adını t�krar-

t�krar i�l�d�rk�n, Avrupa s�yyarları v� �r�b olmayan K�rkükda olan tacir 

v� g�ziçil�r bu ��h�rin adını orada ya�ayan yerlil�rin dilil� K�rkük, K�rkik 

adlandırırlar. Bu sad� örn�k göst�rir ki, yerli �hali öz ya�adı�ı yerin adını 

�r�bl�rin qoydu�u addan daha �skil�r� dayanaraq m�nims�mi� v� bütün 

basqılara r��m�n onu qoruyub saxlamı�dırlar.”  �raq S�lcuqlarının çox 

ön�m verdiyi Mosul, �rbil v� K�rkük bölg�l�rinin durumu 11-12-ci 

�srl�rd� çox parlaq olmu�dur. S�cuqluların dü�üsüyl� is�, Mosul böyük 

Atab�ylik dövl�ti olaraq m�rk�zi �raq S�lcuqlularla birlikd� �r�b adalarına 

q�d�r ç�kil�n böyük h�nd�v�rin hakim dövl�ti olmu�dur. �rbil bütün 

h�nd�v�ril� birlikd� �rbil Xanlı�ı (Kiçik atab�ylik) sistemind� özgür 

dövl�t qurmu�, K�rkük is� öz�l xanlıq olaraq idar�sini �l� almı�dır. 

Monqulların bölg�ni tutduqlarından sonra da, bölg� öz ön�mliliyini �ld�n 

verm�mi�dir.  

 

K�rkük m�rk�zli Türkm�n eli, ist�r �rk�n Ortaça�, 395  ist�r s�, 
Ortaça�  396 ill�ri arasındaki bütün tarixil� Az�rbaycanla iç-iç� girmi�dir. 

Yalnız Son Ortaça� 397  ba�lanmasıyla Sultan S�lim v� �ah �smail 

c�hal�tind�n do�an m�rk�z çökü�ünd�n 398  sonra Türkm�n elinin taleyi 

Az�rbaycandan qoparaq Osmanlı imperatorlu�una ba�lanır. Burada, söz 

qonusu Türkm�n elinin n�d�n Az�rbaycandan qopup da, Osmanlıya 

ba�lanması deyildir. Bu üzd�n bu qonuya girm�k ist�mir�m. Amma bu 

�ld�n-�l� keçm�kl�rin sonucunda Türkm�n elinin v� Az�rbaycan 

                                                 
395 M.S. 3-10 yüzillikl�r – qulçuluqdan feodalçılı�a keçid ill�ri 
396 11-15- ci �srl�r – klasik feodalçılıq dövrü 
397 15-18, -feodalçılı�ın sonu 
398 Çaldıran yenilgisil� Az�rbaycanın siyasal m�rk�zlikd�n dü�m�si olayı ba�layır. �slam-
�r�b basqısının bitimil� Az�rbaycan – Öz�l olaraq T�briz, bölg�nin siyasal m�rk�zi 
olmu�dur. T�brizin m�rk�zi Az�rbaycanda yerl��ir. Bu s�b�bd�n, bütün bölg�l�r� �n 
yaxın il�ti�im güc m�rk�zi sayılır. Bu v� bir çox n�d�nl�r üzünd�n T�briz m�rk�zli 
Az�rbaycanın siyasal v� ulusal mövqeyi bölg�nin bütün qalması üçün �n g�r�k�n ��rt 
sayılırdı. Ancaq, çaldırandan sonra h�r �ey �ld�n getdi. N�yinki T�briz, h�m d� 
Az�rbaycan öz üyks�k yerini itirdi. Az�rbaycanın m�rk�zlikd�n dü�m�sil� Türk dili, 
kültürü v� varlı�ı da böyük anlamda d�y�rini itirm�y� ba�ladı. Bu üzd�n d� Az�rbaycanla 
�raq Türkl�rinin il�gisin� son verildi. 
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Türklüyünün bel� acınacaqlı duruma dü�m�sinin üz�rind�n d� qolay-qolay 

vaz keçilm�z.  

 

18-ci yüzilliyin sonlarından ba�layaraq, Avrupa gücl�rinin gözü 

Mosul, �rbil v� K�rkük bölg�l�rind�n �skik olmadı. �ngilt�r� v� Almanı 

d�rind�n maraqlandıran bölg�nin petrol v� stratejik durumu Osmanlı 

dövl�tinin tavansızla�masıyla böyüm�y� ba�lamı�dır. 19-ci �srin sonlarına 

do�ru gizli maraqların aydına çıxmasıyla Osmanlı dövl�tinin 

sıxı�dırılması günd�lik xarakter da�ımaqdaydı. Birinci dünya sava�ı 
bahanasıyla ba�da �ngilt�r� olmaqla Birl��ik 399   ölk�l�r Osmanlı 

imperatorlu�una qar�ı sava�a girdil�r. �ngilt�r�nin b�ri ba�dan amacının 

K�rkük oldu�u bütün davranı�larından b�lli idi. Sava�ın ikinci ilind� 
K�rkük üz�rind� böyük dir�ni� üz verinc� �ngilt�r� gücl�rinin bölg�y� 
girm�si mümkün olmadı. Ancaq, 1918-ci ilin may ayında Ba�dadın 

ardından K�rkükd� ingilisl�rin �lin� keçdi. Artıq K�rkük v� Türkm�n eli 

üçün yolda olan bir sonun ba�lan�ıcı idi. Türkm�n eli Türk �lind�n 

çıxmı�dır. 1918-10-30 tarixind� adlım Mondros anla�ması Osmanlı 

imperatorlu�unun m��lubiyy�tini t�sdiql�di. Türekm�n eli bütünlükl� 
�ngilt�r�nin idar�si altına verildi. Bu anla�maya gör�, birl��ik qüvv�l�r 
ist�diyi zaman Osmanlı torpaqlarına �ng�lsiz girm� iznin� yiy�l�ndil�r. 
H�min anla�ma �sasından 1918-11-03 -d� ingilisl�r sakin v� yumu�aq 

formada Mosulu i��al etdil�r. �ngilt�r�nin Kürdl�r� qar�ı göst�rdiyi 

dostluq v� dövl�t v�di qar�ısında K�rkük, �rbil v� Mosulda etiraz 

aksiyaları ba�ladı. Bu aksiyalarda çoxlu Türkman soyda�ımız h�lak 

olundu. Etirazlara qar�ı �ngilt�r� v� birl��ik qüvv�l�rin s�rt davranı�ı 
Türkiy�ni d� aya�a qaldırdı. Osmanlı hakimiyy�tind�n ümidi üzül�n sivil 

toplumlar ingilisl�rin kürdl�r� verdiyi v�idi d� etgisiz hal� g�tir bildil�r. 
1922-ci iyun ayında M.K.AtaTürkün ba�çılı�ındaki Türkiy� Böyük Mill�t 
M�clisi 400 Türkm�n elinin i��al altındaki torpaqlarının qurtulu�u üçün 

yüks�k komit� yaratdı. Ancaq, Anadoluda, Eged�, A�d�nizd� sür�n 

Qurtulu� Sava�ları Qüvaye Millinin �ra�a ir�lil�m�sin� imkan vermirdi. 

�raqda is�, ittifaq qüvv�l�ri qar�ısında �li yalın Türkl�rin sava�ı yalnız 

dir�ni� xarekteri da�ımaqda idi. Osmanlı dövl�tinin sona �rm�sil� TBMM 

                                                 
399 mütt�fiq 
400 TBMM 



r�smi olaraq Türkiy�nin yeni dövl�tçilik forması kimi dünya t�r�find�n 

q�bul olundu. 8-ölk�nin Türkiy� üz�rind� yırtıcılıq arzuları AtaTürkün 

önd�rliyind� olan Qurtulu� Sava�ları qar�ısında x�yal qırıqlı�ına 

u�ramı�dır. Milyonlar qan bahası olan TBMM-i Türk ulusunun ayaqda 

qalmasını sa�lamı�dır. �ngilt�r�nin a�ır h�zin�l�rl� Türkiy�d�n m��lub 

ayrılması qoca tilkil�r üçün a�ır g�lirdi. Bu üzd�n �n azından quzey 

�ra�ın, öz�llikl� Mosulun, �ld�n verilm�m�si arzu olunurdu. 1922-ci ilin 

noyabr ayında �svecr�nin Lozan ��h�rind� barı� anla�ması konfransı i�� 
ba�ladı.  

 

TBMM-i t�r�find�n Dı�i�l�r bakanı �sm�t Pa�a nümay�nd�lik 

edirdi. 8-ay sür�n bu uzun maraton dartı�malardan sonra Mosul qonusu 

sonucsuz ortada qaldı. �ngilt�r� yen� tilkilik ed�r�k Mosul sorununun 

çözüm�sini öz etgisi altında olan Mill�tl�r Birliyi T��kilatına buraxdı. 

1924-cü ild� BMT-nin s�s çoxunlu�uyla Mosul, K�rkük, �rbil �ngilis 

himay�sind� olan �raq dövl�tin� verildi. Türkiy�nin dir�ni�i bir sonuca 

varmadı. S�ddamın H�s�n.�l.B�krd�n sonra B`�s Hizbinin ba�çısı 

seçilm�si v� �raq diktakoru olmasıyla Türkm�n elinin daha da qara günl�ri 
ba�ladı. K�rkük, �rbil, Mosul, Tüzxumatı, T�ll�f�r, Altınköprü ardı-

ardına soyqırıma u�radı. Türkm�nl�r öz ev-obalarından sürgün salındılar. 

