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AMEA Elm Tarixi İnstitutu
AZƏRBAYCANNDA SOSĠOLOGĠYANIN ĠNKĠġAFI
(SOVET DÖVRÜ)
Xülasə
Sovetlər dönəmində Azərbaycanda sosiologiyanın inkiĢafı imperiyanın bütün ərazilərində
olduğu kimi iqtisadiyyat, etika, sosial fəlsəfə və digər elmlər çərçivəsində mümkün olmuĢdur.
Sosiologiya müstəqil bir elm olaraq inkiĢaf etməmiĢdir. Azərbaycanda sosioloji tədqiqatlar birbaĢa
AMEA Fəlsəfə Ġnstitutunun əməkdaĢları tərəfindən aparılmıĢdır. Cəmiyyət və sosial münasibətlər
haqqında fikirlər müxtəlif dövrlərin mütəfəkkirlərinin fəlsəfi və ictimai-siyasi baxıĢları
prizmasından təhlil edilmiĢdir.
Təqdim edilən tədqiqatın elmi yeniliyi Sovet dövründə ölkəmizdə sosioloji düĢüncənin inkiĢaf
tarixinin öyrənilməsi ilə əlaqəlidir. Məqalədə 1940-cı illərdən 1980-ci illərədək Azərbaycanda
sosiologiyanın bir elm kimi inkiĢafı qısa Ģərh edir. Arxiv materialları əsasında AMEA Fəlsəfə və
Sosiologiya Ġnstitutunun XX əsrin 40-80-ci illərində yaĢamıĢ, sovet cəmiyyətini, sovet cəmiyyətinin
təbəqələĢməsini, sovet insanının formalaĢmasını öyrənən görkəmli mütəxəssislərin bu istiqamətdəki
araĢdırmaları analiz edilmiĢdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti gələcək nəsli Sovet Ġttifaqı dövründə ölkəmizdə sosiologiya və
sosioloji düĢüncənin inkiĢaf tarixi ilə tanıĢ etmək üçün imkanlar açmaqdır.
Sovet dövründə Azərbaycanda sosioloji düĢüncənin və sosiologiya elminin inkiĢafının
öyrənilməsi Sovet cəmiyyətinin seçdiyi xüsusi inkiĢaf istiqamətinin əsaslarının araĢdırılması
baxımından maraqlıdır.
Açar sözlər: sosiologiya, sovet dövrü, cəmiyyət, sovet cəmiyyəti, sovet ideologiyası.
GiriĢ
SSRĠ dövründə Azərbaycanda sosiologiya elminin inkiĢafı imperiyanın bütün ərazilərində
olduğu kimi iqtisadiyyat, etika, sosial fəlsəfə və digər elm sahələri çərçivəsində mümkün idi.
Sosiologiya müstəqil elm sahəsi kimi inkiĢaf etməmiĢdir.
Azərbaycanda sosiologiya yönlü tədqiqatlar bilavasitə AMEA Fəlsəfə Ġnstitutunun
əməkdaĢları tərəfindən aparılmıĢdır. Cəmiyyət, sosial münasibətlər haqqında fikirlər müəyyən bir
dövrdə yaĢamıĢ mütəfəkkirin fəlsəfi və ictimai-siyasi fikirləri prizmasından analiz edilmiĢdir.
1945-ci ildə yaradılmıĢ Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq
Ġnstitutunda ―Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi‖ Ģöbəsi, ―Dialektik və tarixi materializm‖ Ģöbəsi, ―Hüquq
və sovet quruculuğu‖ Ģöbəsi fəaliyyət göstərirdi. Ġnstitutun direktoru - əməkdar elm xadimi, fəlsəfə
elmləri doktoru, professor A.O.Makovelski idi [3, s.174].
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya Ġnstitutunun ayrı-ayrı Ģöbələrində aparılan sosioloji
təqdiqatlar
―Dialektik və tarixi materializm‖ Ģöbəsinə fəlsəfə elmləri namizədi, dosent M.Q.Mahmudov
rəhbərlik edirdi. M.Q.Mahmudovun ―Cəmiyyətin inkiĢaf qanunauyğunluqları‖ mövzusundakı plan
iĢində Marksa və Engelsə qədərki dövrdə Cəmiyyət haqqında elmin əsasları, Marks və Engelsin
çevriliĢindən sonra Cəmiyyət haqqında elmin mahiyyətinin və tarixi əhəmiyyətinin dəyiĢməsi,
Tarixi-materializmin marksizm-leninizmin əsasları olması, cəmiyyətin inkiĢafının təbii-tarixi proses
olaraq öyrənilməsi, istehsal prosesinin cəmiyyətin əsası olması, cəmiyyətin inkiĢafında obyektiv və
6
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subyektiv amillərin dialektikası, ictimai və iqtisadi formasiya haqqında marksist-leninçi
təlimin əsasları araĢdırılırdı.
Bu dövrdə professor H.Hüseynova və R.Nurullayevə F.V.Konstantinovanın ―Tarixi
materializm kursu‖ kitabının tərcümə edilməsi tapĢırılmıĢdı [4, s.279].
ġöbə iĢçilərindən olan M.M.Qasımov ―Azərbaycanda ictimai fikrin inkiĢafına Rusiyanın
aparıcı inqilabi-demokratik ideyalarının təsiri‖ mövzusunda plan iĢi götürmüĢdü. Müəllif Belinski,
Gertsen, ÇernıĢevski, Dobrolyubov və digərlərinin Azərbaycanda ictimai fikrin inkiĢafına təsiri
imkanlarını araĢdırırdı.
Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, Ģöbənin əsas fəaliyyəti marksizm-leninizm ideyalarının
təbliği üzərində qurulmuĢdu və hər hansı bir cəmiyyətin inkiĢafı sovet cəmiyyətinin inkiĢaf
qanunauyğunluqları ilə müqayisəli təhlil edilirdi.
Sosioloji yönlü tədqiqatlar və belə demək olarsa, sosiologiyanın tarixi-nəzəri əsasları
Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi və Dialektik və tarixi materializm Ģöbələrində iĢlənilirdi.
Məsələn, ġ.ġ.MĠrzəyeva 1946-cı il üçün təsdiq edilmiĢ ―Nizaminin sosial-siyasi baxıĢları‖
mövzusundakı plan iĢində mütəfəkkirin ictimai ideallarını, ideal dövlət və ideal cəmiyyət, buradakı
mümkün sosial münasibətlərlə bağlı fikirləri Ģərh edirdi.
M.M.Ağamirov həmin il üçün ―Sabirin sosial görüĢləri‖ mövzusundakı plan iĢində
mütəfəkkirin ictimai struktura, sosial-iqtisadi irəliləyiĢlərə, dinə və milli məsələyə münasibətini
araĢdırmıĢdı. M.Ağamirov ―Sabirin yaĢadığı sosial reallığa münasibəti‖ mövzusunda məqalə nəĢr
etdirmiĢdi [5, s.96, 176, 178, 276].
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə Ġnstitutunun direktoru A.O.Makovelski 1948-ci
ilə aid Ġzahlı qeyddə göstərirdi ki, Ġnstitutun 1948-1949-cu illər üçün olan planında 7 əsas məsələyə
diqqət yetirilir. Bu 7 istiqamət içərisində ―Hipotez və elmin inkiĢafında onun rolu‖, ―Azərbaycanda
ictimai fikrin inkiĢafına Rusiyanın aparıcı inqilabi-demokratik ideyalarının təsiri‖ məsələləri də yer
almıĢdı. Bu istiqamətlər cəmiyyət haqqında elm olan Sosiologiya ilə bilavasitə bağlı idi [6, s.201203, 220, 279].
1950-ci ildə SSRĠ Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə Ġnstitutunun direktoru akademik
Q.F.Aleksandrov tərəfindən Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə Ġnstitutunun direktoru
akademik A.O.Makovelskiyə göndərilmiĢ məktubda göstərilirdi ki, ―SSRĠ Elmlər Akademiyası
SSRĠ-də qədim dövrlərdən bizim günlərə qədər elm və texnikanın inkiĢafı tarixi ilə bağlı 20 cildlik
toplu hazırlayır. ―SSRĠ-də elm və texnikanın inkiĢafı tarixi‖ 20 cildliyinə ―SSRĠ-də Fəlsəfə tarixi‖
bölməsi də daxildir. ...Bununla əlaqədar olaraq, SSRĠ Elmlər Akademiyası sizdən xahiĢ edir ki,
―SSRĠ-də Fəlsəfə tarixi‖ 2 cildliyinin hazırlanmasında Azərbaycan SSR-dən olan fəlsəfə iĢçilərinin
də yaxından iĢtirak etməsini və Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkiĢafı tarixinə həsr olunmuĢ hissənin
hazırlanmasını təmin edəsiniz ‖ [7, s.8].
Bu məktuba əsasən Fəlsəfə Ġnstitutunun 1950-ci il üçün elmi tədqiqat iĢlərinin planına
―Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai fikir tarixi‖ mövzusu daxil edilmiĢdi. ĠĢin icraçısı H.Hüseynov və
A.O.Makovelli təyin edilmiĢdilər və onlar ―SSRĠ xalqlarının fəlsəfə tarixi‖ çoxcildliyinə daxil
edilmək üçün Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai fikrin inkiĢafı ilə bağlı monoqrafiyanın
hazırlanmasına təhkim edilmiĢdilər. Akademik H.Hüseynovun rəhbərliyi ilə bütün Azərbaycan
tarixi ərzində (qədim, orta, yeni dövr) mütərəqqi mütəfəkkirlərimizin irslərinin öyrənilməsi
müəyyənləĢdirilmiĢdi. ―Azərbaycan fəlsəfəsinin tarixinə dair oçerk‖ 4 hissədən ibarət olmalı idi:
qədim dövr, feodalizm dövrü, XIX – XX əsrin əvvəllərində maarifçi – mütəfəkkirlərin fikirləri,
sovet dövrü. Oçerkdə ilk dəfə olaraq, Bəhmənyar, Nizami, Nəsimi, ġəbüstəri, Fizulinin, həmçinin
XIX əsr Azərbaycan maarifçilərindən A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.Zərlabi və digərlərinin fəlsəfi
və ictimai baxıĢları öyrənilməli idi [8, s. 36, 50-54, 80].
Onu da qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda ilk fəlsəfə elmləri doktoru (1944), professor,
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk həqiqi üzvlərindən biri olmuĢ Heydər Hüseynov
Azərbaycan mədəniyyətinin böyük nümayəndələrinin fəlsəfi irsini öyrənmiĢ, 1939-cu ildən
baĢlayaraq Bəhmənyar, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə
7
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Kazım bəy, Həsən bəy Zərdabi və digərləri ilə bağlı tədqiqatlar aparmıĢdır. Qədim dövrdən
baĢlayaraq XIX əsrə qədər Azərbaycan fəlsəfi və ictimai siyasi fikir tarixi haqqında böyük maraq
doğuran həmin qısa icmalda Heydər Hüseynov orta əsr Azərbaycan Ģairlərindən, xüsusən Nizami
Gəncəvinin ictimai və fəlsəfi fıkirlərini məharətlə araĢdırır. Onun Mahmud ġəbüstəri haqqında
söylədikləri də müasir oxucuda böyük maraq doğurur. Nəimi, Nəsimi, XətaĠ və baĢqa Azərbaycan
Ģairlərinin ictimai-siyasi və fəlsəfi görüĢlərinin qısa icmalını verən Heydər Hüseynov XVI
yüzillikdə Azərbaycan fəlsəfi fikrinin inkiĢafı tarixində Məhəmməd Füzulinin xüsusi yer tutduğunu
vurğulayır [1, s.6].
H.Hüseynov əsərdə ayrı-ayrı azərbaycanlı mütəfəkkirlərin fəlsəfi görüĢlərilə yanaĢı, onların
cəmiyyət, ictimai münasibətlər, təbəqələr və təbəqələĢmə məsələləri və s. ilə bağlı sosioloji
əsaslarını da təqdim etmiĢdir.
1951-1953-cü illərdə Tarix və Fəlsəfə Ġnstitutun Fəlsəfə Ģöbəsində ―Azərbaycanda ictimaisiyasi və fəlsəfi fikir tarixi‖ adı altında kitabın nəĢr edilməsi nəzərdə tutulmuĢdu. Dövrün görkəmli
alimləri bu mövzunun müxtəlif dövrlərlə bağlı ayrı-ayrı hissələrini yerinə yetirirdilər.
XX əsrin 50-ci illərində Fəlsəfə Ġnstitutunda Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirləri
M.M.Qasımov A.Bakıxanov, M.F.Axundov və Q.Zərdabinin, T.H.Həsənov Seyid Əzim ġirvaninin,
A.O.Makovelski Nizami Gəncəvinin, ġ.ġ.Mirzəyeva Cəlil Məmmədquluzadənin, A.K.Zakuyev
Məhəmməd Füzulinin, A.A. Bakıxanovun, A.A.Seyidzadə M.ġ.Vazehin, S.Piriyev M.Ə.Sabirin T.
Sultanov Xaqani ġirvaninin, Z.Quluzadə Nəsiminin və digər Azərbaycan mütəfəkkirlərinin ictimaisiyasi və fəlsəfi görüĢlərini araĢdırırdılar [9, s.93].
1953-cü ildə A.O.Makоvelski ―Qədim dövrlərdən XI əsrədək Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai
fikir tarixi‖ mövzusunda iĢ yazmıĢdı [10, s.1].
XX əsrin 50-ci illərində Fəlsəfə Ġnstitutunda əsasən orta əsrlər və yeni dövrdə Azərbaycanda
ictimai münasibətlərin öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar fəlsəfi və siyasi fikir tarixinin
inkiĢafı ilə bağlı və ayrılmaz Ģəkildə təqdim edilirdi. A.A.Seyidzadə 1953-cü ildə ―XII əsrdə
Azərbaycanda ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixinə dair‖ 105 səhifəlik, 1954-cü ildə isə ―XIV
əsrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixinə dair‖ 43 səhifəlik elmi iĢ
yazmıĢdı [11, s.23].
1953-cü ildə M.M. Qasımov ―XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixinə
dair‖ 103 səhifəlik elmi iĢ təqdim etmiĢdi [12, s.5].
1954-cü ildə professor A.O.Makоvelskinin rəhbərliyi ilə Fəlsəfə Ġnstitutunun aspirantı A.Cudi
―Ġranda müasir mürtəce ideologiyanın tənqidi‖ mövzusunda elmi araĢdırma təqdim etmiĢdi. Burada
Ġranda Ġslam ideologiyası hakim siniflərin kasıbları istismar etmək üçün vasitə olaraq istifadə
edilməsi, dinin anqlo-amerikan imperializminə xidmətə yönəldilməsi, həmçinin müsəlman
ölkələrinin ittifaqının panislamizmin yeni forması kimi təzahür etməsi məsələləri Ģərh edilirdi [13,
s.75] .
Həmin vaxtlarda aspirant Ə.Əliyev ―Sovet adamlarının kommunist tərbiyəsində sosialist
əməyinin rolu‖ adlı dissertasiya mövzusu üzərində iĢləyirdi və burada əməyin xarakterinin
dəyiĢməsi, yeni tip insanın – sovet adamının formalaĢması, sosializmdən kommunizmə keçid və bu
prosesdə zəhmətkeĢ kütlələrin kommunist tərbiyəsi məsələləri araĢdırılırdı [14, s.76]. Bu mövzunun
əməyin sosiologiyası ilə bağlı bir istiqamət olduğunu qeyd etmək vacibdir.
Bu dövrdə ideoloji məsələlərin araĢdırılması Fəlsəfə Ġnstitutunun əsas tədqiqat
istiqamətlərindən olmuĢdur. Belə ki, millətçilik, onun sosial kökləri və təbiəti, sovet ideologiyasının
burjua ideologiyasına qarĢı qoyulması elmi iĢlərin əsas mövzu istiqamətləri olaraq
müəyyənləĢdirilmiĢdir. Hətta elmə ―sosialist milləti‖ termini gətirilmiĢdir və sosialist millətinin
formalaĢmasında sosial təzahür kimi dil amili xüsusi araĢdırma mövzusu olmuĢdur. Bu dövr sovet
cəmiyyətinin müxtəlif istiqamətlərdən öyrənilməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda V.Lenin və
Ġ.Stalinin əsərləri əsas mənbə kimi bu və ya digər sosial təzahürün təhlili ilə bağlı geniĢ Ģəkildə
istifadə edilmiĢdir [15, s.347, 349].
M.M.Qasımov ―XIX əsrdə Rusiyaqa aparıcı ideyaların Azərbaycanda ictimai fikrin
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formalaĢmasına təsiri‖, A.O.Makovelski ―A.Ġ.RadiĢevin ictimai-siyasi və fəlsəfi baxıĢları‖,
A.ġakirzadə ―Ġ.V.Stalin sosializmdən kommunizmə tədrici keçid haqqında‖, ―Marksizm-leninizm
tarixdə xalq kütlələrinin rolu haqqında‖, Ə.Nəcəfov ―Stalinin xalqlar dostluğu sosialist cəmiyyətinin
hərəkətverici qüvvəsi kimi‖ mövzusunda araĢdırmalar aparırdılar.
A.A.Tropkova ―Sovet cəmiyyətində ziddiyyətlərin xarakteri və onların dəf edilməsi yolları‖
haqqındakı monoqrafiyada keçid dövrü, antaqonist və qeyri-antoqonist ziddiyyətlər, əmək və
kapital arasında ziddiyyətlər, istehsal qüvvələri və münasibətlərində ziddiyyətlər, ideoloji
ziddiyyətlər, sovet cəmiyyətində tələbatlar və inkiĢaf, xalq təsərrüfatında yeni və köhnə arasında
mübarizə, sosialist cəmiyyətində ziddiyyətlər və digər məsələləri tədqiq etmiĢdi [16, s.12, 13,
27, 28].
SSRĠ xalqlarının və sovet cəmiyyətinin inkiĢafında danıĢıq dilinin rolu və zənginləĢdirilməsi,
həmçinin ayrı-ayrı millətilərin ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi, o cümlədən elm, texnika, siyasət və
hərbi iĢdə, incəsənət və mədəniyyət sahəsində rus dilinin rolu məsələlərinin araĢdırılması
sosiolinqvistika istiqamətində aparılan ilk tədqiqatlar kimi qəbul edilə bilər.
Bu dövrdə müxtəlif müəlliflər sovet cəmiyyəti və sosialist millətlərinin mahiyyəti və inkiĢafı
ilə bağlı araĢdırmalar aparırdılar. Bu zaman xalqların dostluğu və sovet patriotizmi sovet cəmiyyəti
və sosialist millətlərinin formalaĢdırılmasının və inkiĢafının aparıcı faktoru kimi
müəyyənləĢdirilirdi.
Milli məsələlərin həlli və xalq demokratiyasının bərqərar olması ilə bağlı SSRĠ-nin təcrübəsi
nümunə kimi əsaslandırılırdı. Millətlərin hüquqlarının təmin edilməsi, onların azad inkiĢafına Ģərait
yaradılması imperialist ölkələrində milli zülmün ləğv edilməsi Ģərti kimi müəyyənləĢdirilirdi. Bu
dövr araĢdırmalarında milli ayrıseçkiliyin ləğvi, millətçilik və kosmopolitizmə qarĢı mübarizə,
SSRĠ-nin təcrübəsinin Çin Xalq Respublikasında tətbiqi və s. məsələlər araĢdırılırdı [17, s.350-357].
Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatları etnik sosiologiya istiqamətinin əsasları kimi qəbul etmək olar.
Bu dövrdə Fəlsəfə Ġnstitutunda ġ.M.Xasiyevin ―Sosializmdə Ģəxsi və ictimai olan‖ mövzusunda
yazdığı dissertasiya iĢində Ģəxsi və ictimai maraqlar, sovet cəmiyyətində fəhlə, kəndli və ziyalı
təbəqələri, Ģəxsi və ictimai münasibətlərin əsasları və s. məsələlər araĢdırılırdı [18, s.347, 348]. Bu
tip araĢdırmalar yeni tipli sovet cəmiyyətində sosial stratifikasiyanın təhlili baxımından bu günümüz
üçün də çox gərəklidir.
1953-cü ildə A.Y.Nəcəfov ―Azərbaycan sosialist millətinin formalaĢması və inkiĢafı‖
mövzusunda dissertasiya üzərində çalıĢırdı. M.M.Qasımov ―M.F.Axundovun dünyagörüĢü‖
problemini iĢləmiĢdi [19, s.167]. A.O.Makovelskinin araĢdırdığı mənbələrdən biri də Avesta idi. O,
―Avestada cəmiyyətin iqtisadi mənĢəyi və ictimai quruluĢu‖ mövzusunu iĢləmiĢdi və bu mövzuda
1957-ci ildə DaĢkənddə keçirilən ġərqĢünasların Qurultayında məruzə etmiĢdi.
1957-ci ildə plan iĢlərinin təsdiqi və çap edilən məqalələrlə bağlı Fəlsəfə Ġnstitutunun
―Dialektik və tarixi materializm‖, həmçinin ―Fəlsəfə tarixi‖ Ģöbələrinin birgə keçirilmiĢ iclaslarında
Azərbaycanda sosiologiya elminin inkiĢafının əsasları kimi qəbul ediləcək mövzular qoyulurdu.
Bu dövrdə baĢ elmi iĢçi Ə.Ə.Səidzadə ―XVIII əsr Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi
ictimai tarixindən‖, baĢ elmi iĢçi Ə.S.ġakirzadə ―Tarixi materializm anlayıĢı və cəmiyyətin
inkiĢafında xalq kütlələrinin rolu‖, baĢ elmi iĢçi A.Nəcəfov ―Sosializm millətlərinin kommunizm
quruculuğu uğrunda mübarizədə əməkdaĢlığı‖ və s. mövzular tədqiq edirdilər. Qeyd edilməlidir ki,
bu mövzular dövrü baxımından aktuallıq kəsb etməklə yanaĢı, bu gün həmin dövrün araĢdırılması
baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün də ictimai tarix, yaxud tarixin sosiologiyası, cəmiyyətin
inkiĢafında kütlələrin rolu, milli əməkdaĢlıq və digər məsələlər sosiologiyanın aparıcı tədqiqat
mövzularındandır. Azərbaycanda sosiologiya elminin inkiĢafında əvəzsiz xidmətləri olan
C.Əhmədli 1957-ci ildə ―Sosializmdə zərurətin azadlığa çevrilməsi‖ mövzusunda araĢdırma
aparmıĢdır. Fəlsəfə elmləri namizədi Tropkov məqalənin elmi redaktoru təyin edilmiĢdir [20, s.3,
19, 20, 48]. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə bölməsinin 1961-ci il üçün olan
hesabatında qeyd edilir ki, bölmənin əsas tədqiqat istiqamətləri sırasında SSRĠ-də və bilavasitə
Azərbaycanda sosialist cəmiyyəti quruculuğu, sovet cəmiyyətinin ideoloji əsasları kimi marksizm9
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leninizm fəlsəfəsi, həmçinin sosial reallığın konkret sosioloji tədqiqatlarla araĢdırılması
məsələlərinin olduğu göstərilirdi. Burada sinifləĢmə, yaxud fəhlə və kolxozçu siniflərinin sosial
mədəni inkiĢafı, asudə vaxtlarının təĢkili və s. ilə bağlı məsələlər də sosioloji araĢdırmaların əsası
olaraq qəbul edilə bilər. Sənəddə qeyd edilir ki, sosialist gerçəkliyinin konkret sosioloji tədqiqi
1960-cı ildə baĢlanmıĢdır və davam etdirilir. Bu əsasda fəhlə sinfinin və kolxoz kəndlilərinin
mədəni-texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında dini gerilik
məsələləri araĢdırılmıĢdır. Burada o da qeyd edilir ki, ―Dialektik və tarixi materializm‖ Ģöbəsində
sosializm və kommunizm quruculuğu, həmçinin sosializmin kommunizmə yüksəliĢi
qanunauyğunluqları iĢlənilir. Ümumiyyətlə, 1961-ci ildə Fəlsəfə bölməsinin araĢdırdığı 3 əsas
problemdən biri sosialist cəmiyyətinin inkiĢaf qanunauyğunluqları ilə bağlı olmuĢdur.
Problemin açılması istiqamətində M.M.Səttarov ―Azərbaycan xalqının ateist dünyagörüĢünün
formalaĢması‖, A.Nəcəfov ―Azərbaycan sosialist mədəniyyəti və keçmiĢ irs‖, T.A.Rəsulov
―Kommunizm və Ģəxsiyyət‖, M.A.Rüstəmov ―Sosializmdən kommunizmə keçid dövründə
Azərbaycanda fəhlə sinfinin mədəni-texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi‖ məsələləri araĢdırılırdı. Bu
mövzular ―Dinin sosiologiyası‖, ―ġəxsiyyətin sosiologiyası‖, ―Mədəniyyətin sosiologiyası‖ və s.
istiqamətlərlə sıx bağlı idi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bölmənin digər Ģöbələrində aparılan tədqiqatlar müəyyən
mənada sosiologiya tarixi ilə bağlı olmuĢdur. Məsələn, F.Q.Köçərli ―Nəriman Nərimanovun ictimai
siyasi və fəlsəfi baxıĢları‖, Z.B.GöyüĢov ―H.M.Zərdabinin dünyagörüĢü‖ mövzusundakı
tədqiqatlarında yaradıcılığını araĢdırdıqları mütəfəkkirlərin ictimai, sosial baxıĢlarını da analiz
edirlər [21, s.23-27].
Nəticə
XX əsrin 60-cı illəri Azərbaycanda sosiologiya elminin əsaslı olaraq inkiĢafı dövrüdür və
sosioloji tədqiqatların aparılmasının geniĢlənməsilə nəzəri cəlb edir. Bu dövrdə C.T.Əhmədlinin və
V.Ə.PaĢayevin «Burjua sosiologiyasının tənqidi» (1968), C.Əhmədlinin və J.Soqomonovun
«Sosiologiyaya dair söhbətlər» (1972) əsərləri nəĢr olunmuĢdur. Bu əsərlərdə sosioloji biliklər
haqda məlumat verilir, sosiologiyanın bir sıra vacib problemləri açıqlanır, cəmiyyətin öyrənilməsi
və sosial problemlərin həlli baxımından sosioloji tədqiqatlar aparılmasının zəruruliyi göstərilirdi [2,
3-5]. XX əsrin 60-70-ci illərində əsasən sosial fəlsəfə, etika istiqamətlərində aparılan tədqiqatlarda
empirik sosioloji araĢdırmalara xüsusi yer verilirdi.
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опись 1, Ед.х.8, кор.2, с.350-357
18.Академия Наук Азербайджанской ССР. Институт стории и Философии. Фонд 19,
опись 1, Ед.х.8, кор.2, с.347, 349
19.Академия Наук Азербайджанской ССР. Институт Истории и Философии. Фонд 19,
опись 1, Ед.х.6, кор.1, с.167
20.Академия Наук Азербайджанской ССР. Институт Истории и Философии. Фонд 19,
опись 1, Ед.х.27, кор.5, с.3, 19, 20, 48
21.Академия Наук Азербайджанской ССР. Институт Истории и Философии. Фонд 19,
опись 1, Ед.х.49, кор.7, c.23-27
Саадат Мамедова
Развитие социологии в Азербайджане (Советский период)
Резюме
Во времена СССР развитие социологии в Азербайджане, как и во всех областях империи,
было возможным в рамках экономики, этики, социальной философии и других наук.
11

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

Социология как самостоятельная наука не развивалась. Социологическое исследование в
Азербайджане проводилось непосредственно сотрудниками Института философии НАНА.
Мнения об обществе и социальных отношениях анализировались через призму философских
и социально-политических взглядов мыслителей разных времен.
Научная новизна исследования связана с изучением истории развития социологической
мысли в нашей стране в советский период. В нем кратко рассказывается о развитии
социологии как науки в Азербайджане с 1940-х по 1980-е годы. На основе архивных
материалов анализируется исследования выдающихся специалистов Института философии
НАНА, живших в 40-80-е годы ХХ века, которые непосредственно изучали советское
общество, расслоение советского общества, становление советского человека, отношение к
труду в Советах, основы марксизма-ленинизма и так далее.
Практическое значение статьи - это открытие возможностей познакомить следующее
поколения с историей развития социологии и социологической мысли в нашей стране в
советское время.
Итоги изучения социологической мысли и развития социологической науки в
Азербайджане в советский период дает возможности сказать, что изучение этого периода
очень важно с точки зрения изучения основ советского общества, избравшего особое
направление развития.
Ключевые слова: социология, советский период, общество, советское общество,
советская идеология.
Saadat Mammadova
Development of sociology in Azerbaijan (Soviet period)
Summary
During the USSR, the development of sociology in Azerbaijan, as in all areas of the empire,
was possible in the fields of economics, ethics, social philosophy and other sciences. Sociology has
not developed as an independent science. Sociological research in Azerbaijan was conducted
directly by the staff of the Institute of Philosophy of ANAS. Opinions about society and social
relations are analyzed through the prism of philosophical and socio-political views of a thinker who
lived in a certain period.
The scientific novelty of the research is connected for the first time with the study of the
history of development of sociological thought in our country during the Soviet period. Here is a
brief commentary on the development of sociology as a science in Azerbaijan from the 1940s to the
1980s, and directly from the Institute of Philosophy of ANAS, prominent specialists of the 40-80s
of the XX century, society, Soviet society, stratification of Soviet society, the formation of the
Soviet man., the attitude to labor in the Soviets, the Marxist-Leninist foundations of general
ideology, etc. information on research on issues. Another novelty of the article is the use of archival
documents.Its practical significance is the opening of opportunities to present to the next generation
the history of the development of sociology and sociological thought in our country during the
Soviet era.As a result of the study of sociological thought and the development of sociological
science in Azerbaijan during the Soviet period, we can say that the study of this period is very
important in terms of studying the foundations of Soviet society, which chose a special direction of
development.
Key words: sociology, Soviet period, society, Soviet society, Soviet ideology
Redaksiyaya daxil olub: 15.10.2020
Çapa qəbul edilib: 18.10.2020

