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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
nflli ideologiyası və insan '

7hrixən məlumdur ki, 
ötən əsrin əvvəllə
rində Azərbaycanın 

İran və Rusiya tərəfindən 
parçalanması, onun şima
lının Rusiya əsarəti altına 
düşməsi nəticəsində nəin
ki “Azərbaycan” sözü xə
ritələrdən və tarix kitabla
rından silinmişdi, hətta 
azərbaycanlıların milli 
mənsubiyyəti unutdurul- 
muş, milli mənliyi tapda
lanmış, milli-dini dəyərlə
rini-islamı inkişaf etdir
mək əvəzinə, süni olaraq 
sünni-şiə məsələsi ortaya 
atılmış, nəticədə qədim 
tarixə, zəngin mədəniyyə
tə malik olan Azərbaycan 
türklərinə qarşı mənəvi və 
fıiziki terror, soyqırımı 
başlanmışdı. Bu tarixi 
haqsızlığı və ədalətsizliyi 
dərindən duyan Azərbay
can ziyalıları keçən əsrin 
ikinci yarısından başlaya
raq ara-sıra etiraz səsləri
ni yüksəltməyə başlasalar 
da, bu proses XX əsrin 
əvvəllərində artıq milli 
azadlıq və istiqlal mübari
zəsinə çevrildi.
Azərbaycanın böyük mütəfək

kir insanlarında baş qaldıran mil
liyyətçilik, istiqlalçılıq, müstəqil
lik, azadlıq, azərbaycançılıq, 
müasirlik, qərbçilik, şərqçilik ide
yalarının sistem xarakter alma
sında o dövrün mətbuat orqanla
rının, xüsusən, “Həyat” qəzeti
nin, “Molla Nəsrəddin” və “Füyu
zat” jurnallarının müstəsna rolu 
olmuşdur. Azərbaycanda milli is
tiqlalın oyanışında, milli kökə qa
yıdışda, milli mənlik şüurunun 
dirçəlişində, milliyyətçilik, qərb
çilik ideyalarının inkişafında Os
manlı imperiyasında XIX əsrin 
ortalarından başlanan tənzimat 
(“islahat”) hərəkatının, eləcə də, 
“Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarı 
ilə türkçülüyü, “üsuli-cədid mək
təbləri” ideyası ilə avropalaşma- 
ğı təbliğ edən və 35 il (1883- 
1918-ci illər) fasiləsiz olaraq 
Krımda ismayıl Qaspıralının 
(Qasparinskinin) redaktorluğu 
ilə nəşr edilmiş “Tərcüman” qə
zetinin (Yeri gəlmişkən deyək ki, 
həmin illərdə qəzetin nəşrinə bö
yük Azərbaycan mesenantı Ha
cı Zeynalabdin Tağıyev böyük hi
mayədarlıq etmişdi) də müsbət 
təsiri olmuşdur. Dövrün qabaqcıl 
mətbuatı ətrafında toplaşan fikir, 
sənət və siyasət adamları milli 
azadlıq və istiqlal, milli oyanış və 
qurtuluş, milli ənənələrə və soy- 
kökünə bağlılıq, milli tərəqqi, mil
li mənəvi və dini dəyərlərin dir
çəlişi, müasir dünya mədəniyyəti 
və demokratiyasına qovuşmaq, 
ondan milli təkamüldə yararian- 
maq və s. bu kimi ümummilli ide
yalar irəli sürür, onları milli istiq
lalın və müstəqil Azərbaycan mil
li ideologiyasının əsas təməl 
prinsipləri hesab edirdilər.

XX əsrin əvvəllərindəki milli

istiqlal ideologiyamızın üç təməl 
prinsipini ifadə edən “Türkçülük, 
islamçılıq və müasirlik” düsturu
nun müəllifi görkəmli Azərbay
can mütəfəkkiri Əli bəy Hüseyn
zadədir.