Yerl�ri bo�alan Türkl�r yerin� sistemli olaraq �r�bl�r, deymi olaraq is� 
kürdl�r yerl��di. Bu diktator z�manında �sil Türk trajedisi ya�andı. 

Türkl�r min ill�rc� ya�adı�ı torpaqlardan deportasiya olundular. S�ddamın 

ölümünd�n sonra bu gör�v kürdl�r� verildi. H�r gün Türkm�n evl�rinin 

partlamasıyla yeni can bahası verilm�kd�dir. Öz ana torpaqlarında azınlı�a 

dü��n Türkm�n eli ya�am mücadil�si verm�kd�dir. Sanki bu taleyin uzun 

quyru�u sonsuzlu�a u�ramı�dır. Lakin, birlik olarsa diriliy� n� var ki! 

Dü�m�n umud qırmaqla u�ra�ırsa ulu ulusumuz da h�r gün umud 

verimliliyini dahada k�sgin göst�rm�kd�dir. �g�r, aydın Türkl�r öz 

aydınlıq gör�vl�rini düzgün ba�a dü�s�l�r. �g�r, Türk aydınları öz 

büny�sini özg�likd�n, kül�likd�n qurtara bils�l�r! �g�r Türk yazarı, 

tarixçisi dostluq duza�ından nicat taparsa...!!!   
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Bu qonunun ardından bir neç� söz. 
 

Azadlıq, özgürlük v� ulusal inancın s�rgil�ndiyi yerd� t�slimçilik 

olmaz!  “Qoy m�nim yazımdan �r�b, rus, Fars qarda�ların acı�ı tutmasın! 

El� yazım ki, n� �i� yansın, n� K�bab! M�n bir alim olaraq elm� qar�ı g�l� 

bilm�r�m!”  Bu �hvalat, b�zi yazar soyda�ların acı g�rç�yidir. 

 

Türk Yazarının üz�rin� qara buludlar g�zdir�n a�a�ılıq kompleksin 

aradan qalxmasının Türk ulusuna bir qurtulu� q�d�r ön�mli oldu�unu h�r 
k�s vur�ulur. Ancaq, bu nec� ola bil�r sorusuna yanıt ver�n c�surlarımızin 

sayı h�l� azdır. Bir Az�rbaycanlı yazarın q�l�minin  Fars olmasıyla bir 

Türkm�n yazarının q�l�minin �r�b olması eyni köl�liyin anlamıdır. Bu 

q�l�m n� q�d�r d� k�sgin, ulusçu v� v�t�nçi olsa bel�, öz ana dilini �zib 

ba�qa dild� yazılması, k�sinlikl� köl�lik izidir. Sözsüz ki, burada bir 

yazarın ba�qa dild� yazmasından söz getm�yir. B�lk� yazarın özdilini 

bilm�m�sind�n, onu öyr�nm�y� qeyr�t göst�rm�m�sind�n, hayat 

f�s�f�sini, dü�ünc� alanını dü�m�n dild� axtarmasından söz gedir.  

 

Dünya bizim mill�tin d�rdinin d�rin boyudlarını anlamaq üçün dil 

kontaktına möhtacdır. Onu önc� biz verm�liyik, sonra maraqlanan biziml� 
ilgil�n�c�kdir. Bel� olan halda �lb�td� ki, dünya dilind� yazmaya, 

köçürm�y� böyük d�y�r verm�yimiz g�r�kir. Ancaq, bu öz ana dilini 

unudub yabancı dild�, öz�llikl� �r�b, Fars  v� rus dilind� yazma anlamına 

g�lm�m�lidir. Çoxlu duy�usal v� ür�k yaxıcı söhb�tl�rl� tanı� oluruq. �st�r 
Az�rbaycanlı, ist�r Türkm�n alimi özg� dilin basqısı altında boya-ba�a 

çatdı�ını, bu acı taleyin g�tirdiyi t�hqird�n nec� qurtulaca�ını dil� g�tirir. 
O, h�tta  artıq ayıldı�ını, bundan sonra h�r hansı a�a�ılayıcı amill�rl� 
sava�aca�ını v�`d edir. Lakin, bunlar hamısı sözd� qalır. Çünkü, �ski 

alı�qanlıqdan qurtula bilm�y�n dü�ünürümüzün özgür devrim� ehtiyacı 

vardır. O, ba�dan-dib� d�yi�m�li, özn�l v� n�sn�l olaraq özgür dü�ünm�y� 
yiy�l�nm�lidir. Onun beyin axı�ı, dünya görü�ü, ya�am ba�lantısı 

d�yi�m�lidir. H�m�danlılar demi�k�n: “h�m xudanı, h�m xurmanı” 

ist�m�k olmaz!  “Bir t�r�fd�n öz ulusumu sevec�y�m, ba�qa yandan is�, 
ulusumu qara gün� oturdan dü�m�n zehniyy�til� ya�am sür�c�y�m!” kimi 

qorxunc davranı�larla ulusa hizm�t deyil, xiyan�t yolu daha da geni� acı 



ver�c�kdir. Qırıcı dü�m�n qar�ısında qırıcı olmaq g�r�kir. Bu, h�m 

T�brizin, h�m is� K�rkükün böyük ist�yidir.   

 

25. Türk S�lcuqlu �mperatorlu�unun401  do�al uzantısı olan 
Mosul402  v� Az�rbaycan403Atab�ylil�ri Dövl�tl�rind�n öyr�n�c�k çox 
�eyl�r var. 

 
Adını O�uz Türkü S�lcuq b�yd�n almı� S�lcuqlu Xanlı�ının adı-

sanı bütün tarix kitablarına dü�mü�dür. Güc alanına girm�sil� bütün 

Asiya, Afriqa v� Avrupanın siyasal-sosial durumunu d�yi�dir�n bu Türk 

elinin gücünün sirri n�deydi? S�lcuqlu varlı�ı bir t�r�fd�n ordu v� sava� 
gücü, ba�qa yandan is�, insanlı�a v� insanlara do�ru ortaya qoydu�u yeni 

baxı� açısıyla ortaya çıxmı�dır. Uzun zaman �r�b saya�ı ��ir�tçilik v� 
quldarlıq sistemi altında inl�y�n insan toplumları s�lcuqluların �r�bl�rd�n 

daha d�yi�ik olduqlarını görünc� onlara sarı ç�kilirdil�r. S�lcuq b�yin ilk 

addımlarından ortaya qoydu�u d�yi�ik davranı� tipi bölg� xanları üz�rind� 
çox olumlu sonuc vermi�dir. O, aldı�ı h�r bölg�nin idar�sini haman 

bölg�nin �n nüfuzlu xanına tap�ırmı�dır.  

 

Örn�yin Mosulun bütünlükd� xanlı�ının bir �ahzad� �lind� 
olmasına baxmayaraq, K�rkük, Süleymaniy�, �rbil kimi ön�mli Türk 

torpaqları yerli Türk xanlarına verilmi�, onların Mosula tabeçilikl�ri vergi 

v� qo�un hiss�l�rinin m�rk�z� gönd�rm�sil� t�`min olurdu. Bu yeni tip 

idar�çilik h�m d�, qar�ılıqlı qoruma sistemi olaraq netl��irdi. Qon�u 

xanların iç hakimligi ba�qası v�rind� basqıya u�rark�n imperatorluq 

sistemi onu savunma g�r�yind� qalırdı. Bu siyas�t bir yandan S�lcuqlu 

dövl�tin qar�ısında böyüm�kd� olan yerli xanların t�hlük�sini artırsada, 

�v�zind� h�r hansı tab`e xalqın özün� dayalı ya�amasına imkan verirdi. V� 
bölg�l�rd� olan yet�n�kl�rin pöhr�nm�sin� n�d�n olur, imperatorluq 

üy�l�rin öz kültüründ�, dilind�, kimliyind� ya�amasına olumlu ��rtl�r 
yaradırdı. G�l�n�ks�l olaraq Türk Elatlıq sistemin� ba�lı olan S�lcuqlu 

dövl�tin S�lcuq B�yd�n sonrakı durumu da çox d�yi�m�d�n öz yoluna 
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402 (1127-1233) 
403 (1136-1225) 



 371

d�vam edir. S�lcuq B�yd�n sonra böyük xan olan n�v�si To�rul B�y d�, 
öz atasının gedi�atını sürdürm�y� ba�lark�n daha da böyük dövl�t olma 

yolunda ir�lil�yir. H�r xan g�linc� bu imperatorlu�un alanı böyüyürdü. 

�razinin böyüm�sil� imperatorlu�un da ömrü azalma�a ba�layırdı. Bu 

gedi�l�, 13.cü yüzilliyin ba�lanqıcıyla böyük xanlıq öz içind� 
ba�qaldırmalara tanıq olur. Afriqadan, bugünkü Avrasiyanı, Hindistanı, 

�f�anistanı, böyük Xorasanı, bütün �raqı404bir yerd� tutaraq idar� etm� 
sistemi sözsüz ki sonsuza q�d�r sür�m�z idi. T�b`i ki, bu böyüklükd� 
imperatorlu�un yaranmasının ba�lıca s�b�bi sava� v� torpaq basqısı 

olmalıydı. Sava� meydanında ya yenilib yox olmalı, ya yenib 

yiy�l�nm�lis�n. S�lcuqlar bu yolda bütün yenib yiy�l�ndil�r. Ancaq, bu 

sava�ların üçü imperatorluq yolunu S�lcuqlulara açan açar olmu�dur. 