12

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

UOT 159
Mushvig Mustafayev
Doctor of Philosophy in Psychology,
Teacher of the Department of Social and Pedagogical
Psychology of BSU
mustafayev76@mail.ru
Sudaba Huseynova
Doctor of Philosophy in Psychology, Associate Professor,
Institute of Caucasian Studies of ANAS Scientific Secretary
sudabeaskerova@gmail.com
Günel Aslanova
Doctor of Philosophy in Psychology,
Employee of the Department of Psychology of BSU
aslanovagm@gmail.com
ANALYSIS OF THEORIES RELATED TO SOCIAL ADAPTATION
Summary
The article is devoted to the study of the problem of social adaptation of personality, the
theory of social adaptation is analyzed. The development of modern theories of social adaptation in
psychology is studied during the research of foreign scientists.
Based on the analysis of theories of social adaptation, it is noted that adaptation is a more or
less conscious process on the basis of which adaptation to a social, natural or cultural environment
takes place. This adaptation is due to changes in the behavior and attitude of people, as well as the
establishment of relationships corresponding to this environment. Social adaptation is a measure of
social development. In other words, the criterion for measuring the social development of each
person is his level of adaptation to other people.
Emotional intelligence, logical thinking is part of general intelligence. The main connection is
related to social adaptation. Thus, emotional intelligence, which was part of cognitive intelligence
in the early twentieth century, combines several criteria. This includes internal psychological
abilities, interpersonal communication skills and thinking. He understands the value of wealth in a
person's hands and the value of advice given to him. He can compare good and evil, science and
ignorance, ignorance and thought. Depending on the time and place, people's opinions on these
issues may be different or even contradictory. The adaptation process involves the restructuring of
the functions of an organ, mechanism, which leads to the adequacy of the person and the
environment, the acquisition of updated skills, habits and qualities.
From the analysis of theories of social adaptation, it can be concluded that the process of
human adaptation can be considered as the subject of a set of measures.
Keywords: adaptation, social adaptation theories, personality, society, social environment
Ġntoduction
Social adaptation is the course and result of the interaction of the subject and the social
environment. Social adaptation is a process aimed at the same direction of the individual and the
social environment, which can develop the social behavior of the complementary subject in
accordance with the goals of society.
The process of adaptation is associated with the reorganization of the functions of one or
another organ, mechanism, which leads to the adequacy of personality and environment, the
acquisition of updated skills, habits and qualities.
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The term adaptation (derived from the latin word adaptation, meaning "adaptation") has
passed from the natural sciences to psychology and is generally understood as the adaptation of the
structure and functions of the organism to the environment [2, p.35].
The concept of "adaptation" may have different meanings depending on the study of its social
or biological aspects. Consideration of personality adaptation at the level of nature involves
distinguishing between biological, physiological, and psychological adaptation. The development of
modern theories of adaptation in biology, physiology and psychology is reflected in the works of
local and foreign scientists.
Note that the process of human adaptation is determined by social factors. Thus, adaptation is
a two-way process that reflects not only the interaction of the organism and the environment, but
also the change of the environment in accordance with human needs.
The theories about social adaptation
According to researcher F.Z.Meerson, adaptation is defined as the process by which an
organism adapts to the environment or changes in itself. According to him, in addition to the
genotypic adaptation acquired and inherited in the process of evolution, there is also a phenotypic
adaptation obtained in the process of individual life.
The term phenotypic adaptation refers to a process by which an organism becomes resistant to
certain environmental factors. F.Z.Meerson considers the stages of these processes, ie the transition
to the establishment of guaranteed, guaranteed adaptation systems [4, p.104]. V.G.Aseyev, studying
the theoretical aspects of adaptation, believes that F.Z.Meerson's concept of the mechanisms of
phenotypic adaptation is not only of biological significance. This idea can be used as a scientific
approach to the study of the interaction of the process of social adaptation with the process of
biological adaptation. Social factors play a crucial role in human adaptation mechanisms. In the
process of individual development, mechanisms of adaptation based on the reconstruction of social
relations between people are gained [6, p.165].G.Selye equates the process of constant adaptation
with the concept of life. At the heart of his knowledge of stress is the concept of adaptation
syndrome. The concept of adaptation syndrome provides the mobilization of psychophysiological
resources of the body to adapt to complex living conditions [8, p.20].
By studying the classification of the adaptation process in the scientific literature, they
distinguish 3 stages. The initial stage is a violation of the old homeostasis program: in this case, a
complicated situation arises, the old program no longer works, and the new ones are either not yet
formed or are not perfect. At this stage, temporary adaptation mechanisms are activated, which
allow to "endure" a complex period in the absence of an adequate regulatory program. An important
component of adaptation is behavioral adaptation. Behavioral responses during this period have a
protective function that minimizes the activity of adaptogenic factors.
The second stage of the adaptation process is the establishment of new structures of
homeostatic regulation of new regulatory mechanisms.
The third stage of adaptation is a stable adaptation stage, characterized by the stabilization of
adaptation indicators, including performance parameters that remain at a new, more optimal level of
performance.
The study of the process of adaptation from different angles allows physiologists to believe
that the balancing of the "organism-environment" system, the protection of existing variables within
the same limits is a completely passive process by the organism. Under such conditions, the body
itself tries to actively optimize its internal variables, disturbing the balance.
From a medical and philosophical point of view, the process of adaptation is considered as an
adaptive-compensatory concept of biological adaptation. Considering adaptation as an integral part
of adaptation to changes in the biosystem under the influence of the environment, the authors
propose the concept of "compensation" and consider adaptation and compensation as one.
Among the social sciences studying the process of adaptation are psychology, ethnography,
demography, philosophy, pedagogy, cultural studies, etc. can be shown. The use of the term
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"adaptation" in the scientific literature is associated with a certain period of development and
directions of sociological research, especially labor, labor training and education.
Q.A.Ball approaches the concept of adaptation as a universal feature of creating a balance
between the components of a real system. The researcher notes that the tendency to achieve
balance, which occurs in the manifestation of the principles of the laws of existence, takes place at
all levels of development of matter and covers all its forms, from physical activity to social
behavior. According to him, adaptation is not only aimed at preserving and reviving a number of
previously given attitudes, it is also a process that goes beyond the psyche [4, p.20].
V.G.Berezin believes that adaptation is the process of creating optimal harmony between the
individual and the environment as a result of human activities. This process allows the individual to
meet current needs and achieve important goals related to it (in the protection of mental and
physical health), but also to ensure that a person's mental activity, his behavior is consistent with the
requirements of the environment [3, p.15].
According to the researcher, mental adaptation plays an important role in maintaining
adequate relationships in the "individual-environment" system. V.G.Berezin distinguishes the
following levels of psychological adaptation:
- individual-psychological level - includes personal and typological characteristics of a
person, his current state (motivation, abilities, level of self-awareness, self-control, self-regulation,
temperament, characteristics of the emotional and intellectual sphere, etc.). At this level, mental
balance and mental health are maintained.
- socio-psychological level - combines the features of microsocial impact. At this level, the
formation of adequate interpersonal influence, the achievement of socially significant goals is
carried out and the following main types of adaptation process are distinguished: the first type,
characterized by active influence on the social environment and the second type, characterized by
passive affiliation (conformist perception of group goals and directions) . This type of adaptation
process is formed depending on the structure of the needs and motives of the individual and occurs
in the process of group and interpersonal interaction [3, p.17].
In the process of adaptation, a person learns the norms of the group, the methods and means
of activity of group members. The subject cannot meet the need to present himself as an individual
without mastering the norms and values of the group, without mastering the methods and means of
activity.
Of particular interest are the works of V.A.Petrovsky, who introduced the concept of "nonadaptation" from the standpoint of personality development. This concept loses its original meaning
and is considered as the growth and development of human potential. Non-adaptive activity of the
subject, which forms the nucleus of the developing personality, occurs. Adaptability is the
coordination of goals and results of the purposeful system. Non-adaptability is the contradiction
between the goal and the result of an individual's activity: intention does not coincide with
behavior. This contradiction is the source of the existence and development of the individual. V.A.
Petrovsky interprets non-adaptability as a principle of dynamic organization of personality [7, p.
21].
Evolution has played an important role in theories of adaptation since the early 19th century.
According to Lamarck, every living thing adapts itself to the environment. People are not left out of
this adaptation, on the contrary, they actively join social adaptation and become the real masters of
their profession [6, p.164].
Psychology traditionally considers the adaptation of people to the environment around them
and evaluates the personality traits of normal people in order to help them adapt to the world around
them. That is, a person should live in peace and tranquility with others and take his rightful place in
society.
Rocers və Maslou kimi psixoloqlar daha çox fərdilik, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
stimullaĢdırılması kimi müsbət xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər. ―Adaptasiya olunmaq‖ leksik məna
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baxımından uyğunlaĢmaq, bağlı olmaq, müvafiq olmaq anlamları özündə ehtiva edir.
Modern social psychologist Grovich writes about social adaptation: ―First of all, we must
know that man and society do not and cannot exist apart from each other. Both of these are resolved
within each other in an indivisible unity. Man continues in society (family), and society continues in
man [8, p.20].
In psychology, adaptation is a more or less conscious process, based on which adaptation to
the social, natural, or cultural environment takes place. This adaptation is conditioned by the fact
that people change their behavior and attitudes and achieve relationships that are appropriate to that
environment. Social adaptation is a measure of social development. In other words, the criterion for
measuring the social development of each person is his level of adaptation to other people.
Analyzing the problem of adaptation, neofreudians consider the process of adaptation in the
context of social activity of the individual. Modern psychoanalysts still make extensive use of
Freud's notion of "alloplastic" and "autoplastic" changes, and accordingly distinguish two types of
psychological adaptation:
- Alloplastic adaptation is achieved by such changes in the external environment that these
changes are human occurs when faced with their own needs.
- Autoplastic adaptation with changes in personality adaptation to the environment (its
structure, skills and habits).
After Z.Freud, the concept of psychoanalytic adaptation was developed by the German
psychonalytic G.Hartmann. According to him, adaptation is related to conflict situations, which
reflect "processes that enter into me without conflict" [10, p.146].
According to the cognitive psychology of the individual, the process of adaptation is
expressed by the following formula: conflict - threat - adaptive response. In the process of
exchanging information with the environment, when a person encounters a dislocation situation
(threat), he is confronted with information that contradicts his devices (knowledge dissonance),
which stimulates the person to look for ways to eliminate or reduce knowledge dissonance, and
measures are taken:
- refute the received information;
- change your parameters, change the image of the world;
- to reconcile previous opinions and contradictory information to find additional information
for [8, p.20].
Among the works of supporters of the psychoanalytic direction can be distinguished E.
Erickson's conceptual approach. In his concept, the process of adaptation is described by the
following formula: contradiction-excitement-individual and environmental defenses-harmonic
balance or conflict.Adaptation to a social environment depends not only on a person's perception of
the situation, but also on the emotional state associated with the adaptation. This situation regulates
his behavior and interpersonal relationships.
There are such systematic stages in Erickson's theory that a person strengthens and develops
his personality factor by going through them and interacting with those around him. Erickson is
based on the notion of identity, which addresses the feelings of the person on the one hand, and the
relationship between the personality and the qualities used by others on the other. The relationship
between the "I" and society has two main traditions: one is to define man in terms of social laws,
and the other is to define him in relation to man. In the process of our psychological research, we
had to look for an answer to the question: what qualities and qualities should adaptive people have?
First of all, the ability to achieve the timely and quality performance of the work undertaken, the
ability to avoid grief, sorrow and conflict, the ability to solve them at the appropriate level when
such people face problems are important. He should also strive to get married, to raise his children
properly, and to understand the feelings of others. It is clear that physical defects do not weaken his
life, but create a desire to live a fuller life, he tries to help those around him, taking into account his
inner and material capabilities, but he must be able to avoid external factors that cannot be changed
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according to human needs. An adaptable person must be able to accept his emotions and
desires, and always be able to direct his mood in a positive direction. In addition, they must be able
to participate in social activities and responsibilities. In many cases, people's failures are caused not
only by external factors, but also by our inability to evaluate them properly. In this sense, since
sensitivity and humanism are the basis of social adaptation, adaptive people are formed as people
who develop their real actions, thoughts and behavior. He uses the slogan "Be yourself in my
place", accepts himself as real and is often more inclined to self-control [11, p.106].
Thus, adaptive people have the ability to perceive and evaluate their feelings. Such people
understand the methods used to deal with conflicts and failures and are able to use them in their
lifestyles.
According to Piaget's concept, adaptation is seen in both biology and psychology as a
combination of contradictory processes: accommodation and assimilation. The first of them,
together with the characteristics of the environment, provides a modification of the subject's
organism and behavior. The second process changes this or that component of the environment by
reworking it according to the structure of the organism and incorporating it into the behavior pattern
of the subject. These processes are closely interrelated and condition each other. "Just as there is no
accommodation without assimilation, there is no assimilation without accommodation.
According to Piaget, "adaptation restores the balance between the effects of the environment
on the body or vice versa." Under the concept of causes and sources of adaptation is usually
understood a change in the object of adaptation (natural or social environment), or a change in the
subject of adaptation, ie man [5, p.327].
V.G.Berezin believes that adaptation is the process of creating optimal harmony between the
individual and the environment as a result of human activities. This process allows the individual to
meet current needs and achieve important goals related to it (in the protection of mental and
physical health), but also ensures that a person's mental activity, his behavior is consistent with the
requirements of the environment [3, p.15].
In the process of adaptation, a person learns the norms of the group, the methods and means
of activity of group members. The subject cannot meet the need to present himself as an individual
without mastering the norms and values of the group, without mastering the methods and means of
activity.In the humanistic direction of psychology, the concept of adaptation is considered in terms
of the optimal interaction of personality and environment. Well-known American psychologist
A.Maslow considers the process of adaptation as a dynamic process of interaction between
personality and environment. The main criterion for the adaptation of the individual is the degree of
his integration into the environment.
Maslow commented on the positive effects of adaptation on people:
-Adaptation is necessary so that others do not resent and resent you;
-It is important to be adaptable so as not to be endangered for the sake of material and moral
interests;
-Analysis of the psychological situation in society and the absence of conflicts;
-Adaptation accepted by the society, the collective means to be inactive and inactive [5,
p.237].
Conclusion
The existence of these, of course, is due to adaptability. Emotional intelligence, logical
thinking is part of general intelligence. Its main connection is related to social adaptation. Thus,
emotional intelligence, which is part of cognitive intelligence, combines several criteria. This
includes internal psychological abilities, interpersonal skills and thinking. Man realizes the value of
the wealth in his hands, as well as the value of the advice given to him. He can also compare good
and evil, science and ignorance, ignorance and thought. Depending on the time and place, people's
views on these issues may be different or even contradictory.
Thus, the process of human adaptation can be considered as a subject of human activity "a set
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of stable features that develop on the basis of biological and mental properties and arise as a result
of the structure of culture and society in which the individual is brought up and lives."
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MüĢviq Mustafayev Südabə Hüseynova Günel Aslanova
Sosial adaptasiya ilə bağlı nəzəriyyələrin təhlili
Xülasə
Məqalədə Ģəxsiyyətin sosial adaptasiyası probleminin tədiqi istiqam ətlərinə diqqət yetirilir,
sosial adaptasiya ilə bağlı nəzəriyyələr təhlil edilir. Sosial adaptasiyanın psixologiyadakı müasir
nəzəriyyələrinin inkiĢafı xarici alimlərin tədqiqatları vasitəsilə araĢdırılır.
Sosial adaptasiya ilə bağlı nəzəriyyələrin təhlili əsasında qeyd edilir ki, adaptasiya bu və ya
digər dərəcədə Ģüurlu prosesdir, bu proses əsasında ictimai, təbii, yaxud mədəni mühitə uyğunlaĢma
baĢ verir. Bu uyğunlaĢma onunla Ģərtlənir ki, insanların davranıĢında, münasibətlərində
dəyiĢikliklər yaranır və həmin mühitə uyğun olan əlaqələrin yaranmasına nail olunur. Sosial
adaptasiya sosial inkiĢafın ölçülmə meyarıdır. BaĢqa sözlə, hər bir insanın sosial inkiĢafının
ölçülməsi meyarı onun digər insanlarla adaptasiya səviyyəsidir.
Adaptasiya prosesi bu və ya digər orqanın, mexanizmin funksiyalarının yenidən təĢkili ilə
əlaqələndirilir ki, bu da Ģəxsiyyət və mühitin adekvatlığına, yenilənmiĢ bacarıq, vərdiĢ və
keyfiyyətlərə yiyələnməyə səbəb olur. Bu proses fərdə aktual tələbatları ödəmək və onunla bağlı
olan əhəmiyyətli məqsədləri həyata keçirməyə imkan yaradır, eyni zamanda da insanın psixi
fəaliyyətinin, onun davranıĢının mühitin tələbləri ilə uzlaĢmasını təmin edir.
Sosial adaptasiya nəzəriyyələrinin təhlilindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, insanın
adaptasiyası prosesini insanı fəaliyyətin subyekti kimi ―bioloji və psixi xassələrin əsasında inkiĢaf
edən və fərdin tərbiyə olunduğu və yaĢadığı mədəniyyətin və cəmiyyətin strukturunun təsiri
nəticəsində meydana çıxan, onun davranıĢına təsir göstərən sabit xüsusiyyətlərin kompleksi‖ kimi
nəzərdən keçirmək olar.
Açar sözlər: adaptasiya, sosial adaptasiya nəzəriyyələri, şəxsiyyət, cəmiyyət, sosial mühit
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Мушвиг Мустафаев Судаба Гусейнова Гюнель Асланова
Анализ теорий социальной адаптации
Резюме
Статья посвящена исследованию проблемы социальной адаптации личности,
анализиру- ется теории социальной адаптации. Развитие современных теорий социальной
адаптации в психологии изучается в ходе исследований зарубежных ученых.На основе
анализа теорий социальной адаптации отмечается, что адаптация - это более или менее
осознанный процесс, на основе которого происходит адаптация к социальной, природной
или культурной среде. Эта адаптация обусловлена изменениями в поведении и отношении
людей, а также установлением отношений, соответствующих этой среде. Социальная
адаптация - мера социального развития. Другими словами, критерием измерения
социального развития каждого человека является его уровень адаптации к другим людям.
Процесс адаптации связан с перестройкой функций того или иного органа, механизма, что
приводит к адекватности личности и окружающей среды, приобретению обновленных
навыков, привычек и качеств. Этот процесс позволяет человеку удовлетворить текущие
потребности и достичь связанных с этим важных целей, в то же время гарантируя, что
умственная деятельность и поведение человека соответствуют требованиям окружающей
среды. Анализ теорий социальной адаптации предполагает, что процесс адаптации человека
как предмет человеческой деятельности представляет собой «набор устойчивых свойств,
которые развиваются на основе биологических и ментальных свойств и возникают в
результате структуры культуры и общества, в котором воспитывается и живет индивид».
можно посмотреть.
Ключевые слова: адаптация, теории социальной адаптации, личность, общество,
социальная среда
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PEACE AND SECURITY MATTERS IN THE UN AND INFLUENCE OF THE VETO
RIGHT TO THE RESOLUTION OF THE REGIONAL CONFLICTS
Summary
In accordance with the UN Charter, all decisions of the Security Council are legal decisions,
and all member states must follow this in accordance with international law. Sanctions and
resolutions are very important for maintaining security as an instrument of international legal
regulation. Since the purpose of all sanctions is to warn of a violation of the law, the use of these
tools is legal. Because sanctions force the guilty state to comply with the norms of the law,
positively affect the protection of peace and security. UN members must obey the decisions and
resolutions of the Security Council. Thus, the UN becomes an organization that harms the interests
of other states and acts in favor of the ambitious interests of 5 permanent members. Studies show
that the main shortcomings of the Security Council are listed below: Firstly, the veto power of
permanent members and the power emanating from this right made the organization undemocratic.
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The permanent members use the veto as a political weapon against each other. The United States is
the most active veto user immediately after Russia. After the collapse of the USSR, ideological
contradictions in relations between Russia and the USA were lost, but geopolitical differences
intensified, differences of opinion arose in solving international problems, trade, the militarypolitical sphere, disarmament, regional security, strategic stability, relations in the UN and other
countries. other items. An analysis of the above facts shows that there are geopolitical
contradictions between the permanent members of the Security Council, and the permanent
members will act in their interests when the Security Council plans to make a decision related to
sanctions. The economic interests of permanent members also influence decision-making.
According to the UN Charter, the mutual recommendations of the permanent members of the
Security Council are very important for joint activities. The 49th paragraph of the Charter reads:
"The Members of the Organization shall unite to provide mutual assistance in the implementation of
the measures adopted by the Security Council." But the lack of consensus among the permanent
members and their actions in favor of their geopolitical interests, abusing the veto, makes the study
of the abolition of the veto to resolve regional or international conflicts relevant. Secondly, the
increase in weapons, interest in the sale of weapons to conflicting countries prevents the Security
Council from fulfilling its role in resolving conflicts. The permanent members of the Security
Council have more weapons and are interested in selling their weapons to conflicting States. It is
therefore inappropriate for them to resolve conflicts quickly. The third, permanent and temporary
members of the Security Council are elected in accordance with the regions of the Cold War period.
Two permanent members of the Security Council are the states of Western Europe. This is Great
Britain and France. There are no permanent representatives in Africa, Latin America and the
Caribbean, although the second most dense continent is second. No Muslim country has the right to
permanent membership in the Security Council. But the lack of consensus among the permanent
members and their actions in favor of their geopolitical interests, abusing the veto, makes the study
of the abolition of the veto to resolve regional or international conflicts relevant. Secondly, the
increase in weapons, interest in the sale of weapons to conflicting countries prevents the Security
Council from fulfilling its role in resolving conflicts. The permanent members of the Security
Council have more weapons and are interested in selling their weapons to conflicting States. It is
therefore inappropriate for them to resolve conflicts quickly. The third, permanent and temporary
members of the Security Council are elected in accordance with the regions of the Cold War period.
Two permanent members of the Security Council are the states of Western Europe. This is Great
Britain and France. There are no permanent representatives in Africa, Latin America and the
Caribbean, although the second most dense continent is second. No Muslim country has the right to
permanent membership in the Security Council. Fourth, there is an inequality between the number
of SC and GA members. The UN has 193 members. The Security Council is represented by 15
States. The veto has five permanent members. The veto limits the rights of other States. Decisions
are taken in the interest of the permanent members.
The General Assembly, in which 193 States are represented, has no right to modify the
decisions of the Security Council.
Key words: Security Council, veto, permanent members, USA, Russia
Introduction
Although representatives‘ organ of the all members of the UN – General Assembly directs the
attention of the Security Council towards the conditions that might create threat to break peace and
security, the main responsibility for protection of international peace and security remains in the
Security Council. The SC comprises of 15 members. The USA, Russia, Great Britain, France,
China are the permanent members of the SC. The veto right of the permanent members is one of the
worst gaps of the SC and this power made the organization non-democratic. The USA, Great
Britain, USSR, later France and China as the founders of the UN allocated the insurance of
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international peace and security to the SC as the main organ. The SC adopts juridical acts according
to the Charter. As punishment of the aggressor state is in the hands of 5 permanent states with veto
right, the activity of the SC is somehow dependent of their operative actions. The SC can adopt
legal based decisions for implementation of armed forces, sanctions and embargo on behalf of the
UN for maintaining the international peace and security along with making recommendations as the
representative organ of the member states of the UN. The SC can also make sanctions for
peacekeeping operations conducted by separate states, other international organizations. For
example, the UN made sanctions against the NATO operations in Kosovo in 1999 and established
the UN mission on temporary management activities there. Each UN state takes commitment for
implementing the SC decisions with no deviation. Any state that doesn‘t comply with the
resolutions adopted by the SC within the international norms of law opposes humanity. The SC
differs from the other main organs of the UN by not only adoption of the resolutions but also by its
large-scale function and responsibilities. American lawyer G. Kelsen writes about that:
―Responsibilities of the SC coincides with the all responsibilities of the UN‖ [26, p.20]. These
decisions are made in accordance with the Charter adopted by all members and all the members are
obliged to implement them. The SC can change its decision by itself. In case any new cases
identified while initially adopting any decision, the SC would revise it and can make changes in its
resolution.
Defense opportunities of peace and security in the UN
The resolutions adopted by the GA and SC in accordance with the Charter are the serious
actions against the violations of the law. But military sanctions can be adopted only by the UN [28,
p.119]. According to the Article 39 of the UN Charter, the SC identifies if there is any harassment
act against peace and makes recommendations, adopts decisions for taking measures to maintain
international peace and security in accordance with the Articles 41-42 [4]. Initially the SC
implements actions in a peaceful way. It is stated in the Article 40 of the Charter: ―In order to
prevent an aggra- vation of the situation, the Security Council may, before making the
recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties
concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such
provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties
concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional
measures‖ [4]. According to the Article 41, the SC can apply economic sanctions for guilty party
and can use military force [4]. If above listed actions are ineffective, the Article 42 is applied. It
means, the SC can take necessary actions to maintain and recover the international peace and
security by means of the air, marine or land armed forces [4]. As violation of the international
norms of law concerns to all subjects‘ interests, along with the SC, UNESCO, Food and Agriculture
Organization of the UN and other specialized agen- cies can apply sanctions too.
No any other organ rather than the SC, even the General Assembly doesn‘t have the right of
establishing, finance and use an armed force. In the Articles 10 and 11of the Charter it is stated that
the GA has the right of discussing any actions, making recommendations for the UN members or
the SC or both [4]. However, the main responsibility on defensing the peace and security is still
stated to be on the SC in the Charter. As it is written in the 12th Article of the Charter, while
execution its activity if the SC doesn‘t request, the GA cannot give any recommendation for the
same conflict or condition [4]. According to the Charter joint activity of the GA and the SC can be
effective in defense of the international peace and security. The SC must act flexibly and
effectively. While resolving of conflicts peacefully, identification of rights of the members,
withdrawing any members from the UN the recommendation of the SC is required. Russian
researcher T.N. Neshata- yeva states that the GA resolutions are a contract type and they are a legal
commitment for applied subjects [17, p.95]. The GA reports to the UN members only after the SC
reviews the issues in agenda. The SC gives annual report to the GA but the GA doesn‘t have any
right to dislike any resolution. The GA must implement the SC resolutions. The GA decisions‘
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being only advisory type, attendance of the same member state in all authorities restricts
sovereignty of the states [14, p.248]. The UN members must obey the decisions, resolutions of the
SC and implement them according to the Article 25 of the Charter [4]. Thus, decision making
process is in the hands of 5 states with veto right and not only in the SC also in the GA ―the weight
of voice‖ is different. Great states have great voice, small states have small voice. If 14 members
support decisions of the SC, one of the permanent members is against that, the decision is not
accepted. If 9 members including 5 permanent members support the decision and the rest 6
members don‘t support that, the decision is accepted.
Politicians and lawyers of the USA write about the UN‘s using the ―angry veto right‖ [26,
pp.40- 45]. USSR also was preventing the ―unwanted‖ resolutions by using the veto right. Since
1946 USSR vetoed 119 resolutions [5, p.12]. The same situation continued in the years to come.
Russia vetoed two resolutions related to Cyprus and the rest 14 states votes in favor of the
resolution. This was coming from the interest of Russia on Balkan region. Russia vetoed the
resolution about Bosnia and Herzegovina too. On 2008 Russia vetoed the resolution related to the
crisis in Georgia and hindered adoption of the decision of the Monitoring mission of the UN for
expanding its mandate in Georgia and Abkhazia. Moreover, Russia vetoed the SC resolution related
to condemnation of human rights in Burmese and Zimbabwe together with China. Because both
states have close economic relations with Russia and China. Since 1971 Republic of China used the
veto right six times after being replaced with People's Republic of China. Four of them were applied
after the Cold War period. As it was mentioned above, China joined to Russia for applying veto on
two resolutions about condemnation of human rights in Burmese and Zimbabwe. Like Russia,
China also had economic interests in these two countries. Burmese is very important for China
politically and its government is highly dependent on China due to the existing level of
administration. Besides that, China applied veto on resolution about allocating of observers for
assessing the ceasefire on Guatemala in 1997, on resolution about locating peacekeepers in
Macedonia in 1999. The reason of these two votes was political relations between Macedonia,
Guatemala and Taiwan. Thus, China used the veto right for punishment of the states which
recognized Taiwan as an independent sovereign state.
France and the Great Britain used the veto right for the last time in 1989 for the condition in
Panama together with the USA. These two states never applied veto to any resolution in last 20
years. But France several times applied veto for preventing projects accepted by the SC. The USA
have vetoed 83 resolutions after establishment of the SC. Fourteen of them concern to the period
since 1991. 13 resolutions out of 14 concerned to Israel and by vetoing on them the USA ensured
the political defense for its strategic ally Israel in the Near East. Challenges of condemning of the
actions executed by Israel, claiming the construction of security wall being illegal, requesting
withdrawal of Israel troops from Gazza, resolutions condemning the activity of Israel settlements in
Eastern Jerusalem were vetoed by the USA. The USA also applied veto for the resolution being
supported by at least 130 countries and condemning the settling activity of Israel and requesting to
stop these actions. Despite the promises of having better relations with Arabian world, this
resolution was the first one to be vetoed by Barak Obama‘s administration. Following the words by
Dr. John Mearsheimer, co-director of the Program on International Security Policy at the University
of Chicago the USA vetoed this resolution under pressure by the Israel‘s lobby.Only one of the
resolutions vetoed by the USA after the Cold War period is not related to the Israel-Palestine
conflict. Such as, the USA applied veto for revalidating of the peacekeeping mandate of the UN in
Bosnia in 2002, 30th of June. Representative of the USA claimed that this decision is not aimed for
―favor of Bosnian people‖ and the purpose of that is to release the American peacekeepers from the
International Criminal Court‘s responsibility [5, pp.12-15].
The USA also takes advantage of its comparingly much funding the UN as a pressure tool in
decision making process. The classification of the membership fee of countries is identified by the
GA in every three years. In this process the economic development level and population is taken
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into consideration. The USA is the most funding state of the UN. It funds the organization
individually apart from membership fee. The USA pays 22 percent of the UN budget. This is the
highest amount identified for funding the UN. The USA pays 10 billion dollars in a year
individually and 600 million dollar of regular membership fee. 3.8 billion dollars of this assigned
for peacekeeping missions, 5.5 billion dollars assigned for different organizations and programs
[20]. On December of 2017 the USA decreased the membership fee for the UN by 285 million for
2018-2019. The reason of this action was the GA not recognizing the Jerusalem as a capital of Israel
[20]. Besides that, the USA three times vetoed resolutions however the rest 14 members were
supporting them. These facts demonstrate the grade of political isolation of the USA from its
position for Israel-Palestine conflict. Also, this fact demonstrates how the veto right gives
opportunity for the state like the USA for preventing the adoption of resolutions. On July 2002 the
USA diplomat John Negroponte commented on ―Negroponte Doctrine‖. He explicitly expressed
that the resolution about Israel-Palestine will comprise of 4 elements, he declared that in opposite
case, the USA will apply veto for the reso- lution. These 4 elements were as listed below: (a) We
openly condemn the terroristic acts; (b) al- Aqsa Martyrs' Brigade, the Islamic Jihad and Hamas
must be punished for being responsible for the terror; (c) We urge all parties to make a political
settlement; (d) Any call for withdrawal of Israel forces to its position on September 2000 must
request improvement of the security as a condition. There was no any resolution condemning alAqsa Martyrs‘ Brigade, the Islamic Jihad and Hamas, but there were some projects condemning the
actions of Israel and Palestine. They were exposed to veto of the USA too. But already applying
veto has lost its attractiveness. Now permanent members are lobbying to prevent a controversial
issue coming to the Security Council. Australian researcher John Langmore notes that, China didn‘t
veto the UN SC resolution to prohibit international com- munity flights to the Libya in 1973 taking
into consideration the international community‘s opinion [5, p.14-15]. China together with Russia,
Germany, Brazil and India avoided only voting. This was necessary not to notice the permanent
states‘ taking advantage of veto right and cover up this fact so that not to be noticed as a prevention
of international peace and security.
A.V.Torkunov, the Russian researcher stressed the increase of the UN responsibilities after
the Cold War and necessity of having reforms in the organization [23, pp.228-229]. Along with
explaining the necessity of the GA adopting a decisive decision, more clear identification of the
status of Secretary General, reconstruction in the activity of the Secretary, precision of the
specialized bodies‘ functions, connecting their activity, expanding the responsibilities of the
International Court of Justice, V.N.Fedorov, the Russian researcher takes the UN reforms the
foreground, states that increasing the number of the permanent members would paralyze activity of
the SC, would have negative effect on resolution of international conflicts. According to the
―compensation doctrine‖ put forward by the USA lawyers getting weakened any main organ of the
UN would lead to the weakening of the other organs too [25, p.46].
Inequality between numbers of members of the SC and GA is one of the main faults of the
SC. This is contrary to the content of Article 2 of the Charter, i.e., it violates ―principle of sovereign
equality of all the members‖. For this reason, membership of many countries is a kind of
―advertising‖ purpose. 15 members of the SC are elected according to the regional groups. The
regional groups are divided into 8 categories and 5 main groups. 5 main groups are: 54 membered
group of Africa, 53 membered group of Asia-Pacific Ocean, 23 membered East Europe, 33
membered group of Latin American and Caribbean and 28 membered West Europe and others.
Despite being the largest group, the African group comprising 54 African countries members
doesn‘t have any single permanent member in the SC. It has got 3 temporary members. 53
membered Asia Pacific group (Republic of Cyprus is also in this group) has 1 permanent (Republic
of China), 2 temporary members. 33 membered the toughest third group of Latin American and
Caribbean doesn‘t have any permanent member, it has got only 2 temporary members and it is the
most ineffective group. The states of the smallest 28 membered group of the Western Europe and
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others having 3 permanent members (the USA, Great Britain, France) and 2 temporary members
involves attention. Along with the Western Europe states, Austria, Canada, Israel, New Zealandia
and Turkey are also in this group. The USA, which is not a standalone member of any other group
is the monitoring member of this group. 23 membered Eastern Europe Group, comprising of the
Eastern Europe and Caucasus countries has the right of having 1 permanent (Russia Federation) and
1 temporary member [3]. Thus, temporary and permanent members are classified according to the
regional groups as follow- ing: 3 temporary members from the group of Africa, 1 permanent and 2
temporary members from the Asia Pacific Ocean group, 1 permanent and 1 temporary member
from the Eastern Europe group, 2 temporary members from the Latin American and Caribbean
group, 3 permanent and 2 temporary members from the Western Europe and others group are
elected. Apart from these 5 main groups there are categories of the UN member states never being a
member of any group, i.e., monitoring states (Palestine) and argumentative regions (the Turkish
Republic of Northern Cyprus). And Republic of Kiribati (The island state in the Pacific Ocean) the
only state staying out of all categories [3].
Following the investigations, it is identified that, currently permanent members lobby to
prevent any controversial problem addressed to the SC. Sometimes they rely on ―pocket veto‖, i.e.,
they prevent the project they don‘t want to be brought to the agenda. These cases are necessary not
to notice the permanent states‘ taking advantage of veto right and cover up this fact so that not to be
noticed as a prevention of international peace and security.
Geopolitical fight among the permanent members of the UN and its influence in the
resolution of regional conflicts
The SC permanent members – the USA, Russia, Great Britain, France and China have more
rights on defense of international security because of having the right of veto. But this five takes
advantage of veto right for own geopolitical interests and that‘s why unanimity between the
permanent and temporary members decrease, conventionally diplomacy develops in favor of these
five states [7, p.149]. The Russian researcher V.L.Oleandrov mentions that two principles –
democracy and realism are explicitly seen. The principle of democracy is that each state expresses
its opinion on the problem discussed in the General Assembly, gives suggestions and mainly
recommendations. The principle of realism is that international relations are essentially dependent
on large states [13, pp.191-193].
On 2003 prime ministers and foreign affairs ministers of 50 states put forward the subject of
rein-forcement of the UN‘s central role in the 58th session of GA. Until than time the former
Secretary General B.B. Ghali, international group of experts lead by Lakhdar Brahimi, former longtime advisor of Kofi Annan and current minister of foreign affairs of Algeria, assistant of the
Secretary General Marrack Goulding, Brian Urquhart, who is in the top position in the UN, Diego
Arria who was Permanent Representative of Venezuela in the UN from 1991 to 1993, and President
of the Security Council on March 1992 had given some proposals for reforms of the UN. But these
proposals didn‘t have any positive effect. The Secretary General Kofi Annan established High-level
Panel on Threats, Challenges and Change comprising of 16 prominent politicians, diplomats and
development experts in the 2005th summit for preparing recommendations related to the main
organs of the UN [15, pp.59-62] (the activity of the group will be given in the next chapter).
Analysis of the modern international relations system demonstrates that, contradictions exist
among the permanent members of the Security Council rather than cooperation. In ethnic, regional
conflicts and in the fight against the regional terrorism difference in opinions of these states
conflicts shows itself. For example, such cases were observed while adopting resolutions
concerning to Iraq, Libya and Crime. The resolution about the USA‘s attack to Iraq was supported
by Great Britain, but was opposed by Russia and France, China preferred resolution of China-Iraq
problem through the diplomatic political way in the UN level [1, p.108]. The SC resolution number
1441 related to Iraq didn‘t allow to commence the war. France, threatening by vetoing any
resolution to allow commencing war against Iraq, prevented adopting the resolution about attack to
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Iraq. The USA and Great Britain proposed submission of another resolution to the SC to get
permission to commence attack to Iraq. But the USA, Great Britain and Austria started the war
against to Iraq without permission of the SC and international community. A year after
commencing the war Kofi Annan called to stop the illegal infestation of Iraq and claimed that the
SC will identify the results of not implementation of Iraq‘s commitment [5, p.23]. Kofi Annan
several times mentioned that this infestation ―is against the UN Charter‖ since the war started.
Later on, it was revealed that the main excuse for commencing the war was Iraq‘s having massive
destruction weapons. The war was arranged by American organizations in order to get international
support for the infestation by the USA administration. But the SC didn‘t adopt any resolution
condemning the USA‘s and Great Britain‘s actions. Because the SC permanent members would
apply veto for that resolution. Further, the SC adopted the resolution number 1483. But the SC
didn‘t condemn the actions of the USA and Great Britain, but rather legitimized. Commentaries of
some Mexico‘s and other representatives in SC during discussions on Iraq war confirm that the
USA forced some countries to support the attack to Iraq [5, p.25].
The status of the USA much funding the UN is different than other permanent members of the
SC. The USA may lose its power, especially economic preference, but it is still considered as a
super power. Zbignev Brzezinski writes that: ―The appeal and impact of the democratic American
political system has also been accompanied by the growing attraction of the American
entrepreneurial economic model, which stresses global free trade and uninhibited competition. As
the Western welfare state, including its German emphasis on "codetermination" between
entrepreneurs and trade unions, begins to lose its economic momentum, more Europeans are
voicing the opinion that the more competitive and even ruthless American economic culture has to
be emulated if Europe is not to fall further behind. Even in Japan, greater individualism in economic
behavior is becoming rec- ognized as a necessary concomitant of economic success‖ [6, p.26]
While the SC adopting resolution related to Syria and Yemen discord was experienced among
the permanent members too. Resolution on Libya was proposed by Great Britain, Lebanon, France
and the USA. Russia and China didn‘t support the resolution [1, p.110].
Although the problem of Crime was discussed in the SC seven times, the final resolution was
not adopted due to not achieving unanimous approach of the permanent members. Despite 13
states‘ voting in favor of this matter on 15th of March 2014, the resolution was not adopted because
Russia applied veto on that. The UN representative of the USA Samantha Power stated Russia‘s
abuse the right of veto: ―Russia has right to apply veto on the SC resolutions. But it does not have to
apply veto on truth‖. France representative in the UN Jerar Aro also stated that France was not
supporting Russia‘s position on Crime matter. The GA adopted resolution about the territorial
integrity of Ukraine (UN General Assembly adopts resolution affirming Ukraine's territorial
integrity). In that resolution objection against to the action of violence of territorial integrity of
Ukraine was expressed. 58 states out of 100 participating in the GA did not support the position of
Russia. 10 states supported Russia‘s position including Armenia. Russia could not veto on the
discussed resolution due to not having veto right on GA resolutions. Thus, the UN did not recognize
the integration of the Crime into Russia. Despite the GA resolution was advisory, it reminded
Russia about violence of the international principles of law. While establishment of the UN, the
purpose of giving veto right to the SC permanent members was to create principle of unity among
the hegemon states. Despite the USA president Roosevelt supported the veto right on establishment
of the organization, he mentioned that American people and Senate would not support this proposal
as the veto right of power states violate the security of the smaller states [24, pp.433-434]. Stalin
expressed the four states‘ support of the principle unity: ―There must not be any room for mutual
suspicion between these states‖ [24, p.434]. Winston Churchill, the Prime Minister of Great Britain
also stated that unanimous activity of power states is significant in the UN. He wrote to Stalin about
this in his secret letter [19, p.227]. But today the USA abuses the right of veto to execute own
NATO centralism policy and Russia uses it for own ambitions in the former Soviet region.
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Such as, the USA doesn‘t tend only to economic hegemony, he tends also reinforce its positions in
economically rich and strategic locations of the world. After collapse of the two-poled system of the
world Russia losing its super state position tries to reinforce its position in the former USSR region.
At the moment the national interests of the USA in Asia conflicts with any other state‘s interest
which tends to get dominancy in the region, firstly of Russia. With this perspective Henri Kissinger
writes that, the main principles of USA‘s policy of Asia comprises of the followings: first, the
interests on the USA in Asia conflicts with any other state‘s interest which tends to get dominancy
in the region. Second, for the USA the best way of protecting Asia from any threat is the militarily
dominant Asia states to lead the convenient foreign policy with the USA. Third, union with Japan
remains the priority of policy for the USA in Asia. Japan should understand that there is not any
more important partner in Asia than the USA. Fourth, it is necessary to lead close dialogues with
India which can have influence in process progressing in Islamic world. India‘s claims conflicts
with the USA‘s interests of Eurasia in the current stage. Fifth, China-USA relations can be
identified by the USA. These relations must serve for the common interests. Sixth, relations with
Korean should be regulated. Seventh, for interests of the USA nuclear weapon must be limited and
Asia states also should be involved in this process too. Eighth, to be able to take an active part in
regulation of the world the USA should have clear policy in Asia. The USA must be in this region
but must not give a dominant influence. He should play decisive role in preventing different threats
without staying at the center of any conflict [12, pp.172-173].
One of the Eurasia policy of the USA is to expand the NATO‘s membership towards to the
East. As the scale of the NATO expands the reputation of the USA in Europe increases as well.
Like the European Union, joining Central Europe states, the Baltic states, Ukraine to NATO is
interest of the USA. The same time European states are reasonable dependent on the USA on
ensuring their security. H. Kissinger considers that despite having six main power centers in the
world like the USA, Europe, China, Japan, Russia, India, still the USA is going to play the
integration role in the international system of XXI century [9, p.14]. The Russian researcher A.D.
Bogaturov writes that the USA‘s policy in Europe is the security, in the Near and Middle East,
Caspian Sea and Central Asia - ecological security, in Russia, Japan, Korea, China and India –
coming from its old and new interests [22, p.362].
One of the strategic goals of the USA is to reinforce in the former Great Silk Way region
connecting the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean and have control over the Austria Central
Communication system. A.F. Panarin writes that the USA cannot be hegemon for long unless China
and India have been neutralized [18, p.42]. As China grows stronger Japan becomes gains
significance for the USA. The USA needs for a strong ally for creating a new arrangement of the
world and that is why he develops cooperation with Japan in the security matter in the eastern Asia.
Union with Japan remains the first priority of the USA‘s policy in Asia. Japan and Germany are
more funding states of the UN after the USA. That is one of the reason for the USA to support their
acceptance in the SC as permanent members. Economically well-developed Japan doesn‘t take
advantage of that, although it is able to do, it doesn‘t try to be a dominant state, it prefers to lead
policy under subordination of America. The role of the USA in the Far East on maintaining security
depends on cooperation with Japan. Being in need of a strong ally in creating new arrangement of
the world, the USA develops cooperation with Japan in the security, actively engages in gathering
powerful supporters. It should be noted that, the USA put forward the idea for acceptance of Japan
and Germany to the permanent membership of the SC in 70th. This was necessary for the USA from
the perspective of having more supporters in the SC as well as in terms of reduction of the cost he
spent for the UN. However, under pressure of developing countries the USA had to agree with
admittance of one country from each developing region to the SC along with Japan and Germany.
Z. Brzezinski writes: ―Japan prefers not to become engaged in the politics of the Asian mainland,
though at least a partial reason for this is the continued hostility of many fellow Asians to any
Japanese quest for a regionally preeminent political role. This self-restrained Japanese political
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profile in turn permits the United States to play a central security role in the Far East. Japan is thus
not a geostrategic player, though its obvious potential for quickly becoming one-especially if either
China or America were suddenly to alter its current policies-imposes on the United States a special
obligation to carefully nurture the American-Japanese relationship. It is not Japanese foreign policy
that America must watch, but it is Japan's self-restraint that America must very subtly cultivate.
Any significant reduction in American-Japanese political ties would impact directly on the region's
stability‖ [6, p.45]. ―It hardly needs arguing that China is a major player. China is already a
significant regional power and is likely to entertain wider aspirations, given its history as a major
power and its view of the Chinese state as the global center. The choices China makes are already
beginning to affect the geopolitical distribution of power in Asia, while its economic momentum is
bound to give it both greater physical power and increasing ambitions. The rise of a "Greater China"
will not leave the Taiwan issue dormant, and that will inevitably impact on the American position in
the Far East. The dismantling of the Soviet Union has also created on the western edge of China a
series of states, regarding which the Chinese leaders cannot be indifferent. Thus, Russia will also be
much affected by China's more active emergence on the world scene‖ [6, pp.44-45]. Germany, one
of the leaders of the European Union continues its global influence by this union, it is the main
partner of the USA, loyal ally, significant military base, close contributor in the intelligence
activity. The USA supports the claim of Germany being permanent member of the SC. Z.Brzezinski
writes about this: ―For Germany, a commitment to Europe is the basis for national redemption,
while an intimate connection to America is central to its security. Accordingly, a Europe more
assertively independent of America is not a viable option. For Germany, redemption + security =
Europe + America. That formula defines Germany's posture and policy, making Germany
simultaneously Europe's truly good citizen and America's strongest European supporter.‖ [6, p.61].
Main parts of the foreign policy of the USA consists of reinforcement of military forces, to
strengthen the ally with states which support its foreign policy, to lead more severe policy against
more dangerous states, to identify own interests in relationship with allies, former opponents, all
transitional state agencies in the matters concerning to other countries, reinforcement its global
position in relationship with bankrupted countries where different types of dictators are hegemon, to
continue manufacturing and modernization of nuclear weapon despite as if being against to that. Z.
Brzezinski writes about this: ―America stands supreme in the four decisive domains of global
power, militarily, it has an unmatched global reach; economically, it remains the main locomotive
of global growth, even if challenged in some aspects by Japan" and Germany (neither of which
enjoys the other attributes of global might); technologically, it retains the overall lead in the
cuttingedge areas of innovation; and culturally, despite some crassness, it enjoys an appeal that is
unrivaled, especially among the world's youth-all of which gives the United States a political clout
that no other state comes close to matching. It is the combination of all four that makes America
the only comprehensive global superpower‖ [6, p.24]. Analysis shows that the USA‘s tend to
control the world alone can lead to collapse of the UN. Such as, the Russian investigator
T.Neshatayeva brings two main reasons of loss of the League of Nations: 1) the social-economic
condition in 1919-1939 required having a new international political structure. This organization
was not an integrated character, it was centripetal inclined. Member states hegemony was being
reinforced in the world. 2) Legal mechanism of the League of Nations was not complete and it
didn‘t have the ability to resolve conflicts between member states [17, p.14]. The Russian
researcher V.Oleandrov writes that due to League of Nations not having collec- tive power basis,
division of the European countries into defeated and victorious states, attendance of the USA in this
organization and not allowing the USSR to this organization it lost its working ability [13, pp.190191]. If to compare with League of Nations, it can be expected that at the moment the USA‘s or
Russia‘s vetoing to resolutions adopted in the UN in favor of their own geopolitical interests,
intervening to the matters within other states‘ jurisdiction, not complying with international norms
of law, the UN‘s not having power to resolve conflicts among the members can lead to the collapse
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of this organization too. Implementing reforms in the UN is one of the actual matters to prevent this
from happening.
Russia supports the leading role of the UN in ensuring security and keeping the veto right of
the SC permanent members. President of Russia V.Putin declared on his speech in the 58th session
of the GA in 2003: ―The main value of the UN school is that it doesn‘t have any alternative on
establishment of the security of mankind, fairness and prosperous world‖ [27, pp.9-20]. The UN
Resolutions about the global security show that it is multilateral system on ensuring the
international security. No accepting the NATO centralism policy Russia prefers OSCE‘s role on the
matter of security in the continent, The Commonwealth of Independent States (CIS‘s) role on
―resolution‖ of the conflicts in former Soviet region or ―adjustment‖ of conflicts alone. The Central
Caucasus remains in the center of attention of Moscow in terms of ensuring security. Its diligence in
sending the UN peacekeepers to the conflict region, mediation in resolving the conflicts in the
region and being co- chair for the Minsk group of the OSCE.
After collapse of the USSR the USA got great influence in the Southern Caucasus region
along with Russia. Russia gives priority to Armenia among the Southern Caucasus states and signs
agreements with it in military field. The Russian researcher N. Nartov writes: ―The USA‘s
assistance to Ukraine, Azerbaijan, Georgia republics aimed to weaken the centralism policy of
Russia‖ [16, p.268]. The Russian researchers S. Jilchov and I. Zonn write: ―One of the main tools of
foreign policy of the USA is to put pressure on regions with the pretext of developing of democracy
and human rights‖ [11]. There are different opinions among the USA researchers on explanation of
as- sistance of the USA to the newly independent states. Most of the American researchers states
that the USA doesn‘t have any strategic interest in Central Asia which doesn‘t have so much energy
re- sources and in Caucasus and its policy is aimed to reinforcement of democratic institutions,
research of the energy resources, adjustment of the regional conflicts [10, p.241].
The economic strategy is one of the main priorities of the foreign policy of the USA and
appropriation of hydrocarbon resources of Caspian Sea turns the Southern Caucasus into the
constituent part of the USA‘s policy in the Caspian region. The same time, one of the main goals of
the USA‘s policy in Southern Caucasus is to force out Russia from the region as a geopolitical rival.
The USA gives priority to relations especially with Azerbaijan in all directions of international
relations in the Southern Caucasus region [6, p.121]. The former counselor of the president of the
USA on national security Z.Brzezinski explained the reason of his frequent visit to Azerbaijan in
conversation of him and his accompanying persons with president of Azerbaijan Ilham Aliyev: ―It
is not coincidence that we have chosen Azerbaijan as the main companion of the USA in this
region. We really admit that Azerbaijan is an important country for the US and understand it well‖
[2, p.36]. Chine is the most potential rival of the USA for its economic potential being in the third
place after the USA and Russia. The Chinese army is considered the world's first (2.5 million)
number [21, pp.3-8]. Corporations, charity organizations in the USA spending a lot of resources
for researching China [22, p.362]. The United States tries to keep China under its control like he
tries to do with Russia by strengthening in Central Asia. Most of Central Asia are participants of the
program of ―Partnership for peace‖, some of them try to become full right member of the NATO.
China‘s developing international relations with Shanghai Cooperation Organization also can be
explained from this perspective. One of the main strategic targets of the USA is not to allow antiAmerican military and political rapprochement of two great states China and Russia. American
researcher E.Rubinstein writes in his book of ―Russia and America: from rivalry towards to
reconcile‖: ―Russia occupies Eurasia, China will make a coalition with Russia and Iran against
Europe and Japan‖ [9, p.15]. China creat- ing alliance with Russia drives the USA to rely upon
Japan which has got historical contradictions with China to get strength in Asia Pacific region. The
Russian researcher N.Nartov writes about that: ―Japan-China alliance can stop geopolitical
hegemony of the USA in the Asia Pacific region‖ [16, p.272]. Considering China its geopolitical
rival in XXI century, the USA even funds and arms Uyghur separatists in Xinjiang-Uygur
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Autonomous Region for weakening China [8, p.1]. The United States does not recognize Taiwan's
joining China. Thus, contradictions between the USA and China are not seen by only mildness of
China. China and Russia could remove the adoption of potential decision related to crimes of Sri
Lanka Army from the agenda of the SC during the discus- sion of condition in Sri Lanka. Members
of the SC expressed ―critical concern about humanitarian crisis‖ in Sri Lanka in the press release
issued on 13th of May 2009 and called ―all the parties to act on maintaining security of citizens‖.
The Secretary General of the UN Ban Ki Moon was more active in terms of this counteraction.
Press comments of the UN show that the Secretary General several times condemned Sri Lanka
aggression, declared his concern around the humanitarian condition in this country and called Sri
Lanka government to stop the conflict. Besides that, Experts Panel of the UN has been established
and a report about the latest stages of Sri Lanka conflict has been released on 25th of April 2011.
The Panel of Experts requested independent international investigation against abuses in armed
conflicts by declaring that Both Sri Lanka Army and Tamil Eelam‘s liberation forces executed
severe human rights violations. The Secretary General also wanted the investigation and Security
Council‘s acting. The last example of application of veto right by Russia and China is related to the
condition in Syria and oppositions of these two countries. Great Britain and France representative
hoped to get agreement with one resolution when the UN members gathered for discussion of the
matter of Syria on 27th of April 2011. But they faced with resistance of Russia. China was not
happy with this resolution. In June 2011 the Western European countries again tried to discuss the
problem of Syria in the SC. China and Russia explicitly declared that they will not support the SC‘s
ability to stabilize the strategic country in a weak location of the Near East. Russia and China threat
resolutions adopted against Iran in terms of nuclear subject. Because Iran is an important trade
partner of China and Russia. These two countries would apply veto on any resolution allowing
military operation against Iran or would use veto threat to prevent execution of these kind of
resolutions. Australian researcher Robert Hill stated that the Northern Korea is important for China
or Iran is important for Russia and China and this is not within the interest of the all five permanent
members of the SC by stressing that position of each permanent member in important while
discussing a draft resolution [5, pp.17-20].
The state supporting the USA‘s recent policy is Great Britain. It keeps its significance for the
USA. Z.Brzezinski writes about this: ―Britain rejects the goal of political unification. Britain favors
a model of economic integration based on free trade. Britain prefers foreign policy, security, and
defense coordination outside the EC [European Community] framework. Britain has rarely
maximized its influence with the EC. Great Britain, to be sure, still remains important to America. It
continues to wield some degree of global influence through the Commonwealth, but it is neither a
restless major power nor is it motivated by an ambitious vision. It is America's key supporter, a very
loyal ally, a vital military base, and a close partner in critically important intelligence activities. Its
friendship needs to be nourished, but its policies do not call for sustained attention. It is a retired
geostrategic player, resting on its splendid laurels, largely disengaged from the great European
adventure in which France and Germany are the principal actors‖ [6, p.43]. ―France tries to
reinforce its reputation not only in the EU, also in the Mediterranean countries, Northern Africa Marrakesh, Tunis, Algeria. Support of peace and security is led by France contingent in these
regions. From the perspective of France, the main purpose of establishing of the unique and
independent Europe might be unification of Europe under leadership of France and the same time
restrict leading role of the US in European continent. If France want to establish the future Europe
he must involve Germany to his activity for decreasing the role of the USA on dealing with
European matter‖ [6, p.63]. The Russian researcher A.D.Boqaturov writes: ―After a discord
emerged related to Iraq, the USA established a strategic center to research France‖ [22, p.362].
After the Cold War period was over, France didn‘t apply any veto but threated several times by
using this power, prevented unwanted resolutions to be brought to agenda. The most significant
example of that is threat of France to apply veto to any resolution which can lead to a war in Iraq on
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2003 [5, p.16]. Marrakesh applied armed forces against protests in Western Sahara on November
2010. France tried to support to his ally Marrakesh. France can prevent the SC members to adopt
any resolution to investigate crimes of Marrakesh army [5, p.17]. But France prevented the
resolution to be brought into agenda by abusing ―pocket veto‖. Analysis of the activity of the SC
shows that Russia and China abuses ―pocket veto‖ more than other members, it means they prevent
unwanted resolution to be brought into agenda.
Conclusion
According to the UN Charter all the resolutions of the SC are juridical decisions and all
member states must follow this in accordance with the international norms of law. Sanctions and
resolutions are very important in maintaining the security as international legal regulation tool. As
the purpose of the all sanctions is to warn the law violation, application of these tools is lawful.
Because the sanctions make the guilty state follow the norms of law, makes positive effect for
protecting peace and security. The UN members must obey the decisions, resolutions of the SC. By
this way the UN becomes an organization which harms interests of the other states and acts in favor
of the ambitious interests of 5 permanent members. The investigations conducted demonstrate that,
the main faults of the SC are as listed below: The first, veto right of the permanent members and
power coming from this right made the organization non-democratic. Permanent members use the
veto power as a political weapon against each other. The USA is the most active user of the veto
right after Russia. After the collapse of USSR ideological contradictions between Russia and USA
relations were disappeared, but geopolitical discords increased, divergence of opinions emerged in
resolution of international problems, trade, military-political fields, disarmament, regional security,
strategical sta- bility, relations in the UN and other subjects. Analysis of above mentioned facts
reveals that there are geopolitical contradictions among the permanent members of the SC and
permanent members will act in favor of their own interests when the SC plans to make a decision
related to sanction. The economic interests of permanent members also affect decision making.
According to the UN Char- ter mutual recommendations of the SC permanent members are very
important for the common activity. It is written in the 49th paragraph of the Charter: ―The Members
of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided
upon by the Security Council‖ (4). But not having a unanimous opinion among the permanent
members and their acting in favor of their own geopolitical interests by abusing the right of veto
makes the investigation of the matter whether to eliminate of veto or not for adjustment of regional
or international conflicts actual. The second, increase of armament, interest of selling weapons to
the conflicting countries prevents the SC to fulfill its role on adjustment of conflicts. The permanent
members of the Security Council have more weapons and they have interests in selling their
weapons to conflicting states. Therefore, it is not helpful for them to resolve conflicts quickly. The
third, permanent and temporary members of the SC are selected according to the Cold War period‘s
regions. Two permanent members of the SC are the Western European states. They are Great
Britain and France. Africa, Latin America and Caribbean region don‘t have permanent
representatives, although the second one is the second most dense continent. No any Muslim
country has permanent membership right in the Security Council. The fourth, there is inequality
between numbers of members of the SC and GA. The UN has 193 members. The Security Council
is represented by 15 states. Five permanent mem- bers have the veto right. Veto right restricts rights
of other states. Decisions are made in the interests of permanent members.
The General Assembly, where 193 states are represented, has no right to change the Security
Council's decisions.
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Ramilə DadaĢova
BMT-də sülh və təhlükəsizlik məsələləri və veto hüququnun
regional münaqiĢələrin həllinə təsiri
Xülasə
BMT-nin Nizamnaməsinə əsasən Təhlükəsizlik ġurasının bütün qətnamələri hüquqi
qərarlardır və bütün üzv dövlətlər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq bu qərarlara əməl
etməlidirlər. Sanksiyalar və qərarlar beynəlxalq hüquqi tənzimləmə vasitəsi kimi təhlükəsizliyin
qorunmasında çox vacibdir. Sanksiyalar günahkar dövləti qanun normalarına riayət etməyə məcbur
edir, barıĢıq və təhlükəsizliyin qorunmasına müsbət təsir göstərir. BMT üzvləri Tġ-nın qərarlarına
tabe olmalıdırlar. Aparılan araĢdırmalar Tġ-nın əsas nöqsanlarının aĢağıdakılar olduğunu göstərir:
Birincisi, veto hüququndan gələn güc təĢkilatı qeyri-demokratik etmiĢdir. Daimi üzvlər veto
hüququndan bir- birlərinə qarĢı siyasi silah kimi istifadə edirlər. ABġ Rusiyadan sonra vetonun ən
aktiv istifadəçisidir. SSRĠ-nin dağılmasından sonra Rusiya ilə ABġ arasındakı ideoloji ziddiyyətlər
ortadan qalxdı, ancaq geosiyas uyğunsuzluqlar artdı. Yuxarıda göstərilən faktların təhlili göstərir ki,
Tġ-nın daimi üzvləri arasında geosiyasi ziddiyyətlər mövcuddur və daimi üzvlər sanksiya ilə bağlı
qərar verməyi planlaĢdırdıqda, öz mənafelərinə uyğun davranacaqlar. Daimi üzvlərin iqtisadi
maraqları da qərar verməyə təsir göstərir. BMT-nin Nizamnaməsinə əsasən Tġ-nın daimi üzvlərinin
qarĢılıqlı tövsiyələri ümumi fəaliyyət üçün çox vacibdir. Nizamnamənin 49-cu maddəsində
yazılmıĢdır: ―BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının üzvləri Təhlükəsizlik ġurasının qərar verdiyi
tədbirlərin həyata keçirilməsində qarĢılıqlı yardım göstərməyə qoĢulacaqlar‖. Lakin daimi üzvlər
arasında yekdil fikirin olmaması və veto hüququndan sui-istifadə, geosiyasi maraqları naminə
fəaliyyət göstərmələri vetonun ləğvi məsələsini aktual edir. Ġkincisi, silahlanmanın artırılması,
münaqiĢə edən ölkələrə silah satma marağı Tġ-nın münaqiĢələrin tənzimlənməsindəki rolunu yerinə
yetirməsinə mane olur. Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvləri daha çox silaha malikdir və onların
silahlarını qarĢıdurma edən dövlətlərə satma maraqları var. Buna görə də münaqiĢələri tez bir
zamanda həll etmək onlar üçün faydalı deyil. Üçüncüsü, Tġ-nın daimi və müvəqqəti üzvləri ―Soyuq
Müharibə‖ dövründə olan regionlar üzrə seçilirlər. Ġki daimi üzv Qərbi Avropa dövlətləridir. Bunlar
Böyük Britaniya və Fransadır. Afrika, Latın Amerikası və Karib dənizinin (baxmayaraq ki, ən sıx
qitədir) daimi nümayəndələri yoxdur. Heç bir müsəlman ölkəsi Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvü
deyil. Dördüncüsü, Tġ və BaĢ Məclis üzvlərinin sayı arasında bərabərsizlik var. BMT-nin 193 üzvü
var. Təhlükəsizlik ġurasında 15 dövlət təmsil olunur. BeĢ daimi üzv veto hüququna malikdir. Veto
hüququ digər dövlətlərin hüquqlarını məhdudlaĢdırır. Qərarlar daimi üzvlərin maraqlarına uyğun
olaraq qəbul edilir. 193 dövlətin təmsil olunduğu BaĢ Məclisin Təhlükəsizlik ġurasının qərarlarını
dəyiĢdirmək hüququ yoxdur.
Açar sözlər: Təhlükəsizlik Şurası, veto hüququ, daimi üzvlər, ABŞ, Rusiya
Рамила Дадашова
Проблемы мира и безопасности в ООН и влияние права вето на
разрешение региональных конфликтов
Резюме
В соответствии с Уставом ООН все решения СБ являются юридическими решениями, и
все государства-члены должны следовать этому в соответствии с международными нормами
права. Санкции и резолюции очень важны для поддержания безопасности как инструмента
международно-правового регулирования. Поскольку цель всех санкций - предупредить о
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нарушении закона, применение этих инструментов является законным. Потому что санкции
заставляют виновное государство соблюдать нормы закона, положительно сказываются на
защите мира и безопасности. Члены ООН должны подчиняться решениям, постановлениям
СБ. Таким образом, ООН становится организацией, которая вредит интересам других
государств и действует в пользу амбициозных интересов 5 постоянных членов. Проведенные
исследования показывают, что основные недостатки СБ перечислены ниже: Во-первых,
право вето постоянных членов и власть, исходящая от этого права, сделали организацию
недемократической. Постоянные члены используют право вето как политическое оружие
друг против друга. США - самый активный пользователь вето сразу после России. После
распада СССР идеологические противоречия в отношениях России и США были утеряны, но
усилились геополитические разногласия, возникли расхождения во мнениях в решении
международных проблем, торговле, военно-политической сфере, разоружении, региональной
безопасности, стратегической стабильности, отношениях в ООН и других странах. другие
предметы. Анализ вышеупомянутых фактов показывает, что между постоянными членами
СБ существуют геополитические противоречия, и постоянные члены будут действовать в
своих интересах, когда СБ планирует принять решение, связанное с санкциями.
Экономические интересы постоянных членов также влияют на принятие решений. Согласно
Уставу ООН взаимные рекомендации постоянных членов СБ очень важны для совместной
деятельности. В 49-м статье Устава написано: «Члены Организации объединяются для
оказания взаимной помощи в выполнении мер, принятых Советом Безопасности». Но
отсутствие единого мнения среди постоянных членов и их действия в пользу своих
геополитических интересов, злоупотребляя правом вето, делает актуальным исследование
вопроса об отмене вето для урегулирования региональных или международных конфликтов.
Во-вторых, увеличение вооружений, интерес к продаже оружия конфликтующим странам
мешает СБ выполнять свою роль по урегулированию конфликтов. У постоянных членов
Совета Безопасности больше оружия, и они заинтересованы в продаже своего оружия
конфликтующим государствам. Поэтому им нецелесообразно быстро разрешать конфликты.
Третий, постоянный и временный члены СБ выбираются в соответствии с регионами
периода холодной войны. Два постоянных члена СБ - государства Западной Европы. Это
Великобритания и Франция. В Африке, Латинской Америке и Карибском регионе нет
постоянных представителей, хотя второй по плотности континент занимает второе место. Ни
одна мусульманская страна не имеет права постоянного членства в Совете Безопасности. Вчетвертых, существует неравенство между количеством членов СБ и ГА. В ООН 193 члена.
Совет Безопасности представлен 15 государствами. Право вето имеют пять постоянных
членов. Право вето ограничивает права других государств. Решения принимаются в
интересах постоянных членов. Генеральная Ассамблея, в которой представлены 193
государства, не имеет права изменять решения Совета Безопасности.
Ключевые слова: Совет Безопасности, вето, постоянные члены, США, Россия
Redaksiyaya daxil olub: 18.10.2020
Çapa qəbul edilib: 22.10.2020
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Xülasə
1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını fəth etməyə davam
edərək onsuz da əldə edilmiĢ torpaqlar üzərində nəzarəti davam etdirmək üçün militarist siyasət
yürütdü. Bu zaman Ermənistan sərhədyanı və bölgənin ən böyük ölkələrindən biri olan Ġranın
imkanlarından istifadə etməyə çalıĢdı. Ġran Ġslam Respublikası SSRĠ-nin dağılmasından sonra
Qafqazı xarici siyasətini təĢviq etmək üçün yaxĢı bir bölgə kimi gördü və burada gedən proseslərdə
əsas qüvvə olmağa çalıĢdı. Ġran əvvəlcə ədalətli vasitəçi idi, lakin sonra bölgənin hər iki ölkəsi ilə
əlaqələri inkiĢaf etdirən bitərəf qonĢu rolunu oynamağa baĢladı. 1991-ci ildən sonra Ġran və
Ermənistan arasında hərbi əməkdaĢlıq səviyyəsinin inkiĢafı nəzərə çarpır. Mövzunun öyrənilməsi
Ġran Ġslam Respublikasının bölgədəki təhlükəsiz maraqlarının nədən ibarət olduğunu və imzalanmıĢ
sənədlərin ölkələrin hərbi, təhlükəsizlik və gömrük sahəsindəki maraqlarını necə əks etdirdiyini
anlamağa imkan verir.
Mövzunun öyrənilməsində realizm nəzəriyyəsinin metodoloji prinsiplərinə üstünlük
verilmiĢdir və müqayisəli analiz, məzmun təhlili və inventar təhlili metodlarından istifadə
edilmiĢdir. Münasibətlərin inkiĢaf səviyyəsini təyin etmək üçün göstəricilərdən istifadə metodundan
istifadə edilmiĢdir.
Hər Ģeydən əvvəl elmi əsasda Ermənistanla Ġran Ġslam Respublikası arasında hərbi və
təhlükəsizlik sahəsindəki münasibətlərin Ģərtli amilləri müəyyənləĢdirilmiĢ, imzalanmıĢ sənədlər
əsasında əlaqələrin inkiĢaf dinamikası təhlil edilmiĢdir.
Açar sözlər: hərbi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik, gömrük, müqavilə, İran, Ermənistan
1991-ci ildən sonra Ġran Ġslam Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün
Qafqaz vacib bölgələrdən biri kimi önə çıxmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, SSRĠ-nin mövcud
olduğu dövrdə də Qafqaz bölgəsinin yeri Ġran üçün ―təhlükəsizlik idrakı‖ ilə müəyyən olunmuĢdur.
Bu heç də təsadüfi deyildir. Belə ki, hələ Ġranda Pəhləvilər idarəçiliyi dövründə Ġngiltərə, Almaniya,
ABġ kimi dövlətlər SSRĠ-yə qarĢı fəaliyyətlərinin bir qismini Ġran üzərindən həyata keçirməyə
çalıĢmıĢlar. Buna cavab olaraq SSRĠ-i müəyyən dövrlərdə hətta bu ölkənin rəsmi səviyyədə
tanınmıĢ ərazilərinə müdaxilə etməkdən çəkinməmiĢdir. Sovet Ġttifaqı tərəfindən dövlət maraqlarına
uyğun olaraq Ġranda güclənən milli hərəkatlar bu və ya digər Ģəkildə dəstəklənmiĢdir. SSRĠ-nin
Ġkinci Dünya Müharibəsi illərində bu istiqamətdəki fəaliyyətinə toxunan AMEA-nın müxbir üzvü,
tarix elmləri doktoru, professor Musa Qasımlı yazır:
―Ġkinci Dünya müharibəsinin gediĢində Sovet qoĢunlarının beynəlxalq hüquq normalarına
zidd olaraq Ġrana yeridilməsi ilə Moskva özünün geosiyasi mənafeləri uğrunda mürəkkəb və
çoxbaĢlı oyuna baĢladı‖ [7, s.11].
Təbii ki, beynəlxalq siyasi proseslərin sonrakı gediĢatı müharibədən sonra sovet qoĢunlarının
Ġran ərazilərini tərk etməsi ilə nəticələndi. Lakin Ġranın dövlətçilik Ģüurunda dərin izlər buraxmıĢ
oldu.
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XX əsrin 70-ci illərində Ġranda Ģah idarəçiliyinə qarĢı inqilabi prosesin gediĢində də SSRĠ
özünün maraqlarına uyğun olaraq islamçılara nisbətən Ġrandakı kommunistlərə və sol ideologiyanın
təsiri altında olan kürd qüvvələrinə daha çox dəstək vermiĢdir. Amerika Mərkəzi KəĢfiyyat
Ġdarəsinin (CĠA) 14 dekabr 1979-cu il tarixli tam məxfi qrifli sənədlərindən birində bu barədə
məlumat verilmiĢdir. Sənəddən aydın olur ki, inqilab nəticəsində hakimiyyətə gəlmiĢ islamçılar
arasında da SSRĠ ilə əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsinin tərəfdarı olan Ģəxslər olmuĢdur. Məsələn,
Ġranın SSRĠ-dəki səfiri Məhəmməd Mokrinin SSRĠ-Ġran əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsi üçün kilid
Ģəxslərdən biri olduğu qeyd olunurdu [9, s.1-2]. Ölkənin xarici siyasətinin Ruhullah Xomeyninin
ictimai-siyasi baxıĢlarına görə formalaĢmasından və yeni rejimin güclənməsindən sonra isə Ġranda
pozucu fəaliyyətləri gizli Ģəkildə dəstəkləməsi əsas götürülərək SSRĠ inqilab rəhbərliyi tərəfindən
―kiçik Ģeytan‖ adlandırılmıĢ və ya ―ABġ kimi ―Ģeytani güc‖ olaraq xarakterizə edilimiĢdir [12,
s.608]. XX əsrin 80-ci illərinin sonlarına doğru SSRĠ-Ġran münasibətləri nisbətən sakit məcraya
yönəlməyə baĢlasa da, Ġran Ġslam Respublikası Ģimaldan gələ biləcək təhlükəsizlik təhdidlərinə
qarĢı daim hazırlıqlı olmağa çalıĢmıĢdır.
SSRĠ-nin süqutu istənilən halda ilk dövrlərdə Ġran Ġslam Respublikası üçün əlveriĢli vəziyyət
yaratmıĢdı. Ġran Ġslam Respublikası Qafqazı öz xarici siyasətinin həyata keçirilməsi üçün yeni,
əlveriĢli məkan olaraq görməyə baĢlamıĢdır. Digər bir tərəfdən böyük və güclü Sovet Ġttifaqına
nisbətən kiçik ərazili, müstəqilliyini yeni əldə etmiĢ və dəstəyə ehtiyac duyan ölkələrlə qonĢuluq
Ġran üçün daha əlveriĢli idi.
1988-ci ildən etibarən Ermənistan SSR-in Azərbaycan SSR ərazilərinə iddialarının
güclənməsi, 1991-ci ildən sonrakı dövrdə isə Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikası
ərazilərini
iĢğal etmək üçün hərbi təcavüzə baĢlaması Ġranın regional siyasətə daha aktiv Ģəkildə daxil
olmasına imkan yaratmıĢdı. 1992-ci ilin fevral ayının 25-də Ġran Ġslam Respublikasının Xarici iĢlər
naziri Əli Əkbər Vilayəti münaqiĢə tərəfləri arasında vasitəçi olmaq üçün regiona səfər etmiĢ,
Bakıda və Ġrəvanda olmuĢdu. Səfər çərçivəsində Ə.Vilayəti Azərbaycan Respublikasının və
Ermənistanın dövlət rəhbərləri ilə görüĢlər keçirmiĢdi [14, s.205].
1992-ci ilin mart ayında Ġran Ġslam Respublikasının Xarici iĢlər nazirinin müavini Mahmud
Vaezi münaqiĢənin tənzimlənməsi üçün Bakıya və Ġrəvana səfər etmiĢdi [6, s.43]. Mahmud Vaezi
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli üçün təkliflər paketini Ermənistan prezidenti Levon TerPetrosyana təqdim etmiĢdi [5, s.149]. 1992-ci ilin fevral-may ayları ərzində Ġran diplomatiyasının
göstərdiyi cəhdlər nəticəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifələrini icra edən Yaqub
Məmmədovla Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan arasında 1992-ci ilin mayın 7-də görüĢ
təĢkil edilmiĢ, ―Tehran Kommunikesi‖ imzalanmıĢdı. Kommunike beynəlxalq hüquq normalarına
əsaslanmaqla sərhədlərin sabitliyi və qaçqın böhranı ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsini nəzərdə
tuturdu. Lakin sülh barədə ilkin razılaĢmanın əldə olunduğu günün ertəsi erməni qoĢunları ġuĢanı
iĢğal etmiĢdilər.
ĠĢğalçı Ermənistan və əraziləri iĢğal edilmiĢ Azərbaycan Respublikası arasında Ġran
diplomatiyasının sülh yaratmaq istiqamətində göstərdiyi bütün cəhdlərə baxmayaraq erməni
təcavüzünü dayandırmaq mümkün olmamıĢdı.
Ġranın Ermənistanla hərbi əməkdaĢlığa marağının güclənməsinin ABġ baĢda olmaqla NATO
üzvü olan dövlətlərin Qafqaz regionu ölkələri üzərində hərbi təsirlərini artırması fonunda baĢ
verdiyini söyləmək mümkündür.
Ġki ölkə arasında imzalanan sənədlər və müzakirələrlə bağlı məlumatlara əsaslansaq hərbi
əməkdaĢlıq sahəsində sistemli əlaqələrin 2000-ci ildən sonrakı dövrdə gücləndiyini görə bilərik.
Belə ki, 2000-ci il noyabrın 7-də Ermənistanın Müdafiə Naziri və Milli Təhlükəsizlik ġurasının
katibi olan Serj Sarkisyanın Ġran Ġslam Respublikasına səfəri zamanı bu ölkənin rəhbərləri ilə
bölgənin təhlükəsizlik məsələləri geniĢ müzakirə edilmiĢdi [1, s. 82]. Təhlillər göstərir ki, hər iki
ölkə üçün sərhəd və gömrük təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində əməkdaĢlıq vacib
əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusən, Ermənistanın iĢğalı altında olan Azərbaycan Respublikası
35