Bu məsələnin tarixindən və 
sonrakı taleyindən danışan Mirzə 
Bala Məmmədzadə doğru olaraq 
yazırdı: “islam ümməti (milləti) 
dövründən, yəni hər kəsin özünü 
yalnız müsəlman hiss etdiyi və 
türklüyünü, milliyyətini dərk et
məmiş olduğu bir dövrdən hə- 
nuz, çıxmaqda olan Azərbaycan 
milli mühitini çalxalayan: qərbçi- 
lik-avropaçıiıq, şərqçilik-islamçı- 
lıq və türkçülük-milliyyətçilik cə
rəyanlarını “türkləşmək, islam
laşmaq va müasirləşmək” şəklin
də ifadə edib formula halına sal
mağa müvəffəq olmuş Azərbay
canın böyük oğlu və böyük türkçü 
mərhum professor Əli bəy Hü
seynzadənin (sonralar bu düstu
ru Ziya Göyalp İstanbulda işlə
mişdir) gərək dil, gərəksə fikir 
baxımından M.Ə.Rəsulzadə üzə
rində böyük təsiri olmuşdur”.

Həqiqətən, Ə.Hüseynzadə
1905-ci ildə Bakıda ana dilində 
nəşrə başlayan “Həyat" qəzetin
də (Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağaoğlu 
qəzetin redaktorları, Ə.Topçuba- 
şi naşiri, H.Z.Tağıyev hamisi idi) 
hissə-hissə çap olunan və ilk də
fə milli istiqlal mübarizəmizin si
yasi proqramını verən “Türklər 
kimdir və kimlərdən ibarətdir?” 
adlı çox qiymətli əsərində və bir 
sıra silsilə məqalələrində “türk
ləşmək, islamlaşmaq, avropalaş- 
maq” siyasi-ideoloji modelini irə
li sürdü. Onun fikrincə, türkləş
mək milli ənənələrin dirçəlməsi, 
milli dilin, ədəbiyyatın, tarixin və 
mədəniyyətin yüksəldilməsi, is
lamlaşmaq islamda milli dini-əx
laqi və ümumbəşəri dəyərlərin 
inkişaf etdirilməsi, avropalaş- 
maq isə öz millətinə xor baxmaq 
və kafirləşmək deyil, Avropa elm 
və texnikasının nailiyyətlərini öy
rənib onun nəticələrinin öz milli 
mədəniyyətinin, elminin inkişafı
na yönəldilməsi, Qərb demokra
tiyası ənənələrindən istifadə 
olunması deməkdir. Başqa sözlə, 
Əli bəy Hüseynzadə belə hesab 
edirdi ki, azərbaycanlıların millət 
məfkurəsi türkləşmək, dini məf
kurəsi islamlaşmaqdırsa, iqtisa
di, mədəni, siyasi məfkürəsi av- 
ropalaşmaq olmuşdur.

Türklük, müasirlik və islamlıq 
anlayışlarının tarixi kontekstdə 
ifadə etdiyi məzmun və əhatə et
diyi məsələləri qısaca yada sal
maq yerinə düşərdi:

M.Mərdanov, Ə.Quliyev ya
zır: ‘Türklük dedikdə, əsasən, 
bunlar nəzərdə tutulurdu:

- Milli özünüdərk və özünüta- 
nıma, milli mənlik şüurunun oya
nışı, milli soykökünə qayıdış və 
ona bağlılıq, milli ənənələrə hör
mət hisslərinin inkişafı və yüksə
lişi, milli tərəqqi, milliyyət və hür
riyyət, milli istiqlal və s. bu kimi 
milliyyətçilik idealları ətrafında 
azərbaycanlıların - Azərbaycan