S�lcuqlu ordusu ilk önc� r�qibi olan soyda� sülal�ni – Q�zn�vi ordusunu 

yen�r�k bölg�nin a�ası olmaq üçün ir�lil�m�y� ba�lamı�dır. Bu olay, 

1040-ci ilin yayında, Orta asiyanın gözd�si �p�k yolu keçidi M�rv ��hrinin 

yaxınlı�ında g�rç�kl�nir. Bu yenm�nin sonucunda M�rv ��h�ri S�lçuqların 

ba�k�ndi olur. Elat sistemind� durmaq yoxdur görü�ünd�n yola çıxan yeni 

güc ir�liy� do�ru d�vam edir. Bir çox ölk�l�r alınandan sonra, ça�ın �n 

böyük dövl�ti sayılan �r�b-�slam imperatorlu�u vardır. 1055-ci il, 

b���riyy�ti islam adıyla �r�b irqçılı�ına tutan �r�bl�rin sırasıydı. To�rul 

B�y, �raqa yola dü�m�d�n önc� B�ni Abbasil�rin tab`e olmalarını ist�yir. 

Bayb�kin �okundan h�l� d� çıxa bilm�y�n �r�b abbasil�rin t�slim 

olmayacaqları, t�rsin� To�rulun ba�ına talib olduqları öyr�nilir. Çox az bir 

zamanda B��dad bütün ululu�uyla t�slim olur. S�lcuqlar, Türk anlamının 

insanlıq anlamıyla yana�ı olmasını islam x�lif�sin� göst�rir. To�rul B�y, 

t�slim olmu� x�lif�nin bütün sarayını, x�lif�liyini özün� ba�ı�layır. Bu 

tarixd�n sonra, �slam-�r�b �mperatorlu�u Böyük Sultan To�rul 

S�lcuqlunun vassalı�ına405 çevrilir.  

 

�r�bl�r, Türkl�r adına sikk� vurmaq zorunda qalırlar. �slam v� 
�r�b x�zan�darlı�ı Türk xanlı�ının gözü altına keçir. �ki böyük q�l�b�d�n 

sonra, bir üçüncü Türklük �ng�li d� qar�ını k�smi�dir. Türk kök�nli 

                                                 
404  �raqi �c�m v� �raqi �r�b 
405 Ba�lı dövl�t, �mperator dövl�t� vergi ver�n yer�n dövl�t. 



Urarto 406   v� Hititl�rd�n 407  sonra Anadolu min il boyunca Do�u 

Rumların 408  i��alındaydı. Anadolunun artıq �z�li Türk torpa�ı oldu�u 

unudulmu�dur. 409 Üçüncü imperator Alpaslan ba�çılı�ında, Türk 

ordusuyla bizans ordusu arasında o gün�d�k Türkl�rin �n ön�mli v� 
g�r�kli sava�ı üz verdi.1071.08.26 -da Türkiy�nin Mu� �yal�tin� ba�lı 
Malazgird k�ndind�, bölg�nin bütün taleyini d�yi��n Türk q�l�b�si ba� 
tutdu. Bu z�f�rd�n sonra S�lcuqların sınırı sınırsız boyut alma�a ba�ladı. 

Anadolu 1000-ild�n sonra yen� Türkl��di. Orartto v� Hititl�rin tör�l�ri 
A�urlara v� Bizanslara uduzduqları anatorpaqları bir daha Türk qur�a�ına 

qovu�durma�ı bacarmı�dır. Artıq, bu torpaqları idar� ed�c�k m�rk�zçi bir 

dövl�tin olu�unun ç�tinl��m�si yoldaymı� kimi görünürdu. Ba�qa yandan 

is�, daha qalib g�l�c�k bir h�d�f ortada olmayınca, imperatorlu�un gücd�n 

dü�m� zamanı da çatma�a ba�lamı�dır. Bir çox tarixs�l d�yi�ikl�rin 

yaradanı olmu� bu böyük yürk xanlı�ı 1225-d� imperatorluq sistemind� 
sona �rmi� olur. Ancaq, mill�tl�rin içind� �r�b imperatorlu�u, Sasanil�r 
imperatorlu�u kimi m�nfur olmadıqlarına gör�, hakimiyy�td�n sonrakı 

dövl�tl�rd� d� say�ın v� sözü keç�r olaraq qalır, ya�ayır v� n�sil olaraq bu 

gün d� ya�amaqdadırlar. Bu nec� oldu? 

 

S�lcuqil�rin geni� torpaqlara bir turlu güc v� siyas�t aracıyla 

hükum sürm�si günd�n-gün� parçalanmalara da yol verirdi. Böyük 

sultanların ölümüyl� bu ist�kl�r dahada geni�l�nirdi. Sultan M�h�mm�d 

T�p�rin Az�rbaycan, C�zir� v� Diyarb�kir� ba�çı olmasıyla, qarda�ı 
S�nc�r d� Xorasana hakim oldu. Bu iki qarda�ın arasında olan böyük 

sultanlıq  yarı�ması, T�p�r diriyk�n gizli qalsa da, onun ölm�sind�n sonra 

14-ya�lı o�lu M�hmudun atasının yerin� oturmasıyla aydınca dü�m�nliy� 

                                                 
406 Orrarto 
407 Hitl�rd�n 
408 Bizansın 
409 Bugün d�, b�zil�ri t�r�find�n danılırı. Güya Anadolunun Bizansdan önc� Türk torpa�ı 
olmasıyla ba�lı �ld� b�lg� yoxdur!!! Kimi davranan Türk bilginl�rinin qar�ısında bel� bir 
soru olinca ona s�ssiz qalmaları da çox ilgincdir. Bu soru bel�dir: Bizans do�u�undan 
önc� Anadoluda kiml�r ya�amı�dırlar? Urartolar v� Hitl�rin kök soyu n� olmu�dur? Türk 
dilind�n ba�qa hansı yapı�ımlı dilin bölg�d� olmasının b�lg�si vardır mı? Anadolunun 
yeni tarixçiliyi bunun axtarı�ında gözqabardıçı tanıqların yer köksündın çıxmasını h�r 
gün Tel kanallarında dünyaya göst�rirl�r. Bunlara r��m�n Anadolunun 11-ci yüzillikd�n 
türkl��m� �fsan�si h�l� d� Türkiy�nin qalib dü�ünc�sidir. Utanc verici deyil mi?. 
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çevrilmi�dir. S�lcuqlular içind� �qta torpaqlar (hakimlik payı) sayılan 

çe�idli sınırların ba�ımsız h�r�k�tl�ri artıq durmaz olmu�dur. S�lcuqlular 

içind� hakimiyy�t sava�ı, qarda�ı-qarda�a, �mini qarda�o�luna qar�ı 
qoymu�dur. Bu zaman Ba�dadda cüm� xütb�sinin Az�rbaycanda sultanlıq 

sür�n M�hmudun adına oxunması, sikk�nin onun adına vurulması, 

vergil�rin onun adına yı�ılması sürürdü. Xorasanda olan sultan S�nc�r is�, 
özünü haqlı sanaraq bu haqsızlı�ın durdurulması u�runda çalı�ırdı. El� 
buna gör�, �mil� qarda�o�lu arası olduqca açılmı�dır. 1119-08-11 gününd� 
Az�rbaycanın Sav� ��h�rind� iki sultan arasında a�ır sava� üz verdi. 

S�nc�rin q�l�b�sil� sultan Mahmud ondan asılı duruma dü�dü. �mi öz 

qarda�o�lunu V�li�hd elan etdi. �lind� olanlardan daha çox iqta 

torpaqlara yiyl�ndirdi. Ba�dadın cüm� xütb�l�rind� öz adıyla birlikd� 
Mahmudun da adını s�sl�ndirdirdi. Sikk�l�r h�r ikisinin adına vuruldu. 

Bel�likl� yeniyetm� qarda�o�lunu öz kontrolunda tutaraq, ba�qa kiçik 

ya�lı S�lcuqlu b�yl�r� d� iqta payı artırma�a ba�ladı. Sultan S�nc�r 
bel�likl� Böyük Sultan oldu. Durum Az�rbaycanda, Qafqazlarda, 

Anadoluda biraz durulsa da  geni� imperatorluq ölk�l�rind� günd�n-gün� 
d�rinl��irdi. Sultanın ail� içind�n sür�kli qurxusu var idi. Bu qorxu onu 

m�rk�zd�n uzaqla�dırma c�sar�tind�n salmı�dır. Bu üzdın günü-günd�n 

imperatorluq qopurdu.  

 

Bir t�r�fd�n bölg�l�rd� olan vassallıq hakimliyin güc m�rk�zin� 
dönü�m�si, ba�qa yandan is� bu gücl�rin böyük sultandan asılı olması 

ba�lı-ba�ına bir sentezin do�u�una yol açırdı. S�lcuqlu ba�çılarının yerli 

hakimlikl� içind� get-ged� güc itirm�l�ri d� bu n�d�nl� ba� verirdi. Yerli 

hakim S�lcuqlular is�, bel� hallarda özl�rinin durumunu qorumaq üçün 

güc payla�ımına boyun �yir, yerli etnikl�r� qar�ı xo�görüyl� yana�ırdılar. 

Bel� v�ziyy�td�, i�d�n asılı olaraq yerli �mirl�r daha çox iqtidar �ld� edir, 

xırda feodalları özün� sarı ç�km�yi bacarırdılar. Bu gedi�atın n�tic�si is�, 
adda tab`e, eyl�md� s�rb�st xanların böyüm�si idi. Tarixin d� 
göst�rm�sin� gör�, S�lcuqluların yerli hakimlikd�n dü�m�sind� böyük qan 

axıtması olmamı�dır.  