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

ərazilərində terror təĢkilatlarının təlimləri, fəaliyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlar, bu cür
təĢkilatların iĢğal olunmuĢ ərazilərlə yanaĢı Ermənistan-Ġran sərhədindən də islam respublikasına
sızma ehtimalı Ġran üçün ciddi təhlükələr doğururdu. Məhz bu səbəbdən Ġran Ġslam Respublikası
2001-ci il dekabrın 27-də Ermənistan Respublikası ilə gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq
gömrükdə hüquq pozuntularının qarĢısının alınması, istintaq, pozuculuğa qarĢı birgə mübarizə və
qarĢılıqlı yardım haqqında saziĢin imzalanmasına nail oldu. Tehranda imzalanan, Ermənistan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Ġran Ġslam Respublikası Gömrük Xidmətinin əməkdaĢlıq
və birgə fəaliyyətini nəzərdə tutan saziĢ 2003-cü il sentyabrın 1-də qüvvəyə minmiĢdir [16, s.7].
Müqavilədə gömrük cinayətlərinin qarĢısının alınması, bu istiqamətdə istintaq tədbirlərinin həyata
keçirilməsi və mübarizə sahəsində qarĢılıqlı yardımların edilməsi nəzərdə tutulurdu. Ġki ölkənin
gömrük xidmətlərinin qanunsuz silah, sursat, partlayıcı maddə, radioaktiv maddələrin, ekologiyaya
və əhaliyə ziyan vura biləcək digər maddələrin daĢınması, vacib tarixi, mədəni və arxeoloji əsərlərin
daĢınması sahəsində məlumat mübadiləsi ilə bağlı olan IV maddə xüsusilə maraq doğururdu [16,
s.3]. Çünki, Ermənistanda həm zərərli radioaktiv tullantıların, radioaktiv maddələrin daĢınması,
həm qiymətli tarixi mədəni və arxeoloji dəyəri olan sənəd əsərlərinin oğurlanması, daĢınması və
satıĢı ilə məĢğul olan xüsusi qruplar fəaliyyət göstərirdi.
2001-ci ilin iyulunda Ġran Ġslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali ġurasının Katibi
Həsən Ruhani Azərbaycan və Gürcüstanla yanaĢı Ermənistana da səfər etmiĢdi. Tədqiqatlar göstərir
ki, 2005-ci il təhlükəsizlik sahəsində məsələlərin aktiv müzakirəsi ilə yaddaqalan olmuĢdur. Həmin
ilin fevral ayının 7-9-da Ġran Ġslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali ġurasının katibi
Həsən Ruhaninin dəvəti ilə Ermənistan Təhlükəsizlik ġurasının Katibi, Müdafiə Naziri Serj
Sarkisyanın Ġran Ġslam Respublikasına səfəri zamanı bir sıra təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri, o
cümlədən Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının ərazilərini iĢğalı nəticəsində yaranmıĢ Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsi müzakirə edilmiĢdi [6, v.45-46].
Qeyd etmək lazımdır ki, bu illərdə Ġran Ġslam Respublikası ilə hərbi sahədə əlaqələrini
geniĢləndirməyə çalıĢan Ermənistanın Azərbaycan-Ġran əlaqələrini pozmaq üçün bütün cəhdlərinə
baxmayaraq, Azərbaycanın uğurlu diplomatiyası nəticəsində hərbi sahədə Ġranla əlaqələr yüksək
səviyyəyə çatdırılmıĢdı. Belə ki, 2005-ci ilin aprelində Tehranda Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin attaĢesi fəaiyyət göstərməyə baĢlamıĢ, həmin ilin mayın 14-16-da Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Naziri Ġrana səfər etmiĢ, Ġranın dövlət baĢçısı və müdafiə naziri ilə hərbi
əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılmıĢdı. Ġran Ġslam Respublikasının
Prezidenti M.Xatəmi Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri ilə görüĢdə ―qarĢılıqlı Ģəkildə
daxili iĢlərə qarıĢmadan hər iki ölkənin müdafiə qabiliyyətlərinin gücləndirilməsi üçün hərbi sahədə
də əməkdaĢlığın davam etdirilməsinə tərəfdar olduğunu‖ bildirmiĢdi [6, v.58]. Səfərin sonunda isə
iki ölkənin müdafiə nazirləri ―Azərbaycan Respublikası hökuməti və Ġran Ġslam Respublikası
hökuməti arasında hərbi sahədə əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ‖ imzalamıĢdılar. SaziĢdə aĢağıdakı
sahələrdə əməkdaĢlıq nəzərdə tutulurdu:
-beynəlxalq təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti;
-silahlı qüvvələrin fəaliyyətinin hərbi-texniki və arxa cəbhə təminatı;
-hərbi-iqtisadi fəaliyyət;
-hərbi tarix;
-hərbi tibb və səhiyyə;
-silahlı qüvvələrdə hərbi, mədəni və idman tədbirləri;
-hərbi-mülki əməkdaĢlıq və hərbi-mülki fövqəladə planlaĢdırma;
-qarĢılıqlı razılığa əsasən digər sahə və istiqamətlər [12].
Ermənistanla Ġran arasında təhlükəsizlik sahəsində mühüm sənədlərdən biri cinayətkarların
geri qaytarılması (ekstradisiya) ilə bağlı 2006-cı il iyunun 5-də imzalanan saziĢ olmuĢdur. 19
maddədən ibarət olan sənəddə tərəflərdən biri digərinin tələbi əsasında öz ərazisində olan
cinayətkarları geri verməyi öz üzərinə götürürdü [17, v.2]. Eyni gündə həmçinin Ermənistan
Respublikası və Ġran Ġslam Respublikası arasında mülki və cinayət hüququ sahəsində əməkdaĢlıq
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haqqında saziĢ imzalanmıĢdı. 30 maddədən ibarət olan saziĢ 21 may 2009-cu ildə qüvvəyə
minmiĢdi. SaziĢə əsasən Ermənistan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və BaĢ Prokurorluğu, Ġran
Ġslam Respublikasının məhkəmə orqanlarından diplomatik nümayəndəliklər vasitəsi ilə qarĢılıqlı
yardım istəyə biləcəkdi. Müqavilədə həmçinin mütəxəssislərin mübadiləsi sahəsində də maddələr
vardı [18, v.1-3].
2006-cı ildə Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik
Strategiyası ilə bağlı sənəd hazırlamıĢ və bu sənəddə Ermənistan-Ġran əlaqələri strateji əlaqələr kimi
vurğulanmıĢdı [13].
2006-cı ilin dekabrında Ermənistanın Xarici ĠĢlər naziri Vardan Oskanyanın Ġrana səfəri
zamanı da hərbi əməkdaĢlıq və təhlükəsizlik məsələləri əsas müzakirə mövzularından olmuĢdu. Ġran
Ġslam Respublikasının Ali Təhlükəsizlik ġurasının katibi Əli Laricani ilə keçirilən görüĢdə Ġranın
nüvə proqramları ilə bağlı beynəlxalq təĢkilatların mövqeyi və bu məsələyə Ermənistanın
münasibəti müzakirə edilmiĢdi.
2009-cu ilin martında Ġran Ġslam Respublikasının Xarici ĠĢlər naziri Mənuçöhr Mottəki
Ermənistana səfəri zamanı Milli Təhlükəsizlik ġurasının katibi Artur Baqdasaryanla da görüĢ
keçirmiĢdi [21].
2009-cu ilin aprelində Ermənistanın yeni prezidenti kimi Serj Sarkisyanın Ġrana səfərində əsas
məqsədlərdən biri Qafqazda yaranmıĢ yeni geosiyasi Ģəraitdə Ġranla hərbi və təhlükəsizlik sahəsində
əlaqələrin gücləndirilməsi olmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə Gürcüstanla Rusiya
Federasiyası arasında yaranmıĢ gərgin vəziyyət Ermənistanın əsas müttəfiqi sayılan Rusiya ilə
əlaqələrini xeyli dərəcədə məhdudlaĢdırmıĢdı. Digər tərəfdən həmin ilin martında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin Tehrana səfəri son ümid yerini itirmək istəməyən
Ermənistan üçün arzuolunmaz idi. Qeyd etmək lazımdır ki bu səfər zamanı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Ġran Ġslam Respublikasının Ali Dini Rəhbəri Seyid Əli
Xamneyi, Ġran Ġslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejadla görüĢlər keçirmiĢ, geniĢ
müzakirələr aparmıĢ və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanmıĢdı [4]. Səfər zamanı
S.Sarkisyan Ġran Ġslam Respublikası Ali Təhlükəsizlik ġurasının katibi Səid Cəlili ilə də görüĢmüĢ,
müzakirələr aparmıĢdı [22].
2011-ci ilin mayında Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan və Ġran Ġslam
Respublikasının müdafiə nazirinin müavini Reza Mozaffari Nia arasında hərbi əlaqələrlə bağlı
müzakirələr aparılmıĢdı [13].
Təhlükəsizlik sahəsində 2012-ci ildə də Ermənistan və Ġran Ġslam Respublikası arasında bir
sıra sənədlər imzalanmıĢdı. Belə sənədləridən biri həmin il iyulun 10-da Ermənistan Respublikası
Polisi və Ġran islam Respublikası Daxili ĠĢlər Nazirliyi arasında Ġrəvanda imzalanmıĢ anlaĢma
memorandumu olmuĢdur. 2012-ci il oktyabrın 30-da qüvvəyə minən anlaĢma memorandumu 8
maddədən ibarət idi [19, s.1]. AnlaĢma Memorandumuna uyğun olaraq Ermənistan və Ġran Ġslam
respublikasının müvafiq strukturları cinayətkarların aĢkarlanması və cinayətlərin qarĢısının
alınması, ifĢa olunması sahəsində aĢağıdakı sahələrdə əməkdaĢlığ etməyi üzərlərinə götürürdülər:
1.transmilli mütəĢəkkil cinayətkarlıq və terrorizm,
2.narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin tədarükü, istehsalı, saxlanması, paylanması,
daĢınması, ticarəti və sui-istifadə hallarının qarĢısının alınması və onlara qarĢı mübarizə;
3.daĢınar, mədəni və tarixi dəyərlərin qanunsuz dövriyyəsi;
4.dövlət istiqrazları və qiymətli kağızları, səyahət sənədləri, valyutalar, kredit kartları və digər
qiymətli sənədlərin saxtalaĢdırılması;
5.çirkli pulların yuyulması və ondan əldə olunan gəlirlərin istifadəsi;
6.insan alveri (xüsusən qadın və uĢaq alveri) və qanunsuz miqrasiyaya qarĢı mübarizə;
7.kibercinayətkarlır və telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən
digər cinayətlərin qarĢısının alınması [19, s.1].
Yuxarıda göstərilən sahələrə birgə fəaliyyətin aparılması üçün hər bir tərəf, digər tərəfin tələbi
və ya öz təĢəbbüsü ilə aĢağıdakı tədbirləri görəcəkdi:
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1.Məlumat mübadiləsi və transmilli mütəĢəkkil cinayətdə iĢtirak edən Ģəxslərin və qrupların
müəyyənləĢdirilməsi;
2.Müxtəlif beynəlxalq transmilli mütəĢəkkil cinayətkarlıq, habelə terror qrupları və digər
transmilli mütəĢəkkil cinayətkarlıq qruplarının istifadə etdiyi hər bir və ya hər iki Tərəfin
maraqlarına qarĢı yönəlmiĢ, ən yaxĢı mübarizə praktikasına əsaslanan məlumatların mübadiləsi;
3.MütəĢəkkil cinayətkarlığa, terrorçuluğa və digər cinayət növlərinə qarĢı mübarizə sahəsində
mütəxəssislərin qarĢılıqlı səfərlərinin təĢkili;
4.ĠxtisaslaĢdırılmıĢ təlim kursları, seminar və müzakirələrin təĢkili;
5.Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin yeni növləri, həmçinin narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi üçün istifadə olunan marĢrutlar barədə məlumat mübadiləsi;
6.Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin aĢkarlanması və yoxlanılmasının yeni
üsullarının, habelə narkotik vasitələrlə mübarizə üçün texniki və digər vasitələrin tətbiqi üzrə
təcrübə mübadiləsi;
7.Digər Tərəfin ərazisində cinayət törətdiyinə görə tutulan hər bir Tərəfin vətəndaĢları
haqqında məlumat mübadiləsi;
8.Cinayətlərin aĢkarlanması sahəsində birgə təhqiqatların aparılması;
9.Polislə əlaqəli avadanlıqlar haqqında məlumat və təcrübə mübadiləsi;
10.Tərəflərdən birinin xahiĢi ilə digər Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindən axtarıĢda olan
Ģəxslərin aĢkarlanması üçün tədbirlərin görülməsi;
11.Beynəlxalq Cinayət Polis TəĢkilatı-INTERPOL-un fəaliyyəti çərçivəsində mütəĢəkkil
cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaĢlığın fəallaĢdırılması [19, s.2].
Bütün bunların həyata keçirilməsi üçün birgə iĢçi qrupu və mütəxəssislərin alt komitələrinin
yaradılması ilə bağlı prosedurlar da memorandumda əksini tapmıĢdı. Belə ki, memorandumda
yazılırdı:
―Tərəflər, Ġran Ġslam Respublikası Daxili ĠĢlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik MüĢaviri və BaĢ
Direktoru və Ermənistan Respublikası Polisi BaĢ Qərargahının rəisinin rəhbərlik etdiyi iĢçi qrupun
yaradılması barədə razılığa gəldilər. Hazırkı Memorandumun mükəmməl Ģəkildə yerinə
yetirilməsinə nəzarət etmək və əməkdaĢlığın yeni sahələri ilə bağlı təklifləri nəzərdən keçirmək
üçün iĢçi qrupu hər iki Tərəfin bərabər sayda nümayəndələrindən ibarətdir. ĠĢçi qrupunun iclasları
hər il və alternativ olaraq hər iki ölkənin ərazisində keçirilir. Bəzi hallarda zərurət olduqda qarĢılıqlı
razılıq ilə əlavə növbədənkənar iclas çağırıla bilər‖ [19, s.2-3].
2012-ci ildə Ermənistan Respublikası ilə Ġran Ġslam Respublikası arasında məhkumların
köçürülməsi barədə müqavilə imzalandı. 2017-ci il avqustun 15-də qüvvəyə minən müqavilə
məhkumların bir ölkədən digər ölkəyə göndərilməsinin, bu istiqamətdə danıĢıqların aparılmasının
hüquqi əsaslarını müəyyənləĢdirmiĢdi [20, s.1-3].
Qeyd edək ki, 2013-cü ilə qədərki dövrdə BMT Təhlükəsizlik ġurasının Ġrana qarĢı müəyyən
sanksiyaları iki ölkənin hərbi əməkdaĢlığın müəyyən qədər məhdudlaĢdırmasına və ya qeyri-rəsmi
formada davam etdirməsinə səbəb olmuĢdur. Lakin 2013-cü ildə bu sanksiyaların bir qisminin
qaldırılması əlaqələrin gücləndirilməsinə Ģərait yaratmıĢdı [13]. Nəticədə 2015-ci ilin əvvəllərindən
etibarən əməkdaĢlığın iki ölkə arasında inkiĢaf etdirilməsinin yeni imkanları barədə diplomatlar
səviyyəsində danıĢıqlar fəallaĢmıĢ, 2015-ci ildə Ġran Ġslam Respublikasının Xarici iĢlər naziri
Məhəmməd Cavad Zərif Ermənistan rəhbərliyinin dəvəti ilə bu ölkəyə səfər etmiĢdi [15, s.75].
Bunun ardıcan 2015-ci ilin mayın sonlarında Ermənistan Respublikası Müdafiə nazirinin birinci
müavini David Tonoyan Ġrana səfər etmiĢdi. Tonoyan Ġranın Müdafiə naziri Hüseyn Dehqan və
onun müavini Firuz Məsih Puri ilə görüĢlər keçirmiĢ, hərbi sahədə əməkdaĢlıq imkanları müzakirə
edilmiĢdi. Apardığımız təhlillər göstərir ki, 2015-2018-ci illərdə Ġran Ġslam Respublikası ilə hərbi və
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaĢlığın gücləndirilməsi məsələsi Ermənistanda qəbul edilən hökumət
proqramlarının əksəriyyətinə daxil edilmiĢdir. Məsələn, 2016-cı ildə Ermənistanda qəbul edilmiĢ
hökumət proqramında ―Xarici siyasət, diaspora, müdafiə, təhlükəsizlik, fövqəladə hallar, insan
hüquqları, ədliyyə və korrupsiyaya qarĢı mübarizə‖ adlanan bölmədə Ġran və Gürcüstan kimi qonĢu
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ölkələrlə əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi xarici siyasət prioritetlərindən biri kimi önə çəkilmiĢdi [10,
s.23]. 2016-cı il aprelin 27-də Ġranın Müdafiə Naziri Hüseyin Dehqanla Ermənistanın Müdafiə
Naziri Seyran Ohanyan Moskvada görüĢmüĢdülər [8]. Həmin ilin may ayının 24-25 tarixlərində
Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini David Tonoyan Tehrana səfər etmiĢ, burada Ġranın müdafiə
naziri Hüseyn Dehqan və onun müavini Firuz Məsihpurla görüĢlər keçirmiĢdi. O həmçinin səfər
çərçivəsində Texnologiya və Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin Malik Əjdər Universitetində
olmuĢdur. O zaman mətbuatda yayılan xəbərlərin analizi tərəflərin gələcək hərbi təmaslarını
gücləndirməsi ilə bağlı müzakirələr apardığını deməyə əsas verir. Həmin ilin iyununda Ermənistan
Müdafiə Nazirinin müavini Movses Hakopyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Ġrana bir neçə
dəfə səfər etmiĢdir [8]. Bu səfər zamanı erməni nümayəndə heyəti Ġranın hərbi sənaye sahəsində ən
güclü və tanınmıĢ istehsalçılarından olan ETKA fabriklərində və mağazalarında olmuĢ, bu Ģirkətin
rəhbəri Mehdi Karbala ilə görüĢmüĢdür. Mənbələrdə göstərilir ki, səfər anlaĢma memorandumunun
və məxfi saxlanılan bir sıra müqavilələrlə nəticələnmiĢdi [13].
May ayında isə ETKA Ģirkətinin rəhbərliyi Ġrəvana səfər etmiĢ və Ermənistanın müdafiə
naziri Vigen Saqsyanla görüĢmüĢdü. Doğrudur, ETKA silah istehsalçısı olan Ģirkət deyil, o əsasən
hərbi geyimlərin istehsalı və hərbi infrastrukturun (həbri təyinatlı binalar, müdafiə tikililəri, səhra
çadırları və s.) qurulması sahəsində ixtisaslaĢmıĢdır. Bu baxımda Ģirkət Ermənistanla təmaslarını
açıq Ģəkildə davam etdirməkdən çəkinməmiĢ və verilən dəstəyin Azərbaycana qarĢı yönəlmədiyini
əsaslandırmağa imkan vermiĢdir.
2016-cı ilin oktyabrında Ġran Müdafiə Nazirinin müavini Nəsrullah Kələntəri Ermənistana
səfər etmiĢ və iki ölkə arasında hərbi əməkdaĢlıq məsələlərinin müzakirəsi yenilənmiĢdir. Nəsrullah
Kələntəri bu səfəri zamanı Ermənistanın müdafiə naziri Vigen Sarqisyan, onun müavini David
Tonoyan, Müdafiə Nazirliyi nəscində Dövlət Hərbi-Sənaye Komitəsinin sədri David Pakçanyanla
müzakirələr aparmıĢdı.
Sonrakı dövrdə baĢ verən proseslərin təhlili göstərir ki, əldə olunan razılaĢmalar əsasında iki
dövlət arasında hərbi-texniki əməkdaĢlığın inkiĢafı ilə bağlı bir sıra addımlar atılmıĢdır. Məsələn,
2019-cu ilin 25-30 yun tarixlərində Moskva yaxınlığında keçirilən ―Ordu-2019‖ hərbi təchizat
Forumunda nümayiĢ etdirilən Najim-802 radar sisteminin Ġran və Ermənistanın birgə istehsalı
olması ilə bağlı məlumatlar yayılmıĢ, lakin sonradan Ġrəvan Telekommunikasiya Tədqiqatları
Ġnstitutunun direktoru Mxer Markosyan bu barədə məlumatları tam təsdiqləməmiĢ, Najim-802-nin
rəhbərlik Ġnstitut tərəfindən təkmilləĢdirildiyini demiĢ, jurnalistin Ġranın iĢtirakı ilə bağlı sualından
isə verdiyi qeyri-müəyyən bir cavabla yayınmıĢdı [11].
Nəticə
Beləliklə, aparılan tədqiqatlar Ġran Ġslam Respublikası ilə Ermənistan arasında hərbi və
təhlükəsizlik sahəsində əlaqələrin bir sıra xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirməyə imkan verir. Əvvəla
onu qeyd etmək lazımdır ki, Ġran Ġslam Respublikasının Ermənistanda rəsmi səviyyədə hərbi
əməkdaĢlığının üçüncü bir dövlətə qarĢı yönəlmədiyi bəyan olunur. Hərbi və təhlükəsizlik sahəsinin
xarakterindən asılı olaraq iki ölkə arasında imzalanan sənədlərin, eləcə də əməkdaĢlıq məsələlərinin
qapalı xarakter daĢıması əməkdaĢlığın səviyyəsinin sırf elmi metodlar əsasında
müəyyənləĢdirilməsini və indeksləĢdirilməsini istisna edir.
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Эльнур Калбизаде
Правосудие, таможенная, военная и граничная безопасность
в Армяно-Иранских отношениях
Резюме
Обявивший свою независимость в 1991 году Армения, что бы продолжать завоевывать
земли Азербайджана и сохронять контроль на уже завоевованных землях продвинул
милитарическую политику. С этой точкой зрения Армения старалась использовать
возможностями граничащей и одного из самых большой страны региона-Ирана. А Иранская
Исламская Республика после распада СССР видел Кавказ как хорошим регионом для
продвижения внешней политики и старался быть главным в происходящих здесь процессах.
В то же время Иран сначала был справедливым посредником, а после начал играть роль
нейтрального соседа развивающего отношения с обеими странами нейтрального соcеда.
Уровень Военного сотрудничества между Ираном и Арменией после 1991-го года, изучение
отношений развития и снижения происходящих геополитических процессов в этой сфере
являются условиями актуальности темы. С другой стороны, изучение темы дает возможность
понять из чего состоит бесопасные интересы Иранской Исламской Республики в регионе и
понять как подписанные документы отоброжают интересы стран в военной, безопасной и
таможенной сфере между Ираном и Арменией.
В изучение темы были предпочтены методологические принципы теории реализма и
использованы методы сравнительного анализа, контент анализа и инвент анализа. Что бы
определить уровень развития отношений использован метод приминение показателей.
Прежде всего, на научной основе были определены условные факторы отношений в
военной и безопасной сфере между Арменией и Иранской Исламской Республикой,
анализирована динамика развития отношений на основании подписанных документов.
Ключевые слова: военное сотрудничество, безопасность, таможня, договор, Иран,
Армения
Elnur Kalbizade
Justice, customs, military and border security in Armenian-Iranian relations
Summary
After declaring its independence in 1991, Armenia has pursued an aggressive policy to
continue the occupation of territories of Azerbaijan and maintain control in these lands. In this
regard, Armenia has tried to benefit from the Islamic Republic of Iran, as the Islamic Republic of
Iran is a neighbouring country with Armenia as well as one of the biggest states in the region. The
Islamic Republic of Iran, on the other hand, saw the Caucasus as a region where could pursue an
active foreign policy in the post-Soviet period and sought to gain influence in the processes taking
place. Simultaneously, in the early periods, Iran claimed the role of a fair mediator between the
countries of the region, and in the following phases, a neutral neighbour that developed relations
with both sides. Several issues determine the urgency of the study in this area: the level of military
cooperation between Armenia and the Islamic Republic of Iran in the post-1991 period; and the
impact of geopolitical processes on the development and decline of these relations in the following
years.On the other hand, this study allows us to understand the security interests of the Islamic
Repub- lic of Iran in the region, to clarify how the military, security and customs documents, signed
between Armenia and Iran, reflect the interests of the states.
The methodological principles of political realism were preferred as a theoretical framework
for the research of the topic, and the methods of comparative analysis, content analysis and event
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analysis were applied during the study. The new research method – development indicators were
intro- duced and tried to determine the level of development of relations between Armenia and Iran.
For the first time, the military and security relations between Armenia and the Islamic
Republic of Iran were determined on a scientific basis, the development dynamics of relationships
were ana- lyzed based on signed documents, as well as the impact of geopolitical processes on
military- security relations was determined.
Keywords: military cooperation, security, customs, treaty, Iran, Armenia
Redaksiyaya daxil olub: 25.10.2020
Çapa qəbul edilib: 28.10.2020
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RUSĠYA – TÜRKĠYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ ENERJĠ AMĠLĠ
Xülasə
Məqalədə Rusiya ilə Türkiyə arasında müasir dövrdə enerji əməkdaĢlığı araĢdırılır. Enerji
sahəsindəki ikitərəfli münasibətlərin ehtiyacını müəyyən edən amillər, Türkiyə və Rusiyanın enerji
siyasətinin istiqamətləri və prioritetləri öyrənilmiĢdir. Məqalədə Rusiya ilə Türkiyə arasındakı
ikitərəfli enerji layihələri, perspektivləri və qarĢılıqlı asılılığı da təhlil edilmiĢdir.
Ümumilikdə, araĢdırma göstərir ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında bəzi regional məsələlərdə fikir
ayrılıqları olsa da, iki ölkə iqtisadi və enerji əməkdaĢlığında strateji tərəfdaĢlıq kimi qəbul edilir.
Türkiyə neft idxalında qismən Rusiyadan asılı olduğu halda, Rusiaya daha çox qaz idxal və
ixracından asılıdır. Türkiyə yerli enerji mənbələrini inkiĢaf etdirmək və bu asılılığı azaltmaq
niyyətindədir. Bu səbəbdən Türkiyə nüvə enerjisi sahəsində Rusiya ilə sıx əməkdaĢlıq edir.
Türkiyə Rusiya qazının Ukrayna və Belarusiyadan yan keçərək Avropaya nəqlində ən etibarlı
tərəfdaĢ hesab olunur. Türkiyə iki ölkə arasında enerji əməkdaĢlığında tranzit və tədarükçü rolunu
oynayır. QarĢılıqlı enerji asılılığı regional münaqiĢələrin həlli iki ölkə arasında dialoqun
aparılmasını tələb edir.
Açar sözlər: enerji layihəsi, Rusiya-Türkiyə münasibətləri, neft və qaz, nüvə enerji,
əməkdaĢlıq
GiriĢ
Rusiya-Türkiyə münasibətlərində enerji amili beynəlxalq münasibətlər sahəsində əhəmiyyətli
məsələlərdən biridir. Enerji amili müasir beynəlxalq münasibətlərdə gücün əsas elementlərindən
biri kimi çıxıĢ edir. Enerji faktorundan böyük dövlətlər öz məqsədlərinə çatmaq üçün siyasi alət
kimi də istifadə edirlər. Məhz buna görə müxtəlif zamanlarda baĢ verən münaqiĢə və böhranlar
zamanı neft Ģoku (oil shock) yaĢanmıĢ, bu da bütövlükdə beynəlxalq və regional münasibətlərə
ciddi Ģəkildə təsir göstərmiĢdir. Bu baxımdan müraciət olunan tədqiqat mövzusu aktualdır. Rusiya
və Türkiyə regional güc hesab olunmaqla yanaĢı enerji sahəsində strateji tərəfdaĢ hesab olunurlar.
Bu əməkdaĢlığa təsir göstərən amillər sırasında isə Yaxın ġərq və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik
prosesləri ön sırada dayanır. Türkiyə ilə Rusiya arasında enerji sahəsində münasibətlər bir sıra
tədqiqatçıların müraciət etdiyi və beynəlxalq miqyasda keçirilən konfransların mövzusu olmuĢdur.
Bu istiqamətdə T. Babalının, Ġ. Kemaloğlunun, S.Ö.Abbasigilin, T. Demiryol [1, 2, 6, 8] və
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digərlərinin araĢdırmaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünyada mühüm güc elementlərindən biri
hesab olunan enerji amili dövlətlərarası münasibətlərdə zəruri amillərdən biri hesab olunur. Bu
baxımdan Rusiya – Türkiyə münasibətlərində və onun inkiĢafında enerji amilinin mühüm rolu
vardır. Rusiya dünyanın ən böyük enerji mənbələrindən biridir. Rusiya 14.1 milyard ton (103.2
milyard barel) neft ehtiyatına malikdir. Lakin bu ehtiyatların 60 faizi çıxarılması çətin olan
ərazilərdədir.
Rusiyanın təbii qaz ehtiyatları isə rəsmi statistikaya əsasən 47.5 trilyon kubmetrdir. Dünyanın
ən böyük qaz yataqlarına malik olan Rusiyada bu ehtiyatların 75-80 ilə kifayət edəcəyi güman
olunur. Lakin Rusiya öz ehtiyatlarından savayı, Mərkəzi Asiya dövlətlərindən aldığı qazı da ixrac
etməkdədir. Rusiya eyni zamanda böyük kömür yataqlarına malikdir və atom enerjisindən də fəal
istifadə edən dövlətdir [6]. Belə ki, Rusiya dünyada kömür ixracatına görə Ġndoneziya və
Avstriyadan sonra üçüncü dövlətdir [14]. Son illərdə Türkiyə iqtisadiyyatında inkiĢafın baĢ verməsi
onun enerji məhsullarına olan tələbatını daha da artırmıĢdır. Belə ki, Türkiyə iqtisadiyyatı
Avropanın 6-cı ən inkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyatıdır, bu isə enerji sektorunun bütün sahələrinin enerji ilə
təchiz edilməsi zərurətini yaradır. Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlərdə enerji faktorunun
oynadığı rolu tədqiq etmək üçün ilk növbədə Türkiyənin daxili tələbatına nəzər yetirmək lazımdır.
Son dövrlər ərzində Türkiyənin enerji resurslarına olan tələbatında artım müĢahidə olunmuĢdur.
Türkiyənin enerjiyə olan tələbatı 2005-2015-ci illərdə 45 mln. ton və ya 46 faiz artaraq 131 mln. ton
təĢkil etmiĢdir. Yalnız 2015-ci il ərzində Türkiyənin enerji resurslarına olan tələbatı 7 faiz
artmıĢdır. Bu göstərici Türkiyəni enerji resurslarına tələbatın get-gedə azaldığı Avropa Ġttifaqı
dövlətlərindən fərqləndirir [12].
Türkiyədə 2014-cü ilədək kömürə, təbii qaza və neft məhsullarına tələbat artırdı, lakin 2015ci ildə bu tendensiya zəifləməyə baĢladı, kömür və qaza olan tələbat əhəmiyyətli dərəcədə azaldı,
eyni zamanda maye karbohidrogenlərə olan tələb isə artmaqda davam etdi.
Türkiyənin enerji siyasətinin əsas məqsədi yerli enerji mənbələrindən minimum xərclə
istifadə edərək ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə çalıĢmaqdır. Karbohidrogenlərin
davamlı ixracı, xarici bazarlara neft və qaz nəqli marĢrutlarının Ģaxələndirilməsi, nüvə enerjisi üçün
texnologiyaların ixracında maraqlı olan Rusiya, hər zaman Türkiyəni Avropadakı enerji
iĢbirliyindəki əsas tərəfdaĢlarından biri kimi qəbul etmiĢdir. Bu baxımdan Rusiya ilə Türkiyə
arasında enerji sahəsində münasibətləri bir neçə əsas istiqamətlərdə ayırmaq olar:
- enerji ticarəti sahəsində əməkdaĢlığı ən fəal Ģəkildə inkiĢaf etdirmək, ilk növbədə Rusiya
təbii qazının Türkiyəyə tədarükü;
- neft və neft məhsullarının türk boğazlarından tranzitinin davam etdirilməsi və təbii qazın
tranzit imkanlarının nəzərdən keçirilməsi;
- Nüvə enerji, enerji təchizatı və xidmətlər də daxil olmaqla elektrik istehsalı sektoru da daxil
olmaqla, türk enerji sektoruna Rusiyanın birbaĢa investisiyalarının artırılması;
- Rusiyada və üçüncü ölkələrdə karbohidrogen ehtiyatların kəĢfiyyatı və istehsalı üçün birgə
layihələrin həyata keçirilməsi;
Rusiya ilə Türkiyə arasında neft sektorundakı əməkdaĢlıq olduqca çoxĢaxəlidir. Rusiyanın bir
il ərzində ixrac etdiyi 257 milyon ton neftin yalnız 7 milyon tonu Türkiyənin payına düĢür.
Göründüyü kimi, Türkiyə Rusiyanın neft ixracatında çox böyük paya sahib deyil [6].
Rusiya ilə Türkiyə arasında qazın idxalı və ixracı sahəsində də geniĢ əməkdaĢlıq
münasibətləri və imkanları mövcuddur. Türkiyənin yerli qaz ehtiyatı 0.7 mlrd. kub metrdir. Yerli
qaz hasilatı ilə Türkiyənin Turkish Petroleum Corporation (ТPАО) Ģirkəti məĢğul olur. Beləliklə,
aydın olur ki, Türkiyənin Rusiyadan qaz asılılığı 98 faiz təĢkil edir. Türkiyəyə qaz iki əsas marĢrut
ilə - ―Mavi axın‖ vasitəsi ilə və Ukrayna, Dnestryanı, Rumıniya və Bolqarıstan ərazisindən tranzit
kimi istifadə edilməklə ötürülürdü [13]. Türk Ģirkəti TPAO, eyni zamanda neft istehsalı sahəsində
Rusiya Ģirkətləri ilə əməkdaĢlıq edərək, Volqa-Ural bölgəsindəki Baitugansk yatağının iĢlənməsində
iĢtirak edir və Rusiyanın LUKOIL Ģirkətinin iĢtirak etdiyi Azərbaycanın ġahdəniz yatağının
iĢlənməsi üzrə konsorsiumun üzvüdür. Türkiyənin Boğaziçi və Çanaqqala boğazlarından hər il,
43