türklərinin mənəvi birliyinin tə
min edilməsi; Çünki türkçülük 
milli məfkurəsi tələb edirdi ki, biz 
hər şeydən qabaq, “özümüzü ta
nımalıyıq, yəni hər bir xalq qöv- 
miyyətini (mənşəyini -M.M. 
Ə.Q.) dilini, dinini, tarixini, keç
mişini və gələcəyini bilməlidir” 
(Ə.Hüseynzadə). Azərbaycanlı
ların qədim və zəngin mədəniy
yətə, ulu keçmişə malik olan türk 
dünyasının bir hissəsi, türk soy
lu, türk əsilli, türk mənşəli bir mil
lət olduğunu, həm də “millətlərin 
ən qədimi və ən ulusu”, “türk oğ
lu türk olduğunu” (Ə.Hüseynza
də) xalqa anlatmaq, zorla unut- 
durulmuş qan yaddaşının bərpa
sına çalışmaq;

- Millətin şüurunda Azərbay- 
cançılıq - Vətənçilik ideallarının 
oyanışına və inkişafına nail ol
maq. Çünki həmin dövrdə istər 
daxildə, istər xaricdə “Əfkari- 
ümumiyyə “Azərbaycan” deyə 
bir mövcudiyyət tanımırdı” 
(M.Ə.Rəsulzadə). Milli şüurda 
azərbaycançılıq - müstəqil və 
azad Azərbaycan idealı uğrunda 
mübarizə nəticəsində qısa za
man kəsiyində millət inanır və 
dərk edir ki, “Azərbaycan məfhu
mu coğrafi bir mənadan ziyadə 
fikir və əməl şəklində təcəssüm 
edir. İstiqlal xaricində'onun üçün 
bir Azərbaycan yoxdur”;

- Türkçülüyün əsas, təməl 
prinsiplərindən biri milli dilin, 
ədəbiyyatın, tarix və mədəniyyə
tin, milli ənənələrin, ümumtürk 
mədəniyyəti və sivilizasiyasının 
inkişafına və yüksəlişinə, türk 
dünyası ilə sıx əlaqələrin yaradıl
masına nail olmaq idi. Çünki mil
lət bilməli idi ki, “türkçülük türk 
millətini yüksəltmək deməkdir” 
(Z.Göyalp).

Türkçülük məfkurəsinin siya
si idealı Azərbaycan türklərinin - 
azərbaycanlıların müstəqil, azad 
yaşamağa haqqı olan sivil, mə
dəni bir xalq olduğunu bütün 
dünyaya çatdırmaqdan ibarət idi. 
“Çünki bu gün müstəqil olmağa, 
azad yaşamağa və asudə nəfəs 
çəkməyə hamı millətlərdən artıq 
möhtac olan Azərbaycan türkləri
dir, o səbəbə ki, Rusiya millətləri 
içində əsarətin ən ağır yükünü 
çəkən, istibdadın ən şiddətli 
zülmlərinə düçar olan, dini, milli 
həqarətin ən acı zərbələrinə mə
ruz qalan, hüququnun ən zəruri
lərindən də belə məhrum edilən, 
şikayət etməyə qüdrəti olmayan 
bir millət var idisə, o da yalnız 
Azərbaycan türk milləti id i” . 
(Ü.Hacıbəyov).

II. Müasirləşmək dedikdə, 
aşağıdakı prinsiplər nəzərdə tu
tulurdu: müasirləşmək, avropa- 
laşmaq heç də Azərbaycan, türk- 
islam, Şərq sivilizasiyasından, 
mədəniyyətindən əl çəkmək, onu 
inkar etmək və Qərb mədəniyyə
tini kor-koranə qəbul etmək de
mək deyildi. Müasirləşmək ma
hiyyətcə, əslində, Avropa elm, 
texnika və mədəniyyətinin ən ye
ni nailiyyətlərini dərindən mə
nimsəməklə milli mədəniyyətimi

u,

Bu yazı Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 

inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə 
dəstəyi ilə “insan hiiquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi, vətəndaşların hüquqi, siyasi mədəniyyət 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial və siyasi 