 



Sultan M�sud zamanında parlayan Az�rbaycan v� Mosul 
Atab�ylikl�ri 

 

Sultan S�nc�rin v� bütün S�lcuqlu Xanlı�ının V�li�hdi, Sultan 

M�hmudun hökmu il� Az�rbaycan v� Mosul biti�ik torpaqlar, �qta payı 

olaraq kiçik �ahzad� M�suda verilir. M�sud, Az�rbaycan v� Mosul feodal 

v� xanlarını özün� sarı ç�k�nd�n sonra gücl�nm�y� ba�layır. Daha çox 

keçm�d�n böyük qarda�ı sultan Mahmudun qar�ısını k�sir. Az ya�lı v� 
t�crüb�siz olan M�sud qarda�ının d�lil-n�sih�tin� baxmayaraq Mahmud 

üz�rin� qo�un yürüdür. Akbatanın �s�dabad bölg�sind� iki qarda� sava�a 

girir. M�sud sava�ı uduzark�n qarda�ına sı�ınır.410  

 

Qarda�ı onu ba�ı�layır. Oldu�u h�r n�yin daha çoxunu ona verir. 

Ancaq onu üsyana qaldıran bütün v�zirl�rini edam edir. Bundan sonra 

Az�rbaycan, Mosul v� C�zir�d� cüm� xütb�l�rind� M�sudun adı ç�kildi. 

Az�rbaycan-Mosul taleyi daha da iç-iç� girir. Bölg�nin iki böyük xanlı�ı 
h�r qonuda birg� idar� sistemin� ba�lanır. T�brizd� ged�n �mir K�rkükd� 
d� eynil� e�idilir. Ortada olan iqta sınırlı�ı ortadan qaldırılır. 1127-ci ild� 
Mosul Atab�yliyi vassal hakimlik olaraq qurulur. Bu yaranan ilk 

Atab�ylik dövl�tdir. �mad�ddin Z�ngi ilk yerli Türk Atab�yi olaraq 

S�lcuqlu sultanından asılı olaraq m�mluk v� feodal dövl�t yaradır. 1132-ci 

ild� Mosul �ahının ist�yil� �mad�ddin Z�ngi ba�dada qo�un yeridir. �ah 

M�sud sultanlıq u�runda s�rke� x�lif�nin aradan qalxmasını h�d�f 
göst�yir. O üzd�n Az�rbaycanla Mosul ordusunu birl��dir�r�k Ba�dadı 

qo�atmaya alır. Ba�dad qapılarında M�sudun qarda�ı S�lcuq Z�ngini geri 

oturdur. Ba�dad x�lif�likd� qaldı. Ancaq iki qarda� anla�masıyla 

Az�rbaycan �ahı M�sud Böyük Xan adlanır. S�lcuq öz mövqeyini 

gücl�ndir�r�k qarda�ının v�li�hdi m�qamına yüks�lir. 1135-ci ilin april 

ayının 24-d� Sultan M�sudla �r�bl�r arasında Bisitun yamaclarında sava� 
üz verir. Çox keçm�d�n x�lif� �l-müst�r�id �sir alınır. O gün�d�k öz hil�çi 

siyas�til� qarda� S�lcuqlu sultanları biri-birin� salmı� �r�b x�lif�si artıq 

Türk sultanı �lind� �sir olmu�dur. X�lif� Mara�adayk�n �smailil�rin �lil� 

                                                 
410 p�nah aparır. 
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öldürülür. O zaman �smailil�r Abbası x�laf�tinin �n qorxulu dü�m�ni 

sayılırdılar.411  

 

Bu arada Az�rbaycanda �ahzad�l�ri t�rbiy� ed�n atab�y Qara 

Sunqur da günd�n-gün� güc qazanırdı. Qara Sunqurun �ahzad�l�r S�lcuq 

v� Davud üz�rind� atalıq söz sahibliyi var idi. S�lcuq v� Davud kimi iki 

�ahzad�nin atab�yliyini etm�k Qara Sunqur üçün çox böyük avantaj 

sayılırdı. H�mid�, Az�rbaycan Atab�yinin ordusu t�kba�ına bölg�nin �n 

böyük qo�unu sayılırdı. Bel� ki, Qara Sunqurun ist�m�diyi kims�nin 

gücd� qalması mümkünsüz idi. Onun Az�rbaycanda oturub H�m�danda 

sultanlıq t�xtind� oturan sultan M�suda meydan oxuması da, gücünün 

çoxlu�undan asılı idi. Bu haqda böyük alim Ziya Bünyadov yazır: 

“Do�rudan da, böyük ordusu olan atab�y Qara Sunqur sultan üçün t�hlük� 
tör�dirdi. Atab�y Qara Sunqur öz müst��il mövqeyind�n istifad� ed�r�k, 

20 minlik qo�ununun ba�ında H�m�dana do�ru h�r�k�t etdi. Hicri 533-cü 

ilin �vv�lind�  (iyun 1139-cu il) Qara Sunqur H�m�dana yaxınla�dı v� 
sultana v�ziri �l-H�zizi edam etdirm�k üçün bel� bir q�ti t�l�bnam� 
gönd�rdi: “Ya v�zirin ba�ını biz� gönd�r, ya da biz ba�qa sultana xidm�t 
ed�c�yik”. Bu t�l�bnam�nin m�tni dövl�tin bütün görk�mli �mirl�rin� 
gönd�rildi. Heç bir vaxt bel� bir �ks-hücuma m�ruz qalmayan sultan 

M�sud özünü itirdi v� Qara Sunqurla mübariz� aparmaq üçün kifay�t 
d�r�c�d� h�rbi qüvv�si olmadı�ından, bu q�ti t�l�bi q�bul etm�y� m�cbur 

oldu. V�zir edam edildi, onun ba�ı Qara Sunqura gönd�rildi.“412 

 

Qara Sunqurun gücünün get-ged� artmasının sonucunda 

Az�rbaycan Sultan M�suda qar�ı olanların m�rk�zin� çevrildi. Qara 

Sunqur sava� yolunda olark�n G�nc�d� a�ır depr�m üz verir. Qaranın 

bütün ail�si 10 minl�rc� G�nc�lil� birlikd� ölürl�r. Qara G�nc�y� 
dön�rk�n yerl� bir olmu� bir xarabalıq görür. Çox keçm�d�n bu v�ya 

ba�qa s�b�bd�n dolayı v�r�m x�st�liyil� dünyasını d�yi�ir (1141). Qara 

Sunqurun bütün ail�sinin depr�md� h�lak oldu�undan yerini tutacaq kims� 
                                                 
411 Sonralar Sultan M�sud �lind�n diyar-diyara ayaq döymu� yeni x�lif� �r-R��id d� 
isf�hana ged�rk�n h�min firq�nin �lil� ölür. 
 
412 Bünyadov Z.M. Az�rbaycan Atab�yl�ri Dövl�ti /1136-1225-ci ill�r.s 34 v� 35/ Bakı, 

Pedaqogika, 2004. 



qalmamı�dır. Bu üzd�n Qara Sunqurun ölümünd�n sonra sultan M�sudla 

yana�ı Sunqurun kölg�sind� qalan atab�y ��ms�ddin Eld��iz413 d� b�r� 
çıxma�a ba�ladı. �. Eld�nizin Az�rbaycandaki geni� gücü az bir vaxta 

parlama�a ba�ladı. Bölg�nin v� d�rbarın �n nüfüzlü ��xsi olan Eld�niz, 

imperatorluq sınırlarında da t�sbit olundu. Bel�likl�, Mosul Atab�yl�ri 
Dövl�tind�n sonra Eld�niz ba�çılı�ında Az�rbaycan Atab�yl�ri Dövl�tid� 
qurulur (1136).                                       

 

1152-d� Sultan M�sud ölür. �mperatorluqda bir çox bo�luq yaranır. 

Sultanı �v�z ed�nl�r içind� hakimiyy�t davası bir daha qızı�ır. O gün�d�k, 

S�lcuqlu xanlı�ının sevgisi v� say�ısını qazanmı� olan �ski qul ��ms�ddin 

Eld�nizin birl��dirici gücü imperatorlu�un kom�yin� g�lir. Vaxtıyla, Qara 

Sunqurun güc dayr�sin� yaxın dü�m�k ist�m�y�n, m�rk�zin i�l�rind�n 

qıraq g�z�r�k özünün Quzeyd�ki m�mlukunun gücl�nm�sin� üstünlük 

ver�n, çevr�sini geni�l�ndirm�yi h�d�fin� alan �. Eld�nizin meydana 

g�lm� zamanı çatmı�dır. Sultanlara deyil, imperatorlu�un b�qasına, Türk 

(Türkm�n) dövl�tinin �b�di ya�amasına yön�lik tutumuyla Eld�nizin 

durumu günd�n-gün� parlamaqdaydı. Sultan M�sud dirik�n, 1135-ci ild� 
sultan 2-ci To�rulun ölümünd�n sonra �misinin dul qadınıyla Eld�nizi 

evl�ndirir. Yuxarıda da sadalanmı� kimi, bilgin v� t�dbirli Mömin� 
Xatunun uzaqgör�nliyi il� Eld�niz qüdr�t davasından uzaq tutulur. V� 
yalnız Mömin� v�  2-ci To�ruldan olan �ahzad�l�ri öz�llikl� Qızıl 

Arslanın atab�yliyi v� geni� Az�rbaycanın Quzey i�l�riyl� u�ra�ırdı. 1160-

ci il, Eld�niz üçün böyük ba�lanqıc ili olur. O, bütün S�lcuqlu �mirl�rin 

ist�yil� 20 minlik qo�unla H�m�dana girir v� öz o�ullu�u Qızıl Arslanı 

sultan elan edir.  