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

əsasən Rusiya mənĢəli 150 milyon tona qədər xam neft və neft məhsulları keçir. Beləliklə, Türkiyə
dünya neft ticarətində Rusiyanın əsas strateji tərəfdaĢlarından biridir.Qaz sektoru, Rusiya ilə
Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaĢlığın qeyd-Ģərtsiz prioritetidir və eyni zamanda, onun ən həssas
sahələrindən biridir.
Rusiya ilə Türkiyə arasında fəaliyyətdə olan Qərb xətti 1984-cü il sentyabrın 18-də Türkiyə
ilə SSRĠ arasında imzalanmıĢ anlaĢma ilə fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Qərb xətti 14 milyard kubmetr
tutuma malikdir [7]. Türkiyə ilə Rusiya arasında təbii qaz ticarətinin baĢlanğıcı SSRĠ zamanına
gedib çıxır. 1984-cü ildə iki ölkə arasında 25 illiyə bir təbii qaz alqı-satqı müqaviləsi imzalandı. Bu
müqaviləyə əsasən 1997-ci ildən etibarən SSRĠ Bolqarıstan və Rumıniyadan keçən boru xətti
vasitəsi ilə Türkiyəyə təbii qaz tədarük edəcəkdi. Qazın verilməsi 1987-ci ildə 1,5 milyard kubmetr
ilə baĢlamıĢ və 1993-cü ildə 5 milyard kubmetrə çatmıĢdır [2, s.1445].
Hələ 1997-ci ildə Rusiya və Türkiyə ―Mavi axın‖ın tikintisi haqqında müqavilə imzaladılar.
Tərəflər arasında 25 il ərzində 365 mlrd. kubmetr qazın Türkiyəyə nəql edilməsi haqqında razılığa
gəlindi. Burada əsas məqsəd Qara dənizin dibi ilə sualtı kəmərlə qazın daĢınması idi. 2006-cı ildə
Rusiya Prezidenti Putin qazın Türkiyə vasitəsi ilə Cənub-ġərqi Avropaya və Cənubi Avropaya Mavi
axın – 2 vasitəsi ilə daĢınmasını təklif etdi. Ümumiyyətlə, araĢdırmadan məlum olur ki, Türkiyə
enerji məsələsində müstəqil hərəkət edirdi və Avropa Ġttifaqından asılı deyil. Qazın tranzit
məsələləri ilə bağlı rus-türk enerji dialoqunun Türkiyə - Rusiya – Avropa Ġttifaqı üçlük formatında
aparılması da əhəmiyyətlidir [13]. Rusiya qazını alan ölkələr sırasında Türkiyə Almaniyadan sonra
ikincidir. Rusiya ildə 210 milyard kub metr qaz ixrac edir. 2017-ci ildə bunun 30 milyard kub
metrini Türkiyə almıĢdır.
2002-ci ilin dekabr ayında Krasnodarda Arxipo-Osipovka ilə Türkiyənin Samsun Ģəhərini
birləĢdirən ―Mavi axın‖ qaz kəməri istismara verilmiĢdir. 2003-2013-cü illər ərzində ―Mavi axın‖
qaz kəməri ilə 90 mlrd kub metr həcmində qaz tədarük olunmuĢdur [14]. Xəzər dənizi, Qara dəniz
və Mərkəzi Asiya regionları uzun əsrlər ərzində mühüm strateji plazdarmlar hesab olunub.
Regionda nəinki siyasi təsir uğrunda, eyni zamanda resurslar və kəmərlər üzərində nəzarət üstündə
də rəqabət mövcuddur. Bu geosiyasi rəqabət ―Böyük oyun‖ adını almıĢdır. Bu iĢtirakçılar arasında
Rusiya və Türkiyəni fərqləndirmək lazımdır. Onların arasında enerji sahəsində əməkdaĢlıq xüsusi
olaraq diqqəti cəlb edir. Məhz Rusiya – Türkiyə tandemi demək olar ki, bütün Avropanı enerji ilə
təmin edir. ―Mavi axın‖ vasitəsi ilə Rusiya Türkiyənin ərazisindən istifadə edərək, nəinki Avropanı,
eyni zamanda öz tərəfdaĢının bütünlüklə eneriyə olan ehtiyacını ödəyir. 2009-cu il avqustun 6-da
Rusiyanın BaĢ Naziri V. Putinin Ankaraya səfəri zamanı neft, qaz və atom enerjisi sahəsində
əməkdaĢlıq haqqında Rusiya – Türkiyə protokolları imzalandı [16]. Bu səfər zamanı əldə olunan
növbəti razılıq Türkiyənin ―Cənub axını‖ qaz kəmərinin öz sularından keçməsinə icazə verməsi idi.
Bu hadisənin əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, məhz ―Cənub axını‖ dünya enerji dairələrində
Rusiyadan yan keçən Avropa və Türkiyə üçün əhəmiyyət kəsb edən ―Nabukko‖ layihəsinə rəqib
hesab olunurdu. Lakin bu görüĢdə V. Putin və R. T. Ərdoğan bildirdilər ki, ―Cənub axını‖
Nabukkonun tikintisinə mane olmayacaqdır. ―Mavi axın‖ layihəsi Ankaranın Avropaya yolunu
açırsa, ―Mavi axın – 2 ‖ isə öz növbəsində onun Yaxın ġərqə gedən yolunu açırdı.
Mavi axın – 2 ilə Rusiya qazının Türkiyə ərazisi vasitəsi ilə Ġsrailə daĢınması nəzərdə tutulur.
Türkiyə 2011-ci ildə özünün xüsusi iqtisadi zonasında ―Cənub axını‖ qaz kəmərinin inĢasına
icazə verdi. Layihə Qara dənizin Cubqa limanından Bolqarıstanın Varna limanına qədər qaz
kəmərinin tikintisini, oradan isə Ġtaliyaya və Avstriyaya qədər qollarla daĢınmanı nəzərdə tuturdu.
2011-ci ilin dekabr ayında Rusiya və Türkiyə 2025-ci ilədək rus qazının Türkiyəyə daĢınması
haqqında razılığa gəldilər [14]. 2015-ci ilə qədər Rusiyanın Türkiyəyə qaz tədarükü durmadan
artırdı. Rusiya qazı Türkiyəyə Trans-Balkan qaz kəməri və Mavi Axın qaz kəməri (hər birinin gücü
16 milyard kubmetr) ilə daxil olurdu [15].
Rusiya ―Cənub axını‖ qaz kəmərini çəkməkdən imtina etdikdən sonra, ―Türk axını‖ qaz
kəməri layihəsi Rusiya və Türkiyə üçün perspektivli oldu. 2016-cı il oktyabrın 16-da Ticarət və
Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq üzrə QarıĢıq Hökumətlərarası Komissiyanın iclası çərçivəsində bu qaz boru
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kəmərinin inĢasına dair hökumətlərarası müqavilə bağlandı. Müqavilə iki xəttin inĢasını nəzərdə
tuturdu. Rusiyanın bu layihədə əsas məqsədi öz qazını Avropaya ixrac etmək istiqamətində Belarus
və Ukraynaya alternativ axtarmaq, Türkiyə isə enerji sahəsində Rusiya ilə əməkdaĢlığı
geniĢləndirmək, neft və qaz idxal etdiyi dövlətlərin sayını artırmaq və Avropa ilə Asiya arasında
körpü rolunu oynamaqdır [6]. Bu layihəyə görə Türkiyədən Avropaya təbii qaz daĢınması nəzərdə
tutulmuĢ və illik 63 milyard kub metr təbii qaz daĢıyacaq və hər biri 15.75 milyard kub metr həcmə
malik 4 ədəd dənizaltı boru xəttinin inĢası nəzərdə tutulmuĢdur [7]. Ancaq sonrakı razılaĢmaya
əsasən ―Türk axını‖ layihəsində daĢınması planlaĢdırılan qazın miqdarı 31.5 milyard kubmetrədək
azaldıldı.
―Türk axını‖nın reallaĢması ilə Rusiya Avropa bazarlarına qaz ixracının diversifikasiyasını
təmin edəcək; maliyyə vəsaitlərinə qənaət edəcək, çünki ―Türk axını‖ ―Cənub axını‖ndan daha ucuz
alternativdir; geostrateji mövqeyini möhkəmləndirmək üçün əlveriĢli geoiqtisadi gediĢ əldə edəcək;
Ukraynadan asılılığa son qoyaraq qaz ixracını stabilləĢdirəcəkdir [13].
Nüvə enerjisi sahəsində əməkdaĢlıq iki ölkə arasında münasibətlərdə mühüm yer tutur.
Türkiyə eyni zamanda özünün mülki atom sənayesini də inkiĢaf etdirmək niyyətindədir. Türkiyə bu
istiqamətdə əməli addımlar ataraq Rosatomla birlikdə Akkayuda, Aralıq dənizi sahilində dəyəri 20
mlrd dollar olan və tikintisi 2019-cu ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihə haqqında
müqavilə imzaladı [10].
2010-cu ilin may ayında Rusiya və Türkiyə Aralıq dənizi Mersin əyalətində Akkuyu nüvə
stansiyasının inĢası barədə razılığa gəldilər. Layihə, Rusiya AES-2006 layihəsinə görə təzyiqli su
reaktoru ilə 1,2 giqavat gücündə dörd enerji blokunun inĢasını nəzərdə tuturdu. Ġlk türk nüvə
stansiyasının ümumi tikinti dəyəri 20 milyard dollardır.
Qeyd edək ki, Akkuyu AES-in ilk blokunun 2020-ci ildə, qalan 3 blokun isə 2023-cü ilə qədər
hər il ardıcıl olaraq istismara verilməsi nəzərdə tutulmuĢdur [9].
Ġkinci türk AES-i «Sinop» planlaĢdırma mərhələsindədir. Rusiya dəfələrlə bu layihədə iĢtirak
etmək marağını nümayiĢ etdirdi.
Rus Ģirkətləri Türkiyədə qazdan istifadə edərək elektrik enerjisi istehsalına olduqca çox maraq
göstərdilər. Rusiya Türkiyədəki iĢ inkiĢaf imkanlarını öyrənmək üçün Ġnter RAO, Ġnter Rao Turkey
Enerji Holdingi yaratdı. 2012-ci ilin sonunda Ģirkət 478 MVt gücündə olan Türk qaz stansiyası
Trakiyanın 90% -ni satın aldı və 2013-cü ilin may ayında payını 100 faizə çatdırdı. Bu, Türkiyədəki
bütün qaz elektrik enerjisi istehsalının 1 faizdən azını təmin etməyə imkan verirdi.
Beləliklə, uzunmüddətli perspektivdə, Türkiyə ilkin enerji mənbələrinə olan tələbatın kifayət
qədər yüksək artım tempini qoruyacaq və ölkənin enerji balansını Ģaxələndirməyə davam edəcəkdir.
Türkiyədə 2016–2040-cı illərdə enerji ehtiyatlarının istehlakı orta hesabla 2,2 faiz artacaq və 2040cı ilədək 212 milyon ton neft ekvivalenti təĢkil edəcəkdir. Digər enerji mənbələri istehlakında
artımın əsas amillərindən biri elektrik enerjisi sənayesi olacaqdır. Lakin bu sahədə yenidən qurulma
ehtimalı yüksəkdir [15].
Türkiyə enerji Ģahmat lövhəsində heç də sadə fiqur deyildir. Türkiyə Xəzər dənizi qazının
əsas yükboĢaltma məntəqəsi və regional miqyasda qaz Ģəbəkəsinin mərkəzi olmaq niyyətindədir,
eyni zamanda ölkə enerji resurslarının böyük istifadəçisidir. Bu, Türkiyəni mavi qaz ixracatçıları
üçün daha cəlbedici edir.
Beləliklə, 30 illik rus-türk enerji dialoqunun nəticəsində ticarətə əsaslanan strateji tərəfdaĢlıq
münasibətləri yaradıldı. 2015-ci ilin sonlarında Suriyada baĢ verən hərbi əməliyyatlarla əlaqədar
olaraq ―Türk axını‖ və Akkuyu birgə layihələri donduruldu [13].
Enerji amili eyni zamanda Türkiyənin geosiyasi oyunçu kimi əhəmiyyətini artıran əsas
vasitələrdən biridir. Enerji strategiyasının formalaĢmasında əsas məqsəd ilk növbədə Türkiyənin
enerji təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Türkiyənin enerji strategiyası bir neçə prinsipə əsaslanır:
1) Türkiyənin xarici enerji mənbələrindən asılılığını azaltmaq və öz yerli enerji resurslarından
istifadəni inkiĢaf etdirmək;
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2.Ġdxal olunan enerji mənbələrinin diversifikasiyasını təmin etmək və tranzit ölkə kimi rol
oynamaq, ölkənin Ģərqində enerji istahsal edən dövlətlərlə ölkənin qərbində enerjiyə tələbat duyan
ölkələr arasında əlaqələndirici olmaq;
3.Enerji Ģəbəkəsində nüvə enerjisinin payını artırmaq [8].
Türkiyə və Rusiyanın qaz sahəsində əməkdaĢlığı qarĢılıqlı qazanc prinsipinə əsaslanır. Rusiya
ilə Ukrayna arasında 2008-2009-cu illərdə baĢ verən qaz böhranı zamanı və eləcə də Ġran 2007 və
2008-ci illərin qıĢında Türkiyəyə qazın ixracını dayandıranda Rusiya Türkiyəyə əlavə qaz
verilməsində tərəddüd etməyərək onun mümkün qaz çatıĢmazlığını aradan qaldırdı [8].
Türkiyə eyni zamanda Rusiyanın neft və qazını təhlükəsiz surətdə beynəlxalq bazara
çatdırmaq üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Rusiyanın dəniz yoluyla enerjini iqtisadi baxımdan
əlveriĢli olan bazarlara çıxarması üçün Qara dənizdən isti dənizlərə doğru açılan tək qapısı
Türkiyənin Ġstanbul və Çanaqqala boğazlarıdır [3, s.443].
Türkiyə ilə Rusiya arasında qarĢılıqlı enerji asılılığı və enerji sahəsində əməkdaĢlığa
baxmayaraq iki ölkə arasında rəqiblik münasibətləri mövcuddur. Türkiyə Rusiyadan əlavə digər
dövlətlərdən alternativ enerji qaynaqları axtarmağa davam edir və bu mənbələri Ģaxələndirmək
niyyətindədir. Rusiya isə enerji Ģəbəkəsinin yalnız Ukrayna və Belarusla bağlı olmasını deyil, eyni
zamanda Türkiyə ilə də əlaqələndirilməsində maraqlı idi. Lakin Ərəb baharından sonra Yaxın
ġərqdə yaranan siyasi vəziyyət və Qafqazda siyasi gərginliyin artması Rusiyanı bu alternativ
məsələsində daha təmkinli davranmağa vadar edirdi [1].
Türkiyənin enerji mənbələrini Ģaxələndirmək, Rusiyanın isə SSRĠ-dən sonra öz nüfuzunu
yenidən qazanmaq istəməsinin yaradacağı siyasi və iqtisadi iqlim Moskva ilə Ankara arasında
gərginliyə səbəb ola bilər.
Türkiyə AĠ-nin enerjiyə olan tələbatının aradan qaldırılmasında tranzit rolundadır. Türkiyə
ABġ-ın dəstəyi ilə Bakı – Tbilisi – Ceyhan və Bakı – Tbilisi – Ərzurum boru xətləri layihələrini
inkiĢaf etdirərək Rusiyanın maraqlarına qarĢı hərəkət etmiĢdir [1].
AraĢdırma göstərir ki,son on ildə Türkiyə idxal etdiyi 445 milyard kubmetr qazın 245 milyard
kubmetrini Rusiyadan almıĢdır. Rusiyadan sonra Ġran, Azərbaycan, Əlcəzair və Nigeriya kimi
dövlətlərdən də Türkiyə qaz idxal edir [2, s.1444].
Türkiyədə yerli sahibkarlığın inkiĢaf etməsinə baxmayaraq türk iqtisadiyyatı bir sıra
məhsullara tələbat duyur. Buna görə də ölkədə tədiyyə balansında kəsr müĢahidə olunur ki, bu da
ÜDM-ni 5 faiz üstələyir. 2011-ci ildə bu göstərici 10 faizə qalxmıĢdı. Türkiyə neftin 93, qazın isə
97 faizini idxal etdiyi üçün onun ticarət defisiti enerji idxalı ilə əlaqədardır və burada ən böyük
tədarükçü Rusiyadır [11].
Türkiyə dünyada Almaniyadan sonra Rusiya qazını ikinci idxal edən dövlətdir. Türkiyənin
Aksa, Bosphorus kimi bəzi enerji Ģirkətləri Qazpromla əməkdaĢlıq edərək qazın Türkiyə bazarlarına
çatdırılmasını təmin edirdilər [11].
Türkiyə bazarı Rusiyanın neft və qaz Ģirkətləri üçün tamamilə perspektivli hesab olunur.
Türkiyədə ildə neft məhsullarının istifadəsi 19-20 mln. ton təĢkil edir və bu rəqəm mütəmadi olaraq
artmaqdadır. Türkiyənin coğrafi cəhətdən əlveriĢli ərazidə yerləĢməsi də Rusiyanın tranzit ölkə kimi
Türkiyəyə üstünlük verməsini labüd edir. Rusiya bununla Qara dənizdən və boğazlardan istifadə
edərək ən qısa yolla öz yanacağını Avropaya daĢıyır [16].
Türkiyə və Rusiya Qara dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzvləridir. QĠƏT ölkələri
içərisində Rusiya, Rumıniya və Bolqarıstan Türkiyənin baĢlıca ticarət tərəfdaĢlarıdır. Bu baxımdan
Türkiyənin QĠƏT ölkələri ilə ticarətinin 47,9 faizini Rusiya ilə ticarət təĢkil edir. Beləliklə, 1984-cü
ildə təbii qazın ixracı haqqında ilk razılaĢma imzalandıqdan sonra 1996-cı ildə dekabrın 10-da
ikinci təbii qaz idxalı haqqında anlaĢma imzalandı. Ġldə 8 milyard kub metr qazın idxalını nəzərdə
tutan bu razılaĢma 23 illiyinə imzalandı [4, s.746]. Rusiya ilə Türkiyə arasında üçüncü anlaĢma isə
Mavi axın razılaĢması idi. Bu layihə zaman- zaman iki ölkə arasında gərginliyə səbəb olsa da, 2002ci il dekabrın 30-da təslim protokolunun imzalanması ilə fəaliyyətə baĢlamıĢdır.
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2014-cü il dekabrın 1-də Rusiya BaĢ Naziri V.Putunin Türkiyəyə səfəri zamanı təbii qazla
əməkdaĢlıqla bağlı mühüm addım atılmıĢdır. Ukraynada baĢ verən proseslərdən sonra Rusiya ilə
Avropa Ġttifaqı arasında baĢ vermiĢ gərginlik Rusiyanı Türkiyəyə yaxınlaĢdırdı və ikitərəfli qazanqazan (win-win) münasibətləri əsasında əməkdaĢlığa baĢlanıldı. Bu səfər zamanı təbii qazın qiyməti
6 faiz aĢağı salındı və 3 milyard kubmetrlik qazın idxal edilməsi qərara alındı. Bu endirim illik 30
milyard kub metr qaz idxalında Türkiyə üçün 700 milyon dollar təsərrüf etmək demək idi. Bu
zaman ―Cənub axını‖ layihəsindən imtina edilmiĢ və Rusiya prezidenti bundan sonra ―Türk
axını‖na üstünlük verəcəklərini bəyan etmiĢdi. Lakin 2015-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında baĢ
verən təyyarə böhranından sonra bu layihə də qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınmıĢdı [4, s. 747].
Türkiyə - Rusiya münasibətlərində Akkuyu Nuklear Santral layihəsi ən mühüm texniki və
eyni zamanda siyasi ortaq layihədir. Bu layihə ilə Türkiyənin enerjiyə olan ehtiyacının 7/100-nin
ödənilməsi gözlənilməkdədir. Lakin Qərb dünyasında Türkiyənin atom enerjisinə sahib olmasını
istəməyən lobbilər olduğundan bu layihə 2010-cu ildən bəri ləngimələrlə davam edir [5, s.31-32].
Nəticə
Ümumiyyətlə, tədqiqatdan aydın olur ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında müəyyən regional
məsələlərdə fikir ayrılığı mövcud olsa da, iqtisadi və enerji əməkdaĢlığı sahəsində iki dövlət strateji
tərəfdaĢ hesab olunurlar. Türkiyə neft idxalında Rusiyadan qismən asılı olsa da, qazın idxalixracında bu asılılıq daha çöxdur. Türkiyə eyni zamanda yerli enerji mənbələrini inkiĢaf etdirmək və
bu asılılığı azaltmaq niiyyətindədir. Buna görə də Türkiyə nüvə enerjisi sahəsində Rusiya ilə sıx
əməkdaĢlıq edir.
Türkiyə Rusiya qazının Ukrayna və Belarusdan yan keçərək Avropaya daĢınması üçün ən
təhlükəsiz və etibarlı tərəfdaĢ hesab olunur. Ġki dövlət arasında enerji sahəsində əməkdaĢlıqda
Türkiyə həm tranzit, həm də tədarükçü ölkə kimi çıxıĢ edir. Enerji sahəsində qarĢılıqlı asılılığın
olması regional ziddiyyətlərin nizamlanması və həll edilməsi məsələsində iki dövlət arasında
qarĢılıqlı dialoqu labüd edir.
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Самира Иманова
Энергетический фактор в российско-турецких отношениях
Резюме
В статье рассматривается энергетическое сотрудничество между Россией и Турцией в
современном периоде. Факторы, обуславливающие необходимость двусторонних отношений
в области энергетики, направления и приоритеты энергетической политики Турции и России
были изучены. В статье также исследуются двухсторонные энергетические проекты между
Россией и Турцией, их перспективы и взаимозависимость.
В целом исследование показывает, что, хотя между Турцией и Россией существуют
разно- гласия по некоторым региональным вопросам, две страны считаются стратегическими
парт- нерами в экономическом и энергетическом сотрудничестве. Хотя Турция частично
зависит от России в импорте нефти, она больше зависит от импорта и экспорта газа. Турция
также намерена развивать местные источники энергии и снижать эту зависимость. Поэтому
Турция тесно сотрудничает с Россией в области атомной энергетики.
Турция считается самым безопасным и надежным партнером по транспортировке
россий- ского газа в Европу в обход Украины и Белоруссии. Турция выступает в качестве
транзитера и поставщика в энергетическом сотрудничестве между двумя странами.
Взаимозависимость энергетики требует диалога между двумя странами по урегулированию и
урегулированию региональных конфликтов.
Ключевые слова: энергетический проект, российско-турецкие отношения, нефть и
газ, атомная энергия, сотрудничество
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Samira Imanova
Energy factor in Russia-Turkey relations
Summary
The article discusses the current energy cooperation between Russia and Turkey. Factors
necessitating bilateral relations in the field of energy, directions and priorities of Turkish and
Russian energy policy were studied. Existing energy projects between Russia and Turkey, their
prospects and interdependence were studied.
In general, the study shows that although there are differences between Turkey and Russia on
certain regional issues, the two countries are considered strategic partners in economic and energy
cooperation. Although Turkey is partially dependent on Russia for oil imports, it is more dependent
on gas imports and exports. Turkey also intends to develop local energy sources and reduce this
dependence. Therefore, Turkey closely cooperates with Russia in the field of nuclear energy.
Turkey is considered the safest and most reliable partner for the transportation of Russian gas
to Europe, bypassing Ukraine and Belarus. Turkey acts as both a transit and a supplier in energy
cooperation between the two countries. The interdependence of energy requires a dialogue between
the two countries on the settlement and settlement of regional conflicts.
Key words: energy project, Russia-Turkey relations, oil and gas, nuclear energy, cooperation
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CƏNUBĠ QAFQAZDA MÖVCUD GEOSĠYASĠ VƏZĠYYƏT: ĠKĠNCĠ QARABAĞ
MÜHARĠBƏSĠNĠN BAġLANMASI, TƏHDĠDLƏR VƏ TƏHLĠLLƏR
Xülasə
Dağlıq Qarabağ Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik və sabitlik üçün ən böyük maneələrdən
biridir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin təxminən 30 ildən bəri baĢlamasına
baxmayaraq, bu münaqiĢənin həlli üçün heç bir qərar verilmədi. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan
torpaqlarının 20% -nin iĢğalının davam etməsi yeni bir müharibə ehtimalını artırırdı. Ermənistanın
baĢqa bir təxribat fəaliyyəti qəfil müharibəyə səbəb oldu. Bu yazıda bu kimi məsələlər dərindən
təhlil edilmiĢdir.
Ümumiyyətlə, həm dünya siyasətindəki, həm də Cənubi Qafqazdakı real vəziyyəti təhlil
edərkən belə bir ümumi tərəf ortaya çıxır: hər hansı bir davranıĢ və ya hərəkət supergüclərin lehinə
deyilsə, onun beynəlxalq qanunlara uyğunluğu arxa plana keçir və bu qüvvələr müvafiq addım
atmır. Yəni böyük güclər özlərini "istisna faktoru" olaraq görürlər. Bu, Böyük Güclərin "Dünya
Düzəni"dir və dünya düzəni beynəlxalq hüquq və qurumlar tərəfindən deyil, əsas geosiyasi
oyunçuların güc potensialının nisbətinə görə təyin olunur. Cənubi Qafqazdakı problemlərə, xüsusən
də Qarabağ məsələsinə eyni kontekstdə yanaĢmaq lazımdır. "Qarabağ məsələsi" nin tam həllinin
Rusiyanın hazırkı maraqlarına uyğun olmadığı qənaətinə gəlmək olar. Çünki Moskva problemdən
yararlanmaq və hər iki ölkənin beynəlxalq fəaliyyətini və regional siyasətini öz səlahiyyətləri
altında saxlamaq istəyir. Bəzi postsovet ölkələrində olduğu kimi Cənubi Qafqaz respublikalarında
mövcud münaqiĢələrin və mübahisələrin birdəfəlik həlli və bölgədə davamlı sülhün bərqərar olması
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Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin uzunmüddətli hədəflərinə cavab vermir. Buna görə
Rusiyanın həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir edəcək ciddi mexanizmləri var. Azərbaycan
bu məsələdəki bütün təsirlərindən istifadə etmiĢdir və bundan sonra da istifadə edəcəkdir. Əlbətdə
qazancı və müvəffəqiyyəti kifayətdir. Sadə dildə desək, Azərbaycan öz oyununu prosesə uyğun
olaraq Ģahmat lövhəsində oynamalı və hər bir hücuma qarĢı yeni bir strategiya
müəyyənləĢdirməlidir. Bu, bir jeopolitik reallıqdır və Azərbaycan təbii ki, strategiyasını
müəyyənləĢdirir. ġübhəsiz ki, cəmiyyəti maraqlandıran suallar çoxdur. Bəs Rusiyanın təzyiqləri
(böyük ehtimalla təhdidlər) qarĢısında nə etmək olar? Ən pis ssenaridə Rusiya ilə müharibə baĢ
verərdi. Türkiyənin müharibəyə qoĢulması ilə bölgə müharibə poliqonuna çevriləcəkdi. Ukrayna və
Gürcüstanda olduğu kimi müqavimət göstərməklə Rusiya qaçılmaz olaraq hərbi müdaxilə edəcəkdi.
Azərbaycan Qarabağ məsələsini tamamilə həll edərək, Ermənistanın bütün iĢğalçı qüvvələrini
qanuni ərazilərindən çıxardı. Rusiya heç bir reaksiya vermədən soyuqqanlılığını qoruyacaqmı?
Türkiyənin Azərbaycana hərbi dəstək verəcəyini düĢünərək Rusiyaya meydan oxumaq siyasi
cəhətdən sadəlövhlük olardı. Əks təqdirdə, bölgə zibilliyə çevriləcək, bütün infrastruktur, layihələr
çökəcək, maddi və mənəvi çöküĢ, kollektiv psixoloji Ģok meydana gələcəkdi. Mövcud geosiyasi
reallığı nəzərə alaraq, Azərbaycan müəyyən risklər daxilində ən yaxĢısını qazandı.
Açar sözlər: Vətən müharibəsi, Dağlıq Qarabağ problemi, Ermənistan, Azərbaycan, öz
müqəddəratını təyinetmə, işğal siyasəti, dövlətlərin mövqeyi
GiriĢ
Müharibə ədalətin pozulduğu anda baĢ verir. Ədaləti tənzimləyən sistem beynəlxalq
hüquqdur. Böyük dövlətlərin isə ədaləti yox, gosiyasi maraqları var. Bu, həmiĢə belə olub, bundan
sonra da olacaq. Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyi təhdid edən və sabitliyi pozan dövlət
Ermənistan, ədaləti bərpa etmək istəyən, öz haqq iĢi uğrunda mübarizə aparan tərəf isə
Azərbaycandır. Lakin bu mübarizə və müharibədə geosiyasi maraqlarını həmiĢə əsas tutan böyük
güclər isə həmiĢə olduğu kimi ədalət mövqeyindən yox, ikili standartlar mövqeyindən çıxıĢ
etməkdədirlər. Təxminən 30 ilə yaxındır, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi öz
siyasi, hüquqi həllini tapmır və ya buna mane olunur. AtəĢkəs haqqında razılıq əldə edildiyi
tarixdən etibarən hər iki ölkədə qarĢı tərəfə münasibətdə ―düĢmən‖ obrazı möhkəm yer aldığına və
tərəflər arasında ―nə sülh, nə də müharibə‖ kimi qeyri-müəyyən vəziyyətin yarandığına görə,
problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli tələb edilməkdədir. Dünyanın aparıcı
dövlətləri bu münaqiĢəyə münasibətdə müxtəlif mövqelərdə dayandıqlarından bu variant da real
nəticə verməmiĢdir. Ermənistan tərəfinin izahına görə, münaqiĢə Dağlıq Qarabağda yaĢayan
ermənilərin öz müqəddəratını (self determination) təyin etmək istəyi və bu istəyin Azərbaycan
tərəfinin güc tətbiq etməklə qarĢısının alınmasına göstərilən cəhdlər nəticəsində baĢ vermiĢdir.
Ermənistan Dağlıq Qarabağ ermənilərini dəstəkləmək məqsədilə münaqiĢəyə qoĢulmuĢ və nəticədə,
―status-quo‖ formalaĢmıĢdır [16, s.271; 17, s.31-32; 18]. Azərbaycan tərəfi isə münaqiĢəni
Ermənistanın aqressiv və iĢğalçı siyasətinin bir nəticəsi olaraq izah edir [5, s.149; 8, s.322]. Belə bir
vəziyyətdə problemin hansı formatda olmasına baxmayaraq, həlli məsələsində maraqlı olan
dövlətlər və beynəlxalq təĢkilatlar münaqiĢə tərəflərinin qarĢılıqlı güzəĢtə getmələrini məqbul hesab
edərək, bunu da xüsusi olaraq vurğulayırdılar ki, konfliktin həllində qalib tərəf ola bilməz və əgər
problemin tənzimlənməsinə beynəlxalq hüquq normaları Ģamil olunmursa, onda tərəflər dil tapıb
barıĢmalıdırlar. ġübhəsiz ki, Ermənistanın bu torpaqlardan xoĢluqla çıxacağı məntiqə uyğun deyildi.
Azərbaycan tərəfi də torpaqlarının heç bir Ģəkildə güzəĢtə getməyəcəyini bütün rəsmi və qeyri-rəsmi
səviyyədə keçirilən görüĢlərdə həmiĢə bəyan etmiĢdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,
Ermənistan tərəfi ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağa digər tərəfdən daha əvvəl gəldiyini və bu torpaqlar
üzərində öz varlığının qanuni olduğunu iddia edir. Əlbəttə ki, məsələyə tarixi reallıqlar prizmasından
baxılarsa, ermənilərin Dağlıq Qarabağa azərbaycanlıların onlardan sonra gəldiklərini və bu
torpaqlar üzərində mövcudiyyətinin qanuni olduğunu iddia etmələrinin heç bir əsası olmadığı ortaya
çıxar. Lakin problemin tarixi həqiqətlər əsasında həlli heç bir vəchlə reallığı əks etdirməz. Heç
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təsadüfi deyildir ki, Ermənistanın bütün dövlət rəhbərləri Dağlıq Qarabağı heç vaxt Azərbaycanın
idarəsinə verməyəcəyini qəti Ģəkildə bildirmiĢdilər. Ermənistanda 2018-ci ilin əvvəllərində baĢ
verən hakimiyyət dəyiĢikliyindən sonra da dövlətin Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətində hər hansı bir
dəyiĢikliyin olmasını və ya münaqiĢənin nizamlanması istiqamətində konstruktiv addımlar atacağını
gözləmək məntiqli görünmürdü. Bu baxımdan Ermənistanın BaĢ Naziri Nikol PaĢinyan da
sələflərinə sadiq qalaraq eyni fikirləri səsləndirməkdən çəkinməmiĢdir. Azərbaycan tərəfi də
torpaqlarının heç bir Ģəkildə güzəĢtə getməyəcəyini bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən
görüĢlərdə bəyan etmiĢdir. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında ―sülh‖
variantının yeri görünmədiyindən, Azərbaycan tərəfinin prizmasından baxıldığında müharibə
vəziyyəti daha real və məqbul variant kimi qəbul edilirdi. Son dövrlərə qədər problem haqlı
olaraq ―labirint‖ olaraq dəyərləndirilir, ―KəĢmir‖ və ya ―Fələstin sindromu‖na bənzədilirdi [5,
s.156; 13, s.112].
Həqiqətən də labirintin giriĢi olsa da, çıxıĢı çətin və yolları dolaĢıq, qarmaqarıĢıqdır. Labirintə
daxil olub müəyyən məsafə qət etdikdən sonra düzgün yolu tapa bilmədikdə giriĢ və çıxıĢın statusu
bərabərləĢir. Beləliklə, çıxıĢ yolu tapmaq ümidi ilə yorulanadək ortada dolaĢmaqdan baĢqa bir yol
qalmır. Bu mənada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ―labirint‖ə
bənzədilməsində doğruluq payı yüksək idi. Sülh danıĢıqlarının inkiĢaf mərhələlərinə nəzər salsaq,
görərik ki, problemin hər dəfə nizamlanması istiqamətində durğunluq yarananda və Azərbaycan
alternativ həll yolları axtarmağa baĢladığı zaman qarĢı tərəf və ya ATƏT-in Minsk Qrupunun
həmsədrləri yeni təkliflər irəli sürərək Azərbaycanın danıĢıqlara olan inamını bərpa etməyə
çalıĢırdılar. DanıĢıqlar həlledici mərhələyə çatdıqda, Ermənistan tərəfinin geri çəkilməsi nəticəsində
bütün proses yenidən durğunluq vəziyyətinə qayıdırdı. MünaqiĢənin həlli yolunda ATƏT-in Minsk
Qrupu nəzdində heç bir irəliləyiĢin olmaması və hər dəfə yenidən durğunluq vəziyyətinə qayıtması,
dolayısı ilə ―Fələstin sindromu‖ və ya ―KəĢmir sindromu‖na çevrilməsi problemin daha uzun illər
davam etməsi və ya ―ani müharibə‖nin baĢ verməsi istiqamətində Ģübhələr oyandırmaqdaydı. Heç
təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan hərbi güc tətbiq etməkdən belə çəkinməyəcəyini hər dəfə
vurğulayırdı. Düzdür, Azərbaycanın hərbi büdcəsini artırması Ermənistan tərəfindən siyasi manevr
olaraq qəbul edilsə də, 8 iyun 2010-cu ildə Hərbi Doktrinanın qəbulu Azərbaycanın bu məsələdə
son dərəcə ciddi olduğunu ortaya qoydu (bu barədə geniĢ məlumat üçün bax: Əd.1) Doktrinada
beynəlxalq hüququn Azərbaycana tanıdığı haqlar çərçivəsində hərbi güc tətbiq edərək iĢğal altında
olan torpaqların qaytarılması təsbit edilmiĢ və bu məsələ dəfələrlə təkrarlanmıĢdır. Lakin
Ermənistan hər dəfə öz havadarlarından mənəvi, siyasi, hərbi dəstək alaraq ənənəvi siyasətini
davam etdirmiĢdir. Məhz ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki, ardıcıl olaraq hər il prezidentlər
və xarici iĢlər nazirləri arasında görüĢlər keçirilirdi. Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı önə sürülən prinsiplər və imzalanan bəyannamələr heç bir nəticə
verməmiĢdir. Bu da hər Ģeydən əvvəl onunla əlaqədardır ki, qoyulan müddəalar ya hər iki tərəfi qane
etmir, ya da bəzi tövsiyələr müsbət qarĢılansa da, bəziləri qəbulolunmaz hal alırdı. Bütün bunlar onu
deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın üzləĢdiyi təcavüz və separatizmə qarĢı dünya dövlətlərinin və
beynəlxalq qurumların mövqeyi qətiyyətli olmamıĢdır. Təcavüzkar dövlət ilə təcavüzə məruz qalan
dövlət arasında heç bir Ģəkildə kompromis ola bilməz. Belə məsələlərdə təcavüzkar dövlətin beynəlxalq
hüquq normalarına əməl etməsi kəskin Ģəkildə tələb edilməli, tələb yerinə yetirilməzsə, təcavüzkar
dövlət cəzalandırılmalıdır.
Burada bəzi məsələlərə xüsusilə diqqət çəkmək istərdik. Məlumdur ki, ATƏT-in Minsk Qrupu
1994-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həllində Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında vasitəçilik etməyi öz üzərinə götürüb. Lakin 30 ilə yaxın davam edən danıĢıqlara
baxmayaraq, Minsk Qrupunun regionda sülh yaratmaq cəhdləri iflasa uğrayıb. Əlbəttə ki, ATƏT
münaqiĢələrin həlli üçün müəyyən səylər göstərib, lakin bu səylərdə ciddi çatıĢmazlıqlar var. Ġlk
öncə qeyd edək ki, ATƏT hökumətlərarası qurum kimi heç bir fövqəladə gücə malik deyil.
Hökumətlərarası sözünün mənası odur ki, ATƏT-in bu quruma üzv olan dövlətlərdəki fəaliyyəti və
missiyası bütün üzvlərin yekdil razılığı, xüsusilə də qurumun fəaliyyət göstərdiyi, yaxud ATƏT-in
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missiyasının həyata keçirildiyi ölkələrin razılığı ilə yerinə yetirilir. ATƏT-in və quruma daxil olan
Minsk Qrupunun fəaliyyətindəki əsas çatıĢmazlıq, onun heç bir tərəfə ziyan vurmamağa
çalıĢmasıdır. Minsk Qrupu neytral olmağa çalıĢıb, lakin bu neytrallıq ona ədalətli və qərəzsiz
olmağa imkan verməyib. Güman edilib ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun Ermənistanı açıq-aĢkar
təcavüzkar adlandırması və bu ölkəni BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinə əməl etməyə
çağırması bu qurumu Ermənistanın gözündən sala bilər. Qeyd edək ki, 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrə əsasən Dağlıq Qarabağda yerləĢən hərbi birləĢmələr qeyd-Ģərtsiz çıxarılmalıdır. Lakin
ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqda dəqiq mövqelərini
bəyan etməkdən çəkinirdilər. Onlar iĢğal amilini qəbul etməkdən boyun qaçırırdılar. Bu qurum çox
vaxt ümumi və qeyri-müəyyən bəyanatlar verir və bir-birinə zidd olan fikirlər səsləndirirdi. Onlar
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı təkliflər verdiklərini iddia edirdilər. Lakin
münaqiĢənin həlli ilə bağlı güclü mövqeyin nümayiĢ etdirilməsi lazım olduqda, Minsk Qrupu
Azərbaycan ilə Ermənistanın bu problemi öz aralarında həll etməli olduğunu və qəbul ediləcək
bütün qərarların qurum tərəfindən dəstəklənəcəyini bildirirdi. Məsələyə belə münasibət və qurumun
məkik diplomatiyasının iflasa uğraması Azərbaycanda haqlı olaraq ATƏT-in Minsk Qrupunun
fəaliyyətinə inamsızlıq yaratdı. Məlum olduğu kimi, danıĢıqlar prosesinə Rusiya, ABġ və Fransa
nəzarət edir. Üstəlik, münaqiĢənin həlli ilə bağlı onların hər birinin öz mövqeyi var ki, bu da
danıĢıqlarda uğur əldə edilməsini çətinləĢdirir. Bu bir həqiqətdir ki, Minsk Qrupunun həmsədr
ölkələri qlobal güc mərkəzlərini təmsil edirlər. Həmin ölkələr təcavüzkara təzyiq etmək üçün
geosiyasi nüfuza malikdirlər. Məsələ burasındadır ki, əsas problem böyük dövlətlərin münaqiĢəni
həll etmək bacarıqlarında yox, onların siyasi iradələrindədir. Minsk Qrupunda Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin həllinə ciddi marağın olmamasının nəticəsidir ki, qurum öz öhdəliklərini yerinə
yetirməyib. Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri sırf münaqiĢənin gərginləĢməsinin qarĢısını almaq
üçün regiona səfərlər ediblər. Beləliklə də onlar daha çox ―münaqiĢənin həlli mexanizmləri‖nin
icrası ilə deyil, ―münaqiĢənin idarə edilməsi‖ ilə məĢğul olublar. Azərbaycan ictimaiyyətində də
həmsədrlərin dəfələrlə regiona səfərləri haqlı olaraq ―turistik ekskursiya‖ kimi qiymətləndirilib [14;
17, s.74]. Həm beynəlxalq təĢkilatların, həm ATƏT-in Minsk Qrupu üzvlərinin, həm də digər
dövlətlərin yeritdikləri ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki, Ermənistan tərəfi problemin real həllinə
yanaĢmaq istəməmiĢ, üstəlik, atəĢkəs rejimini də sıx-sıx pozmuĢdur. Nəticədə 2-5 aprel 2016-cı il
tarixində baĢ vermiĢ müharibə Qarabağ münaqiĢəsinin əslində dondurulmuĢ olmadığını ortaya
qoydu. Düzdür, müəyyən səbəblərdən dövlətlərin, xüsusilə də Rusiyanın müdaxilə etməsiylə
vəziyyət əvvəlki məcrasına qayıtdı. Lakin Ermənistan vəziyyətin həmiĢə bu cür davam edəcəyini
hesablayaraq, yenə də havadarlarından ilham alaraq 2020-ci ilin iyul ayında növbəti təxribata əl
atdı. Əlbəttə, bunun müəyyən səbəbləri var idi:
Əvvəla, Ermənistanın Tovuz istiqamətində sərhəddə təxribat törətməkdə əsas məqsədi ilk
olaraq BaĢ Nazir N.PaĢinyanın təmas xəttindən diqqəti yayındırmağa çalıĢması olmuĢdur.
Ġkincisi, həmin ərazilərdən Azərbaycanın beynəlxalq layihələri olan Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas
ixrac neft boru kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum-Qars, Bakı-Tiflis-Qars və Böyük Ġpək yolu keçir.
Ermənistan yüksəklikləri ələ keçirib öz istəyinə nail olmaq məqsədində idi. Üçüncüsü, Ermənistan
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatının üzvlərinin diqqətini tamamilə fərqli istiqamətə
yönəltmək istəyirdi, amma bunların heç biri alınmadı. Bu hücumların Rusiya və Fransa tərəfindən
təhrik edildiyinə dair iddialar mövcuddur [11; 12]. Amma bunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,
PaĢinyan hökuməti mütləq Ģəkildə böyük dövlətlərin dəstəyini hesaba qataraq və buna inanaraq
―yeni müharibə və yeni torpaqlar‖ Ģüarından yola çıxmıĢ və belə bir hücum reallaĢdırmıĢdır. Daim
böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənəcəyini ümid edən Ermənistan təmas xəttini pozmağa davam
edir, psixoloji baxımdan Azərbaycana zərbə vurmağa çalıĢır və qıcıqlandırma metodlarından
istifadə edirdi. Ermənistanın BaĢ Naziri Nikol PaĢinyanın ―Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə‖ kimi
özündən razı və beynəlxalq hüquqa zidd olan daha sərt bəyanatlar səsləndirməsi və yeni bir macəra
həvəsiylə atdığı yanlıĢ addımlar yeni müharibənin xəbərçisinə çevrildi. Halbuki PaĢinyana qədərki
Ermənistanın dövlət baĢçıları və rəsmiləri həmiĢə münaqiĢənin əsas tərəfləri kimi Azərbaycan və
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Dağlıq Qarabağ olaraq dünyaya çatdırmaq istəyir və müharibənin Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ
arasında olduğunu irəli sürürdülər. Onlar guya Ermənistan tərəfinin danıĢıqlar prosesində
konstruktiv olmaq istədiklərini bildirir, hətta dünya birliyinə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz milli
müqəddəratını təyin etməsini istədiklərini, heç bir ərazi iddialarının olmadığı kimi təqdim edirdilər.
Lakin BaĢ Nazir Nikol PaĢinyanın ―Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə‖ bəyanatı belə demək
mümkündürsə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı etiraf xarakterli iĢğalçı siyasətini
ortaya qoydu. Ermənistan artıq bütün dünyaya özünün necə bir dövlət olduğunu tanıtdı.
2020-ci il 27 sentyabr tarixində Ermənistan tərəfindən atəĢkəsin pozularaq Azərbaycan
torpaqlarına gerçəkləĢdirilən hücum ―ani müharibə‖nin baĢlanmasının iĢarəsi oldu. Qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycanda həm rəsmi səviyyədə, həm də xalqda artan torpaqların qaytarılması
arzusu da bu iĢarənin xəbərçisi idi. Nəticədə Azərbaycan tərəfi əks-hücum gerçəkləĢdirərək iĢğal
altındakı mühüm yerləri, tarixi torpaqları, strateji əraziləri və yüksəklikləri ələ keçirdi. Rusiya və Qərb
dövlətlərinin, beynəlxalq təĢkilatların müharibənin dayandırılması və dərhal müzakirələrə baĢlanmasının
vacib olduğunu bildirmələrinə baxmayaraq, Türkiyə, Pakistan, ġimali Kipr, Ukrayna və s. dövlətlər hər
zaman Azərbaycanın yanında olduqlarını göstərdilər.
―Qarabağ Ermənistandır‖ deyən, ġuĢada yallı oynayıb andiçmə mərasimlərində iĢtirak edən,
iĢğal altındakı torpaqlarda məskunlaĢma aparan və oraya terrorçu qruplar yerləĢdirən, danıĢıqlarda
əldə olunmuĢ razılıqları alt-üst edən Nikol PaĢinyanın məzlum vəziyyətə düĢərək dünya
liderlərindən imdad dilədiyini bütün dünya gördü.
Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan düĢdüyü vəziyyət qarĢısında
ənənəvi psixologiyasından çıxıĢ edərək, Azərbaycanda guya Suriyadan gətirilən muzdlu
döyüĢçülərin, xüsusilə cihadçı qrupların olması ilə bağlı saxta məlumatlar yaydılar. Əsas məqsəd
dünyanın xristian ölkələrinin, xüsusilə də böyük güclərin diqqətini özünə çəkmək və xristian
dövlətlərin Azərbaycana qarĢı səlib yürüĢlərini formalaĢdırmaq idi. Heç təsadüi deyildir ki, Fransa
Prezidenti Emmanuel Makron ―Dağlıq Qarabağda suriyalı cihadçılar məsələsi ‗oyunu dəyiĢdirən‘
çox ciddi reallıqdır‖, – deyərək, Ģantaj mahiyyətli bu məsələnin Avropa ġurasının müzakirəsinə
çıxarılmasının vacibliyi ilə bağlı ənənəvi ermənipərəst mövqeyini ortaya qoydu [10]. Halbuki halhazırda Ġraq, Suriya və Livandan PKK və digər terrorçularının Ermənistana gətirilməsi və daha
sonra Ermənistan tərəfindən iĢğal olunmuĢ Qarabağdakı Azərbaycan torpaqlarına yerləĢdirilməsi,
eyni zamanda muzdlu döyüĢçülərin bölgədəki fəaliyyəti barədə kifayət qədər məlumatlar vardır [9;
15]. Ancaq Fransa və onun kimi düĢünən dövlətlər və dövlət rəsmiləri nədənsə Ermənistanın
özünün terrorçu təĢkilatlarla sıx əlaqədə olduğunu görməzdən gəldilər. Bu məsələdə ATƏT-in
Minsk Qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Fransanın tərəfsiz mövqe nümayiĢ etdirməli olduğu
xüsusilə qeyd edilməlidir.
Burada olduqca təhlükəli bir məqamın olduğuna diqqət çəkmək istərdik. Məlum olduğu kimi,
öldürmək və baĢ kəsmək, terror aktlarına cihad kontekstindən yanaĢaraq ―Allahu Əkbər‖ nidaları altında
öz niyyətlərini gerçəkləĢdirmək din adından yola çıxan terrorçuların baĢlıca qayəsidir. Halbuki islam
dinində haqsız yerə və əsassız Ģəkildə öldürmək əmri qətiyyən yoxdur. Bu, planlı Ģəkildə islam dinini
beynəlxalq arenada qaralamaq və ləkələmək kampaniyasına xidmət edən bir amildir. Məhz ―cihadçı
qruplar‖ kimi təhlükəli bir ifadənin iĢlədilməsi Azərbaycanı qaralamaq kampaniyasına xidmət edən bir
çağırıĢdır. ―Allahu-Əkbər nidaları ilə baĢ kəsən terrorçuların guya Azərbaycanın yanında cəbhədə
xristian ermənilərə qarĢı vuruĢmaları kimi‖ fikirlərin formalaĢdırılması səlib və ya xaçlı səfərlərinin
növbəti bir addımı kimi xarakterizə oluna bilər.
Bundan baĢqa, Ermənistan Türkiyənin və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin də müharibədə
iĢtirakını yalandan qabardaraq saxta xəbərləri dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin media resurslarında
tirajladılar. Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev çox tutarlı, sərrast
cavablar və arqumentlərlə həm cihadçılar məsələsi ilə bağlı, həm də Türkiyənin və Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin də müharibədə iĢtirakı ilə bağlı çox sayda ölkələrin dövlət telekanallarına
müsahibələrdə Ermənistan tərəfinin bütün yalanlarını ifĢa etdi və bu kimi iddiaları ortaya atanları da
ciddi Ģəkildə tənqid etdi.
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Bütün bunlarla yanaĢı, olduqca vacib bir məqama da diqqət çəkməyi məqsədəuyğun hesab
edirik ki, bu da atəĢkəslə bağlı məsələdir. 26 illik atəĢkəs anlaĢmasından sonra siyasi
konyunkturanın yaranması ilə Azərbaycanın Ermənistanın iĢğalı altında olan torpaqlarımızda
irəliləməsi və nəzarəti ələ keçirdiyi bir zamanda regionda kilid önəmə sahib olan Rusiyanın
mövqeyinin necə olacağı hər kəs tərəfindən düĢündürücü idi. Heç təsadüfi deyildir ki, müəyyən
vaxtlarda cərəyan edən toqquĢmalarda və ya qısamüddətli müharibələrdə bir tərəfin üstünlüyü
Rusiyanın ümumi siyasətinin xaricinə çıxmazsa, rəsmi Moskva bu cür toqquĢmaya müvəqqəti
olaraq səssiz qala bilir və ya öz varlığının əhəmiyyətini hiss etdirmək istəyərsə, buna icazə verirdi.
2016-cı ilin aprel ayında gerçəkləĢən ―Dördgünlük müharibə‖də də bunu göstərdi. 27 sentyabrda
baĢlayan Ģiddətli müharibənin 13-cü günündə isə Rusiya təkrar müdaxilə etməyə çalıĢaraq
Ermənistan və Azərbaycanın xarici iĢlər nazirlərini Moskvaya dəvət etdi və tərəfləri atəĢkəs
barəsində uzlaĢdırdı. Oktyabrın 10-da humanitar məqsədlərlə hərbi əsirlər, digər saxlanılan Ģəxslər
və ölənlərin meyitlərinin dəyiĢdirilməsi ilə bağlı humanitar atəĢkəs elan olundu [2]. Cənubi Qafqazı
öz ―arxa baxça‖sı olaraq dəyərləndirən Rusiya baxımından atəĢkəsin təmin edilməsi olduqca vacib
idi. Öz nüfuzunu ortaya qoyması və müharibədə kilid önəmə sahib olduğunu bir daha dünyaya
göstərməsi lazım gəlirdi. Lakin atəĢkəsin müvəqqəti xarakter daĢıdığı onsuz da bəlli idi. Toplantının
ardından 24 saat (və ya daha az) belə keçmədən Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Goranboy, Tərtər və s.
Ģəhər, rayon və kəndlərə Ermənistan ərazisindən raketlər atıldı. Xüsusilə mülki əhalinin hədəf
alındığı, çox sayda insanın öldüyü və yaralandığı ikinci böyük Ģəhər olan Gəncənin vurulması həm
erməni terrorunun yeni bir təzahürü oldu, həm də Rusiyanın xarizmasını cızma məqsədli bir akt
olduğunu ortaya qoydu. Bu hal Ermənistanın sivillərə terror cinayətləri törədəcək qədər zavallı bir
vəziyyətə düĢməsi Ģəklində də xarakterizə oluna bilər. Rəsmi Yerevanın yeganə ümidi rəsmi
Bakının bu hücuma Ermənistan ərazisinə əks-hücumla cavab verməsilə Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi TəĢkilatının dərhal müdaxilə etməsinə fürsət yaratmaq olsa da, əslində rəsmi Moskvanın
nüfuz və xarizmasına ciddi bir zərbə oldu.
AtəĢkəsi elan edən Rusiyanın xarizmasını cızan atəĢkəsin pozulması məsələsi Ermənistanın
amerikanpərəst mövqeyini ortaya qoydu. Heç təsadüfi deyildir ki, Rusiyanın müttəfiqi olan
Ermənistan rəsmi Moskvanın rəqiblərinin dəstəklədiyi bir sima olan Qərb və Soros tərəfindən
dəstəklənən Nikol PaĢinyan tərəfindən idarə olunmaqdadır. Lakin Rusiyanın Qafqazdakı ən önəmli
müttəfiqi olan Ermənistandan əl çəkməsi də mümkün görünmürdü. Sadəcə olaraq PaĢinyanın
iqtidardan uzaqlaĢdırılması planlaĢdırılırdı. Azərbaycan da 1990-cı illərdəki vəziyyətdə deyil,
olduqca güclü bir orduya və silahlara sahibdir. Eyni zamanda Qarabağ müharibəsi xarici iĢlər
nazirləri çərçivəsində həll oluna biləcək bir problem olmayıb, daha geniĢ mahiyyətli bir məsələdir.
Zatən Azərbaycan Ermənistanın atəĢkəsi pozacağını hesab edərək masaya əyləĢdi. Bu, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin də ifadəsi ilə desək, Azərbaycan tərəfindən
Ermənistana verilən Ģans idi. Lakin buna baxmayaraq, Ermənistan atəĢkəsi pozaraq sivillərə hücum
etdi və danıĢıqlar yolu ilə iĢğal etdiyi torpaqları geri qaytarmayacağını göstərmiĢ oldu. ATƏT-in
Minsk Qrupunun müdaxiləsi, xüsusilə də Fransanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında 18 oktyabrda bir
daha müvəqqəti atəĢkəs elan edildi, lakin üstündən 2 dəqiqə belə keçməmiĢ atəĢkəs Ermənistan
ordusu tərəfindən pozuldu [3]. Gərginliyin artmasından sonra bu dəfə ABġ-ın dövlət katibi Mayk
Pompeo da hər iki ölkənin xarici iĢlər nazirlərini öz ölkəsinə dəvət etdi və 23 oktyabrda nazirlərlə
ayrı-ayrılıqda görüĢ keçirdi [7]. Əlbəttə ki, ABġ-ın da məsələyə müdaxilə edəcəyi əslində
gözlənilən bir vəziyyət idi. Lakin bu görüĢmədən sonra 26 oktyabrda üçüncü dəfə atəĢkəsin elan
edilməsindən sonra üstündən 5 dəqiqə keçməmiĢ atəĢkəs yenə də Ermənistan tərəfindən pozuldu
[4]. DöyüĢ meydanında Azərbaycan Ordusu qarĢısında müqavimət göstərə bilməyən Ermənistan bu
dəfə də mülki əhalini hədəf seçdi. Oktyabrın 28-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdədə dinc
əhaliyə qarĢı ―Smerç‖ tipli yaylım atəĢli reaktiv sistemləri ilə raket zərbələri nəticəsində 21 nəfər
həlak oldu, 70-dən çox mülki vətəndaĢ ağır yaralandı. AtəĢkəsi dəfələrlə pozmasına baxmayaraq,
ballistik raketlərlə sivillərə hücum edən, aralarında uĢaqların da olduğu çox sayda insanları qətlə
yetirən Ermənistanın törətdiyi cinayətlər ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri, aparıcı dövlətlər
54