fəallığının artırılması ” istiqaməti 
çərçivəsində hazırlanıb

zi yaşatmağı, inkişaf etdirməyi, 
ümumbəşəri dəyərlərdən yarar
lanmağı nəzərdə tuturdu. Başqa 
sözlə desək, “Qərb elminin dur
mayıb, tərəqqiyi-mədəniyyətdə 
nə cür tərəqqiyyata nail olduğu
nu nəzər etibara və ibrət alma
mız” və “bu cəhətdən dəxi zahirə 
aldanmayıb, bu mədəniyyətin din 
qövmiyyətlərə deyil, bəlkə 
ümumbəşəriyyətə aid əsaslarını 
mütaliə ilə ələ almalıyız (Ə.Hü
seynzadə)” prinsipi əsas götürül
məli idi;

- Avropalaşmaq (müasirləş
mək) milli və islamı dəyərlərdən 
uzaqlaşmamağı, başqa millətə 
“çevrilməməyi”, “kafirləşməmə- 
yi” , əksinə, Avropa elm və mədə- 
niyyətindəki yemliklərdən milli 
və dini dəyərlərimizə xələl gətir
məmək şərtilə istifadə etməyə 
üstünlük verirdi. Belə ki, “tür
kün (azərbaycanlının irtidad edib 
firəngləşməsi firənglərin tərəqqi
si deməkdir, yoxsa türk ya mü
səlman tərəqqisi demək deyildir. 
Qərb mədəniyyətinin əsbabi-tə- 
rəqqisi və rifahiyyətlərini dini-is
lama tofiqən millətimizin tərəqqi- 
yatına tətbiq etməliyiz” (Ə.Hü
seynzadə).

- Müasirləşmək, həm də milli 
istiqlal mübarizəsində, azadlıq 
və hürriyyət, milli dövlət qurucu
luğu məsələlərində çağdaş, 
müasir, sivil, dünyəvi dövlət qur
mağı əsas tuturdu. Başqa sözlə, 
“Azərbaycan çağdaş bir cəmiy
yət qurmağa, Avropa zehniyyəti 
ilə çalışmağa əzm etmişdi”

(Ü.Hacıbəyov).
Beləliklə, aydın olur ki, Azər

baycan milli bayrağındakı qırmızı 
zolaq məna və funksiya baxımın
dan milli azadlıq və istiqlalı, sivil, 
dünyəvi, demokratik dövlətçilik 
prinsiplərini əsas tutan müasirli
yi, çağdaşlığı ifadə edir.

III. İslamlaşmaq deyəndə, ilk 
növbədə, bunlar əsas tuturdu:

İslamlaşmaq - mahiyyətcə or
todoks dini doktrinanın dirçəldil
məsi deyil, əksinə azərbaycanlı
ların həyat tərzi olan islam dininə 
məxsus ümumbəşəri mənəvi-əx
laqi dəyərlərin bərqərar olması 
demək idi və eyni zamanda, mil
li-mənəvi təkamüldə islami də
yərlərə üstünlük verilməsini nə
zərdə tuturdu;

islamçılıq ideyaları azərbay
canlıların milli mənlik şüurunun, 
milli istiqlal uğrunda mübarizə 
əzminin yüksəlməsinə, islam 
dünyası ilə mənəvi əlaqələrin ya
ranması və möhkəmlənməsinə 
kömək edən vasitə kimi dərk edi
lir və qiymətləndirilirdi. Dünyaya 
göstərmək lazım idi ki, “islamiy
yətin məqsədi istiqlalati - insa- 
niyyədir. Çünki islamiyyət bir 
dindir ki, millət və milliyyət tanı
maz, kəlmeyi-şəhadət gətirib 
onunla mütədəyyin onlarla rəs- 
misiz, şəkilsiz, yoldaşsız bir Alla
ha iman gətirənlərə bir nəzərlə, 
bir ümmət nəzərilə baxar. (Ə.Hü
seynzadə) və s.

Vahid Ömərov, 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
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