 

Qızıl Arslanın sultan olmasıyla özü d� bütün dövl�t orqanları 

t�r�find�n Böyük Atab�y adı qazanır. Sultanla adı yana�ı ç�kilir. S�lcuqlu 

jmperatorlu�unun içind� sürm�kd� olan qalma-qallara son qoyur. Yenid�n 

imperatorluq v� mill�t içind� dinc ya�am sürülür. Ancaq bu k�z 

keçmi�l�rd�n daha d�yi�ik sistem ortaya qoyulmu�dur. Bu dövl�t sistemi 

Atab�yin v� v�zirl�rinin dü�ündüyü v� yava�-yava� imperatorluq yerini 

alan Atab�ylik Dövl�t Sistemi idi. Atab�y Eld�nizin �n böyük i�i sultanın 

                                                 
413 Eld�niz 
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geni� gücünü bölm�k olmu�du. Sultanlı�ın ya�aması üçün, sultanın 

kiçilm�si g�r�kir! F�ls�f�sini ir�li sür�n Atab�y dü�ünürdü ki, Sultan 

sultanlıqda qalsın, dövl�tin i�l�rini v�zif�li ��xsl�r ir�li sürsün. Sultan 

imperatorlu�un ür�yidir. V�zif�li dövl�t adamları is�, onun t�kmill��dirici 

orqanlarıdır. H�r k�s öz yerind� a�ırdır. Ba�qasının yerini yiy�l�nm�k 

ist�y�nin yeri c�h�nn�mdir. Eld�niz bel� iqtidarla hamının gözd�si olma�ı 
bacardı. 1167-ci ild� Eld�nizd�n Mosula bir m�ktub gönd�rildi. 

��ms�ddin Eld�nizin m�ktubuna Mosul Atab�yi, Qütb�ddin M�dud 

Z�ngi, yüks�k d�y�r verdi. �ki Atab�yl�ri dövl�ti bundan sonra daha da sıx 

olaraq çiyin-çiyin� bölg�nin idar�sin� qeyr�t göst�rill�r.                                                                                                                       
Eld�nizin ya�amının Mömin� xatının ölümünd�n sonra yalnız bir ay 

sürm�si b�lirl�nir. O, 1175-11-16 gününd� ya�amını itirir. Eld�nizd�n 

sonra onun o�lu v� torunları 6-atab�ylik dövrunu ya�ada bildil�r. 
Az�rbaycan Atab�yl�ri Dövl�ti a�a�ıdaki kimi sıralanır: 1. ��ms�ddin 

Eld�niz, 2. Cahan P�hl�van, 3. Qızıl Arslan Osman. 4. Nüsr�ddin �bu 

B�kr. 5. Müz�ff�r�ddin Özb�k. 6. Qızıl Arslan Xamu�. 7. Nüsr�ddin �bu 

B�kr.414  

 

1136-cu ild� G�nc�d�  t�m�li atılan, 1225-ci ild� is�, T�brizd� 
ömrünü sona ver�n Az�rbaycan Atab�yl�ri Dövl�tinin sür�si 90-il oldu. 

Bu 90-illik atab�ylik hakimiyy�tinin Az�rbaycan m�rk�zli sistem 

qurulu�unun öyr�nilm�si olduqca ön�mlidir. Çünkü, zaman-zaman 

G�nc�ni, N�xcivanı v� T�brizi öz dövl�tinin m�rk�zi seç�n Az�rbaycan 

Atab�yl�rinin tam bir Az�rbaycan M�rk�zli Türk dövl�t olması aydıncası 

görünm�kd�dir. Bir çox Az�rbaycan qaynaqlarında �ah �smaild�n ilk k�z 

Bütöv Az�rbaycan dövl�tinin yaradıcısı kimi örn�k verilir. Halbuki, �ah 

�smailin Osmanlı Sultan S�liml� olumsuz v� böyük anlamda, �i�çilik 

üsyanı da adlana bil�r, m�zh�b sava�ına girm�sinin sonucu n�yinki 

bütövlük yaratmadı, h�m d� Az�rbaycanla Türkiy� arasında 250-illik 

sava� ortamına yol açdı.415 

                                                 
414 ola bilsin ki, bu ikinci �bub�krdir. Bu haqda k�sin görü� yoxdur. Bu v� geni� alanda 
daha çox bilgi almaq üçün “Az�rbaycan Atab�ylil�ri Dövl�ti” kitabının 207-ci s�hif�sin� 
ba� vura bil�rsiniz 
415 Bu d�h��t ill�ri Osmanlı-�ran sava�ları adlandırılsa da, Rus-�ran sava�ları q�d�r saçma, 
saxta v� yalandır. Tarix boyu heç zaman Rus-�ran v� Osmanlı-�ran dövl�tl�ri arasında 
sava� üz verm�mi�dir. Çünkü, 1925-ci il�d�k �ran adlı bir dövl�t yox idi. Bu dövl�tin var 



 

�ah �smailin �i`� fanatikl�ri �lind� oyunca�a dönm�si il� ba�layan 

c�hal�t ill�rind�, T�briz v� ba�qa Türk ��h�rl�ri 20-k�zd�n çox Osmanlı 

qo�unları t�r�find�n f�th(!!!)olundu. Bu f�thl�rin n�tic�sind� Az�rbaycan 

öz m�rk�zliyini itirdi. Ba�ını T�brizd�n götürüb Farsistana qaçan S�f�vi 

�ahları Az�rbaycanın d�y�rd�n dü�m�sin� n�d�n oldular. T�brizin bir 

nümr�li ��h�r olması m�zh�b c�hal�ti üzünd�n tarix� gümüldü.  

 

Sözsüz ki, Az�rbaycanın bugünkü duruma dü�m�sind� Osmanlı 

dövl�tinin d� S�f�vil�r q�d�r suçu olmu�dur. Bu qonuda söyl�mi sonraya 

buraxıb, yalnız cahil babalıqların bir ulus üz�rind�ki oynadıqları qara 

qumara i�ar� etm�k ist�rdim. Bu qara qumarın yalnız bir uduzan t�r�fi 
olmu�dur. Türkiy� v� Az�rbaycan Türkl�ri416 olmu�dur. Ancaq, sad�c� bu 

m��lubiyy�t deyil, h�m d� ortada iki dövl�t yenilgisi d� üzvermi�dir. Bu 

sava�dan sonra h�r iki dövl�tin güçü azalma�a ba�lark�n, siyasi irad� 
baxımdan da geril�m� ba�vermi�dir. Bel� ki, S�f�vil�rd� Farsla�ma, 

Osmanlılarda is� batıla�ma v� �r�bil��m� virusu h�r iki Türk sarayını 

burumu�dur. H�min sür�cin sonucu is�, iki özg�l��mi� v� dü�m�nl��mi� 
Osmanlı-islami/sünni/ v� S�f�vi-islami/�ii�/ ideolojinin yaranmasına 

s�b�b olmu�dur. Qıssası, iki Türk dövl�tin için� sızan qeri Türk 

siyas�tçil�rin fitn�sin� uyan Türk sultanlarının qar�ı durması n�tic�sind� 
Türk ulusu indi d� ç�kdiyini ç�kir. Bu üzd�n, bugünkü n�sil üçün �ah 

�smail daha bir liderlik örn�yi sayıla bilmir. M�nc�, S�f�vi dövl�tinin 

qı�qırdıcı siyas�tind�n tör�n�n Osmanlı-S�f�vi sava�larının Az�rbaycana 

vurdu�u ölümcül z�rb�l�rin t�m�l ba�lıqlarını bel� sıralamaq olar:   

 

1. Az�rbaycan m�rk�zli Türk S�f�vi dövl�ti,  Farsistan m�rk�zli 

�ii�-S�f�vi dövl�tin� çevrildi. 

 

                                                                                                                         
olu�u P�hl�vi Panfa�istl�rin i� ba�ına g�l�m�sil� g�rç�klik qazandı. Bu üzd�n, bölg�d� üz 
vermi� bütün sava�ların iç t�r�fi Türk Az�rbaycan sülal� dövl�tl�ri olmu� v� bundan da 
ba�qa deyildir. Çox yazıqlar olsun ki, h�l� bugün d� Türkiy�nin �n mill�tçi k�simi bel�, 
Osmanlı-�ran sava�larından söz açanda böyük z�f�rl�rd�n yad edir. V� bu z�f�rl�ri 
türkl�r üçün �ran qar�ıdlı ulusal f�th elan edirl�r. Halbuki, Osmanlı ordusunun qar�ı t�r�fi 
hep Az�rbaycan türkl�ri olmu�dur. 
416 O�uz türkl�rid� deyil� bil�r. 
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2. Az�rbaycan m�rk�zli Türk S�f�vi dövl�tinin Türk dili  Farsistan 

m�rk�zli Fars dilin� döndü. 

 

3. �ah �smailin �i`�çilik tutumu, ba�qa yandan is�, sultan S�limin 

sünniçilik tutumu �l-�l� ver�r�k milyonlar Türkün Anadoluda v� 
Az�rbaycanda qanının tökülm�sin� yol açdı. Bu cinay�t burda 

sınırlanmamı� Türkiy�-Az�rbaycan arasında olan uzun zaman qopuqlu�un 

n�d�ni oldu. 

 

4. Bu m�zh�b nifa�ından �n çox istifad�ni, PanFarsizm �ld� etdi. 

Onlar �i`�çiliyi siyasal qullanı� aracına çevir�r�k, Az�rbaycan 

Türklüyünün ulusal kimlik biçimini içd�n sarsıtma�a ba�ladılar. Onlar, 

hakim Türklüyü sarsıtmaq üçün mill�tüstü �i`�çilik-irançılıq paneli 

açdılar. Farslarin bu i�d�n iki güdüml�ri varidi. �lk önc� Az�rbaycanı 

Türkiyy�d�n ayırmaq sonda is�, S�f�vi sarayını Farsla�dırmaq! Farslar h�r 
ikisini bacardılar. Türkl�r is�, ehtiraslarının �siri oldular. 