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

və nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən qınanmadı. Lakin Azərbaycan öz qətiyyətini və gücünü
ər meydanında göstərərək, torpaqlarını iĢğaldan qurtarmağa davam etdi. Noyabrın 8-də isə 28 illik
həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi məna daĢıyan ġuĢa
Ģəhəri iĢğaldan azad edildi. ġuĢa azad edildikdən dərhal sonra – noyabrın 9-da Prezident Ġlham
Əliyev 71 kəndin, bir qəsəbənin və 8 strateji yüksəkliyin iĢğaldan azad edildiyi barədə ölkə
ictimaiyyətini məlumatlandırdı. ġuĢanın iĢğaldan azad edilməsi Ermənistanı tamamilə tərk-silah
etdi, onun bütün manevr imkanları çökdü, ölkə və dünya ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını
itirdi. Ermənistanın kapitulyasiya etməkdən baĢqa çıxıĢ yolu qalmadı. Noyabrın 10-da Azərbaycan,
Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baĢ naziri birgə bəyanat imzaladılar. Ermənistan 2020-ci ilin
noyabr ayından dekabrın 1-nə qədər mərhələli Ģəkildə Azərbaycanın iĢğal altında olan Ağdam,
Kəlbəcər və Laçın rayonlarından qoĢunlarını çıxaracağı barədə öhdəlik götürdü. Bəyanatda Rusiya
və Türkiyə silahlı qüvvələrinin sülhməramlı statusda məhdud kontingentlə əraziyə yerləĢdirilməsi
nəzərdə tutulurdu. AnlaĢmadan sonra Rusiya silahlı qüvvələri sülhməramlı statusda Qarabağa
yerləĢdirildi. Bununla birlikdə, ən mühüm amillərdən biri isə budur ki, proses çərçivəsində
Naxçıvan da blokadadan azad olur və Ermənistan ərazisində dəhliz yaradılır. 9-cu maddəyə əsasən,
bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir [6]. Əlbəttə ki, hadisələrin bundan sonra
necə inkiĢaf edəcəyini əlahəzrət Zaman özü göstərəcək.
Nəticə
Ümumiyyətlə, həm dünya siyasətindəki, həm də Cənubi Qafqazdakı real vəziyyəti təhlil
edərkən belə bir məqam ortaya çıxır: hansısa davranıĢ və ya hərəkət supergüclərin xeyrinə deyilsə,
onun beynəlxalq hüquqa uyğun olub-olmaması arxa plana keçir və həmin güclər özlərinə sərf edən
müvafiq addımı atırlar. Yəni böyük güclər özlərini ―istisna faktor‖ kimi görürlər. Bu, Böyük
Güclərin ―Dünya Nizamı‖dır və dünya nizamını beynəlxalq hüquq və institutlar deyil, əsas
geosiyasi oyunçuların güc potensiallarının nisbəti müəyyənləĢdirir. Cənubi Qafqazdakı problemlərə,
xüsusilə Qarabağ məsələsinə də eyni kontekstdə yanaĢmaq lazım gəlir. Belə bir qənaətə gəlmək olar
ki, ―Qarabağ məsələsi‖nin tam həlli Rusiyanın mövcud maraqlarına uyğun deyil. Çünki rəsmi
Moskva problemdən yararlanaraq, hər iki ölkənin beynəlxalq fəaliyyətini və regional siyasətini öz
təsiri altında saxlamaq istəyir. Bəzi postsovet məkanı ölkələrində olduğu kimi, Cənubi Qafqaz
respublikalarındakı mövcud ziddiyyətlərin və münaqiĢəli halların birdəfəlik həll edilməsi, regionda
əbədi sülhün bərqərar olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin uzunmüddətli
məqsədlərinə qətiyyən cavab vermir. Odur ki, Rusiya həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir
göstərmək üçün ciddi mexanizmlərə sahibdir. Azərbaycan bu məsələdə əlindən gələn bütün təsir
imkanlarından istifadə etdi və edəcək. Əlbəttə ki, əldə etdiyi qazanc və uğurlar da kifayət qədərdir.
Sadəcə olaraq, Azərbaycan gediĢata uyğun olaraq Ģahmat taxtasında öz oyununu oynamalı, hər
həmləyə qarĢı yeni bir strategiya müəyyənləĢdirməlidir. Bu bir geosiyasi reallıqdır və Azərbaycan
əlbəttə ki, öz strategiyasını müəyyənləĢdirir. ġübhəsiz ki, cəmiyyəti düĢündürən suallar çoxdur.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır, Rusiyanın təzyiqi (böyük ehtimalla təhdidləri) qarĢısında nə edilə
bilərdi? Ən pis ehtimal olaraq dəyərləndirilərsə, Rusiya ilə müharibə baĢ verəcəkdi. Türkiyənin də
müharibəyə qoĢulması ilə bölgə poliqona çevriləcəkdi. Müqavimət göstərməklə Rusiya Ukrayna ve
Gürcüstana müdaxilə etdiyi kimi mütləq Ģəkildə hərbi müdaxilə edəcəkdi. Nəzərə alsaq ki,
Azərbaycan Qarabağ məsələsini tamamilə həll etdi, Ermənistanın bütün iĢğalçı güclərini öz qanuni
ərazisindən çıxardı. Rusiya heç bir reaksiya göstərmədən öz sakitliyini qoruyacaqdımı? Heç
Ģübhəsiz, yeni bəhanələr taparaq Ermənistanı təhrik edəcək, Azərbaycan da əks-hücum etməklə
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatının üzvü kimi Rusiyayla qarĢı-qarĢıya qalacaqdı.
Nəticə isə aydındır. Türkiyənin Azərbaycana hərbi dəstək verəcəyini düĢünərək Rusiyaya meydan
oxumaq siyasi sadəlöhvlük olardı. Əks təqdirdə, bölgə poliqona çevrilər, bütün infrastrukturlar,
layihələr çökər, maddi və mənəvi çöküntü, kollektiv psixoloji sarsıntı baĢ verərdi. Mövcud
geosiyasi reallığı nəzərə alaraq, Azərbaycan müəyyən risklər çərçivəsində ən yaxĢısını əldə etdi.
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Эмин Шихалиев
Текущая геополитическое положение на Южном Кавказе:
начало второй карабахской войны, угрозы и анализ
Резюме
Нагорно-Карабахская проблема является одним из самых больших препятствий в
вопросе обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Несмотря на то, что с
начала конфликта прошло уже около 30 лет, в вопросе будущего нерешающего конфликта
между Арменией и Азербайджаном возникла неопределенная ситуация. Продолжающаяся
оккупация 20% земель Азербайджана со стороны Армении увеличивалась шансы возгорания
новой войны. Однако следуюущие провакационные действия Армении вызвали внезапную
войну. В статье подробно анализуруются такие вопросы.
В целом, при анализе реальной ситуации как в мировой политике, так и на Южном
Кавказе возникает вопрос: если какое-либо поведение или действие не в пользу сверхдержав,
его соответствие международному праву отходит на второй план, и эти силы делают
соответствующий шаг. То есть великие державы видят себя «фактором исключения». Это
«Мировой Порядок» великих держав, и мировой порядок определяется не международным
правом и институтами, а соотношением силовых потенциалов ключевых геополитических
игроков. К проблемам Южного Кавказа, особенно к вопросу Карабаха, нужно подходить в
том же контексте. Можно сделать вывод, что полное решение «карабахского вопроса» не в
нынешних интересах России. Потому что Москва хочет воспользоваться этой проблемой и
держать под своим влиянием международную деятельность и региональную политику обеих
стран. Как и в некоторых постсоветских странах, единовременное урегулирование
существующих конфликтов и споров в республиках Южного Кавказа и установление
прочного мира в регионе не отвечают долгосрочным целям региональной политики
безопасности России. Поэтому у России есть серьезные механизмы влияния и на Армению, и
на Азербайджан. Азербайджан использовал и будет использовать все свое влияние в этом
вопросе. Конечно, его заработка и успехов хватит. Проще говоря, Азербайджан должен вести
свою игру на шахматной доске в соответствии с процессом и определять новую стратегию
против каждой атаки. Это геополитическая реальность, и Азербайджан, безусловно,
определяет ее стратегию. Несомненно, есть много вопросов, которые волнуют общество. Но
что можно было сделать перед лицом российского давления (вероятнее всего, угроз)? В
худшем случае будет война с Россией. С присоединением Турции к войне регион
превратился в свалку. Сопротивляясь, Россия неизбежно вмешалась бы военным путем. То
же самое, что и интервенция в Украине и Грузии. Учитывая, что Азербайджан полностью
урегулировал карабахский вопрос, он вывел все оккупационные силы Армении со своей
законной территории. Сможет ли Россия сохранять самообладание, не реагируя?
Несомненно, поиск новых оправданий спровоцирует Армению, и Азербайджан будет
противостоять России как члену Организации Договора о коллективной безопасности путем
контратаки. Результат очевиден. Было бы политически наивно бросать вызов России,
полагая, что Турция окажет военную поддержку Азербайджану. В противном случае регион
превратится в свалку, рухнет вся инфраструктура, проекты, наступит материальный и
моральный коллапс, произойдет коллективный психологический шок. Принимая во
внимание нынешнюю геополитическую реальность, Азербайджан добился наилучшего с
определенными рисками.
Ключевые слова: Отечественная война, Нагорно-Карабахская проблема, Армения,
Азербайджан, самоопределение, оккупационная политика, позиция государств
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Emin Shikhaliyev
Current geopolitical situation in the South Caucasus:
the beginning of the second Karabakh war, threats and alaysis
Summary
Nagorno-Karabakh is one of the greatest obstacles to security and stability in the South
Cauca- sus. Despite the fact that the Armenia-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh conflict started about
30 years there was no resolution for this conflict and was not expected until recently. Continuing
occu- pation of 20% of the Azerbaijani lands by Armenia was increasing the likelihood of getting a
new war. Another provocative activity of Armenia caused a sudden war. In this article was analyzed
such issues in depth.
In general, when analyzing the real situation in both world politics and the South Caucasus,
the point arises: if any behavior or action is not in favor of the superpowers, its compliance with
inter- national law goes into the background, and those forces take the appropriate step. That is, the
great powers see themselves as an "exception factor." This is the "World Order" of the Great
Powers, and the world order is determined not by international law and institutions, but by the ratio
of the power potentials of key geopolitical players. The problems in the South Caucasus, especially
the Karabakh issue, need to be approached in the same context. It can be concluded that a complete
solution to the "Karabakh issue" is not in Russia's current interests. Because Moscow wants to take
advantage of the problem and keep the international activities and regional policy of both countries
under its in- fluence. As in some post-Soviet countries, the one-time settlement of existing conflicts
and disputes in the South Caucasus republics and the establishment of lasting peace in the region do
not meet the long-term goals of Russia's regional security policy. Therefore, Russia has serious
mechanisms to influence both Armenia and Azerbaijan. Azerbaijan has used and will continue to
use all its influence in this matter. Of course, his earnings and success are enough. Simply put,
Azerbaijan must play its game on the chessboard in accordance with the process, and define a new
strategy against each attack. This is a geopolitical reality, and Azerbaijan, of course, determines its
strategy. Undoubtedly, there are many questions that concern the society. But what could be done in
the face of Russian pressure (most likely threats)? In the worst case scenario, there would be a war
with Russia. With Turkey joining the war, the region would become a landfill. By resisting, Russia
would inevitably intervene militarily. The same as intervening in Ukraine and Georgia. Considering
that Azerbaijan has completely resolved the Karabakh issue, it has withdrawn all the occupying
forces of Armenia from its legal territory. Would Russia maintain its composure without any
reaction? Undoubtedly, finding new excuses would provoke Armenia, and Azerbaijan would face
Russia as a member of the Collective Security Treaty Organization by counter-attacking. The result
is clear. It would be politically naive to challenge Russia, thinking that Turkey will provide military
support to Azerbaijan. Otherwise, the region would turn into a landfill, all the infrastructure,
projects would collapse, material and moral collapse, a collective psychological shock would occur.
Taking into account the current geopolitical reality, Azerbaijan has achieved the best within certain
risks.
Key words: Homeland war, Nagorno-Karabakh problem, Armenia, Azerbaijan, selfdetermination, occupation policy, the position of the states
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AHMET BEY AĞAOĞLU’NUN ―CUMHURĠYET‖ GAZETESĠNDE YAYIMLANMIġ
MAKALELERĠNĠN MUHTEVASI ÜZERĠNE NOTLAR
Özet
Türk düĢünce tarihinin önde gelen isimlerinden Ahmet Bey Ağaoğlu, modern tarihimizin
alimleri, politikacıları ve yüksek kaĢları arasında eĢsiz bir yer iĢgal ediyor. Ahmet Bey Ağaoğlu,
hayatında kaotik, ortak ve zahmetli olaylardan geçen, mücadele eden, dürüst, ilkeli bir yazar ve
düĢünürdür. Ahmet Bey bir avukat ve tanınmıĢ bir politikacı olmasına rağmen, yorulmadan,
cesaretle ve sürekli yazmayı asla bırakmayan bir gazetecidir. Ahmet Bey'in Ġslam Dünyası, Türk
Dünyası, milli devlet, liberal değerler, aydınlanma, Ermeni Meselesi ve benzeri konularla ilgili
yazdığı makalelerin çoğu bugün hala geçerlidir. Bu arada Ahmet Ağaoğlu, Türk siyaseti ve düĢünce
alanında önemli bir rol oynadı; Azerbaycan ve Türkiye'de basının büyümesinde de büyük baĢarılar
elde etti. ÇeĢitli gazetelerde yayımlanan eserlerinin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi tarafından
yayımlanan makaleler de yazarlık faaliyetlerinde önemli bir kaynak oluĢturdu. Ağaoğlu gazetede
1929-1939 yıllarda "Galeri ve Hindistan", "Serbest Ġnsanlar Ülkesinde", "Devret ve Fert '," Ben
Neyim?'ve "Tanrı Dağında'adlı toplam 227 makale yazdı. Ahmet Ağaoğlu'nun makalelerinde
Türkiye ve dünyadaki sosyal, politik, ekonomik ve kültürel geliĢmeler farklı bir bakıĢ açısıyla ele
alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Ağaoğlu, Azerbaycan, Cumhuriyet gazetesi, gazetecilik, Türkiye
Ahmet Ağaoğlu’nun hayatı ve faaliyetleri
Türk düĢünce tarihinin önemli Ģahsiyetlerinden olan Ahmet Bey Ağaoğlu, yakın tarihimizin
siyaset ve fikir adamları arasında seçkin yere sahiptir. YaĢadığı muhit, içinde yer aldığı ve
gözlemlediği olaylar Ahmet Bey‘in düĢünce hayatının Ģekillenmesinde son derece etkili olmuĢtur.
Onun Ġslam dünyası, Türk dünyası, milli devlet, liberal değerler, aydınlanma, Ermeni meselesi vd.
konular üzerine yazmıĢ olduğu yazıların birçoğu bugün de önemini korumaktadır.
Ahmet Bey Ağaoğlu, 1869 yılında Azerbaycan'ın ġuĢa kentinde doğmuĢtur. Ġlköğrenimini
ġuĢa Rus mektebi, liseyi Tiflis‘te tamamladıktan sonra yüksek eğitim almak için Petersburg'a
gitmiĢ, fakat giriĢ sınavında haksızlığa uğrayınca Paris‘e giderek orada hukuk eğitimi almıĢ, 1894‘te
eğitimini tamamlayarak Tiflis ve Bakü'de hem öğretmenlik yapmıĢ hem de gazetecilik mesleğini
icra etmiĢtir [7, s.784-797]. Ahmet Bey Ağaoğlu, gerek toplumu aydınlatma gerekse düĢüncelerini
kalabalıklara duyurmak maksadıyla gazetecilik faaliyetine üstünlük vermiĢ, Azerbaycan'da
yayımlanan ―Kaspi‖, ―ġarki Rus‖, ―Hayat‖ ve ―Terakki‖ gazetelerinde yazılar yazmıĢtır. ―ĠrĢat‖
gazetesini çıkaran Ağaoğlu, Kafkasya Müslümanlarının sorunlarına geniĢ yer veren makaleler
yazmıĢtır. 1905 Rusyası‘nda Ağa oğlu‘nun da etkin bir Ģekilde katkıda bulunduğu Müslüman basın,
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milli duyguları harekete geçiren bir araçtı [14, s.53].
Ağaoğlu, Kafkasya'da 1905'te Ermeni-Türk çatıĢması patlak verince Müslümanların haklarını
savunmak amacıyla Difai Partisini kurmuĢtur. Rusya'da Türk aydınları üzerinde baskı ve takiplerin
artması sonucunda, 1909‘da Ġstanbul'a iltica etmiĢtir. Türkiye‘ye geldikten bir süre sonra Maarif
MüfettiĢliği ve Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğü yapmaya baĢlamıĢtır. "SebilürreĢad" ve
"Hikmet" gazetelerinde yazılar yayımlayan Ağaoğlu, daha sonra ―Tercüman-ı Hakikat‖ gazetesinin
baĢyazarlığını üstlenmiĢ, Türk milliyetçiliği düĢüncesinin öncülerinden biri olarak Türk Yurdu ve
Türk Ocaklarının kuruluĢunda yer almıĢtır. Ġttihat ve Terakki'ye üye olan Ağaoğlu, 1914 yılında
Meclis-i Mebusan'a Afyon Karahisar'dan milletvekili seçilmiĢtir. 1918‘de Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti kurulunca Ahmet Bey Ağaoğlu, Kafkas Ġslam Ordusunun komutanı Nuri PaĢa‘nın
siyasi danıĢmanı sıfatıyla Azerbaycan‘a dönmüĢtür. Azerbaycan Parlamentosu‘nda milletvekili
olarak görev yapmıĢ, 1918'de Paris Konferansına giderken Ġstanbul‘da Ġngilizler tarafından
tutuklanarak Malta'ya sürülmüĢtür. 1921'de sürgünden kurtulduktan sonra Ankara'ya dönen
Ağaoğlu, Millî Mücadele‘ye katılmıĢ, Matbuat ve Ġstihbarat Umum Müdürü görevine tayin
edilmiĢtir. Bu dönemde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde baĢyazar olarak yazılar yazan Ağaoğlu,
basın yoluyla da milli mücadeleyi desteklemiĢtir. Ağaoğlu, Cumhuriyet döneminde yapılan
modernleĢme hareketlerini desteklemiĢ ve yazdığı yazılarla Türk kimliğine dayalı bir ulus yaratma
projesine hizmet etmiĢtir [12, s.112-113]. 1923 yılında Kars milletvekili olarak meclise girmiĢ,
ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (o dönemdeki ismi Ankara Adliye Hukuk Mektebi)
ders vermiĢtir. 1927 yılında tekrar Kars milletvekili seçilmiĢ ve 1931 yılına kadar bu görevini
sürdürmüĢtür [9, s.140].
Atatürk'ün isteği üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluĢuna katılan Ahmet Bey
Ağaoğlu, fırkanın program ve tüzüğünü yazmıĢtır. Serbest Cumhuriyet Fırkası faaliyetine son
verdikten sonra Ahmet Bey Ağaoğlu arkadaĢlarından farklı olarak Cumhuriyetçi Halk Fırkasına
geri dönmemiĢ, pedagojik faaliyete üstünlük vererek Ġstanbul Darülfünununda müderris olarak
göreve baĢlamıĢtır. Aynı zamanda ―Akın‖ gazetesini de çıkarmaya baĢlayan Ağaoğlu, hükümet
politikalarına karĢı muhalif duruĢ sergilediği için gazetesini kapatmak ve üniversiteden de ayrılmak
zorunda kalmıĢtır.
Ahmet Bey Ağaoğlu 19 Mayıs 1939 tarihinde hayata gözlerini yummuĢtur.
Ahmet Bey Ağaoğlu üzerine yazılmıĢ çok sayıda eserde; yüksek lisans ve doktora tezleri, ilmi
makale ve tebliğlerde onun kiĢiliği, siyasi görüĢleri, düĢünce ve faaliyetleriyle ilgili değiĢik görüĢler
yer almaktadır. Keza yaĢadığı dönemlerde siyasi olayların merkezinde yer alan Ahmet Bey
Ağaoğlu‘nun görüĢleri yaĢanan dönüĢümlerin etkisiyle değiĢkenlik kazanmıĢtır.
Peyami Safa, Ahmet Bey Ağaoğlu‘nu ―Paris‘te veya Londra‘da doğmuĢ en büyük fikir adamı
kadar zekâ çevikliğine ve müsamahasına sahip‖ bir düĢünce insanı, aynı zamanda ―Erzurum‘da
veya Konya‘da doğmuĢ en milliyetçi Türk kadar da Türk‖ olarak karakterize eder, Garp düĢünce
sistemini benimsemiĢ bu büyük Ģahsiyetin kendi kimliğine sımsıkı bağlı olduğuna vurgu yapar.
Türklüğe bağlılık, Ahmet Bey‘i; evrensel değerleri ve insan mefhumunu merkeze koyan bir
düĢünce insanı olma özelliğinden uzaklaĢtırmaz. Ġlk bakıĢta birbirinin zıttı olarak telakki edilen bu
iki değer Ahmet Ağaoğlu‘nun düĢünce ve ruh dünyasında bütünleĢerek yeni bir mana kazanır [10,
s.434-444].
Ahmet Bey Ağaoğlu‘nun kaleminden çıkan, çok zengin içerikli ve geniĢ yelpazeye dağılan
yüzlerce makalesi dahil olmak kaydıyla bugüne kadar tam içerikli bibliyografisi
yayımlanamamıĢtır. Ölümünden 80 yıl geçmesine rağmen böyle bir çalıĢmanın yapılmamasını
Türklük çalıĢmaları adına bir kusur olarak değerlendirebiliriz.
Ahmet Bey Ağaoğlu’nun ―Cumhuriyet‖ gazetesinin muhteva analizi üzerine.
Cumhuriyet Gazetesi
Cumhuriyet rejimiyle birlikte doğan ve yayın politikasını bu amaçlarla yürüten ―Cumhuriyet‖
gazetesi, 1920‘li ve 1930‘lu yılların sosyal, kültürel ve siyasal hayatını günümüze yansıtması
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açısından önemli bir kaynak niteliğindedir. Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulmasına tanıklık eden
―Cumhuriyet‖ gazetesi, Ġstanbul‘da Yunus Nadi tarafından 7 Mayıs 1924 yılında yayımlanmaya
baĢlamıĢtır. Gazete, Cumhuriyet rejiminin benimsetilmesi ve yerleĢtirilmesi misyonu taĢıyan bir
yayın politikası izlemiĢ, Ġstanbul‘da Cumhuriyet rejiminin en yetkili sözcüsü olmuĢtur. Gazetenin
ismi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiĢtir. Falih Rıfkı Atay, Atatürk‘ün Cumhuriyet‘i
kendi gazetesi saydığını belirtmiĢtir [13, s.162].
Kurucusu Yunus Nadi, 7 Mayıs 1924 günü yayımlanan ilk sayısında, gazetenin hedefi ve
ilkelerini ise Ģu sözlerle açıklamaktadır: ―Cumhuriyet memlekete mal olmuĢ bir fikirdir. Biz onun
temsilcisi ve koruyucusuyuz. Bu temel düĢünce göz önünde tutulduktan sonra kesin olarak söyleriz
ki gazetemiz ne hükümet gazetesi ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet sadece Cumhuriyetin,
bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve
esaslarını yıkan ve yıkmaya çalıĢan her kuvvetle mücadele edecektir. Memlekette her anlamı ile
gerçek bir demokrasi kurulması için gazetemiz bütün varlığı ile çalıĢacaktır. Memlekette halkın
halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz. BaĢka bir
kuvvetin değil‖[16]. Gazetenin, Atatürk ilkelerine bağlılığı ve Türk devrimlerini savunan görüĢleri,
basın tarihindeki seçkin yerini kazanmasında etkili olmuĢtur.
―Cumhuriyet‖ gazetesi ilk döneminde daha çok sosyal, kültürel ve fikri meselelere ağırlık
vermiĢtir. Bu çerçevede bilimsel makalelerden aktüel tartıĢmalara kadar çok sayıda fikri tartıĢma ve
makaleler bulmak mümkündür. Gazetenin yazar kadrosu arasında baĢta gazetenin sahibi ve
kurucusu Yunus Nadi olmak üzere Ahmet Bey Ağaoğlu, Aka Gündüz, Halit Ziya UĢaklıgil, Abidin
Daver, Peyami Safa, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mustafa ġekip Tunç, Burhan Toprak, Adnan
Adıvar, Akil Muhtar Özden, Kemal Salih Sel ve Yavuz Abadan gibi tanınmıĢ bilim adamları,
gazeteci, Ģair, yazar ve akademisyenler sürekli yazılarıyla yer almıĢtır [15, s.209].
―Cumhuriyet‖ gazetesi, Türkiye‘de yayın hayatına adımını attığı günden beri Cumhuriyetin ve
demokrasinin savunucusu olarak kamuoyunda kendine özgü bir yer iĢgal etmiĢtir. Tek partili
dönemde devletçi çizgisini koruyan gazete ülke çıkarlarını gözetme misyonunu ön planda
tutmuĢtur. 1950‘li yıllarda liberal politikalara daha açık bir gazete olarak karĢımıza çıkan
Cumhuriyet, Soğuk SavaĢ döneminde Sovyetler Birliğine karĢı mesafeli bir tutum izleyerek,
tercihini Batı politikaların- dan yana koymuĢtur. 1980 sonrası liberal bir tutum izlemiĢ ancak
ilerleyen yıllarda muhalif bir çizgiye yerleĢmiĢtir [11, s.85-86]. Türk basınında fikir gazetesi olarak
tanınan ―Cumhuriyet‖ gazetesi, her dönemde toplumun sesi ve düĢüncesi olma özelliğiyle varlığını
günümüze kadar korumuĢtur.
Ahmet Bey Ağaoğlu’nun ―Cumhuriyet‖ gazetesi makalelerinden notlar
DeğiĢik dönemlerde Türkiye‘nin çok sayıda gazetelere yazı yazan Ahmet Bey‘in
―Cumhuriyet‖ gazetesindeki makaleleri yazarlık faaliyetinde önemli bir kesit teĢkil eder.
Ağaoğlu‘nun 1929-1939 yılları arasında bu gazetede toplam 227 makalesi yayımlamıĢtır. ―Ġngiltere
ve Hindistan‖, ―Serbest Ġnsanlar Ülkesinde‖, ―Devlet ve Fert‖, ―Ben Neyim?‖ ve ―Tanrı Dağında‖
adlı makaleleri daha son- radan kitap haline getirilmiĢtir. Ağaoğlu, ―Ġngiltere ve Hindistan‖,
―Serbest Ġnsanlar Ülkesinde‖, ―Devlet ve Fert‖, ―Ġran Ġnkılabı‖, ―Kadro MünakaĢası‖, ―Yeni Nesil
Arasında‖, ―Doğu ve Batı‖, ―Ġçtimai Bahisler‖, ―Had- iseler KarĢısında‖, ―Ġçtimai Musahabe‖,
―Dünya Hâdiselerini Tahlil‖, ―Parlamentarizmin Tarihçe- si‖, ―Kültür Bahisleri‖, ―Ben Neyim?‖ ve
―Bir Türk Dağıstanı‖ baĢlıkları altında birçok makaleyi kaleme almıĢtır. Ağaoğlu‘nun
makalelerinde dünyanın ve Türkiye‘nin sosyal, kültürel, siyaset ve ekonomik olayları detaylı
Ģekilde analiz edilmektedir. Ahmet Bey Ağaoğlu‘nun 1929 yılında ―Cumhuriyet‖ gazetesindeki ilk
makalesi olan ―Ġngiltere ve Hindistan‖, 01-23 Temmuz 1929 tarihleri arasında yazılmıĢtır.
―Ġngiltere ve Hindistan‖ baĢlıklı makaleler, aynı yıl içinde Cumhuriyet Matbaasında kitap haline
getirilmiĢtir. Makale, ―Ġngiltere‖ ve ―Hindistan‖ baĢlıkları altında iki bölümden meydana
gelmektedir. Birinci bölümde Ġngiltere‘nin tarihsel geliĢimi hakkında bilgiler veren Ağaoğlu,
Ġngiltere‘nin siyasi, hukuki ve ekonomik yönlerini incelemiĢtir. Ġkinci bölümde ise Hindistan‘ın
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tarihi, dini ve siyasi yönleri hakkında detaylı bilgiler vererek Ġngilizler tarafından Hindistan‘ın nasıl
ele geçirildiği anlatılmaktadır. Ağaoğlu, Ġngiltere‘nin dünyadaki etkin rolünü Ģu sözlerle ifade
etmektedir: ―Ġngiltere bugün dünyanın ve belki de tarihin en büyük, en muazzam bir devletidir.
Tarihte hiçbir devlet ne bu kadar vâsi araziye ne de bu kadar kesir ahaliye ve ne de bu kadar cins,
renk, lisan ve din itibariyle muhtelif insanlara hâkim olabilmiĢtir. Tarihte emsali görülmemiĢ olan
bu kadar muazzam bir muvaffakiyete nail olabilmek için bir millet hiç Ģüphe yoktur ki pek esaslı ve
pek kuvvetli faziletleri haiz olmalıdır. Ġngiliz devlet teĢkilâtının ana hatlarının evvelâ 1776‘da
Amerikan ve sonra 1789‘da Fransız inkılâpçıları ve bilâhare de bütün medenî milletler tarafından
takip ve taklit edildiğini görüyoruz‖ [1].
Hindistan‘ın, Ġngiltere‘nin en baĢta gelen sömürgelerinden biri olduğunu vurgulayan Ağaoğlu,
Ġngiltere‘nin Hindistan‘ı elinde tutmak için uyguladığı yöntemlerle ilgili Ģunları aktarmaktadır:
―Ġngiliz müstemlekelerinin sertacı bittabi Hindistan‘dır; Ġngiliz azamet ve haĢmetini, Ġngiliz‘in
cihan hakimiyetini temin eden hakikate bu müstemlekedir; onun üç yüz milyon ahalisi ve nihayetsiz
tabii servetleridir. Harbi umumî esnasında bu müstemleke yalnız baĢına Ġngiltere‘ye bir milyon beĢ
yüz bin asker verdi, bir milyar rupiye kadar naktî muavenette bulundu. Sulh zamanında ise
Ġngiltere‘nin o muhteĢem sanayiini yaĢattıran, Ġngiliz iktisadiyat ve maliyetini takviye eden
burasıdır. ĠĢte bunun içindir ki Ġngiltere de bu müstemlekeye baĢkaca ehemmiyet vermiĢtir, onu
bütün müstemlekelerden ayırarak hususî bir idareye tabi kılmıĢtır. Hatta denilebilir ki Ġngiliz
siyaseti umumiyesinin en mühim amili bu müstemlekedir; onu muhafaza ve müdafaa endiĢesidir.
Cebe- litarık, Malta, Mısır, SüveyĢ Kanalı, Aden, Bahreyn, Irak, Basra, BenderbuĢir, Seylân,
Hayber geçidi, hulâsa Hindistan‘a yol açacak, Hindistan‘a götürebilecek her delik, her çizgi bunun
için tıkanmıĢ, bunun için iĢgal edilmiĢtir‖[1]. Dilin milli Ģahsiyette değiĢmeyen unsurlardan biri
olduğunun altını çizen Ağaoğlu, Türk dilinin önemini ―Türk Dilinin Ruhi Hususiyeti‖ ve ―Dil
Meselesi‖ adlı makalelerinde vurgulamaktadır. 16 Ekim 1932 tarihinde yayımlanan ―Türk Dilinin
Ruhi Hususiyeti‖ adlı makalesinde Ahmet Bey Ağaoğlu, Türk dilinin, Türk milleti için öneminden
söz ederek bu dilin yabancı kelimelerden arındırılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Türk dilini,
Türk milletinin ―en mahrem‖, ―en samimi‖ ve ―en doğru‖ ifadesi olarak nitelendiren Ağaoğlu,
konuyla ilgili görüĢlerini Ģu Ģekilde dile getirmektedir. ―Her dil gibi bu dil de Türk‘ün iç yüzünün
aynasıdır. Öz Türk tabiaten mahviyetli ve tevazuludur; ağırbaĢlıdır, sokulganlıktan hoĢlanmaz.
Çekingendir, girginliği sevmez. Vakarlıdır, nümayiĢten, gösteriĢten, övünmekten zevk almaz.
Sadedir, suniliği beğenmez, sözü alâyiĢsiz ve zinetsizdir, fakat tok ve özlüdür. Milletin ruhu gibi, bu
ruhu ifade eden dili de nümayiĢe, gösteriĢe, tantana ve ihtiĢama bigânedir; ifratı, tefriti çekemez.
ĠĢte bunun içindir ki Türkçede terkib-i vasfî ve vasf-î terkibiler yoktur‖ [2].
Ağaoğlu, 27 Ocak 1935 tarihinde yayımlanan ―Dil Meselesi‖ adlı makalesinde ise dil devrimi
yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların altını Ģöyle çizmektedir: ―Dil devrimi ile ulus öz
benliğine kavuĢacaktır, fakat her yazıcı kelime uydurarak iĢi karıĢtırmamalıdır. Dil demek ulus
demektir. Dil bir ulusun içidir, özüdür. Bir ulusu öteki uluslardan ayırt eden en temelli ve zorlu
varlık dildir. Türk dilinin çok canlı, çok geniĢ, çok zengin ve çok elastikli olduğu söz götürmez bir
doğruluktur. O iĢte mesele bu tükenmez hazneleri açıp meydana koymak ve onlardan nasıl istifade
edileceğini ‗dilin kendisinden alınma‘ yasalarla tayin etmek gerektir. Yoksa herkes kendi baĢına
dilde tasarruf etmeye ve uydurma kelimelerle indî kaideler koymağa kalkıĢırsa öyle bir hercümerci
olur ki dil düzelmek yerine boğulur, gider. Dil uydurma kaidelere gelmez, gelemez. Kaideleri de
gene lisanın kendisi araĢtırarak çıkarmak mecburiyeti vardır. Dil inkılâbı kurtuluĢ savaĢının en
mühim ve yaratıcı hamlesidir. Ve behemehal yapılmalıdır. Fakat bu hamle ulusun daha her yanı
aydınlaĢmamıĢ olan içi ve özü ile alâkadar olduğundan büyük bir ihtiyatla ilerlemelidir‖ [6].
―Kadro MünakaĢası‖ adlı makaleler, 01 Ocak-05 ġubat 1933 tarihleri arasında Ahmet Bey
Ağaoğlu‘nun Kadro dergisindeki ġevket Süreyya ve Yakup Kadri gibi yazarlarla yaĢadığı polemikler doğrultusunda yazılmıĢ cevaplardan oluĢmaktadır. Ağaoğlu, ―Devlet ve Fert‖ makalesinde
eleĢtirdiği Kadro ekibine yönelik düĢüncelerini bu makalelerde tekrar dile getirmiĢtir. Otoriter
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devlet sistemini benimseyen Kadro ekibine karĢı Ağaoğlu, bireycilik, demokrasi ve hürriyeti Ģu
Ģekilde savunmuĢtur: ―Kadro sahibi baĢka inkılâplardan mülhem olarak diyor ki: Ġnkılâp ve cemiyet
namına hürriyet boğulmamalıdır. Ben inkılâbımızın ruhuna dayanarak diyorum ki: Ġnkılâp ve
cemiyet için hürriyet korunmalıdır. Bu nasıl yapılır? Evet, bu bir iĢtir. Hem de büyük bir iĢtir.
Fakat ne kadar büyük olsa da muhakkak yapılmalıdır. Hükümet bir sanattır. Ve bence sanatların en
incesi, en zarifidir. Kölelerden mürekkep sürüleri idare etmek her yiğidin iĢidir. Hürlerden
mürekkep efendileri idare etmek er kiĢinin iĢidir. Türk köylüsünün efendi olduğunu ilân eden bir
inkılâp heyetinin bu er kiĢilerden olduklarına ve her iĢte olduğu gibi bu ince ve zarif sanatında
altından çıkara- caklarına, hatta çıkmakta olduklarına kaniim‖[3].
Ahmet Bey Ağaoğlu‘nun, ―Ġçtimai Musahabe‖ baĢlığı altında ―Türk Kadınına Verilen
Seçme ve Seçilme Hakkı‖ adlı makalesi 06 Aralık 1934 tarihinde yayımlanmıĢtır. Türkiye'de
kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasal düzenleme konusunda bilgiler veren Ağaoğlu
Ģöyle yazmaktadır: ―Milli meclisin iki gün evvel aldığı kararla Türk kadını dünya kadınları arasında
hukuk bakımından birinci oldu; bu karar zaten medeni hukuk sahasında erkekle müsavi olan Türk
kadınına mebus seçmek ve mebus olmak hakkını verdiğinden onunla erkek arasındaki siyasi hukuk
farkını dahi kaldırdı ve Türk kadını aile ve devlette erkekle beraber oldu. Bazı Anglo-Sakson
milletleri istisna edilmek üzere dünyada hiçbir kadın bu dereceye varmamıĢtır‖ [4].
Ahmet Bey Ağaoğlu bu yazısında―….baĢka muhitler kadınlarının asırlarca hasret çektikleri
hukuka Türk kadını bugün tamamıyla nail olmuĢtur. Bu nimeti Türk kadınına Cumhuriyet temin
eylemiĢtir. Hiç Ģüphe yoktur ki buna mukabil de Türk kadını Cumhuriyet‘e karĢı derin bir Ģükran
minnet ve bağlılık hissi besleyecektir‖ demektedir [4]. Kadınlara verilen bu haktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Ahmet Bey, Türk kadınına iliĢkin düĢüncelerini Ģöyle ifade etmektedir:
―ġahsen ben Türk kadınına inanıyorum, onun asırlardan beri kalbinde biriktirdiği yüksek
hassasiyete, insani duygulara pek güveniyorum ve bu hassasiyet ve duyguların yarınki Türk
cemaatinin kuruluĢunda manevi bir çimento olacağı inancındayım. Türk kadınının, verilen hukuku
kullanılmasına gelince; behemehal erkekten iyi kullanacağına kaniim!‖[4].
Ahmet Bey Ağaoğlu‘nun ―Hadiseler KarĢısında‖ baĢlığı altında ―Demokrasi ve Devletçilik‖
adlı makalesi 06 Haziran 1935 tarihinde yayımlanmıĢtır. Demokrasi ve devletçilikle ilgili bilgiler
veren Ağaoğlu, bu ikisi arasındaki iliĢkiyi Ģöyle ifade etmektedir: ―Avrupa‘da hürriyet taraftarlarına
‗liberal‘ sıfatı takılır. Bu kelime muhafazakâr kelimesinin tam zıddı sanılır. Muhafazakârlar,
mevcudu muhafazaya çalıĢıyorlar. Liberaller ise gayeleri ulusun egemenliği olmakla beraber
iptidada mevcudu ıslah, imtiyazların kalkması, halka hürriyet verilmesi için uğraĢırlardı. Bu suretle
liberalizm demokrasiye doğru yürüyen fakat siyasi akın demektir‖ [5].
Dünyada demokratik olan ve olmayan ülkelerin karĢılaĢtırmasını yapan Ağaoğlu Rusya,
Almanya ve Ġtalya ülkelerinde demokrasinin olmadığını dile getirmiĢtir. Bu ülkelerde demokrasinin
esaslarının bozularak hürriyetin olmadığını ve devletçiliğin bir diktatörlüğe dönüĢtüğünü
belirtmiĢtir. Amerika‘da ise demokrasinin olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, devletçilikle birlikte
demokrasi esaslarının korunduğunu vurgulamıĢtır. Ġki tür devletçiliğin var olduğunu ifade eden
Ağaoğlu, bunların ―demokrasiyi kaldıran diktatörlük devletçiliği‖ ve ―demokrasiyi sağlayan liberal
devletçilik‖ olduğunu söylemiĢ ve Türk devletçiliğini de ―liberal devletçilik‖ olarak nitelendirmiĢtir
[5]. Ağaoğlu‘nun yazıları, kendi düĢünce kalıpları çerçevesinde sıkıĢıp kalmıĢ ideolojik nitelikli
yazılar değildir. Onun sahip olduğu entelektüel potansiyel, topluma ve siyasete, ayrıca dünyadaki
geliĢmelere daha geniĢ bir bakıĢ açısından bakma fırsatı sunmaktadır. Bu yeteneği sayesinde
Ağaoğlu‘nun birçok yazısı klasikleĢerek bugün de tespitlerinin geçerliğini ve sahip olduğu önemi
korumaktadır.
Sonuç
Türk dünyasının büyük düĢünce insanı Ahmet Bey Ağaoğlu bir mütefekkir ve eylem adamı
olarak tanınmaktadır. Güçlü kalemi ve etkin üslubundan sapmadan hayatı boyunca kalemiyle
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mücadele eden Ahmet Bey Ağaoğlu‘nun yazıları konu itibariyle son derece zengin bir yelpazede
yazılmıĢtır. Toplum, siyaset, kültür, uluslar arası iliĢkiler vd. konularda kaleme aldığı yazılarda
Ahmet Bey Ağaoğlu, içinde bulunduğu dönemin çeĢitli meselelerini gündeme getirerek entelektüel
eleĢtiri zaviyesinden yorumlamıĢtır. Tarafımızdan hazırlanan ve kitap haline getirdiğimiz
―Cumhuriyet‖ gazetesindeki yazıları Ahmet Bey Ağaoğlu yazılarının toplanmasına bir nebze de
olsun katkı sağlayacaktır.
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Ali Asker ġeyma Soğancıoğlu
Əhməd bəy Ağaoğlunun "Cümhuriyyət‖ qəzetində
dərc olunan məqalələrin məzmununa dair qeydlər
Xülasə
Türk düĢüncə tarixinin önəmli Ģəxsiyyətlərindən olan Əhməd bəy Ağaoğlu, yaxın tariximizin
ziyalı, siyasətçi və fikir adamları arasında yüskək yerə sahibdir. Əhməd bəy Ağaoğlu; həyatı
keĢməkeĢli, mürəkkəb və çətin hadisələrlə dolu proseslərdən keçən mübariz, dürüst və prinsipial
yazıçı və düĢüncə insanıdır. PeĢəkar hüquqĢünas və tanınmıĢ siyasətçi olmasına baxmayaraq
Əhməd bəy heç vaxt yazmaqdan geri addım atmayan, yorulmadan, cəsarətlə və müntəzəm yazan bir
qəzetçi idi. Onun islam dünyası, türk dünyası, milli dövlət, liberal dəyərlər, maarifçilik, erməni
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məsələsi və s. mövzularda yazdığı məqalələrin çoxu bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyur. Türk
siyasət və fikir dünyasına önəmli töhfələr verən Əhməd bəy Ağaoğlu, Azərbaycanda və Türkiyədə
mətbuatın inkiĢafı istiqamətində böyük uğurlara imza atmĢçdĢr.
Türkiyədə bir sıra qəzetlərdə məqalələri dərc edilmiĢ Əhməd Ağaoğlunun "Cümhuriyyət"
qəzetindəki yazıları onun publisistik fəaliyyətində önəmli bir mərhələ təĢkil edir. Ağaoğlu 19291939-cu illər arasında bu qəzetdə toplam 227 məqalə dərc etdirmiĢdir. "Ġngiltərə və Hindistan",
"Azad insanlar ölkəsində", "Dövlət və fərd", "Mən nəyəm?" və "Tanrı dağında" adlı
məqalələri daha sonra kitab Ģəklində çap olunmuĢdur. Əhməd bəy Ağaoğlunun yazılarında dünyada
və Türkiyədə yaĢanan sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni hadisələr müxtəlif aspektlərdən
iĢıqlandırılmıĢdır.
Açar sözlər: Əhməd Ağaoğlu, Azərbaycan, "Cümhuriyyət" qəzeti, jurnalistika, Türkiyə
Ali Asker ġeyma Soğancıoğlu
Notes Above Content on Articles of Ahmet Ağaoğlu Published by
Cumhuriyet Newspaper
Abstract
Ahmet Bey Ağaoğlu, one of the leading figures in the history of Turkish thought, is occupied
a unique place among the scholars, politicians and highbrows of our modern history. Ahmet Bey
Ağaoğlu is a struggling, honest, principled writer and thinker who has gone through chaotic, complex and troublesome events in his life. Although Ahmet Bey is a lawyer and a well-known politician, he is a journalist who never stops writing tirelessly, courageously and continuously. Many of
the articles written by Ahmet Bey about the Islamic World, the Turkish World, the national state,
liberal values, enlightenment, the Armenian Issue and so on are still relevant today. In the meantime, Ahmet Ağaoğlu played a significant role in the field of Turkish politics and thought; he also
achieved great success in the growth of the press in Azerbaijan and Turkey. Besides his many
works published in various newspapers, the articles published by Cumhuriyet Newspaper
constituted a significant source in his writing activities. Ağaoğlu wrote a total of 227 articles in this
newspaper between 1929-1939. Articles calling ―Ġngiltere ve Hindistan‖, ―Serbest Ġnsanlar
Ülkesinde‖, ―Devlet ve Fert‖, ―Ben Neyim?‖ ve ―Tanrı Dağında‖ has been published later into a
book. Social, political, economic and cultural developments in Turkey and World have been
discussed from a different perspective in the articles of Ahmet Ağaoğlu.
Keywords: Ahmet Ağaoğlu, Azerbaijan, Cumhuriyet newspaper, journalism, Turkey
Redaksiyaya daxil olub: 12.11.2020
Çapa qəbul edilib: 15.11.2020
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЕРОИСПОВЕДНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К МУСУЛЬМАНАМ В 20-30 Е ГГ.XX В.
Резюме
В статье анализируются взаимоотношения советского государства с неправославными
конфессиями, особенно мусульманскими, и определяются объективные и субъективные
условия, влияющие на изменение характера и продолжительности этих отношений. В
ходесоциалистической модернизации рухнул политизм и социокультурный плюрализм
старой России, а социалистическая идеология, поднятая до уровня религии, стала объектом
веры. Это была попытка преодолеть цивилизованную неоднородность общества, сделать его
монолитным на основе общих нравственных ценностей. Советское государство
декларировало веротерпимость на законных основаниях. Фактически советское
законодательство было адаптировано государственными и административными структурами
для решения тех или иных религиозных и политических проблем. Таким образом, в
советское время религиозный фактор был важной частью жизни социального организма,
непрерывной тенденцией, влияющей на ход общественно-политических процессов в стране,
внутреннюю и внешнюю политику государства. В исследовании всесторонне анализируется
политика Советского государства по отношению к мусульманам в 1920 - 1930 годах,
предпринимаются попытки изучить степень интеграции мусульман в советское общество. В
исследовании содержатся полезные теоретические выводы и практические рекомендации. В
статье показаны особенности отношений Советского государства с мусульманами, причины
различий в государственно-исламских отношениях по регионам. Следует отметить, что
специфика религиозной политики, проводимой советской властью в начале ХХ века, может
быть предметом многочисленных исследований из-за сложности проблемы. Эти
исследования всегда будут актуальны для Российской Федерации, многонационального
государства.
Ключевые слова: декларация, религиозная политика, ислам, мусульмане, религиозные
проблемы, религиозный фактор, мусульманский конгресс, государственная политика,
незаконные конфессии, религиозное законодательство, государственно-религиозное relations
Введение
Эволюция национальных и конфессиональных отношений остается ключевым
социокультурным и идеологическим фактором развития многонациональных государств. В
России проживают представители этнических групп, исповедующих все мировые религии.
Современная ситуация требует не только поиска путей решения накопившихся проблем, но и
конструирования новой модели отношений государства и конфессий, государства и
религиозных организаций. Политика укрепления властной вертикали обуславливает
актуальность изучения опыта и уроков этноконфессиональной политики России в имперский
период. В истории России национальные и религиозные проблемы всегда были тесно
связаны между собой. Сочетание национального гнета и традиционного для Российской
империи выделения большинства неправославных конфессий в разряд «терпимых» и
«гонимых» приводило к тому, что религиозные идеи выступали в качестве основы
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национальной самоидентификации и базы этнического самосохранения. Это было одной из
причин, пробуждавших новую интернационально ориентированную государственную власть
выделять этноконфессиональный аспект в качестве особого направления правительственной
политики. Причем, на протяжении первого послереволюционного десятилетия советская
вероисповедная политика по отношению к национальным меньшинствам, национальнорелигиозным объединениям носила более или менее щадящий характер. До начала 1919г.
вообще никаких административно – силовых мер к неправославному духовенству
практически не применялось. Подобного рода мягкость объяснялась целым комплексом
причин. Заигрывая с неправославным духовенством, большевики надеялись завоевать
симпатии широких масс нацменшинств (власти стремились обеспечить себе если не
поддержку со стороны иноконфессиональных граждан, то хотя бы заручиться на время их
нейтралитетом). Ислам является социально-культурным наследием коренных жителей
российского государства и, естественно, неотъемлемой частью духовной культуры
значительной части наро дов России. На нынешней территории России ислам существует
более 1400 лет и является древнейшей монотеистической религией страны.
Основная часть
Российские мусульмане - либералы пытались синтезировать мусульманскую, западную
и российскую традиции в своих интересах. Составными частями мусульманского
либерализма в России, были демократизированный ислам, новая концепция развития
образования и культуры, активная политическая деятельность в рамках закона. Либеральные
представления о свободе личности были совмещены мусульманскими интеллектуалами с
идеей свободного развития всех культур в рамках существующего единого государства.
Одной из характерных черт ислама в России являлась его многоликость, обусловленная
тесным переплетением веры и местными традициями, обычаями и нравами разных народов и
этнических групп. Но все же главным в самоидентификации мусульман в начале XX в. был
не этнический, а религиозно - имперский компонент. Это отразилось и на понятийном
уровне – «русские и российские мусульмане» [4, л.58].
Захват власти большевиками был воспринят мусульманскими лидерами по-разному.
Для части мусульман нелигитимность новой власти, нигилистический разрыв с
предшествующими традициями, хаос и анархия, воцарившиеся в России представлялись
признаками саморазрушения и самоуничтожения. Это не могло не усиливать центробежных
тенденций в исламских регионах [1, с.326]. Однако никакого отделения от России
мусульмане тогда не планировали. На государственном совещании было заявлено, что
лозунг самоопределения народов мусульмане «кладут в основание формы государственного
устройства, оставляя разрешение самого вопроса до Учредительного собрания, на котором
они будут отстаивать для окраин федеративное устройство»; до этого же времени
«мусульмане выставляют необходимость осуществления национально-культурной
автономии» [2, с.1].
По мере развития революционных событий мусульманские политики стали опасаться
стихийных выступлений масс, анархии, которые могли сломать их надежды. Отражая
настроения наиболее активной части населения, значительная часть мусульманской прессы,
придерживаясь нейтралитета, в то же время рекомендовала принять меры к самосохранению
[16, л.6]. Национальное движение мусульманских народов внутренней России в начале XX
века было по сути этнополитическим. При этом башкирская ветвь имела явную тенденцию к
обособлению от общероссийского мусульманского древа (в котором преобладал татарский
элемент). Практически сразу поле Октябрьского переворота 11 ноября 1917 г. руководители
Башкирского Центрального Совета (глава БЦС - Ш. Манатов, его зам. – А.-З.Валидов)
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издали в Оренбурге фирман (приказ) №1. «Мы стремимся к тому, чтобы получить
территориальную автономию», - говорилось в нем. 15 ноября 1917г. [18, л.4]. В течение
первых месяцев правления большевики вынуждены были считаться с приверженцами
ислама как с реальной политической силой и особенно с созданными после февраля 1917 г. в
самых различных частях бывшей империи их вооруженными формированиями (57 тыс. чел.
собственно на территории России) [8]. Чтобы перехватить инициативу в борьбе за влияние
на массы, СНК принял ответные меры. Обращение СНК «Ко всем трудящимся мусульманам
России и Востока» от 20 ноября 1917 г. (с призывами их «стать хозяевами» собственной
страны и самим «устраивать свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно») было
опубликовано в центральных изданиях 22 ноября в первый день работы Миллят Меджлиси в
Уфе. Впрочем, большинство депутатов полагало, что не стоит связывать свою судьбу с
«трехдневной судьбой власти большевиков» [11, с.129]. В начале 1918 г. новые башкирские
власти выразили готовность к соглашению с советами (после того, как большевики в январе
1918 г. овладели Оренбургом), а те, в свою очередь, вроде бы соглашались на сохранение
автономии во внутренних делах [19, с.112], но 4(17) февраля 1918 г. члены Башкирского
правительства неожиданно были арестованы (результат властной неразберихи) по
распоряжению Оренбургского губернского и Мусульманского ВРК. Правда, в начале апреля
Валидов был освобожден во время налета дутовцев на Оренбург [17, с.148]. Чтобы помешать
намеченному 2-м Всероссийским мусульманским военным съездом провозглашении. ИУСР,
назначенному на 1.03.1918г., большевики созвали 21-22 февраля 1918 г. в Казани съезд
Советов Поволжья и Южного Урала, который высказался за создание Волжско-Уральской
советской республики (под их эгидой, само собой). Более того, 26 февраля на общем
собрании членов Казанского совета было решено объявить губернию Казанской советской
республикой. Казанский совет 28 февраля ввел в городе военное положение [10, с.68].
Тем временем, в марте 1918 г. в СНК от имени Временного революционного совета
Башкортостана, признавшего советскую власть (образован из числа антивалидовцев
1.03.1918 г. после распада в феврале 1918 г. Башкирского Центрального Шуро - БЦС), был
внесен проект положения об автономии Башкирии. После заключения Брестского мира
декрет НКН о Татаро-Башкирской Советской республике (ТБСР) был опубликован
23.03.1918 г. в «Правде», а 24 марта в казанской газете «Знамя революции» [10, с.60].
К марту 1918г. большевики захватили власть во всех губерниях вокруг Казани и Уфы.
Мусульманские солдаты и мусульманские управленческие учреждения оказались в плотном
кольце. В середине марта большевики прислали приказ о роспуске мусульманской армии. Во
избежание напрасного кровопролития Национальное управление согласовалось на этот шаг.
Затем пришла очередь и гражданских учреждений [9, с.57]. Последовательно устраняя
центральные мусульманские организации (предварительно покинутые левыми элементами),
Наркомнац и Центральный мусульманский комиссариат 26 марта объявили (декрет
датирован 24 марта) о роспуске Всероссийского Мусульманского военного шуро - Харби
Шуро (одновременно Москва посылает в Казань отряд кронштатдских моряков), 21 апреля
1918 г. было решено распустить, как политическое учреждение, правительство культурнонациональной автономии мусульман тюрко-татар внутренней России и Сибири Национальное управление («Милли Идарэ»), оставив за ним руководство духовной жизнью
мусульман. Последним препятствием оставался Всероссийский мусульманский совет во
главе с Цаликовым, который было решено распустить 23 мая 1918 г. Его место занял ТатароБашкирский комиссариат. Учитывая значительную численность мусульманских войск по
всей стране и их боеспособность, Сталин 2 мая 1918 г. подписал постановление НКН о
создании мусульманской рабоче-крестьянской армии. Таким образом, идее штатов, как идее
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буржуазно-демократического государственного устройства мусульман России, был положен
конец. Культурно-национальная автономия, являвшаяся успешной попыткой воплощения на
практике, с учетом российских условий, теории культурно-национальной автономии, была
ликвидирована насильственным путем. Состоявшийся в 1919 г. в Иркутске мусульманский
съезд санкционирует создание отрядов «Зеленого знамени» и «полков Магомета» (со
штатными муллами во главе) в составе армии Колчака, активное участие в формирование
которых принимают Галимжан Баруди и Габидулла Курбангалиев.Колчак, придя к власти, на
третий день после переворота 21.11.1918 г. заявил, что не признает автономию
Башкурдистана. Убедившись в нежелании белогвардейцев идти на равноправное
сотрудничество (отказ от обсуждения планов мусульманской автономии и попытка
арестовать Муфтия), лидеры башкирских националистов решаются на разрыв с Верховным
правителем. Подготовленный под руководством Валидова 19.02.1919г. переход башкирских
войск на сторону советской власти сыграл немаловажную роль в разгроме Колчака.
При этом часть духовенства Урала, Поволжья, Уфимской губернии (в т.ч. 32 имама
Уфимской губернии) вынуждены были отступать вместе с Колчаком. ЦДУМ (Духовное
ведомство мусульман внутренней России и Сибири), опасаясь репрессий, заняло
выжидательную позицию [19, с.118]. Напротив, Башкирское ДУ вместе с войсками перешло
под крыло Советов. До августа 1919г. Башвоенревком находился в разъездах, а вместе с ним
и духовное ведомство, пользуясь материальной и моральной поддержкой Башвоенревкома (в
силу экономической слабости башкирских приходов ДУ находилось на довольствии
башкирского правительства, выдававшего для этих целей безвозвратный кредит).
Башвоенревком узаконил дни мусульманских праздников в качестве нерабочих,
содействовал проведению ураза и курбан байрама в местах боевых действий [19, с.119].
Таким образом, в условиях войны советское культовое законодательство, фактически, не
действовало. Несмотря на то, что Валидов из прагматических соображений хотел стать
членом ВКП(б) (дек. 1919 - середина февр. 1920 г.) посланцы большевистского центра
объявили в январе - феврале 1920 г. власть Башревкома незаконной [19, с.272]. Москва
сместила X. Юмагулова с поста председателя Башревкома, и его место занял вновь (покинув
пост военного министра) Валидов (4.03.1920 г.). Конфликт с центром вяло развивался и
закончился тем, что 21 мая 1920 г. Оргбюро ЦК постановило отозвать Валидова из
Башкирии. 8.06.1920 г. Политбюро решило направить его к башкирским частям на югозападный фронт. Валидов испросил у ЦК разрешение выехать предварительно в отпуск в
Астрахань. Вскоре он оказался в Баку, затем в Красноводске и в конце июля попал в
Асхабад, откуда двинулся дальше в Туркестан.
Своим бегством Валидов сыграл на руку большевикам, невольно способствуя полному
подчинению автономии Москве. Большевистская революция, представлявшаяся ее творцам
интернационалистски интеграционистской, на обыденном уровне, напротив, чаще
воспринималась как поход сепаратистов против единства России. Таким образом, основная
вина за трансформацию идей регионализма, автономизма, переход к требованию изменения
самих устоев государственности на качественно новых - федеративных или
конфедеративных началах и к еще более радикальному варианту - сепаратизму лежала на
большевистском Центре. В сущности, тогда это было на руку большевикам, укрепляя их
позиции в центре страны. При этом большевики учитывали и тенденцию к изоляционизму, и
перспективы национально-социалистического радикализма [5, л.1]. Впоследствии рост
национальных движений и усиление стремления мест, регионов к всѐ большей
самостоятельности и самоуправлению объективно совпадали с унификаторской политикой
государства. Волна территориальных самоопределений захватила и мусульман внутренней
России. Стремясь стать во всем равноправными с русским народом, они в первые несколько
месяцев правления большевиков проявили себя, казалось бы, с неожиданной стороны:
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увидев расползание хаоса в государстве, попытались сорганизоваться собственными силами,
чтобы не погибнуть в огне Гражданской войны [10, с.69]. Таким образом, в условиях
демократической, а затем советской России мусульмане предпочли опираться не на
стандартные общероссийские доктрины, а на свои традиционные идеалы, совмещая их с
либеральными, демократическими и, наконец, социалистическими идеями и устремлениями.
Те или иные акты советской власти, большевистскую пропаганду российские мусульмане
воспринимали по-своему, руководствуясь своим историческим опытом, культурным
наследием, влиянием ислама. Большую роль в нахождении общего языка советской власти с
многомиллионными мусульманскими массами сыграли два видных татарских
революционера Мулла-нур Вахитов и Мирсаид Султан-Галиев. Оба примкнули к
большевистской партии в июле 1917 г.
Именно Вахитов вместе с В.И. Лениным подписал текст знаменитого Обращения СНК
РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» (20 ноября/3 декабря 1917 г.),
призвав их «стать хозяевами» собственной страны и самим «устраивать свою национальную
жизнь свободно и беспрепятственно». «Отныне ваши верования и обычаи, ваши
национальные и культурные учреждения объявляются свободами и неприкосновенными», было во всеуслышание заявлено авторами обращения. Возглавив Центральный
мусульманский комиссариат при Наркомнаце, Вахитов в марте 1918 г. инициировал
создание на Южном Урале и Средней Волге Татаро-башкирской советской республики в
составе РСФСР, явившейся первым опытом советской автономизации. Большевистское
руководство, в свою очередь, возлагало большие надежды на мусульман в борьбе со своими
врагами. 14 июня 1918 г. было подписано совместное обращение СНК. Наркомвоена,
НКНаца и Центрального мусульманского комиссариата «Ко всем трудящимся
мусульманам», в котором СНК в который раз обращался за помощью к мусульманским
народам «....если вы хотите быть вольными гражданами в муках рождающейся ТатароБашкирской советской республики..., то спешите под красные знамена Мусульманской
социалистической армии.» [6, с.435]. СНК демонстрировал глубокую веру в то, что
проснувшийся мусульманский пролетариат внесет в историю революционного движения
славные, героические страницы.
На состоявшемся 3 ноября 1918 г. в Москве 1-м съезде коммунистов-мусульман М.
Султан-Галиев даже высказался за создании отдельного мусульманского ЦК. Однако
собравшиеся подобной инициативы не поддержали, одновременно приняв решение об
упразднении «Российской мусульманской коммунистической партии», созданной в Казани в
июне 1918 г. и находившейся в федеративных отношениях с РКП(б), а также о
преобразовании ее ЦК в Центральное бюро мусульманских партийных организаций при ЦК
РКП(б). Выступая в ноябре - декабре 1919 г. на Втором Всероссийском съезде
коммунистических организаций народов Востока, известный деятель Азербайджанской
социал-демократической (большевистской ориентации) партии «Гуммет» Н. Нариманов
убеждал собравшихся в том, что цели панисламистского движения (как разновидности
«оборонительного
восточного
национализма»),
направленного
на
объединение
мусульманских государств перед лицом мировой империалистической угрозы, по существу,
не противоречат задачам международной социалистической революции. По предложению М.
Султан-Галиева идея о военно- политическом пути «революционизирования Востока» была
включена в итоговую резолюцию совещания. В 1920 г. В.И.Ленин, в общем и целом,
согласился с тем, что ключ к мировой революции находится не на Западе, а на Востоке, и,
следовательно, Советская Россия должна возглавить всемирное антиимпериалистическое
движение населения колоний и зависимых стран. В тезисах ко II конгрессу Коминтерна он
сформулировал вывод, что мировой империализм падет, если революционный натиск
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западного пролетариата соединится с революционным натиском тех 70% населения Земли из
колониальных и полуколониальных стран, которые до сих пор стояли вне истории [13,
с.166]. Состоявшийся по решению Коминтерна в сентябре 1920 г. в Баку 1-й съезд народов
Востока продолжил поиск места ислама во всемирно - революционных планах большевиков.
На съезде неоднократно подчеркивалась идея естественного тяготения всех угнетенных
народов Востока к коммунистическим идеям. Большевики, рассматривая мусульман в
качестве «представителей угнетенных национальностей, пострадавших от царского
самодержавия», относились к исламу более терпимо, нежели, скажем, к православию.
Большевистская пропаганда настойчиво пыталась убедить мусульманские массы в
религиозной толерантности советской власти.
В Дагестане, где после появления 20 января 1918 г. Декрета СНК об отделении Церкви
от государства возникли слухи, что теперь большевики первым делом расстреляют мулл,
закроют мечети, запретят мусульманские школы. От имени Советской власти было
опубликовано обращение (переведенное на многие языки), в котором говорилось: «Ни в
мусульманской Башкирии, ни в мусульманском Поволжье ни одна мечеть не осквернена и не
закрыта, ни один мулла не расстрелян, и верующие этих мест молятся в своих мечетях так
же, как они молились раньше».
В августе 1918г. на заседании коллегии Наркомнаца (ИКН) обсуждался доклад
Центрального мускомиссариата, в котором было сформулировано предложение о не
применении общего декрета по отношению к мусульманскому населению. В местностях,
населенных различными национальностями метрикация браков, рождений и смертей должна
производиться в гражданских отделах, при Совдепах при участии представителей от
соответствующих национальных комиссариатов и их отделов на местах.
1. Для безболезненного проведения в жизнь декрета об отделении церкви от
государства НКН с соответствующим комиссариатом предоставить право в каждом
отдельном случае издавать постановления о формах проведения этого декрета.
Несмотря на критику руководства, лидеры Мусульманского комиссариата остались, как
говорится, при своем мнении. К концу 1920 г. потребность в поддержке правящего режима
со стороны мусульман (европейской части страны, по крайней мере) перестала носить для
большевиков особо острый характер. Победа в Гражданской войне была достигнута,
советская власть в исламских регионах - установлена (восстановлена). С точки зрения
многих ответственных чиновников, пришло время по-новому расставлять акценты.
16- 23 октября 1920 г. 2-й съезд Азербайджанской коммунистической партии отдает
директиву о начале упорной, но осторожной (учитывая «чрезвычайную силу»
мусульманской религии) борьбы с влиянием исламского духовенства [12, с.42].
Состоявшаяся 1 2 - 18 сентября 1920 г. в Москве Всероссийская конференция секций и
организаций РКСМ восточных народов (решения которой 25 октября 1920 г. утвердит ЦК
РКСМ) ориентирует коммунистическую молодежь советского Востока (а это 40 - 60 тыс.
человек) на ведение активной борьбы с «остатками» панисламизма и пантюркизма,
подчеркивая, что лучшим средством преодоления некоммунистических влияний в
мусульманской этноконфессиональной среде является строгое проведение в жизнь
ленинской линии в национальном вопросе.
Придя к власти, большевики отменили законы, ставившие в неравноправное положение
людей в зависимости от их принадлежности к различным нациям и религиям. В условиях
советского режима вытеснение религиозного сознания материалистическим (атеистическим)
было возведено в ранг важнейшей партийно-государственной задачи.
С конца 1920-х годов на первый план выдвигаются административно-командные и
репрессивно-принудительные методы религиозной политики. Регулярно проводимые
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антиисламские мероприятия в дни «Ураза-Байрам», «Курбан Байрам» в Средней Азии,
Закавказье и Поволжье. Одной из проблем, вызвавших немалые затруднения у
руководителей «антирелигиозного фронта», явилось оживление мусульманского
религиозного движения, о чем, в частности, свидетельствовал проведенный в октябре-ноябре
1926 г. в Уфе съезд духовенства [15, с.107]. Новые антирелигиозные гонения начались в 1928
г. в связи с началом коллективизации. В Постановлении от 8 апреля 1929 г. выразилось
стремление властей полностью «вытеснить» религиозные объединения из общественной
жизни страны. В этой связи им запрещалось: оказывать материально-финансовую помощь
своим членам, организовывать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные
объединения; организовывать специальные детские, юношеские, женские молитвенные
собрания, устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки, организовывать
санатории и оказывать лечебную помощь [7, с.187]. Руководство страны осуществляло
деятельность, направленную как на ограничение гражданских прав служителей культа, так и
на их административное и уголовное преследование. По Республике Татарстан
установленное число мусульманских священнослужителей, подвергшихся репрессиям,
составляет свыше 300 человек [3], по Республике Башкортостан – 588[3]. Репрессии не
обходили стороной и лиц, ранее занимавшихся религиозной деятельностью, но потом
добровольно отрекшихся от сана. Репрессии в отношении мусульманского духовенства были
сопряжены с «ликвидацией кулачества как класса»: служителей культа приравняли к классу
эксплуататоров и они оказались под двойным ударом [15, с.119].
Политический режим, формировавшийся в СССР на протяжении первых
послеоктябрьских десятилетий, обладал рядом характеристик, позволяющих отнести его к
числу тоталитарно ориентированных (при всей условности этого обозначения). Важнейшими
из них можно считать стремление государства к установлению полного контроля над всеми
сферами общественной и личной жизни и одновременно способность режима обеспечивать
себе массовую поддержку со стороны политизированных масс населения.
Как до октября 1917 г., так и после победы революции, большевистская идея пыталась
одновременно вписаться в представления разных, далеких по своим ценностным
ориентациям и образу жизни социальных групп, убедив каждую из них в том, что
выражает именно ее (или и ее тоже) цели и идеалы. Реальная противоречивость ценностных
систем различных социальных слоев, естественно, угрожавшая постоянными
общественными конфликтами заставляла советских лидеров заниматься имитацией и
конъюнктурным манипулированием, моделированием гибридных, псевдосинкретических
конструкций, постоянно изменяя и интерпретируя (вплоть до полной противоположности)
ранее принятые в качестве постулатов положения, руководствуясь известным принципом
целесообразности, дабы любой ценой преодолеть возможное расхождение (раскол) между
носителями программы социального переустройства и народом, не допустить дезинтеграции
общества и мобилизовать его на достижение единой (классовой цели).
Таким образом, в 20-е годы XX в. определились все основные элементы
антирелигиозной политики советского государства, которые выражались в следующих
направлениях: 1. Политическое (преследование духовенства как представителей
господствующего класса, а конфессиональных объединений – как политических
организаций). 2. Правовое (новый политико-правовой статус церкви, лишение гражданских
прав, отсутствие гарантии свободы совести). 3. Экономическое (подрыв организационнохозяйственных основ конфессиональной деятельности). 4. Идеологическое (признание за
атеизмом статуса государственной теории и разоблачение религиозного мировоззрения в
качестве инварианта буржуазного мировоззрения). Однако социальный и духовный
«материал» сопротивлялся насилию. Политика советского государства в области религии и
атеизма представляет причудливое соединение социокультурной и идейной традиции
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русского радикализма и марксистской доктрины, «пересаженной» на евроазиатскую почву.
Свойственное большевистской концепции (завоевания политической власти и строительства
нового общества) материалистическое мировоззрение, отвергающее религиозное сознание,
явилось доктринальным и программным фундаментом репрессивной антирелигиозной
политики. В.И. Ленин вслед за К. Марксом подходил к религии с сугубо классовополитической точки зрения: она подлежала преодоле- нию в период социалистического
строительства, будучи несовместимой с коммунистической идеологией. Боевое наступление
партийно-государственной структуры на «антирелигиозном фронте» и религиозный
фанатизм, открытые антисоветские настроения внутреннее ожесто- ченно подпитывали друг
друга. Таким образом, в результате массированной идеологической работы атеистической
пропаганды, репрессий в отношении верующих и духовенства, а так- же после трѐх
общесоюзных антирелигиозных кампаний, религиозные объединения находи- лись на грани
полного уничтожения. Послеоктябрьская Советская Россия продолжала оставаться
обществом, в котором сохранялись социально-экономические и психологические
предпосылки воспроизводства религиозного сознания. В стране официально действовали,
охватывая своим влиянием миллионы последователей, вероисповедные объединения (на
первых даже религиозно-политические партии) многих этноконфессиональных направлений.
Все они находились в состоянии перманентных эволюционных и революционных
видоизменений. Большевистская власть рассматривала сам факт продолжения
существования религии в стране победившей революции как некое отклонение от нормы,
ибо меры по ликвидации эксплуатации, снятию социальных антагонизмов должны были
вести к углублению кризиса религиозного мировоззрения, сужению сферы влияния Церкви и
в конечном итоге - к их быстрому отмиранию.
Памятуя об известном марксистском положении, гласившем, что религиозная
ориентация противоречит общественной активности людей, большевики рассматривали
антирелигиозную работу в качестве одного из важнейших средств, необходимых для того,
чтобы сконцентрировать и направить энергию масс на решение задач глобального
социального переустройства. А это, полагали партийные лидеры, невозможно было
осуществить, не овладев полно стью сознанием человека, не выдавив из него все и всяческие
пережитки прошлого, религиозные в том числе. Второй постулат ориентировал на
использование в борьбе с религией преимущественно просветительских приемов и методов,
рекомендуя не прибегать к прямому насилию во избежание роста религиозного фанатизма.
Заключение
Таким образом, публично декларированная веротерпимость в государственно-правовой
сфере на практике определялась и подменялась закрытыми инструкциями и служебными
записками.
Культовое
законодательство
приспосабливалось
государственно
административными структурами для решения конкретных политических задач. Знакомясь с
зафиксированной историей деятельности религиозных объединений, всегда делать поправку
на незримые, тайные, но могущественные импульсы, исходившие от т.н. компетентных
органов, выступавших в качестве постоянно действующего фактора, влиявшего на
религиозную ситуацию в обществе и обстановку и конфессиональных структур.
Таким образом, религиозный фактор и в советское время продолжал (в прямой
опосредованной, иногда в превращенной квазиформе) выступать в качестве важнейшего
компонента жизни социального организма, постоянно действующей тенденции, влиявшей на
течение социально - политических процессов в стране, на внутреннюю и внешнюю политику
государства, на мировосприятие и практическое поведение отдельных индивидуумов и
целых социальных групп. В ходе социалистической модернизации многобожие старой
России, социокультурный плюрализм разрушались, насаждалась единая для всего общества
духовная основа - социалистическая идеология, которая была возведена в ранг религии,
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стала предметом веры. Это была попытка преодолеть цивилизационную неоднородность
общества, сделать его монолитным на основе общих духовных ценностей. Как
свидетельствует современность, этого сделать не удалось. Общество осталось
цивилизационно неоднородным, усвоив из социалистической идеологии лишь то, что не
противоречило фундаментальным ценностям соответствующего типа цивилизации.
Ключевые слова. Декларация, вероисповедная политика, ислам, мусульмане,
религиозные проблемы, конфессиональный фактор, съезд мусульман, государственная
политика, непра- вославные конфессии, законодательство о культах, государственнорелигиозные отноше- ния
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Artur Dalqatov
XX əsrin 20-30-cu illərində Sovet dövlətinin müsəlmanlara münasibətdə dini siyasətinin
təkamülü
Xülasə
Məqalədə Sovet dövlətinin pravoslav olmayan konfessiya birlikləri ilə, xüsusən də müsəlman
birliklərlə əlaqəsi təhlil edilir və bu münasibətlərin təbiətinin müəyyən bir məzmunda və müddətdə
dəyiĢməsinə təsir edən obyektiv və subyektiv Ģərtlər müəyyənləĢdirilir. Sosialist modernləĢməsi
əsnasında köhnə Rusiyanın polietizmi, sosial mədəni plüralizmi çökmüĢ oldu, bütün cəmiyyət üçün
vahid bir mənəvi təməl - din səviyyəsinə qaldırılan sosialist ideologiyası bir inanc obyektinə
çevrildi. Bu, cəmiyyətin sivilizasiyalı heterogenliyini aĢmaq, ortaq mənəvi dəyərlər əsasında
monolit hala gətirmək üçün bir cəhd idi. Sovet dövləti hüquqi əsaslarda dini tolerantlıq elan etmiĢdi.
Əslində isə Sovet qanunvericiliyi dövlət və inzibati strukturlar tərəfindən müəyyən dini-siyasi
problemləri həll etmək üçün uyğunlaĢdırılmıĢdı. Səlahiyyətli orqanlar cəmiyyətdəki dini vəziyyəti
və dini birliklərin fəaliyyətini nəzarətdə saxlayırdılar.
Beləliklə, Sovet dövründə dini amil sosial orqanizmin həyatının vacib bir hissəsi, ölkədəki
ictimai-siyasi proseslərin gediĢatına, dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsir göstərən davamlı
fəaliyyət göstərən bir tendensiya olmuĢdur.
AraĢdırmada Sovet dövlətinin 1920-1930-cu illərdə müsəlmanlarla bağlı siyasəti hərtərəfli
təhlil edilmiĢ, müsəlmanların sovet cəmiyyətinə inteqrasiya dərəcəsinin öyrənilməsinə səy
göstərilmiĢdir. Tədqiqat nəticəsində faydalı ola biləcək nəzəri nəticələr əldə edilmiĢ və praktik
tövsiyələr təqdim edilmiĢdir. Məqalədə Sovet dövlətinin müsəlmanlarla əlaqələrinin qurulması
xüsusiyyətləri, regionlara görə dövlət-Ġslam əlaqələrinin fərqliliyi səbəbləri göstərilmiĢdir. Qeyd
edilməlidir ki, XX əsrin əvvəllərində Sovet hökumətinin apardığı dini siyasətin özünəməxsusluğu
problemin mürəkkəbliyinə görə çoxsayda tədqiqatların mövzusu ola bilər. Bu tədqiqatlar çoxmillətli
bir dövlət olan Rusiya Federasiyası üçün hər zaman aktual olacaqdır.
Açar sözlər. bəyannamə, din siyasəti, islam, müsəlmanlar, dini problemlər, dini amil,
müsəlmanların qurultayı, dövlət siyasəti, qanunsuz konfessiyalar, dini qanunvericilik, dövlət-din
münasibətləri
Arthur Dalgatov
The evolution of the religious policy of the Soviet state towards
Muslims in the 20-30s of the XX century
Summary
The article analyzes the relationship of the Soviet state with non-Orthodox denominations,
especially Muslim denominations, and identifies the objective and subjective conditions that affect
the change in the nature and duration of these relations. During the socialist modernization, the
polyetism and socio-cultural pluralism of old Russia collapsed, and the socialist ideology, which
was raised to the level of religion, became an object of faith. It was an attempt to overcome the
civilized heterogeneity of society, to make it monolithic on the basis of common moral values. The
Soviet state declared religious tolerance on legal grounds. In fact, Soviet legislation was adapted by
state and administrative structures to solve certain religious and political problems. Authorities
monitored the religious situation in the community and the activities of religious associations. Thus,
in the Soviet era, the religious factor was an important part of the life of the social organism, a
continuous trend that affects the course of socio-political processes in the country, the domestic and
foreign policy of the state. The study comprehensively analyzes the policy of the Soviet state
towards Muslims in 1920- 1930, and attempts are made to study the degree of integration of
Muslims into Soviet society. The study provided useful theoretical conclusions and practical
recommendations. The article shows the peculiarities of the Soviet state's relations with Muslims,