 

5. �ah �smail Çaldıran yenilgisind�n sonra çox ya�ayamadı. Ondan 

sonra, bütöv Az�rbaycan dövl�ti bir yana qalsın, Güneyin d�, quzeyind� 
taleyi xırda-xırda xanların �lin� verildi. 

 

6. Çaldıranla ba�lamı� Az�rbaycandan Farsistana köç m�s�l�si, 

Az�rbaycanlı Türkün g�l�n�yin� çevril�r�k bugün d� d�vamlı olaraq 

görünm�kd�dir. Bu g�l�n�k üzünd�n asimilasion v� elinasion sür�ci  

ulusumuzun ba�ından �ksik olmayır. 

 

7. Çaldırandan ba�layaraq Osmanlı-S�f�vi, Osmanlı-�f�ar, 

Osmanlı- Qacar (�slind� Türkiy�-Az�rbaycan) sava�ları durmaq bilm�di. 

Rusların da bu g�rginliy� at�� qoymasıyla iki yor�un Türk dövl�tin 

ayaqdan dü�m�si xızlandı. Rus bu ayaqdan dü�m�nin �n sevin�n t�r�fi 
oldu.  

 

8. Az�rbaycanın ba�ına g�l�n Gülüstan v� Türkmançay faci�sinin 

ba�lıca n�d�ni Çaldıran sava�ı olmu�du.  

 



Göründüyü kimi, keçmi�in tör�ddigi bütün acılar bugün d� 
ya�amaqdadır. �st�r xo�umuza g�lsin, �st�rs� g�lm�sin! G�rç�kçi olaraq 

g�l�c�k üçün düzgün örn�kl�r axtarı�ında olmalıyıq. Bugünümüz d� 
dün�nimiz kimi axır gedir. Tariximizin bütün yeni�-yoxu�ları bizimdir. 

Duy�u hesabına tariximiz� yana�arsaq yalnız v� yalnız körükl�nmi�417 

q�hr�manlarla  ba�-ba�a qalacayıq. Bel� baxı� bizi x�yal dünyasına 

götür�c�kdir. X�yalçı zehniyy�tl� dünyamızın g�rç�k durumunu 

öyr�nm�kd�n aciz qalacayıq. Zehnimiz manqortla�araq aydınlıq sür�ci 

ya�aya bilm�y�c�yik. Özgür olmaq üçün, önc� dü�ünc�nin x�yal 

dünyasından azad olunması g�r�kir. Bu üzd�n g�rç�kçi olma g�r�yimiz 

qaçınılmazdır.  

 

Son ill�rd� Mafia qurbanı olan Az�rbaycanın böyük tarixçı bilgini 

Akademik Z. Bünyadovun Az�rbaycan Atab�yl�ri Dövl�ti �s�ri 
Az�rbaycan Türklüyü üz�rind� yeni tarix baxı� açısı ortaya qoymu�dur. 

Bu �s�rin �n böyük verisi418 11 v� 12-ci yüzillikl�rd� olu�an Az�rbaycan 

M�rk�zli Türk dövl�t sistemil� yanı-sıra bölg�d�ki d�ng�419 stratejisidir. 

Eyni halda bu kitab h�m d� Az�rbaycanla, �raq Türkl�rinin ili�gisin� 
aydınlıq g�tirm�kd�dir. Amma n�d�ns� Anadolu S�lcuqluları haqqında 

geni� bilgi verilm�m�kd�dir. �nanıram ki, bu bölümün daha çox 

ara�dırılmasıyla Az�rbaycan Milli H�r�katı qar�ısında yeni üfüql�rin 

açılmasına tanıq olacayıq. Yet�r ki, tariximizin bütün boyudlarını 

m�nims�y�k. Tariximizd�n qazanacaq çoxlu örn�kl�r vardır.  

 

26. Sonucun üz�rind� dayanark�n bir daha (21 Az�r) d�rsl�ri 
gözümün önünü k�sir.  

 
“Güney Az�rbaycan Milli Hakimiyy�ti”nin (1945-46) yeni�-

yoxu�ları biran olsun bel� bizi özünd�n ayırmayır. Bu üzd�n bir daha 

Firq�y� dönm�yi v� bununla da sonuca varma�ı m�qs�d� uy�un buldum. 

Kitabın böyük bir bölümünd� Firq�nin tarixi üz�rind� inc�m�l�r 
aparılmı�dır. Bu bölümd� bir çox dü�ünc� �saslarına dayanaraq Firq�nin 

                                                 
417 �i�itmi� 
418 statisi, 
419 t�raz 
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uzantı sür�cini öyr�nm�y� çalı�acayıq. Açıq, qorxmaz, düzgün g�l�c�k 

qurmaq üçün, eyni ��kid� d� açıq, qorxmaz, düzgün olmaq g�r�kir. 

Yalnız, bel� olan durumda ulusumuzun yatmı� bilincaltı m�nliyi d�rin 

yuxudan ayıla bil�r. Ça�da� tarıxiımizin b�nz�r olaylarında �n acı ç�k�n 

mill�timiz olmu�dur. Olayların bitim getirdiyind�, yerd� qalan d�rin 

mat�m, usanmaq, utanmaq olubdur. 21-az�r, bu özn�lliyk v� n�sn�lligin 

�n açıq örn�yidir. Sözsüz ki, bu h�r�kata fanatikc� baxanlarla g�rç�kliyi 

payla�maq çox ç�tindir. Lakin, bir mill�ti qoyub da, be�-on fanatla 

u�ra�maq bizim i�imiz deyildir. Az�rbaycan Milli Hakimiyy�t 6-ay 

oldu.420 �kinci altı ayı daha çox Tehranın  muxtar dövl�ti kimi �lind�n 

g�l�ni �sir g�m�di. Bu 6-ayda  Fars rejiminin 20-illik görm�diyi i�l�ri icra 

ed� bildi. Firq�nin bu altı ayda verdiyi xidm�ti azdan-çoxdan ilgil�n�nl�r 
bilirl�r. Bel� görünür ki,  Farsçı rejim 20 il buyunca yalnız Az�rbaycanı 

viran qoymu�dur. Y�`ni, Rza �ahın Türk Qacar hakimiyy�tin� qar�ı 
nifr�tinin t�c�lli edici yeri Az�rbaycan olmu�dur. B`�zi kövr�k 

soyda�larımıza gör�, Rza �ahın bu dü�m�nçiliyi anlamsız idi. Bu 

söyda�larımıza dem�k g�r�kir ki, Rza �ah dö�ru yol seçmi�dir. O, bizim 

ata-babalarımızın nec� öz mill�tini buraxıb ba�qa mill�tin xidm�tçisi 

oldu�unu görür v� �g�r i� ba�ına g�l�rs� nec� mill�tini sev� bil�r yollarını 

öyr�nirdi. Rza �ah Firdosunun zehniyy�tinin eyniyy�tidi. �g�r biz bunu 

görm�k ist�miriks�, öz i�imizdir. Bütün mill�tl�rin qalxı�ı bel�dir. Bu 

haqda, bütün tarixi tanıq tutur v� bizim kimil�ri fa�ist d�r�c�sil� 
dam�alayanlara da dem�k ist�yir�m ki, bizim d� fatih atalarımız daxil 

bütün dünya fatihl�ri d� façist olmu�durlar. Bir çox b�lg�l�r� gör� 30-min, 

b�zil�rin� gör� daha çox soyda�ımız, Az�rbaycan Milli Hakimiyy�tinin 

yenilm�sil� ölmü�, 100-minl�rc� Rusiyanın Sibirl�rind�n tutmu� �ran 

adlanan co�rafiyanın B�nd�r �bbasınad�k sürgün dü�mü�dur. Minl�rc� 

                                                 
420 Rus ordusunun Güneyd�n ç�kilm�sil� Tehranın T�briz� olan h�rbi-siyasi basqısı 
artma�a ba�ladı. Q�vamın Stalind�n aldı�ı arxayınlı�ı v� ortada olan anla�manın 
ardından Firq� çar�siz qalaraq ba�nazirlik hakimiyy�t sistemini buraxıb, Valilik 
tabeçiliyini q�bul etdi. Bel�likl� Pi��v�rinin ba�baxanlıqdan uzaqla�ması il� Q�vamın 
duza�ına du�mu� Dr. Cavid Tehran t�r�find�n T�briz� vali olaraq gönd�rildi.                                             
H�rgah, Pi��v�ri t�r�find�n Tehrana gönd�ril�n ��büst�ri v� Cavid T�briz� dön�rk�n 
x�yan�t suçuyla m�hk�m�y� verilseydi. AMH-in g�rç�k ömrünü 1-illik hesab etm�k 
mümkün idi. Ancaq, bu hadis� yerin�, Cavidin dü�m�n t�r�find� Az�rbaycana vali 
seçılm�sini Pi��v�ri ba�da olmaqla Firq� r�b�rliyi q�bul etdi. Bu is�, Az�rbaycanın Milli 
Hakimiyy�tinin 6-aylıq ömrünün sonu dem�k idi. 



qadın, qız Fars quldurlarının cins�l t�cavuzuna u�ramı�dır v.b. Dem�k, 

Az�rbaycanda bir milli h�r�k�t daha yenilmi�dir. Bir daha, milyonlar 

insan yas v� mat�m köyn�yi girmi�dir. Milyonlar insan bir daha qorxunc 

alçadıcılıq kompleksin� tu�lanmı�dır. V� biz, ill�rdir bu yenilg�nin suçunu 

dü�m�nl�r üz�rin� it�l�m�y� çalı�ırıq. “yox biz düzüdük, dü�m�n �yri 

çıxdı. Biz haqırdıq, dü�m�n haqsız idi. C�llad dü�m�n bizim haqlı s�simizi 

bo�du. Biz ki �randan ayrılmaq ist�m�dik, biz yalnız öz dilimizi(ana 

dilimizi!!) ist�dik. Yox, Amerika Rusiyanı atom bombasıyla h�d�l�di. 