75

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

the reasons for the differences in state- Islamic relations by region. It should be noted that the
specificity of the religious policy pursued by the Soviet government in the early twentieth century
may be the subject of numerous studies due to the complexity of the problem. These studies will
always be relevant for the Russian Federation, a multinational state.
Key words: declaration, religious policy, Islam, Muslims, religious problems, religious factor,
Muslim congress, state policy, illegal denominations, religious legislation, state-religion relations
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КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ЗАКАВКАЗСКОМ КРАЕ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Резюме
В статье были выявлены особенности крестьянской реформы в Закавказье. Реформы
проводились на Кавказе постепенно и очень тщательно, так как было явное несоответствие
между уровнем развития промышленности и сельского хозяйства, и потенциальным краем.
Крепостное право в Грузии, Азербайджане и Армении имело некоторые особенности.
Отмена крепостного права на Кавказе имела некоторую особенность как в сравнении с
центральными регионами России, так и Закавказьем. Земля на Кавказе юридически
считалась общественной, но фактически находилась в пользовании и под контролем
феодалов. Из-за неразвитости общественных отношений степень дееспособности
непосредственных производителей на феодалов была разной. Проведение реформы на
Кавказе, а также в центральной России происходило в условиях массового недовольства
крестьян и применения вооружѐнной силы. Крестьянская переформировка при всех своих
ограничениях сыграла определѐнную роль в развитии капиталистических отношений. Это
было историческое событие в социально-экономической жизни Южного Кавказа.
Ключевые слова: аграрная реформа, Закавказье, межевая палата феодальнокрепостная губерния, сельчане, Мулкадари, национальные округа, государственные и
частные крестьяне
Введение
Закавказский край во второй половине XIX в. оставался аграрным районом, в жизни
которого все еще ощущались пережитки патриархально-крепостнических отношений.
Однако развитие капитализма шло здесь довольно быстрыми темпами. Русский капитализм,
хотя и с некоторым опозданием, основательно сумел втянуть Южный Кавказ в мировое
товарное хозяйство. Для Грузии, Армении и Азербайджана пореформенный период был
периодом усиленного внедрения денежных отношений во все отрасли сельского хозяйства,
периодом ускоренного развития земледелия [13, с.89] .
В Закавказский край была проведена крестьянская реформа, которая явилась важным
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событием в социально-экономической и политической жизни региона. Однако, эта реформа
была осуществлена несколько позднее, чем в центральных районах России. Перед местными
феодалами и русской буржуазией по – прежнему стоял вопрос о приспособлении экономики
Южного Кавказа к задачам колониальной эксплуатации. Характерной особенностью
пореформенного периода являлось развитие капитализма «вглубь» и «вширь» [15, с.112].
Основная часть
Проведение крестьянской реформы в национальных окраинах России исходило из
основных принципов "Положений" 19 февраля 1861 г. - предоставление личной свободы
крестья- нам и надельной земли за повинности, с правом выкупа наделов. Рассмотрим, как
же осу- ществлялась крестьянская реформа на Южном Кавказе.
Уже через несколько дней после подписания Манифеста 19 февраля 1861г. об
освобождении крестьян, Александр II, учитывая, что после этого правительственного акта
«крепостное состояние останется в одном только Закавказском крае» и поэтому долго
держаться не сможет, заговорил об освобождении крестьян и на этой далекой окраине
государства, предлагая при этом «действовать с надлежащей осторожностью»[2].
Крестьянская реформа на окраинах России, в том числе и в Грузии, была проведена на тех же
основаниях, что и во внутренних российских губерниях. Некоторая предварительная
подготовка к реформе началась еще в 1857 г., а в 1862 г. был созван съезд дворянства
Тифлисской губернии, который выработал основные руководящие принципы предстоящих
преобразований [16, с.115]. 13 октября 1864 г. было издано "Положение" об отмене
крепостного права в Тифлисской губернии, по которому крестьяне получали личную
свободу, но земля оставалась в собственности помещиков, выделявших крестьянам
определенное законом количество полевой земли и усадьбу за следующие повинности:
внесение 1/4 урожая с пашен и виноградников и 1/3 укоса трав с сенокосов. Кроме того
взималась плата по 3 руб. в год за усадьбу в размере 0,5 десятины. При выделении
крестьянам усадьбы и наделов помещик имел право сохранить за собой не менее половины
всей земли в имении. Дворовые люди и арендаторы землей не наделялись. Выкуп наделов
всецело зависел от воли помещика. До выкупа же земли он оставался в положении
временнообязанного человека. После выкупа бывший крестьянин окончательно переходил в
разряд собственников. Но так как выкуп не был признан обязательным, временнообя
занные отношения сохранялись долго, в Грузии они фактически были отменены лишь в 1912
г. [3, с.143].
Условия отмены крепостного права в Грузии были настолько грабительскими, что даже
наместник Кавказа гр. Воронцов-Дашков во «всеподданнейшей записке» Николаю II писал
следующее: «Отмена крепостного права в пределах Закавказья, а особенно в Грузии, была
проведена в условиях, особенно льготных для помещиков и невыгодных для крестьян,
причем правительство, в отступление от принятого в коренной России принципа, за
прекращение личной зависимости уплатило от 25 до 50 руб. за душу бывших помещичьих
крестьян дворянству Тифлисской и Кутаисской губерний, что составило сумму 7 000 000
руб. и увеличило земельные повинности крестьян в пользу помещиков выше
существовавшей в крепостное время нормы» [3, с.88].
Таким образом, в результате отмены крепостного права в Грузии феодальнокрепостнические пережитки сохранились в большей степени, чем в центральных районах
России. Причина этого заключалась в относительно слабом развитии капиталистических
отношений на Южном Кавказе.
Феодально-крепостнические отношения в Армении и Азербайджане существовали еще
задолго до присоединения их к России, однако, в несколько своеобразной форме. Земля
считалась собственностью государства и находилась в условном владении феодалов.
Крестьяне не утратили полностью личной свободы, сохраняя право свободного перехода от
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владельца к владельцу. После же присоединения к России феодальные отношения были
вновь юридически оформлены Николаем I, стремившимся укрепить свое положение на
Южном Кавказе путем предоставления привилегий местной феодальной верхушке. После
окончания подго- товительных работ по проведению крестьянской реформы, созданный при
Кавказском наместничестве Комитет в конце 1869 года разработал проект, который был
послан на утверждение в Петербург. 14-го мая 1870 года Александр II с некоторыми
изменениями утвердил представленный проект, придав ему силу закона [13, с.148].
В основу закона, отменившего крепостное право в Азербайджане и Армении, была
положена реформа 1864 г. об отмене крепостного права в Тифлисской губернии. В отличие
от Грузии разработка об отмене крепостного права в Армении была подготовлена без
участия местного дворянства.
14 мая 1870 г. было утверждено «Положение о поземельном устройстве
государственных поселян, водворенных на землях лиц высшего мусульманского сословия, а
равно меликов из армян в губерниях закавказских...» [6]. Статьи «Положения» касались в
основном трех вопросов: об отмене личной зависимости крестьян, о земле и повинностях.
Это положение не распространялось на крестьян, живущих на землях «лиц высшего
мусульманского сословия, а равно меликов из армян по добровольным с ними условиям», а
также на «государственных поселян», живших на землях, не принадлежавших
представителям высшего магометанского духовенства, и меликов из армян. Крестьянам
предоставлялся в постоянное пользование земельный надел, право собственности на
который сохранялось за владельцем земли. За отведенный надел крестьяне должны были
отбывать повинность. Им предоставлялось право выкупа земли как по добровольному
соглашению с владельцем, так и без согласия землевладельца (последнее ограничивалось
рядом условий). Размер полевого надела определялся 5 десятинами земли на каждую душу
мужского пола. Если же существующий надел был выше этой нормы, а у владельца при этом
оставалось менее одной трети удобных земель, то надел мог быть уменьшен. Если же,
наоборот, надел был менее 5 десятин, то владелец обязан был сделать прирезку, но лишь при
условии сохранения за ним не менее одной трети земли [10, с.335].
По положению от 14-го мая крестьяне освобождались от крепостной зависимости лишь
после уплаты выкупа за землю. И поскольку они не имели возможности выкупить свой
земельный надел, то и продолжали оставаться в зависимом или полузависимом положении, в
условиях малоземелья или безземелья. Это зависимое положение крестьян было
ликвидировано лишь законом от 20-го декабря 1912 года. Особенно тяжелы были для
крестьян условия выкупа земли. В России государство представило крестьянам кредит для
выкупа их земельных участков. В Азербайджане и Армении крестьяне никакой помощи не
получали. [7, л.15]. До составления уставных грамот (в течение первых двух лет)
повинности оставались прежними, а позднее определялись «Положением». «Положение 14
мая 1870 г.» сохраняло как натуральные, так и денежные повинности. Натуральные
повинности — малджегат или багра — взимались по-прежнему с урожая «всех земных
произведений» в размере от четырех тридцатых до одной десятой. Натуральные повинности
были неимоверно высоки. Об этом прямо писал царю граф Воронцов-Дашков в своем
отчете в 1905 г.: «Насколько высокой являлась уплата повинностей долями урожая,
доказывается тем, что при переводе этих повинностей — багры и малдже-гата — на деньги
для определения выкупной стоимости земли все работы в этом направлении начиная с 1873
г. дали такую несообразно высокую стоимость за десятину, что пришлось отказываться от
этого способа»[3, с.139]. Наряду с натуральными повинностями были сохранены и
денежные, выражавшиеся в 262/з коп. с десятины. Выкуп полевого надела мог
производиться, как указывалось выше, как с согласия, так и без согласия владельца земли.
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В основу выкупа была положена сумма стоимости всех повинностей, капитализированная из
6%. [12, с.39] .На основе этих расчетов цены за землю устанавливались неимоверно
высокими — от 60 руб. 50 коп. до 202 руб. за десятину [10, с.121]. К тому же
правительство не оказывало при выкупе никакого содействия, т. е. крестьянам не давалось
никаких ссуд, и выкупная сумма должна была быть внесена сразу. Вследствие этого выкупа
земель не производилось. «Выкупная операция,— говорилось в одном из официальных
отчетов в 1887 г., - в Азербайджане и Армении не получила никакого осуществления, и во
весь истекший период со времени издания «Положения» не возникало ни одного случая
выкупа поселянами своих надельных земель, ни целыми обществами, ни отдельными
дымами». 21 февраля 1876 г. «Положение 14 мая 1870 г.» было распространено на крестьян,
живших на землях феодалов на добровольных началах. 5 сентября 1877 г. было издано
«Положение» в отношении крестьян, проживавших на землях мюлькадар и тиулистов. По
этому «Положению» за крестьянами закреплялась вся земля, находившаяся в их
пользовании. Если наделы были менее 5 десятин на мужскую душу, то владелец обязан был
соответственно увеличить их независимо от количества оставшейся у него земли. За
пользование землей крестьяне обязаны были нести натуральную повинность - багра,
взимавшуюся в данном случае лишь с полевых земель. Землевладельцам не разрешалось
взимание с крестьян денежных повинностей. Крестьянам предоставлялось право выкупа на
условиях, примерно идентичных «Положению 1870 г.» [5, л.23].
Крестьянская реформа была проведена здесь так, что временнообязанные феодальные
отношения, сохранились здесь в частновладельческой деревне, вплоть до 1912г.; что касается
государственной деревни, то ее «реформа» поначалу и вовсе не коснулась. Царское
правительство оттянуло проведение реформы в государственной деревне Южного Кавказа на
тридцать с лишним лет. В «Положении» об агаларах говорилось, что владелец земли обязан
сохранить за крестьянами имеющийся у них надел, а при наличии свободной земли довести
его до 5 десятин на душу. Повинности по обоим «Положениям» устанавливались
следующие: малджегат — одна десятая часть урожая со всех видов культур (при условии
предоставления владельцем крестьянину рабочего скота, сельскохозяйственных орудий,
семян и т. п. малджегат увеличивался до одной пятой части); барщина — от каждой семьи
один работ- ник со всем инвентарем и рабочим скотом от 8 до 18 дней в году с оплатой от 10
до 20 коп. за день; чопбаши — за пользование летними и зимними пастбищами; эврез —
оказание помощи владельцу «миром» в сельскохозяйственных работах в течение 2 дней в
году и, наконец, предоставление владельцу по его требованию мужской прислуги от 10
семейств на срокв один год. Владельцам земли предоставлялась также вотчинная власть
над крестьянами.
«Владелец, — указывалось в «Положении»,— наблюдает за спокойствием,
благочинием и нравственностью живущих на его земле поселян» [17]. В то же время
крестьянин не являлся «крепким» владельцу земли, ему предоставлялось право ухода.
«Поселянам,— указывалось в «Положении»,— ...дозволяется переселяться на все другие
земли, но не иначе, как по истечении каждого рабочего года и по отбытии владельцу земли
всех повинностей... Поселянин, желающий переселиться, обязан за два месяца до истечения
года объявить об этом землевладельцу» [18, с.203].
Царские власти в Грузии, Армении и Азербайджане стояли перед необходимостью
урегулировать
взаимоотношения
между
податным
сельским
населением
и
землевладельцами.
Положением 14/26 мая 1870г. для поселян Восточного Закавказья выкуп наделов
ограничивается весьма отличными условиями, нежели в Западном Закавказье; выкуп наделов
про изводится по добровольному соглашению поселян с земледельцами. Если соглашения не
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последует, то поселяне могут выкупать и без согласия помещика, в таком случае поселяне
могут выкупать не более 15 дес. на каждый дым [1, с.12]. Условия выкупной операции для
поселян Восточного Закавказья оказались настолько тяжелыми, что поселяне совершенно не
выкупали наделов и выкупная операция проваливалась. Таким образом, к началу XXв. в
Закавказском крае сохранился значительный состав временнообязанных крестьян.
Через 25 лет после проведения в России крестьянской реформы царское правительство,
наконец, приступило к подготовке проведения крестьянской реформы в отношении казенных
крестьян Закавказского края. 1 мая 1900 г. императором Николаем II были утверждены
"Главные основания поземельного устройства государственных поселян, водворенных на
казенных землях губерний Тифлисской, Елизаветпольской, Бакинской, Эриванской..." [8,
л.34]. По этому закону земельные наделы отводились сельским обществам, селениям и
поселкам с сохранением существующего порядка пользования ими. На основании этого
закона были установлены: 1) оброчная подать на казенные земли, находящиеся в бессрочном
пользовании государственных крестьян, 2) поземельный налог на другие земли и 3) земский
сбор, распространявшийся на все земли. В оброчную подать входила кроме поземельного
налога и сумма в размере 10-12% чистого дохода государственных крестьян [10, с.335].
Реформы на Кавказе проводились поэтапно и очень осторожно по нескольким
причинам. Проводя земельную реформу, царское правительство преследовало также цель
расширить казенный земельный фонд из «свободных земель». Вместе с этим, желая
притупить остроту назревающего социального конфликта, не допустить открытого
выступления вдвойне угнетенного крестьянства, царская администрация заигрывала с
крестьянством, давая им многообещающие заверения [9, с.238]. Многоплановостью и
противоречивостью и противоречивостью задач, которые ставило перед собой царское
правительство, во многом объясняется осторожность подхода к реформам на Кавказе и
поэтапный и затяжной характер их осуществления. Несмотря на общие принципы, в каждой
губернии имелись свои особенности в характере земельной реформы.
Следует отметить, что помимо русификаторской политики переселение крестьян из
внутренних губерний Российской империи преследовало двоякую цель: во-первых, создать в
стратегически важном районе надежную опору в лице русского населения в случае военных
столкновений с сопредельными государствами и, во-вторых, облегчить решение аграрных
вопросов в метрополии.
Крестьянская реформа не коснулась северо-западной части Азербайджана Закатальского округа. Здесь зависимые отношения крестьян сохранились вплоть до 1913 г. В
1864 г. было отменено крепостное право в 6 губерниях Закавказья, в которых насчитывалось
506,6 тыс. душ обоего пола крепостных крестьян. Временообязанные отношения в
Азербайджане и Армении были ликвидированы только в 1913 г. [20, с.67].
Аналогичная ситуация складывалась и на Северном Кавказе. Так, например, по
реформе различные категории феодалов (князья, беки, уздени-дворяне и т. п.) наделялись на
правах частной собственности особыми земельными участками размером от 250 до 300
десятин, при этом в случае знатности или «особых» заслуг эти участки значительно
увеличивались. У отдельных кабардинских феодалов они составляли от 1500 до 1800
десятин. Кроме того, эти землевладельцы имели право пользоваться и общинной землей в
размере 36 десятин. Крестьяне же получали землю в общинное владение в незначительном
количестве [14, с.247]. В некоторых районах Кавказа зависимые отношения крестьян к
феодалам сохранялись длительное время. В Дагестане зависимые отношения крестьян к
помещикам-бекам были ликвидированы в 94 аулах только на основе закона 7 июля 1913 г.
Помещики получили от правительства единовременно стоимость выкупленной земли в
размере 302 308 руб., которые крестьяне должны были погашать в течение 20 лет, т. е. до
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1934г. Капиталистические отношения, проникавшие в сельское хозяйство Дагестана в
пореформенный период, способствовали разложению натурального хозяйства и
перерастанию его в хозяйство мелкотоварное, являющееся экономической основой
расслоения крестьянства. В период развития капитализма это расслоение крестьянства
приобретало новые черты. Наиболее достоверные данные о расслоении крестьянства дают
нам материалы посемейной переписи в Дагестане 1886 г. Эти данные показали, что к
середине 90-х годов XIX в. в дагестанском ауле было налицо глубокое имущественное
расслоение, уже с некоторыми элементами классового характера [4, с.82].
Проведенная в 1900 году земельная налоговая реформа отнюдь не улучшила положения
крестьян. Многие из них все еще оставались на положении временнообязанных и отдавали
помещикам большую часть своего урожая. В начале XX века углубилось расслоение
крестьянства и на Южном Кавказе, происходит обнищание этого слоя населения. Лучшие
земли переходили в руки помещиков и кулаков. Безземелье стало страшным бичом для
трудовых крестьян, которые были вынуждены в поисках заработка покидать деревню и
уходить в города, на чужбину. Отходничество стало привычным явлением сельской жизни.
Заключение
Таким образом, крепостное право в Грузии, Азербайджане и Армении имело некоторые
особенности. Отмена крепостного права на Кавказе имела некоторую особенность как по
сравнению с центральными районами России, так и Закавказьем. Земля на Кавказе
юридически считалась общественной, но фактически находилась в пользовании и под
контролем феодалов. В силу неразвитости общественных отношений степень зависимости
непосредственных производителей от феодалов была различной.
Реализация реформы на Кавказе, как и в центральной России, проходила в условиях
массового недовольства крестьян и применения вооруженной силы. Крестьянская реформа
при всей своей ограниченности сыграла определенную роль в развитии капиталистических
отношений [21, с.472]. Она явилась историческим событием в социально-экономической
жизни Южного Кавказа. Здесь отчетливо начали вырисовываться контуры нового
буржуазного общества со всеми присущими ему чертами и противоречиями. Процесс
развития капитализма в сельском хозяйстве протекал несравненно медленнее, чем в
промышленности. Несмотря на это, капиталистические отношения в деревне начали
развиваться еще до отмены крепостного права [12, с.266]. Уже в 50-60 гг. капиталистические
отношения в деревне проявились с определенной глубиной. С особой быстротой они стали
развиваться в пореформенный период — начиная с 70-х годов по 90-ые годы. И все же
реформа 1870 г. не сумела полностью уничтожить феодально-атриархальные отношения
каждый из этих на Южном Кавказе. Даже в официальных изданиях того времени
указывалось, что «нигде в империи не была проведена освободительная крестьянская
реформа так льготно для помещиков и с такими ограничениями для крестьян, как в
Закавказье».
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Almaz Ġsmayılova
XIX əsrin ikinci yarısında Zaqafqaziya bölgəsində kəndli islahatı
Xülasə
Məqalədə Zaqafqaziya bölgəsindəki kəndli islahatının xüsusiyyətləri açıqlanır. Belə nəticə
əldə edilir ki, Qafqazdakı islahatlar mərhələlərlə və çox diqqətlə aparılırdı, çünki sənaye və kənd
təsərrüfatının inkiĢaf səviyyəsi ilə bölgənin potensial imkanları arasında açıq-aĢkar bir uyğunsuzluq
var idi. Gürcüstanda, Azərbaycanda və Ermənistanda mülkiyyət hüququnun bəzi xüsusiyyətləri var
idi. Qafqazdakı serflik hakimiyyətinin ləğvi həm Rusiyanın mərkəzi bölgələri, həm də Zaqafqaziya
ilə müqayisədə bir qədər özünəməxsus idi. Qafqazdakı torpaqlar qanuni olaraq ictimai sayılırdı,
amma əslində feodalların istifadəsində və nəzarəti altında idi. Ġctimai münasibətlərin inkiĢaf
etməməsi səbəbindən birbaĢa istehsalçıların feodallardan asılılıq dərəcəsi fərqli idi.
Ġslahatın Mərkəzi Rusiyada olduğu kimi Qafqazda da həyata keçirilməsi kəndlilər arasında
kütləvi narazılıq və silahlı qüvvə istifadəsi Ģəraitində baĢ verdi. Kəndli islahatı, bütün
məhdudiyyətləri ilə kapitalist münasibətlərin inkiĢafında müəyyən bir rol oynadı. Bu, Cənubi
Qafqazın sosial-iqtisadi həyatında tarixi bir hadisə idi. Burada özünəməxsus xüsusiyyətləri və
ziddiyyətləri ilə yeni bir burjua cəmiyyətinin konturları formalaĢmağa baĢladı. Kənd təsərrüfatında
kapitalizmin inkiĢafı sənayeyə nisbətən müqayisəsiz dərəcədə yavaĢ idi. Buna baxmayaraq, kənd
yerlərində kapitalist münasibətlər həqiqi hakimiyyətin ləğvindən əvvəl də inkiĢaf etməyə baĢladı.
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Onsuz da 50-60-cı illərdə kənd yerlərindəki kapitalist münasibətləri nəzərəçarpacaq dərəcədə
özünü göstərdi, islahatdan sonrakı dövrdə - 70-ci illərdən 90-cı illərədək xüsusi sürətlə inkiĢaf
etməyə baĢladı. Bununla belə 1870-ci il islahatı Cənubi Qafqazdakı feodal-patriarxal
münasibətlərini tamamilə məhv edə bilmədi. O dövrün rəsmi nəĢrlərində yazılırdı ki,
―imperatorluğun heç bir yerində Cənubi Qafqazda olduğu kimi kəndlilərin azadlığı islahatı torpaq
mülkiyyətçiləri üçün bu dərəcədə əlveriĢli və kəndlilər üçün bu cür məhdudiyyətlərlə aparılmırdı.
Açar sözlər: vəziyyət, kəndli islahatı, Cənubi Qafqaz, sərhəd otağı, feodal-serf qalıqları,
vilayətlər, kəndlilər, mulkadarlar, milli bölgələr, dövlət və özəl kəndlilər
Almaz Ismailova Peasant reform in the Transcaucasian region in the second half of the
19th century
Summary
The article revealed the features of the peasant reform in Transcaucasian region. Reforms
were carried out in the Caucasus gradually and very carefully, as there was a clear discrepancy
between the level of development of industry and agriculture, and the potential edge.
Serfdom in Georgia, Azerbaijan and Armenia had some peculiarities. The abolition of
serfdom in the Caucasus had some peculiarity both in comparison with the central regions of Russia
and the Transcaucasus. Land in the Caucasus was legally considered public, but in fact it was in use
and under the control of feudal lords. Due to the underdevelopment of social relations, the degree of
dependence of the direct producers on the feudal lords was different.
The implementation of the reform in the Caucasus, as well as in central Russia, took place in
conditions of massive discontent among the peasants and the use of armed force. The peasant
reform, with all its limitations, played a certain role in the development of capitalist relations. It was
a historic event in the socio-economic life of the South Caucasus. Here the contours of a new
bourgeois society with all its inherent features and contradictions began to take shape. The
development of capitalism in agriculture was incomparably slower than in industry. Despite this,
capitalist relations in the countryside began to develop even before the abolition of serfdom.
Already in the 50-60s. capitalist relations in the countryside manifested themselves with a certain
depth. They began to develop with particular speed during the post-reform period - from the 70s to
the 90s. And yet the reform of 1870 failed to completely destroy the feudal-patriarchal relations of
each of these in the South Caucasus. Even in the official publications of that time it was indicated
that "nowhere in the empire was the peasant liberation reform carried out so favorably for the
landowners and with such restrictions for the peasants as in the Transcaucasus."
Keywords: agrarian reform, the Transcaucasian region, mezhevaya Chamber feudal serf
vestiges province, villagers, Mulkadari, national districts, state and privately owned peasants
Regulation
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ПРИКАСПИЙСКИЙ ДАГЕСТАН В IX - X ВВ.
Резюме
На основе широкого круга источников и литературы в статье рассматриваются
этнополитические процессы в Каспийском Дагестане в IX и X веках. Исторические судьбы
гуннов, хазар и баланджаров прослеживаются до того времени, когда завершились арабокаспийские войны и местность была уже не центром, а окрестностями обширного
Каспийского каганата.
Дагестан, основное поле битвы арабо-каспийских войн, продолжавшихся около 100 лет,
превратился из древних центров Каспийского моря в южные берега. Центры ослабленного,
но не завоеванного Каспия отошли к Волге и Дону, где возникла новая столица Каспийского
каганата - город Итиль, образовались новые поселения и города.
Дагестанская летопись «История Ширвана и Аль-Баб», сохраняющая реальные
сведения о дагестанском Каспии, отражает координаты так называемой «прикаспийской
страны» начала десятого века. При этом источники содержат информацию о Джидане.
Так, анализ этнополитического положения Каспийского каганата в Дагестане в
исследуемый период показывает, что тюркоязычные племена оставили глубокий след в
материальной и духовной культуре народов Дагестана.
Ключевые слова: Каспийский Дагестан, Каспийский каганат, Самандар, арабские
авторы, этническая история, русские, политическая карта
Введение
Прикаспийский Дагестан, служивший основной ареной продолжавшихся около 100 лет
арабо-хазарских войн, превратился из древнего центра Хазарии в ее южную окраину. Центры
ослабленной, но не покоренной Хазарии переместились на Волгу и Дон, где и возникает
новая столица Хазарского каганата - город Итиль - складываются новые поселения и города.
Основная часть
Переселенцы из древней Хазарии (хазары, болгары, беленджеры и др.) перенесли в
ЮгоВосточную Европу обретенные в Прикаспии навыки оседлого быта, хозяйственной
деятельности и достижения культуры [17, с.141]. Спустя два столетия, в 922 году, ИбнФадлан во время визита в Волжскую Болгарию нашел на юге владений Болгарского
эльтевера пять ты- сяч семейств беленджерцев, переселившихся сюда из Дагестана [12,
с.138]. Часть хазарского населения Приморского Дагестана, вероятно, последовала за своим
каганом, но, по-видимому, не все. Владения хазар в IX в., по свидетельству Ибн-Хордадбеха,
простирались к северу от города Семендера. Он пишет: «Все, что за этим [городом], в руках
хазар» [10, с.109]. Другой арабский географ Масуди считает, что Семендер в его время
(середина X в.) был «еще заселен хазарскими племенами» [19, с.43].
А царь Иосиф весь Прикаспийский Дагестан этого времени вплоть до Дербента,
включал в состав Хазарии. Он писал: «С южной стороны живут XV пятнадцать народов,
многочисленных и сильных, которым нет счета до Баб-ал-Абваба» [13, с.82].
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Анонимный персидский автор географического трактата Худуд ал-Алем («Пределы
мира от востока к западу»), составленного в 982 - 983 гг., сообщает о стране хазар: «Это область очень богатая и населенная. Со многочисленными доходными статьями... Семендер город на берегу моря, богатый; есть базары и купцы. Хамлидж, Баланджар, Байда, Савгар,
Хтпиг, Сур, Масмада - города в стране хазар, все с крепкими стенами» [25, с.32]. Семендер
аноним выделяет особо. Некоторые исследователи связывают эти сведения с тем, что
«возможно, у Семендера был особый статус взаимоотношений со «страной хазар», полагая,
что территория страны гуннов, известная в IX в. как «страна Семендер» и простиравшаяся
между Дербентом и Семендером, не входила в состав Хазарского каганата [6, с.172]. Однако
подобная трактовка противоречит источникам.
А.Я. Федоров и Г.С. Федоров-Гусейнов «Страну Сувар» помещают в Северном
Дагестане, полагая, что Сувар является иным названием «царства гуннов», а в Семендер
«царь Сувара - Джидана переносит свою резиденцию, находившуюся в разгромленном
арабами Урцекском городище» [24, с.116-117]. Другой исследователь А.В. Гадло считает,
что под именем «Сувар» могло скрываться одно из ранних наименований страны хазар» [5, c.
151].
О Беленджере IX в., как особом владении в источниках данных нет. Однако, Беленджер
упоминается как один из трех важных и крупных городов Хазарского каганата еще во второй
половине IX в. Ибн-Хордадбехом. Арабский географ в доказательство своих сведений
цитирует арабского поэта ал-Бухтури, который пишет о Беленджере: «Уважение в ал-Ираке
воз- росло к тому, кто заключил договор в Хамлидже или в Баланджаре» [10, c.109].
«Владение Семендер», «земля владыки Сувар», страна «владетеля Баланджара» [3, с.19],
расположенные на территории приморской полосы от Дербента до Семендера и упомянутые
в источниках IX в., входили, вероятно, в состав Хазарии и были ее неотъемлемой, хотя и
окраинной территорией, что обеспечивало им относительную независимость и автономность
в управлении. Эта независимость выражалась и в том, что во главе их стояли упоминаемые в
источниках «владыки».
Среди памятников исследователи особо выделяют склеповые сооружения, которые
являются наиболее выразительными памятниками IX -XI вв. Эти сооружения были в разные
годы исследованы на Узунталинском, Таркинском, Агачкалинском и других могильниках
предгорного Дагестана.
Разнообразные и яркие украшения из склепов (бусы, подвески, пряжки, бляшки,
браслеты, головные булавки, зеркала и др.) сохранились в большом количестве особенно в
Агачкалинском могильнике [22, с.100]. Они изготавливались обычно из стеклянной пасты,
бронзы, серебра и золота и исчисляются в каждом из исследованных здесь погребальных
склепов сотнями экземпляров.
Анализ выразительных погребальных комплексов инвентаря из склепов Агачкалы,
среди которых особо выделяются украшения, в частности, бронзовые литые бляшки с
изображенными на них ритуальными сценами, имеют своеобразную орнаментацию.
Растительный орнамент подобных бляшек полукругом окаймляет верхние края и «не
оставляет сомнений в отношении генетической их связи с украшениями, характерными для
многих народов Хазарского каганата», считает М.Г. Магомедов [16, с.155]. «Отдельную
группу погребального ин- вентаря из склепов Агачкалы составляет оружие, а также конское
снаряжение (наконечники стрел и копий, фрагменты мечей и сабель, топоры, стремена и др.),
которые являются свидетельством того, что в погребальном инвентаре причудливо
переплелись культурные традиции местных народов и осевших здесь кочевников» [16,
с.154]. Письменные источники фиксируют в Прикаспийском Дагестане в X веке четыре
государственных образования - Шандан, царство «Хайдак», «страну хазар», царство
«Джидан».
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В X в. сведения о хазарах в Прикаспийском Дагестане сохранились только в
дагестанской хронике «История Ширвана и Дербенда». «В раджабе 288/ августе 901 года
хазары со своим царем К. сабблджан ал-Хазари напали на Баб-ал-абваб, и Мухаммад б.
Хашим с газиями ал- Баба сразился с ними, отбил их и нанес им поражение с помощью
Всевышнего» [20, с.65].
Это единственное упоминание о самостоятельной военной операции хазар в
Приморском Дагестане в X веке. Другой раз хазары упоминаются вместе с серирцами,
которые пришли на помощь Шандану («одна из земель хазар») для отражения ширванодербентской агрессии «Неверные поде- лили мусульман между людьми Шандана, Сарира и
хазарами» [20, с.48]. Это событие про- изошло в 912 году.
Третий раз хазары упоминаются вместе с Салифаном в 916 г., когда помогли эмиру
Дербента в его борьбе за восстановление престола и когда подошел к нему (Абд-ал-Малику)
Салифан с хазарским войском» [20, с.66]. Хазары помогли правителю Дербента (эмиру Абдал-Малику б. Хашими б. Сурака) в его борьбе за восстановление престола. Подобное
сообщение бывает недоумение, так как хазары никогда не были союзниками Дербента ни
при Сасанидах, ни при арабах, ни в период правления в Дербенте местной правящей
династии.
Таким образом, обобщив данные дагестанской хроники «История о Ширвана и алБаба», в которой сохранились реальные сведения о дагестанских хазарах, можно заключить,
что политическое образование под названием «страна хазар» в начале X в. на территории
Приморского Дагестана упоминается все реже и реже. В то же время в источниках
появляются сведения о Джидане.
Ал-Масуди (944 г.) писал: «Народ Баб-аль-Абваба терпит много ущерба от царства
Джидан, народ которого входит в состав земель хазарских царей. Столицей последних был
Семендер, город, лежащий на расстоянии восьми дней пути от ал-Баба. Он и сейчас населен
народом из хазар» [19, с.192]. Далее Масуди пишет: «Мы сказали, что вреднейшим (Шарр)
из соседних народов является княжество Джидан. Его царь - мусульманин, который заявляет,
что он араб из племени Кахтан. В настоящее время он известен как Салифан...» [19, с. 202203].
Сведения о кавказских землях, приводимые в сочинении Ибн-Русте, значительно более
ранние, чем описание Масуди (не позже 902 г.), хотя сам Ибн-Русте не путешествовал, а
использовал данные другого лица, действительно побывавшего в Серире, Ибн-Русте пишет:
«Направо (т.е. на восток или на юг) от крепости проходит дорога, по которой можно
выехать [из Серира] по высоким горам и лесам и на расстоянии 12 перегонов достичь города,
называемого Хайдан, царь которого зовется Адзар-Насра. Он придерживается трех религий:
по пятницам он молится с мусульманами, по субботам с евреями, а по воскресеньям - с
христианами» [8, с.220].
Гардизи пишет: «Направо от Серира есть область, называемая Джидан, и ее население
исповедует три религии» [8 , с.220].
Эти сообщения Гардизи и Ибн-Русте о городе Хайдан и области «Джидан» с их
веротерпимостью и мирным сосуществованием трех религий.
Они удивительно перекликаются с сообщениями Ибн-Хаукаля, который сообщает, что
Семендер до разрушения его руссами (905 г.) «населяли мусульмане и другие, и в городе у
них есть мечети, у христиан храмы, а у иудеев синагоги» [9, с.114]. Об этом же пишет и
алИстахри: «В Семендере множество мусульман, у них в городе мечети... Царь Семендера
иудейского вероисповедания и находится в родстве с царем хазар...» [2, с.47], хотя
большинство населения составляют мусульмане и христиане. Возможно, что «город Хайдан»
и «область Дж.н.дан» и есть княжество Джидан, территория которого совпадает с
территорией бывших хазарских земель в Прикаспии со столичным городом Семендер,
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который населяли христиане, мусульмане и иудеи. Наиболее ранние сведения о «царстве
Хайдак» относятся к 938 г. и содержатся в хронике «История Ширвана и ал-Баба», где
упоминается совместный поход конных отрядов кайтагцев и дербентцев на владение
Шандана.
Существуют две точки зрения по поводу локализации Джидана. Согласно первой
«Джидан» - это ошибочное название «Хайдака», которое можно объяснить особенностью
арабской графики. Подобное объяснение было предложено еще Доссоном, которого затем
поддержали Б.Н.Заходер [7, с.123], А.Р.Шихсаидов, Л.Б.Гмыря. Согласно другой точке
зрения, которой придерживаются М.Г.Магомедов и Г.С.Федоров-Гусейнов, Джидан и
Хайдак - это разные политические образования на территории Дагестана. В отличие от
Хайдака царство Джидан не могло выступать в роли союзника Дербента, считает М.Г.
Магомедов, поскольку являлось наследником и соответственно союзником каганата.
Поэтому уже одно это обстоятельство исключает всякую возможность для отождествления
этих совершенно различных государ- ственных образований» [17, с. 160].
В нескольких словах Ибн-Хаукаль охарактеризовал политическое положение
Джидана. Распространившего свою власть на весь Северный Дагестан, его военное значение
в борьбе Хазарского каганата с арабскими завоевателями как плацдарма Хазарии. «Я не