Milli hakimiyy�t Az�rbaycanın azadlıq boyutunu �ranın ba�qa yerl�rin� d� 
da�ımaq ist�di. Ruslar son anda �ranı t�rk etm�y� m�cbur qaldılar. Q�vam 

Stalini aldatdı. ��hidl�rin qanı yerd� qalmayacaq. T�cziy� sözl�ri indi 

oldu�u kimi o zamanda dü�m�n sözüdür. v� v� v�...  
 

21 az�r, bizim tariximizdir. Biz tariximiz� fanatikc� yana�maqla 

g�l�c�yi yalnız kor ed� bil�rik. �ll�rdir bu t`�ziy�l�rl� aydınlıq çevr�mizi 

daraltma�a çalı�ırlar. �ll�rdir mill�timizi Yezidl�r qar�ısında 

Hüseynl�r�dirm�y� çalı�ırlar. �ll�rdir Fiq�ni içd�n yıpradan Türkçülüy� 
�ng�l olan n�d�nl�rd�n  mill�ti x�b�rsiz saxlama�a çalı�ırlar. Firq�nin 

bütün b�lg�l�rind� n�d�n bir Türk sözü yoxdur! Firq�nin sınır dı�ı 
ili�gil�rind� n�d�n Rusiya v� Az�rbaycan Kommünist partil�rind�n ba�qa 

heç bir faktor ortada yoxdur? vardırsa da mütl�q Moskvanın bilgil�ridir. 

Ruslar ç�kil�nd�n sonra n�d�n Milli Ordu bir gec�d� bitmi� duruma 

dü�dü? Bu kimi minl�r n�d�nin ort-basdır etm�sind� heyranların böyük 

rolu vardır. Bu s�tirl�ri oxuyan heyranların gözünd� yazarın xayin v� ya 

cahil olması qçırılmadır! Bu soruların yanıtı bugün Güneyin küç�l�rind� 
mill�timizin a�ızından çıxan “Haray, haray m�n Türk�m! T�briz-Bakı-

Ankara, Türk hara, Farslar hara!” ulusal yönlü f�ls�f� il� b�lli olur. 

�lb�td� ki, 21-az�r fanatlarının bu �üarlardan xo�ları g�lm�y� bil�r. 
Ancaq, anında-sonunda bu selin qar�ısında duracaq halları qalmayacaqdır. 

Az�rbaycan Milli H�r�katının özülünü olu�duran �n k�sgin döyü� f�ls�f�si 

Türkçülükdür. H�r k�s bunu q�bul etm�k zorundadır. Az�rbaycanın 

ça�da�lı�ı kimi, demokratikl��m�si d� bu yoldan gedir. Az�rbaycan 

Türkçülük davası yolunda mücadil�çi ünvanı da�ıyan h�r qurum-qurulu� 
önc� bu mill�tin ulusal d�y�rl�rini heç� sayan yolsuzluqlara son 

verm�lidir. Bu Türkçülük �xla�ının vaz keçirilm�z ��rtidir. Keçmi� 
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metodlarla h�mi�� yenilgi içind� inl�mi� olan bir ulusun son dirç�li� 
�ansını �lind�n almaq v� ya onu ölü metodlara qurban verm� çabası 

cinay�tdir. Heç dü�ündükmi n�d�n Az�rbaycan Milli H�r�katı 8-ci 

yüzilliyin Baybak-nı simvolik lider kimi q�bul etmi�, amma yaxın 50-ilin 

Pi��v�risini bütün sevimli simasil� q�bul etm�kd� zorluq ç�kir? V� ya, 

xiyabanını v� S�ttarxanı? Çünkü, bu sevimli atalarımızın heç biri 

d�rinl�rd� h�r�k�t ed�n ulusçu-qurtulu�çu ça�da� Az�rbaycan Türkçü 

qalxı�ına aydın mesajlar buraxa bilm�mi�l�r! Fanatik solçu 21- az�rçil�rin 

bu haqda da yana�maları yalnı�dır. Onlara gör�, dü�m�n h�r�katımızı 

baykot etmi�dir. Ona bütün alanlarına ambarqu 421  qoymu�dur! Bir 

t�r�fd�n dü�m�n deyilir, ba�qa yandan is�, dü�m�nd�n imdad ist�nilir! 

Y`�ni, dü�m�nin t�yinlik d�r�c�si biziml� deyil, dü�m�n insiativin� 
ba�lıdır! M�s�l�n �g�r �ah dövl�ti ana dilimizin azadlı�ını t�sdiq etseydi, 

artıq biziml� dost olacaq idi!!! Sözsüz ki, bel� m�ntiql� yola çıxmaq da 

olar. Ancaq bu ulusal yönt�m deyildir. Ulusal yönt�min amacında 

bir�yd�n tutmu� bütün haqların e�idliyi dayanır. Bunun is� adı 

ÖZGÜRLÜKDÜR, BA�IMSIZLIQDIR. Yalnız bu iki t�m�l ilk�nin 

altında BARI� ya�anar! N� yazıq ki, kosmopolçuluq baxı�ıyla ulusallı�a 

baxan zaman bu üfüqü görm�k mümkün deyildir. Firq�nin milli soruna 

solçu dü�ünc� açısından yana�manın da özn�lind� bel� bir x�ta yatmaqda 

idi. V� bu q�d�r böyük d�yi�iklikl�r� baxmayaraq bugün d� Firq�nin bu 

baxı� açısı öz yolunu sürm�kd�dir. Az�rbaycan q�zet�sinin yaxın ill�rd�ki 

tarix baxı�ına göz atalım. Q�zet�d�ki “Az�rbaycan Demokrat Firq�sinin 

Hezbe Tudeye �ranla birl��m�si v� faaliyy�ti” adlı yazıda bel� g�lir: “ 

�ranın �ahlıq rejimi bütün ölk�nin istiqlalı, orada ya�ayan xalqların 

m�nafeini v� inqilabi mübariz�nin gücl�nm�si �leyhin� daxild� irticaçı 

qüvv�l�ri birl��dirmkl� xariçi imperialistl�rl� sazi�� girirdi. Dünyanın 

inqilabi t�crüb�si göst�rmi�dir ki, h�r bir ölk�nin inqilabi qüvv�l�ri irtica 

birliyin� qar�ı birl��m�lidir...” “Buna gör� d� irticanın z�hm�tke�l�r� qar�ı 
h�yata keçirdiyi istismarı, zülm v� qar�tl�ri aradan qaldırmaq m�qs�dil� 
ölk�nin inqilabi qüvv�l�rinin birliyi z�rür�ti meydana g�lmi�dir. H�min 

z�rür�t n�tic�sind� Az�rbaycan Demokrat Firq�sil� Hezb Tüde �ranın 

                                                 
421 önk�sm�, t�hrim 



birl��m�si v� vahid c�bh�d�n �ahlıq rejimin� qar�ı mübariz� aparılması 

qar�ıya qoyuldu.422 

 

Fiq�nin Pi��v�ri ��had�tind�n sonraki iç sava�larının �sas ba�lı�ı 
Marksist v�ya Ulusall olması idi. Pi��v�rinin �n böyük dil�yi bir daha 

T�briz� dönüb �ld� etdiyi mill�t t�crüb�l�rin� dayanaraq istiqlal sava�ı 
yola salması idi. �lb�td� ki, bu yolda Bakıda olan fikirda�ları da var idi. 

Mir Qasım Çe�maz�r onlardan birisiydi. Pi��v�rid�n sonra Firq�nin 

ba�çısı seçil�n Mir Qasım r�hm�tlik Pi��v�rinin yolunu d�vam verm�k 

ist�yirdi. Ancaq Sovet-�ran dostlu�u buna izin verm�yirdi. Sovet� gör�, 
Az�rbaycan dosiyası artıq qapanmı�dır v� Firq�nin d� keçmi� tezistl�r 
üz�rind� çalı�ma meydanına ehtiyac qalmamı�dır. Bu üzd�n bu firq�nin 

�ran Tud� Partiyası içind� sürtülüb �rim�si g�r�kirdi. Çe�maz�r KQB v� 
ilgili orqanların bu ist�kl�rin� qar�ı idi. 1954-cü ild� KQB-nin ist�yi 

üz�rind� Tud� partısı t�r�find�n Firq�y� birl��m�k ön�risi g�ldi. �slind� 
bu birl��m� metodu deyildi, birl��dirm� �mri idi. Bu haqda müzakir�l�rin 

gedi�i haqda Çe�maz�r� imza atma basqısı yapıldı. O, bu imzanı atark�n 

basqıya u�radı�ına qar�ı çıxdı. Tud� v� KQB t�r�find�n daha bir uy�un 

ki�inin bu i�i davam ed�c�yi ön� çıxınca Çe�maz�rin yerin� Qulam Y�hya 

Dane�iyan atıldı. 1960-ci ild� Moskvada toplanan V�hd�t Konfransında 

Az�rbaycan Demokrat Firq�si Marksist-Leninist dünya görü�ünü q�bul 

ed�r�k r�smi “Hizbe Tudeye �ranın Az�rbaycan �yal�t �öb�si- 

Az�rbaycan Demokrat Firq�si” adı altında faaliyy�t göst�rdi. Yalnız 

Sovetin da�ılmasıyla v� Hizbin Sovetin mara�ı dayr�sind�n azad 

olmasıyla Firq� yeni platform q�bul etm�y� c�sar�tl�ndi. Bu b�lli bir tarix 

b�lg�sidir. Bunu �l��dirm�k niyy�tind� d� deyil�m. Yalnız maraqlı olan 

budur ki, Firq�ni ömürlük öz adına ba�layan c�nab Lahruti timi, bu 

�xlaqsal çökü�ü, 45-ild�n sonra Güney Az�rbaycan adına böyük bir q�l�b� 
kimi d�y�rl�ndirir. �g�r Tud� Partısına üy� olmaq böyük f�xr v� qivanc 

sayılırdı n�d�n Pi��v�ri çox böyük qururla bu partiyaya üy� olmadı�ını v� 
Firq�nind� bu partil� ili�gisi olmadı�ını uca s�sl� deyirdi. Dem�k, bu 

t�crüb�nid� heç zaman f`el� g�lm�y�n t�crüb�l�rimiz� artırmalıyıq.  

Sözsüz ki, ikinci dünya sava�ı ça�ında ADF-nin liderliyi il� yaranmı� milli 

                                                 
422 (“Az�rbaycan”, Az�rbaycan Demokrat Firq�sinin r�smi orqanı,be�inci dövr, N.22, 
1385-12-01(2006). Bakı.) 
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höküm�timizin ideolojik daya�ı yalnız Az�rbaycançılıq t�m�lind� idi. 

1940-ci ild�n daha da aydıncasına ortada görun�n Milli-azadlıq h�r�katı, 

ist�r Az�rbaycan C�miyy�ti adı altında, ist�r Müst�qil Az�rbaycan f�hl� 
h�r�katı il�, ist�rs� d� ADF simasında, özund�n önc�ki h�r�katlardan 

f�rqli olaraq daha aydın v� daha milli mahiyy�ti olan h�d�f güdümlü 

sosial-siyasal sür�c idi. Bir illik Az�rbaycan milli h�r�katı – altı aylıq 

irad�li v� ir�lil�yici, altı aylıq irad�siz v� geril�yici – Güney Az�rbaycan 

dövl�tçiliyi yolunda atılan �n ciddi v� danılmaz addim idi. Öz�llikl� 1-ci 

altı ayı, mill�timiz üçün ça�da�lıq v� öncüllük g�tir�n aylar sayıla bil�r. 
N� yazıq ki, bu h�r�katın ortaya qoydu�u Az�rbaycançılıq ideolojisi 

yet�rsiz yönt�mil� n�yinki kütl�nin özn�l ulusal kimlik biçimini �ks 

etdirm�kd� ba�arısız oldu, h�m d� mill�timizin var olu�unda böyük ça�-
ba�lıq v� inanılmaz anla�ılmazlıqlara yol açdı. Bel�ki, mill�t özünü Türk 

bildiyi halda Firq�nin t�liml�rind� bir k�l�m� bel� Türk sözün� rast g�l� 
bilm�yirdi. Liderlik, onun kimliyini Az�rbaycanlı, toplumu is�, 
Az�rbaycan Xalqı adlandırırdı. M.C. Pi��v�rinin anti Müsavatçı v� 
antiTürkçülük zehniyy�til� yana�ı Stalinizmin d� �idd�tli antiTürk 

ideolojik tutumu �l-�l� ver�r�k firq�nin dünya görü�ünd� d�rin milli ideya 

bo�lu�u yaratmı�dır. Bu üzd�n ADF öz Az�rbaycançılıq davasında 

Az�rbaycan kimliyini t�sdiql�ndir�n Türklük �sal�tind�n uzaq qalaraq öz 

�xlaqsal daya�ını itirmi� idi. Sözsüz ki, Az�rbaycan davası mahiyy�tc� 
Türklük davasıdır. V� Az�rbaycançılıq davranı�ı da bir Türk davranı�ı 
olaraq özünü göst�rm�lidir. Bu v� bu kimi n�d�nl�r� gör�, h�rgah 

Az�rbaycan davası öz kökün� - Türklüyün� - ba�lanmasa milli �uurdan 

silk�nib, yalnız bir siyasal dava olaraq netl���c�kdir. El� buna gör� d�, 
�xlaqsal f�ls�f�sini itirmi� olacaqdır. Bel� olan durumda Az�rbaycan 

davası ilk ba�dan milli mahiyy�tc� yet�rsiz, k�s�rsiz v� “eyvay neyl�yim” 

ba�arısızlı�ı il� qar�ı-qar�ıya qalacaqdır. ADF bir illik hakimiyy�tind� bu 

ssenariyonu an-ba-an ya�adı v� Az�rbaycan Türk mill�tin� ya�atdı.  

 

Mill�ti, yalnız Az�rbaycanlı v� Az�rbaycanı �ranın bir parçası kimi 

tanımlamaq son 100-ild�ki Güney h�r�k�tl�rinin ortaq nöqt�si olmu�dur. 

Bu, ayaqlanmalar, bil�r-bilm�z Az�rbaycan davasını özümlülükd�n 

salmı�, dü�ünc� yönt�mini özlüyünd�n uzaqla�dırmı�dır. �n kötüsü is�, 



dü�m�nin  Farsçı ulusal kimliyi qar�ısında Türk mill�tinin etnik silahını 

�lid�n almı�dır.  

Artıq, AtaTürkün “Mill�t dil, kültür v� ideal birligi il� bir-birin� 
ba�lı v�t�nda�ların olu�turdu�u siyasi v� ictimai hey`�tdir” anlamıyla “N� 

MUTLU TÜRK�M D�Y�N�” ideyası Güneyın milli qurtulu� ruhuna 

ölümsüzlük423 güçü verm�kd�dir. Dem�k, ça�da� Az�rbaycan davasında 

öz keçmi�ind�n alacaq d�rsini almı�dır. �ndi, Az�rbaycan milli qurtulu� 
h�r�katı n� obyektiv v� n� subyektiv baxımdan kims�l�r� ba�lı deyildir. 

Bu üzd�n ça�da� Az�rbaycan h�r�katının �ran yönlü v�li nem�tl�rd�n 

g�l�n m�ktublardan qorxusu yoxdur. Çünkü, yalnız öz ruhuna, g�l�c�yini 

quracaq gücün� Türk kimliyin�, özgür ideyalına –Türk ülkül�rin� – 

ba�lıdır.  

 

Sayca 50- milyon üz�rind� olan Az�rbaycan Türklüyünün g�nc 

önd�rliyi ill�r önc� AtaTürkün “N� mutlu Türküm diyene” ı�ı�ını “Haray 

haray, m�n Türk�m” ba�ırtısıyla yanıtlayır. T�brizin, Urmunun, �rd�bilin, 

Qo�açayın, Sulduzun v� milyonlarca Güneyli Türkün ba�rından qopan bu 

qurtulu� harayının �ks-s�dası Bakıda, Stanbulda, Ankarada, �zmird�, 
Otavada, Vanqoverd�, Berlind�, Kölnd�, uzaq Avustrilyada, Va�ingtonda, 

Stokholmda v� 100-l�rc� yerl�d�n g�lir. Boyl�s�, bu mill�t öz yolunu 

bulmu�dur. Ortaya bir ulus �xla�ı çıxmı�dır. Ç�nt�sind� minc� ill�r 
uy�arlı�ı b�sl�y�n, b���riyy�tin �n ilkin be�iyi olan, dünyanın ilk 

sivilizatoru bir ulus ortaya çıxmı�dır. Bundan göz�l n� ola bil�r ki!? N�d�n 

b�zi soyda�larımız keçmi�in qulçulu�undan �l üzm�yi, “ulusum 

özüml��dı, m�n d� ba�ımsızla�ım, ideolojik qulluqdan s�rb�st olum, 

d�yi�im!” �xla�ına yiy�l�nm�yi dü�ün� bilmirl�r. Olmaya h�l� d�, “cahil 

i�çi, i�çi qatına424 ba�lı deyil!” dü�ünc� bulanı�ından qurtula bilm�yirl�r. 
Bel� olarsa, yuxarıdaki, baxı� açısıyla Türk g�ncliyinin Güney 

ayaqlanması da bel� t�rif olunmalıdır: “Türk�m diy�n mill�t, aydın xalq 

deyildir. Çünkü, n� Marks, n� Lenin, n� Mao bunu söyl�m�mi�l�r”!!! 

Güneyin Türkçülük H�r�katının d�yi�m�z bir �xlaq f�ls�f�si d� 
Bütövçülükdür. Az�rbaycanın yenid�n bir bütöv olması dartı�ılmaz 

g�rç�kdir. Bugün ideyadırsa, yarın bir dövl�t varlı�ıdır. Bütövlüksüz 

                                                 
423 �b�di, cavidan, sarsılmaz 
424 t�b�q� 
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Türkçülük, Türkçülüksüz d� Bütövlük olmaz. Önc� Az�rbaycan 

Bütövlüyü, sonra Türk Bütövlüyü! Bugün buna a�ız �y�nl�r olacaqdır. 

Otopia 425  sayanlar olacaqdır. Sa� zehniyy�tidir diy�nl�r olacaqdır. 

PanTürkizm v� bozqurdlardılar diy�nl�r olacaqdır. Yabancılara ba�lı 
casuslar makası vuranlar olacaqdır. Ancaq bir Türkçü bunlara d�y�r 
verm�d�n qutsal yolunu sürdürm�li, amacına do�ru ir�lil�m�lidir. Amac 

Güney Dövl�tçiliyidir. N� az, n� çox! 

 

  

Son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
425 x�yal, xulya 
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