знаю, пишет Ибн-Хаукаль, - чтобы было во власти хазар другое сборное место, кроме
Семендера [9, с.115]. Известно, что в IX - X вв. один из караванных путей проходил вдоль
западного бе- рега Каспия, через Семендер.
Таким образом, государство Джидан играло роль, с одной стороны, промежуточного
звена на торговом пути из Восточной [23, с.35].
Последний раз «дагестанские хазары» упоминаются в хронике «История Ширвана и алБаба» в 1064 г. Она гласит: «В том же году остатки хазар численностью в 3 тыс. семей
прибыли в город Кахтан хазарской страны (или в Кахтан на прежней хазарской территории).
Они отстроились и поселились в нем» [20, c.78].
Исследователи локализуют город Кахтан по разному. Так, например, В.Ф.Минорский
считает, что хазары возвратились в Баршалийю (Башлы), отождествляемую с ранней
столицей «страны гуннов» Варачаном [20, c.128].
А.П.Новосельцев дает иной перевод отрывка дербентской хроники: «В том же году и
остатки хазар численностью в 3000 семей (домов) прибыли в город Кахтан из страны хазар,
отстроили его и поселились в нем» [21, с.231]. По А.П. Новосельцеву получается, что в 1064
г. хазары прибыли в Кахтан из хазарской страны, многие области которой были захвачены
аланами» [21, с.193].
Скорее всего, правильнее второй вариант перевода: «Кахтан на (прежней) хазарской
территории». Отсюда можно предположить, что хазары вернулись в древнюю Берсилию,
поскольку «хазары великий народ, вышедший из Берсилии», и поселились на прежней
хазарской территории, т.е. на территории Беленджера, который являлся древним центром
Хазарии.
Остается неясным одно обстоятельство: откуда прибыли «остатки хазар», где они жили
до 1064 г.? Здесь мы согласны с Л.Б.Гмырей, которая считает, что «возможно они пережили
походы руссов где-то в горных районах - в Серире, например, чьим союзником они часто
выступают в первые десятилетия X в.» [6, с.185], а в 1064 г. спустились из Серира в
предгорье, на границу предгорий и равнины, где находилось пересечение Прикаспийского
пути и доро- ги, ведущей в горный Дагестан.
Это было вызвано, вероятно, рядом факторов: во-первых, «кахтанские» хазары
поселились в предгорьях, поскольку именно в заселенных и защищенных предгорьях
существовала реальная гарантия безопасности; во-вторых, колебания уровня Каспия
приводили к тому, что «приморская долина в средней части Дагестана не обживалась
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постоянно» [14, с.78], а в тот период, в начале XI в., имел место очередной подъем уровня
моря, привед- ший к затоплению большей части Прикаспийской низменности.
Об усилении увлажненности на Русской равнине в конце X в., о дождях и летних
наводнениях в начале XI в. сообщает также М.А.Боголепов [4, с.123].
Вероятно, гибель Джидана, объединявшего в своем составе различные народы
Прикаспийского Дагестана, обусловлена несколькими причинами: упадком экономики,
который был вызван проникновением из Заволжья новой волны кочевников-гузов,
являвшихся восточными соседями Хазарии. Ухудшение социально-экономического развития
привело к ослаблению военного могущества Джидана, который уже не мог противостоять
военному натиску новой волны кочевых племен. Византийский император Константин
Багрянородный упоминает, что «гузы могут воевать с печенегами» и способны воевать с
хазарами. Из сведений византийского императора можно заключить также, что начиная с 30 40-х гг. X в. могли иметь место хазаро-огузские столкновения, которые были довольно
частыми. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в то время, когда киевский князь
Святослав в 965 г. «идее на Козары» и громил западные владения Хазарии, огузы напали на
хазар с востока.
А.П.Новосельцев высказал достаточно аргументированное мнение о том, что «Повесть
временных лет» не содержит указаний на уничтожение Хазарского государства в 965 г., а
лишь говорит о поражении хазар, потере ими Саркела и земли вятичей, а также о каких-то
военных действиях Святослава в Подонье и Прикубанье [21, с.220]. В результате второго
похода руссов в 358 г. х. (968 - 969 гг.), реальность которого достаточно хорошо обосновала
Т.М. Калинина, была разорена и первая столица Хазарии - Семендер [21, с.227].
Семендер, являвшийся прежней столицей Хазарии, а в IX - X вв. - столицей Джидана,
был разорен. Тем более что Джидан не мог надеяться на военную помощь и поддержку со
стороны Хазарского каганата, который находился на закате своей истории и не в силах был
помочь Джидану.
На этом закончился хазарский этап долговременного, начавшегося еще в первые века
нашей эры процесса тюркизации населения Прикаспийского Дагестана.
Однако в исторической памяти народов хазары оставили глубокие следы. Так,
например, ряд персидских источников еще в XIII - XIV вв. Прикаспийскую плоскость вплоть
до Дербента относят к Дешт-и-Хазару, никогда не смешивая его с Дешт-и-Кипчаком [15,
с.96]. Хамдаллах Казвини, например, пишет: По приказанию отца ему (Туши-хану) были
вверены область Хорезм, Дешт-и-Хазар, Булгар...» [11, с.91]. Далее: «В один из месяцев 718
г. (1319 г.) со стороны Дешт-и-Кипчака дошла молва, что царь Узбек с бесчисленным
войском по Дербентской дороге направился" в этот край (Иран). В это время со стороны
Дербента сообщили, что царь Узбек, пройдя через Дешт-и-Хазар, прибыл в Дербент» [11,
с.142].
Шереф-ад-Дин Йезди в «Книге побед» также выделяет отдельно область хазар: «Когда
все области Дешт-и-Хазара, правое и левое крыло улуса Джучиева... были покорены, Тимур
Завоеватель направился в сторону Дербента» [26, с.185].
Влияние хазарской культуры и языка находит свое отражение в обширной топонимике,
этнонимике и гидронимике, сохранившихся в предгорьях Дагестана. Здесь есть такие
топонимы, как «Хазар» - сел. в Дербентском районе, «Хазаркала» - городище в Новолакском
районе, «Хазар-юрт» - урочище в Левашинском районе, «Хрзар майдан» - поляна в
Советском районе, которые могли быть следствием проникновения хазарского элемента
вглубь Дагестана.Таким образом, Иезди вслед за Казвини, иногда заменяет термин Дешт-иКипчак, уже произведенный из этнонима «кипчаки», на Дешт-и-Хазар, так как память о том,
что предкавказские степи входили в состав могущественного Хазарского каганата, надолго
закрепилась у последующих поколений, что, естественно, нашло отражение в письменных
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источниках.
A.M.Аджиев, занимающийся изучением древнетюркских элементов в кумыкском
фольклоре, считает, что «хазарских элементов особенно много сохранилось у южных
кумыков, что обусловлено не только характерной вообще для микрорегиона консервацией
фольклорно- этнографической архаики, но, по-видимому, и более значительной ролью
древних тюркских племен в этногенетической истории южных кумыков. Так, в плаче
героини из предания
«Окаменевшая Аймеседу» упоминается Цемендер, где покупали парчу, - это,
несомненно, Семендер, столица Хазарии, располагавшаяся в районе нынешней Махачкалы,
и, которая, кстати, была известна, в частности, как центр производства различных
изысканных тканей, торговли ими» [1, с.155].
Бытуют также паремии, где, в частности, встречается «хазарская казна» («хазар хазнам
бармы»): «что у меня хазарская казна есть, что ли?».
Сохранилась и аналогичная по содержанию строка кумыкской- песни: «хазар гетди хазна гетди Къумукъдан» - «ушли хазары (потерпели поражение) - ушла (иссякла) казна
Кумы- кии».
Oтдельные архаичные казацкие песни кумыков, по мнению A.M. Аджиева, тоже «могут
восходить к древнетюркскому, в частности, к хазарскому периоду. Интересно, что в кумыкских песнях о Карткожаке и Джаватбие прослеживаются черты общности с византийскими
памятниками. Эта общность тоже могла возникнуть, скорее всего, в хазарский период истории кумыков.
Заключение
Таким образом, анализ этнополитической ситуации в Прикаспийском Дагестане в
исследуемый период свидетельствует о том, что тюркоязычные племена оставили глубокий
след в материальной и духовной культуре народов Дагестана.
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Asiyət Hüseynova
Xəzəryanı Dağıstan IX - X əsrlərdə
Xülasə
Kifayət qədər geniĢ mənbələrə və ədəbiyyata əsaslanan məqalədə 9-10-cu əsrlərdə Xəzəryanı
Dağıstandakı etnosiyasi proseslər araĢdırılır. Hunların, Xəzərlərin və Bələncərlərin tarixi taleləri
araĢdırılan dövrdə, Ərəb-Xəzər müharibələrinin bitdiyi və göstərilən ərazinin artıq mərkəz deyil,
geniĢ Xəzər Kaqanlığının ətrafı olduğu dövrlərdə izlənilir.
Təxminən 100 il davam edən Ərəb-Xəzər müharibələrinin əsas meydanı olan Dağıstan,
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Xəzərlərin qədim mərkəzlərindən cənub kənarlarına çevrildi. ZəifləmiĢ, lakin fəth olunmayan
Xəzərlərin mərkəzləri, Xəzər Xaqanlığının yeni paytaxtı - Ġtil Ģəhərinin meydana gəldiyi - yeni
yaĢayıĢ məntəqələri və Ģəhərlərin yarandığı Volqa və Dona köçdü. Dağıstan xəzərləri haqqında
gerçək məlumatları qoruyub saxlayan Dağıstan salnaməsi "ġirvanvə əl-Bab hekayəsi" ndə X əsrin
əvvəllərində "xəzərlər ölkəsi" adlanan ərazilərin koordinatları əks olunur. Primorsky Dağıstan
ərazisində daha az xatırlanır. Eyni zamanda, mənbələrdə Jidan haqqında məlumatlar yer alır.
Beləliklə, tədqiq olunan dövrdə Xəzərlərin Dağıstandakı etnopolitik vəziyyətlərinin təhlili
türkdilli tayfaların Dağıstan xalqlarının maddi və mənəvi mədəniyyətində dərin iz buraxdığını
göstərir.
Açar sözlər. Xəzəryanı Dağıstan, Xəzər xaqanlığıı, Səməndər, ərəb müəllifləri, etnik tarix,
ruslar, siyasi xəritə
Asiyat Huseynova
Caspian Dagestan in the IX - X centuries
Summary
Based on a wide range of sources and literature, the article examines the ethno-political
processes in Caspian Dagestan in the 9th and 10th centuries. The historical destinies of the Huns,
the Khazars and the Balanjars are traced back to the time when the Arab-Caspian wars ended and
the area was no longer the center, but the environs of the vast Caspian Kaganate.
Dagestan, the main battleground of the Arab-Caspian wars that lasted for about 100 years,
turned from the ancient centers of the Caspian Sea to the southern shores. The centers of the
weakened but not conquered Caspian moved to the Volga and the Don, where the new capital of the
Caspian Khaganate - the city of Itil - emerged, new settlements and cities were formed.
The Dagestan chronicle "The Story of Shirvan and Al-Bab", which preserves the real
information about the Dagestan Caspian, reflects the coordinates of the so-called "Caspian country"
in the early tenth century. Primorsky is less remembered in the territory of Dagestan. At the same
time, the sources contain information about Jidan.
Thus, the analysis of the ethnopolitical situation of the Caspian Sea in Dagestan during the
period under study shows that the Turkic-speaking tribes left a deep mark on the material and
spiritual culture of the peoples of Dagestan.
Keywords. Caspian Dagestan, Caspian Khaganate, Samandar, Arab authors, ethnic history,
Russians, political map
Redaksiyaya daxil olub: 19.11.2020
Çapa qəbul edilib: 23.11.2020
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UOT 93
Bayram Quliyev
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA Elm Tarixi İnstitutu,
Elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemləri şöbəsinin müdiri
bayramqulusoy@yahoo.com
ORXON ABĠDƏLƏRĠ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN ĠLƏ TARĠXĠ-LĠNQVĠSTĠK
BAĞLARINA QISA BĠR NƏZƏR
(Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə Bilgə Tonyukuk abidəsinin 1300 illiyinə həsr olunur!)
Xülasə
Bilga Tonyukuk abidəsinin 1300 illiyinə həsr olunmuĢ məqalədə Orxon abidələri ilə
Azərbaycan arasındakı tarixi və dil əlaqələri araĢdırılır. Müəllif müəyyən elmi nəticələr əldə etmək
üçün arxeoloji məlumatların Orxonun qədim türk yazılı abidələri, "Babam Korkutun kitabı",
Mahmud əl-KaĢğarinin "Divan luğat ət-Türk" əsərləri ilə müqayisəli təhlil aparmıĢdır. Orxon
abidələrində təsvir olunan məlumatların ortaq türk abidəsində təsvir olunan bəzi məlumatlara
bənzədiyi qənaətinəgəlinmiĢdir.
"Dədəm Qorqud kitabı"nın Azərbaycanda formalaĢdığı hesab edilir. Azərbaycanda tapılan
daĢların və keramikaların bir qismində Orxon əlifbasının iĢarələrinin həkk olunduğu məlumdur.
Azərbaycan xalçalarının naxıĢları arasında Orxon əlifbasının hərflərini xatırladan bir çox simvollar
var. Bütün bunlarla yanaĢı, Orxon abidələrini təĢkil edən daĢlara həkk olunmuĢ kitabələr
Azərbaycan dilinin tarixini öyrənmək üçün əvəzsiz bir mənbədir. Arxeoloji, etnoqrafik, linqvistik
və tarixi materialların müqayisəli təhlili nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan və
Orxon abidələri arasındakı məsafənin çox olmasına baxmayaraq, aralarında dərin köklərə malik
ayrılmaz əlaqələr mövcuddur. Bu münasibətlərin tarixi qədim zamanlardan baĢlasa da, oğuzların
Azərbaycana gəliĢi ilə daha da möhkəmləndi və ayrılmaz oldu. Bu, Azərbaycanı Türk dünyasının
ayrılmaz bir hissəsinə və Türk coğrafiyasının mərkəzinə çevirdi.
Açar sözlər: Orkhon, Bilga Kagan, Kul Tighin, Tonyukuk, Azərbaycan
GiriĢ
UNESCO-nun 2020-2021-ci illər üzrə yubileylər proqramına əsasən 2020-ci il Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın dəstəyi ilə Bilgə Tonyukuk abidəsinin 1300 illiyi qeyd
edilir. Ən qədim zamanlardan Türk yurdu olan və ərazisindən Tonyukuk abidəsində təsvir olunan
yazılara bənzər yazıların həkk olunduğu eramızın əvvəllərinə aid arxeoloji materiallar tapılan
Azərbaycanın bu prosesdə yaxından iĢtirakı heç də təsadüfü deyil. Müstəqilliyini əldə edən
Azərbaycanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti ilə öz keçmiĢinin
obyektivliklə öyrənilməsi prosesi baĢlandı. Hazırda bu proses Azərbaycan Respublikasınn
Prezidenti Ġlham Əliyevin uğurlu siyasəti ilə davam etdirilir. Eyni zamanda Azərbaycanın mənəvi,
mədəni-tarixi dəyərlərinin öyrənilməsi, bərpa olunması və onlara sahib çıxılması Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyət
Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
daim diqqət mərkəzindədir. Bilgə Tonyukukun adına ucaldılan abidənin də daxil olduğu bir neçə
yazılı daĢdan ibarət olan Orxon-Yenisey abidələri ona görə Azərbaycan dövlətinin maraq
dairəsindədir ki, bu abidələr Türk dilində yazılmıĢ və Türk dünyasında tamamlanmıĢ ilk ədəbi-tarixi
mətnlərdir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, təxminən 50 milyonluq Azərbaycan əhalisinin dili,
Türk dilinin Oğuz qoludur və heç Ģübhəsiz ki, ―Kitabi Dədə Qorqud‖, KaĢğarlı Mahmudun
―Divani-Lüğət it-Türk‖, Yusif Xas Hacibin ―Qutadğu Bilik‖, ―Codex Cumanicus‖, Ġ. Nəsimi və M.
Füzulinin əsərləri dil tariximizin öyrənilməsi üçün nə qədər önəmlidirsə, Orxon-Yenisey abidələri
də linqvistik baxımdan bir o qədər önəmlidir. Bu da bir gerçəkdir ki, Ġskitlər və Saklardan Oğuz və
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Qıpçaqlara qədər müxtəlif Türk boylarının yaĢadığı Azərbaycanda tarix boyu insanlar öz fikirlərini
məhz Türk dilində ifadə edirdilər. Azərbaycan bayrağı üzərində təsvir olunan səkkiz guĢəli ulduz
qədim Türklərdə günəĢi təsvir etmək üçün istifadə olunurdu. Xatırlatmaq istərdik ki, digər türk
respublikalarının bayraqlarındakı ulduzlar beĢ guĢəlidir. ÇağdaĢ dövrümüzdə Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə tikilən bütün memarlıq abidələrində səkkiz guĢəli ulduz simvolu vardır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən 7 fevral 2005-ci il tarixdə
"Azərbaycan Respublikasında pul niĢanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının
dəyiĢdirilməsi (denominasiyası) haqqında" imzalanmıĢ fərmana uyğun olaraq 2006-cı il yanvarın 1dən etibarən tədavülə buraxılan 5 (beĢ) manatlıq əsginasın üzərinə əski türkcə aĢağıdakı sözlər
yazılmıĢdır: TÜRK: BODUN: ATI: KÜSĠ: YOK: BOLMAZUN: TĠYĠN: KANQIM: KAĞANIĞ:
ÖGÜM: KATUNIĞ: KÖTÜRÜGMƏ: TƏNQRĠ: ĠL: BĠRGĠMƏ: TƏNQRĠ: TÜRK BODUN: ATI:
KÜSĠ: YOK: BOLMAZUN: TĠYĠN: ÖZÜMÜN: OL: TƏNQRĠ: KAĞAN: OLURTDI: ƏRĠNC:
TƏNQRĠ: YARLUKADUKUN: ÜÇÜN: ÖZÜM: KUTUM: BAR: ÜÇÜN: KAĞAN: OLURTUM:
―Türk budunun adı-sanı yox olmasın deyə Xaqan atamı, Xatun anamı (göyə) götürən Tanrı. Dövlət
verən Tanrı. Türk budunun adı-sanı yox olmasın deyə Tanrı özümü gerçəkdə xaqan etdi. Tanrı lütf
etdi qutlu olduğum üçün xaqan oldum.‖ (Bilgə Kağan, Cənub üzü, sətir 20-21) Vurğulamaq
lazımdır ki, heç bir Türk respublikalarının əsginaslarının üzərində əski Türkcə yazılmıĢ yazılara rast
gəlmirik. Bu da dövlətimizin və prezidentimizin öz dilinə, mədəniyyətinə və öz keçmiĢ bağlarına
olduqca yüksək səviyyədə qiymət verdiyinin aydın göstəricisidir.
Azərbaycan – türklərin qədim yaĢayıĢ məskəni
BaĢda Prezident Ġlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva olmaqla
Azərbaycan dövlətinin Orxon abidələrinə önəm verməsi heç də təsadüfü deyil. Həm təbii sərvətləri,
həm də əlveriĢli təbii-coğrafi Ģəraitinə görə Azərbaycan, bir qisminin oturaq, bir qisminin də
yarımköçəri həyat sürdüyü Türklərin əsas yurd yerlərindən biri olmuĢdur. Azərbaycanın qədim
dövrlərdən Türklərin məskəni olmasını Ģumer dilində tapılan 500-dən çox Türk sözləri sübut edir.
Heç Ģübhəsiz ki, Ģumerlər Türk olmaya bilərdi, amma qonĢularında Türklər yaĢayırdı.
Mesopotamiya ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin olmasını Xocalıdan tapılmıĢ, üzərində
Adadnirarinin adının yazıldığı muncuq sübut etməkdədir. Bu da bir gerçəkdir ki, qonĢuluqda
yaĢayan müxtəlif dilli xalqların dillərindən bir-birinə sözlər keçə bilər. Məsələn çağdaĢ Azərbaycan
türkcəsində farsca, fars dilində isə türkcə sözlər mövcuddur. Daha sonra Azərbaycanda Ġskit və
Sakaların yaĢadığını tarixi qaynaqlar sübut edirlər. Albanların /Alpanların adının ―Kitabi Dədəm
Qorqud‖da çəkilməsi onu göstərir ki, Qədim Albaniyada (Alpaniya da deyilmiĢ ola bilərdi) yaĢayan
26 tayfalardan ən böyüyü Türk olan Albanlar/Alpanlar idi ki, dövlətin adı onların adı ilə
adlandırılmıĢdır. Tarixi qanunauyğunluqlara görə dövlətin adı ölkə ərazisindəki ən böyük etnosun
adı ilə bağlı olur. Erkən orta əsrlərdən isə Azərbaycanda digər Türk boyu olan Hunlar və Oğuzlar
daimi olaraq yerləĢdilər. Bundan baĢqa Azərbaycanın qədim Türk boylarından olan, indiki
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yaĢayan və kəngərli kimi bilinən, adları ―Kitabi Dədəm
Qorqud‖ abidəsində çəkilən Kanqlı (Kəngər) və hazırkı Borçalıda hətta Makedoniyalı Ġsgəndər
dövründən yaĢayan Bulqar Türk boylarının adlarını da çəkmək önəmlidir. [2, s.10-66]. Bəzi Türk
axınları zamanı Azərbaycanın əsas Türk yurd yerlərindən biri olması səbəbindən öz yarımköçəri
həyatını tərk edib burada oturaq həyata keçirdilər və burdakı Türklər ilə qaynayıb qarıĢdılar. Bu
Türk axınları zamanı heç Ģübhəsiz ki, onlar özləri ilə get-gedə təkmilləĢdirdikləri əski Türk
əlifbasını da Azərbaycan gətirdilər.
Tarixləri miladdan öncələrə qədər uzanan və Azərbaycan ərazisində də özünə yurd tutan Türk
xalqları əksər hallarda tam köçəri həyat sürən insanlar olaraq xatırlansa da onlar böyük bir
mədəniyyət yaratmıĢlar. Məsələn dünyanın ən zəngin ədəbiyyatlarından birini yaratmıĢ Türk
xalqları özünəməxsus yazı ənənəsinə malik idi. ―Kitabi Dədəm Qorqud‖ və ―Orxon-Yenisey
abidələri‖ yaradıldığı zaman ingilis, rus və fransız dili kimi çağdaĢ dönəmimizin aparıcı dillərində
nümunələrə demək olar ki, rast gəlmirik. Türk mədəniyyətin izlərinə Ģərqi Avropadan uzaq Ģərqə
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qədər rast gəlmək mümkündür. KaĢğarlı Mahmud boĢu-boĢuna ―Divani-Lüğət it-Türk‖ adlı
əsərində demirdi ki, Rumların yaĢadığı yerdən (çox güman ki, ġərqi Avropa) Cabarqaya (Yaponiya)
qədər yaĢayan insanlar ya Türk dilini mükəmməl, ya ikinci dil kimi bilir, ya da bu dildə yaza bilir
[8, s.29]. Dünyanın ən zəngin sözlüyünü yaradan Mahmud KaĢğarlının məlumatlarına nəzər
yetirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, öz dilləri olan digər xalqlar sadəcə olaraq Türk dilində
yazmırdı, öz dillərinin mövcud olmasına rəğmən bu dildə danıĢa bilirdi. Hətta onu da ehtimal etmək
olar ki, o dövrdə Türk dili tayfalar arasında əsas ünsiyyət vasitələrindən biri idi. Bir dilin bu qədər
önəm kəsb etməsinin əsas səbəbi isə bu dildə danıĢan xalqların siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan
digər xalqlara təsir etmə gücünün var olmasıdır. Bu göstəricilər baxımdan Türklər bütün Orta Əsrlər
boyu öndə gedirdilər.
Ən önəmli məsələlərdən biri də ən qədim zamanlardan indiyə qədər Türklərin hansı
əlifbalardan istifadə etməsi məsələsidir. Tarix öncəsinin bitiĢindən (Ġskitlərin hansı əlifbadan
istifadə etdiklərini bilmirik) çağdaĢ dönəmimizədək Türklər Göytürk, Uyğur, Ərəb, Kiril, Latın
əlifbalarından istifadə etmiĢlər. Çox az hallarda digər əlifbalar ilə yazılmıĢ türkcə mətnlərə rast
gəlmək olar. Türk-Uyğur və Ərəb əlifbasının iĢlədilməsinə qədər Türklərdə əsasən bəzi alimlər
tərəfindən Orxon, bəziləri tərəfindən isə Göytürk yazısı adlanan əlifbadan istifadə etmiĢdilər [7,
s.27]. Göytürk yazılı ilk tamamlanmıĢ mətn VIII yüzilliyə aiddir. Lakin bu əlifba ilə təsvir olunmuĢ
hətta miladdan öncələrə dair də yazılar vardır ki, onlar hər hansı bir mətn xarakteri daĢımırlar.
Bəlkə də həmin tapıntılar da hansısa bir mətnin bir parçası olmuĢdur, ancaq zamanla bir çox
arxeoloji məmulatlar kimi o da pozulmuĢ və ya böyük bir qismi yox olmuĢdur.
Qədim Türk əlifbası ilə yazılan müxtəlif arxeoloji tapıntılara Avropadan uzaq Ģərqə qədər bir
çox ərazilərdə rast gəlinir. DaĢ üzərinə cızılmıĢ bir neçə mətndən ibarət olan Orxon yazılı
abidələrinə Monqolustanda, Orxon çayının əski yatağı yaxınlığında Koço Çaydam adlı göl
tərəflərdə ucaldılan 732-ci ilə aid olan Kül Tigin, 735-ci ilə aid olan Bilgə Kağan və Monqolustanın
paytaxtı Ulan- Batorun 50 kilometrliyində, Tola çayının yaxınlığında yerləĢən, 720-725-ci illərə aid
olan Tonyukuk abidələri daxildir [12, s.10]. Kül Tigin abidəsi 7,35 metr olub yuxarıdan aĢağıya
doğru enlənir. Abidənin yuxarısının diametri 1.32, aĢağısının diametri isə 1,35 metrdir. DaĢın dörd
tərəflidir və hər tərəfində yazılar yazılmıĢdır. Yazılı abidənin cənub üzündə yazılmıĢ 40, qərb və
Ģimal üzündə isə 13 sətir vardır. Abidənin Ģərq tərəfi üzündə hökmdarın millətinə və çinlilərə
ünvanlanan müqəddimə mahiyyətli nəsihətlər yer alır. Fiziki bənzərlik baxımdan Kül Tigin abidəsi
ilə demək olar ki eyni olan Bilgə Kağan yazılı daĢının Ģərq tərəfi üzündə Ģaquli istiqamətli 41, digər
üzlərində isə 15 sətir vardır. Bilgə Kağan abidəsinin durumu digərinə nisbətən olduqca pis
vəziyyətdə olub üç yerə bölünərək təbiətin aĢınmalarına məruz qalmıĢ və üzərindəki yazılar demək
olar ki oxunmaz haldadır. Orxon yazılı abidələrinə daxil olan üçüncü daĢ isə Tonyukuk adı ilə
tanınır. Tonyukuk abidəsi digər iki daĢa bənzəsə də onlardan öncə ucaldılmıĢdır. Abidə birində 35,
digərində 27 sətir olmaqla iki daĢdan ibarətdir [10, s.19-20].
Belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, Azərbaycandan min kilometrlərlə aralıda yerləĢmiĢ Orxon
abidələri Azərbaycan üçün niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Azərbaycan ərazisindən tapılmıĢ arxeoloji
məmulatlar içərisində barmaqla sayılacaq qədər sayı az olan saxsı qablar üzərində əski Türk
əlifbasına oxĢayan simvol təsvirlərinə rast gəlirik. Çox təəssüf ki, bu məsələ Azərbaycanda
araĢdırma mövzusu olmamıĢdır, lakin Türkiyədə bu haqda çox qiymətli bir çalıĢmaya rast gəlirik.
AraĢdırma Qafqaz ərazisində Göytürk iĢarəli yazıların izlərinin tədqiqinə həsr olunsa da kitabın son
hissələrində Azərbaycanda da yer ayrılmıĢdır. Müəllif əsasən miladdan öncələrə qədər uzanan və
Mingəçevir mədəniyyətinə aid olan arxeoloji tapıntılar üzərində araĢdırma aparmıĢdır. Məsələn
Mingəçevirdən tapılmıĢ sütun bünövrəsinin hər iki tərəfinin üzərində əski Türk əlifbasını andıran
incə B ( ) və qalın B ( ), qalın K ( ), incə T ( ), O və ya U ( ), NQ ( ), qalın R ( ) hərflərinə
bənzəyən iĢarələrin olduğunu müĢahidə etmək olar. Qəribədir ki, bu iĢarələr sağdan sola yazılmaq
yerinə soldan sağa istiqamətlənmiĢ formada təsvir olunmuĢdur. Və ya Mingəçevirdən tapılmıĢ saxsı
qab parçasının üç tərəfində həmin əlifba ilə yazılmıĢ sözlərə bənzəyən təsvirlər mövcuddur. Bu
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saxsı parçası üzərində qalın R ( ), incə Y ( ), NC ( ), Ğ ( ) hərflərinin təsvirləri vardır. Bundan
baĢqa üzərində əski Türk əlifbasının həriflərinə bənzəyən simvolların olduğu Mingəçevirdən
tapılmıĢ altı belə saxsı parçası vardır [6, s.174-179]. Bu təsvirləri birmənalı olaraq hər hansı bir söz
və ya anlam daĢıyan bir qaynaq hesab etmək olmaz. Bunlar sadəcə bəzək məqsədi ilə də istifadə
oluna bilərdi. Bu fikir həmin təsvirlərin əski Türk əlifbasına daxil olan simvollar olması fikrini
inkar edə bilməz.
Azərbaycanın ən qədim zamanlardan toxuculuq mərkəzləri olması hər kəsə məlumdur.
Ölkəmizdə tarix boyu gəbə, kilim, xalça, xurcun və digər bu kimi toxuculuq məhsulları istehsal
olunmuĢdur. Azərbaycan Türkləri nə qədər unudulmuĢ olsa da öz genetik yaddaĢlarının köməyi ilə
əski Türk əlifbasındakı iĢarələri naxıĢ olaraq toxuduqları xalça, gəbə, kilim və palazların üzərinə
bəzək olaraq həkk etmiĢlər. ÇağdaĢ dövrümüzdə belə Azərbaycan xalçaçılıq ornamentləri içərisində
qədim Türk əlifbalarının nümunələrinə rast gəlmək olar. Bunlardan ən geniĢ yayılanı romba bənzər
fiqurun içərisində bəzən bir, bəzən üç nöqtənin yaratdığı naxıĢdır [4, s.261-263]. Bu naxıĢ əsasən
Yenisey yazılarındakı daĢlarda əks olunan ―aND‖ və ―NQ‖ hərflərinin simvoludur. ―aND‖ hərifini
simvolizə edərkən bu iĢarə qımızın içərisinə damladılmıĢ qanı simvolizə edir. Qədim Türklər and
içərkən qımız içərisinə qan damladar və onu içərlər. Dilimizdə ―and içmək‖ ifadəsi də buradan
qalmaqdadır. Bundan baĢqa xalçalarımız üzərində incə və qalın B, Z hərflərinə bənzəyən naxıĢlar
da vardır. Əksər hallarda incə B və Z hərfləri bir-birinə bitiĢik və ya bir-birinin üzərindəymiĢ kimi
təsvir olunur.
Bu yazılarda təsvir olunan Oğuzlar haqqındakı məlumatlar olduqca əhəmiyyətli tarixi səciyyə
daĢıyır. Oğuzlarla bağlı tarixi qaynaqları araĢdırarkən onların ilk dəfə olaraq məhz Orxon
abidələrində dövlət kimi xatırlandığını görmək mümkündür. TÜRK: OĞUZ: BƏGLƏRĠ: BODUN:
EġĠT: ÜZƏ: TƏNQRĠ: BASMASAR: ASRA: YIR: TƏLĠNMƏSƏR: ―Türk, Oğuz bəyləri, budunu
eĢit. Üstdə Tanrı basmasa, altda yer dəlinməsə.‖ (Bilgə Kağan, Cənub üzü, sətir 18). Bu cür
örnəklərdən abidədə onlarca vardır. Az öncə göstərdiyimiz örnəklərdən aydın olur ki, Orxon
abidələrində Azərbaycan ərazisində məskunlaĢaraq dövlət quran və Türk budunlarından biri olan
Oğuzların adı çəkilir. Oğuzlar və onların Azərbaycanda yaĢamaları və bu coğrafiyanın siyasi,
iqtisadi və mədəni proseslərinə təsir etməsi haqqında istər yerli, istərsə də xarici qaynaqlarda
yetərincə çoxlu sayda məlumatlar mövcuddur. Məsələn, ―Kitabi Dədəm Qorqud‖un ilk sətirləri belə
baĢlayır. ―Rəsul əleyhissəlam zamanına yəqin (yaxın) Bayat boyunda Qorqud ata deyərlər bir ər
qoptu (var idi)‖ (KDQ, D-2/3). Göründüyü kimi, Azərbaycan ərazisində Ġslamın yarandığı dövrdə
Oğuzlar elə bir formada yerləĢmiĢdilər ki, onlar burada hətta ədəbiyyat nümunəsi də yarada
bilirdilər. ―Kitabi Dədəm Qorqud‖da bəhs olunan faktı təxminən VII-VIII əsrlərə aid etmək
mümkündür. Bu tarix Orxon abidələrinin yaranma tarixi ilə üst-üstə düĢməkdədir. Tək fərq ondan
ibarətdir ki, KDQ-da Ġslamı izlər mövcud olduğu halda Orxon abidələrində bu izlərə rast gəlinmir.
Əl-Məsudinin ―Mürucüz-zəhəb‖ əsərində Xəzər dənizi ətrafında Türk qəbilələrini yaĢadığı
haqqında məlumat verir. O yazır: ―...Bu dənizin müxtəlif sahillərində insanlar yaĢamaqdadırlar. Bu
dəniz Babül-əbvab, Xəzər, Gil, Deyləm, Cürcan, Təbəristan dənizi adı ilə də tanınır. Ətrafında
müxtəlif Türk qəbilələri yaĢayırlar. Bir tərəfi Xorasandan Xarəzmə birləĢir‖ [9, s.37] Bu faktlar
göstərir ki, Azərbaycanda ən Ģimalda yerləĢən Dərbənddən Xorasan Ģəhərinə qədər Türklər
yaĢayırdı. Daha öncə vurğuladığımız Xorasanda yaĢayan Türklərin dili Arrandakı Türklərin dilinə
bənzər olması fikrini Əl-Məsudinin fikirləri bir daha təsdiq etmiĢ olur. Əl-Məsudi bəhs olunan
əsərində Oğuzlar haqqında yazır: ―(Aral dənizi yaxınlığında) Türkə məxsus Yenikənd (əl-Mədinə
əl-Jadida). Orada müsəlmanlar yaĢayır. Bu yerdə bir hissəsi köçəri, bir hissəsi oturaq məskunlaĢmıĢ
Türklərin çoxunu Quzlar (Oğuzlar) təĢkil edirdi. Bu türk qəbiləsi üç qrupa ayrılırdı: aĢağı Oğuzlar,
orta Oğuzlar və yuxarı Oğuzlar. Onlar ucaboydurlar, həmçinin igid və cəsarətlidirlər. Onların kiçik
gözləri var‖ [9, s.76]. Ġlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, ərəb mənbələrində Oğuzların adı ərəb
dilinin qaydalarına uyğun olaraq ―Quz‖ Ģəklində yazılırdı. Bu ad demək olar ki, bütün ərəbdilli
tarixi qaynaqlarda bu Ģəkildədir. Bu ad sonradan fonetik dəyiĢikliyə uğramıĢ, ya ―Quz‖ ya da ―Qız‖
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kimi tələffüz olunmuĢdur. Hazırda Azərbaycan ərazisində və Anadoluda çoxlu sayda Oğuzların
tikmiĢ olduqları Quz/Qız qalaları mövcuddur. Çox təəssüflər olsun ki, Qız qalası ilə bağlı
xalqımızın düĢüncəsi ilə tərs mütənasib olan əfsanələr də mövcuddur. Əl-Məsudinin ―Mürucüzzəhəb‖ əsərindən çıxardılmıĢ Türklər haqqındakı daha bir məlumata da nəzər salaq. Bu bilgilər 914915-ci illər rus qoĢunlarının Xəzər sahili bölgələrə hücumu ilə bağlıdır. Bu hadisələrdən yazarkən
Əl-Məsudi qeyd edir: ―Xəzər sahilində Türklərin bir qolu olan Oğuzlar (Quzlar) qıĢlağa gəlirlər.
Bəzən su (dənizə tökülən çayın suyu) donur və onlar öz atları ilə keçirlər‖ [9, s.213]. Belə qənaətə
gəlmək mümkündür ki, artıq VII əsrdən etibarən Azərbaycan həm Ģimaldan, həm də cənubdan
Oğuz axınları olmuĢdur. Oğuzların Azərbaycanda olduqca asanlıqla yerləĢməsinin sadəcə bir səbəbi
var idi. Bu ərazilər min illər idi ki, Türk yurdu idi və Oğuzlar onlara yad olmayan yerlərdə
məskunlaĢmıĢdılar.
Əski Türk yazılarında Oğuzlar Türk xalqları içərisində On ox tayfaları ilə birlikdə dövlət
quran iki budundan biri kimi xatırlanır. Bu abidələrdə Oğuzlar həm ―Oğuz‖ kimi, həm də ―Doqquz
Oğuz‖ və ya ―Qalın Oğuz‖ kimi xatırlanır: YIRIYA: BAZ: KAĞAN: TOKUZOĞUZ: DUDUN:
YAĞI: ƏRMĠġ: KIRKIZ: KURĠKAN: OTUZTATAR: KITAYN: TATABI: KOP: YAĞI: ERMĠS:
―Yırıda (Ģimalda) Baz Xaqan, Doqquz Oğuz yağı olmuĢ, Qırğız, Qurikan, Otuz Tatar, Kitay
(Moğol), Tatabı da yağı olmuĢ.‖ (Bilgə Kağan abidəsi, Ģərq tərəfi, sətir 12). Yaxud da Kül Tigin
abidəsindən bir örnək gətirərsək: TOKUZ: OĞUZ: BƏGLƏRĠ: BUDUNI: BU: SABIMIN:
EDGÜTĠ: ĠSĠD: KATIĞDI: TĠNQLƏ: ―Doqquz Oğuz bəyləri, budunu bu sözümü yaxĢıca eĢit, qatı
dinlə‖ (Kül Tigin-1, cənub üzü, sətir. 2), ―Doqquz Oğuz‖ eyni zamanda ―Qalın Oğuz‖ ifadəsi ilə
eyniyyətlik təĢkil edir. Türkdilli abidələr içərisində ―Qalın Oğuz‖ ifadəsinə yalnız ―Kitabi Dədəm
Qorqud‖da rast gəlinir: ―Ağ-boz atlar binübən yortaĢdılar, Qalın Oğuz ellərinə xəbər gəldi‖ (KDQ.
D-234/5-6). və yaxud ―Qalın Oğuz elində bir oğlum var Uruz adlu‖ (KDQ. D-281/1-2) , yaxud da
―Qanın almayınca Qalın Oğuz ellərinə gəlməyim yoq‖ (KDQ. D-260/3).
Orxon abidələrindən yuxarıda göstərdiyimiz örnəkləri göz önündə saxlayaraq belə sonuca
varmaq mümkündür ki, Göytürk hakimiyyəti zamanında görünən oğuzlar çox hallarda Doqquz
Oğuz Ģəklində xatırlanır. Orxon yazılarından anlaĢıldığına görə Göytürk dövləti müstəqillik əldə
edəndə oğuzların da baĢında xaqan dayanırdı. Həmçinin, onlar Tula çayı sahilində yaĢayırdılar.
Bilgə xaqanla Oğuz xanı Baz xan arasında dörd savaĢ olmuĢ və oğuz xaqanı oldürülmuĢdü. Eyni
yazıdan o da məlumdur ki, bir müddət sonra oğuzlar Göytürk dövləti tərkibinə qatılmıĢlar və
dəfələrlə dövlətə qarĢı üsyanlar təĢkil etmiĢlər. Ona görə də bu abidələrdə Oğuzlar bəzən yağı kimi
də xatırlanır.
Həmçinin Oğuzlar haqqında bu yazılarda ―Mənim Oğuz budunum‖ və buna bənzər ifadələr
əbəs yerə istifadə olunmamıĢdır. Mətindəki bu ifadələr Göytürklər ilə Oğuzlar arasında yaxĢı
münasibətlərin olduğu zamanlara iĢarədir. Yuxarıdakı örnəklərdən eyni zamanda türklərin ən
aparıcı boylarından birinin Oğuzlar olduğunu görmək mümkündür. Belə ki, müraciət zamanı
ümumi türklərlə bərabər ayrıca Oğuz bəylərinə də məsləhətlərə qulaq asmaq tövsiyə olunur. Belə
qənaətə gəlmək mümkün olur ki, Göytürk zamanında yaĢayan Oğuzlar ―Kitabi Dədəm Qorqud‖
abidəsi qələmə alınarkən həm mənəvi təfəkkür, həm də həyat tərzi baxımdan xeyli dəyiĢikliyə
məruz qalmıĢdılar, lakin əsas xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırdılar.
Həm Orxon yazılarında, həm də ―Kitabi Dədəm Qorqud‖ abidəsində yaĢayan Türk-Oğuz
ənənələrindən biri Ģamanizm elementlərinin də təsiri ilə formalaĢmıĢ və qədimliyi ilə seçilən və
özünəməxsus xüsusiyyətləri olan Yuğ (yas) adətinin qorunub saxlanması idi. Bu adətlərə görə əgər
el-obada, budunda və ya oymaqda ölüm hadisəsi baĢ verərsə ölü yiyəsi böyük bir yasa qərq olur,
Ģivən edir, üzünü cırır, uzun müddət yas saxlayır, saçlarını yolur və at quyruqlarını kəsərdilər. Əski
Türk yazılarında dərininə kədərlənərək uzunmüddətli yas saxlamaq, yas və ya yuğ müddəti boyunca
ölənin yaxınlarının çox kədərlənməsi və ağlaması faktlarına rast gəlinir. Məsələn Kül-Tigin öldüyü
zaman həddindən artıq kədərlənən onun qardaĢı Bilgə Kağan öz qardaĢının itkisini belə ifadə edir:
KÜLTĠGĠN: YOK: ERSER: KOP: ÖLTEÇĠ: ERTĠGĠZ: ĠNĠM: KÜLTĠGĠN: KƏRGƏK: BOLDI:
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ÖZÜM: SAKINDIM: KÖRÜR: KÖZÜM: KÖRMƏZ: TƏG: BĠLĠR: BĠLGĠM: BĠLMƏZ: TƏG:
BOLDI: ÖZÜM: SAKINDIM: ÖD: TƏNQRĠ: YAġAR: KĠSĠ: OĞLI: KOP: ÖLGƏLĠ: TÖRÜMÜġ:
―Kül Tigin yox isə demək ölümlüsünüz. Ġnim (qardaĢım) Kül Tigin quĢ oldu (öldü), Özüm
saqındım (düĢündüm), görər gözüm görməz tək oldu. Bildiyim bilgim bilməz tək oldu. Özüm
saqındım(düĢündüm), öd (sonsuz) Tanrı yaĢayar, KiĢi oğlu həmiĢə ölümlü olaraq törəmiĢ‖ (Kül
Tigin, Ģimal üzü, sətir. 10). Zənnimizcə baĢqa heç bir yerdə ölümün acısı bu qədər ağrılı formada
təsvir olunmamıĢdır. Yas baĢ verdiyi zaman həddən artıq kədərlənmə hadisələri bir tarixi qaynaq
qədər önəm kəsb edən ―Kitabi Dədəm Qorqud‖da də əks olunmuĢdur. Belə ki, Qazan xan Beyrəyin
dayısı Aruz Qoca tərəfindən öldürüldüyünü eĢitdiyi an hönkür – hönkür ağlayaraq yasa qərq olur.
―Qazan xan xəbəri eĢitdi, dəsmalı əlinə alıb hönkür-hönkür ağladı. Divanda zorluk qıldı. Bütün
bəylər birləĢib ağlaĢdılar. Qazan xan varıb otağına girdi və yeddi gün divana çıxmadı.‖ (KDQ. D300/8-11). Digər xalqlardan fərqli olaraq Türklərdə yuğ zamanı dərininə yas saxlamaqla bərabər üz
çırma, saç yolma kimi bir çox özünəməxsus adətlər mövcuddur ki, bu adətlərin icra olunduğunu
həm ―Kitabi Dədəm Qorqud‖da, həm də Orxon yazılarında müĢahidə edə bilirik. Məsələn: Göytürk
yazılarında bir yuğ mərasimini anladarkən belə deyilir: BUNÇA: BUDUN:
SAÇIN:
KULAKAKIN: YA...: BĠÇDĠ: EDGÜ: ÖZLÜK: ATIN: KARA: KĠSĠN: KÖK: TƏYƏNQĠN:
SANSIZ: KƏLÜRÜP: KOP: KOTU: ―Bunca budun saçını, qulağını, yanağını biçdi (cırdı). Öz atını,
qara kiĢini (samurunu), göy təyəngini (sincabını) saysız gətirib, qoydu‖ (Bilgə Kağan, cənub üzü,
sətir. 12). Orxon yazılarında əks olunan, ən qədimdən bəri mövcud olan yas adətlərimiz ―Kitabi
Dədəm Qorqud‖da bir çox yerlərdə və dəqiqliklə əks olunmuĢdur. Bunlardan biri də Beyrəyin ölüm
xəbərini eĢidən ailəsinin davranıĢlarıdır: ―Beyrəgin(q) atası-anası baqdı, gördü kim, gərdək
görünməz olmuĢ, Ah etdilər, ağılları baĢlarından getdi.. Begrəgin(q) babası qaba sarıq götürüb yerə
çaldı. Dartdı, yaqasını yırtdı. ―Oğul, oğul‖ deyübən böyürdü. (Anası) al yan(q)ağın dartdı, qarğu
kimi qara saçını yoldı‖ (KDQ. D-91/1-9). Hər iki abidənin qarĢılıqlı-müqayisəli təhlili onu göstərir
ki, harada olmasından asılı olmayaraq Türklər arasında maddi və mənəvi bağlar daim davam etmiĢ
və indi də bir çox adətlərimiz yaĢadılmaqdadır. Heç də təsadüfü deyil ki, çağdaĢ dönəmimizdə də
Azərbaycanın bir çox kəndlərində ölü öldüyü zaman Ģivən qopar, üz cırılar, saç yolunar. Yuğ və
yoğ adətlərinin önəmini anlamaq üçün KaĢğarlı Mahmudun ―Divani-Lüğət it-Türk‖ əsərinə nəzər
salmaq lazımdır. Yuğ/yoğ sözünü izah edən müəllif bildirir ki, bu 3 gündən yeddi günə qədər
davam edən törədir. Hətta, Türklərdə ―yoğ bəsən‖ deyə bir ifadə də vardır ki, bu da yasda verilən
yemək anlamına gəlir [8, s.792]. Xatırlatmaq lazımdır ki, indi də ölkəmizdə geniĢ yayılmıĢ yasda
yemək vermə adəti Ġslam qaydalarına görə mövcud deyil. Ümumiyyətlə, Türklər Ġslamı olduğu kimi
deyil, özününküləĢdirərək qəbul etmiĢlər. Əvvəldə bir yerdə vurğuladığımız kimi, Ġslam təsiri
Orxon yazılarında mövcud olmasa da, ―Kitabi Dədə Qorqud‖a sirayət etmiĢdir. ―Kitabi Dədə
Qorqud‖da isə Türklərin Ġslamı olduğu kimi deyil, özününküləĢdirərək qəbul etdiklərini aydın
Ģəkildə görmək olar.
Türk mədəniyyət və törəsində, həmçinin Oğuzlarda yeddi rəqəmi olduqca böyük əhəmiyyət
kəsb etmiĢdir. Türklər üçün yeddi rəqəminin önəmi həm ―Kitabi Dədə Qorqud‖a, həmçinin ən əski
Türk yazılı abidələrinə öz təsirini göstərmiĢdir. Yazıları araĢdırdığımızda belə məlum olur ki, ölən
insanlar üçün düzənlənən yuğ törənləri və ya qəbirüstü abidələrinin tamamlanması ya ayın
yeddisində, ya da ki təqvimin yeddi ilə bitən günlərində gerçəkləĢdirilir (Kül Tigin, cənub üzü, sətir.
1). Heç əbəs yerə deyil ki, ―Kitabi Dədəm Qorqud‖ abidəsində də bir çox hallarda hadisələr 7 ilə
əlaqəli olur. Abidədə Qazan xan dustaq olan oğlunu tapmaq üçün xanımı Burla xatından yeddi gün
möhlət istəyir. Türklərin üç, yeddi, qırx kimi rəqəmlərə inanıĢlarını Ģamanizm ilə əlaqələndirmək
mümkündür.
Orxon abidələri ilə ―Kitabi Dədə Qorqud‖ arasında digər bir oxĢar cəhət isə dövlət idarə edən
məmurların mütləq ALP olmasının vacibliyinin ifadə olunmasıdır. Hər bir ALP mütləq təkbaĢına
savaĢa girə bilməli, baĢ kəsib qan tökməlidir. Bu xüsusiyyətlər ―Dədə Qorqud‖ Oğuzlarında
mövcud olduğu kimi Bilgə Kağan və Kül Tigin zamanında da mövcud olmuĢdur. Məsələn Orxon

97

SOSĠOLOGĠYA.SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA.SĠYASƏT
SOCIOLOGY.SOCIAL PSHYCHOLOGY.POLITICS

N 1, 2021

yazılarında deyilir: ALP: ġALÇI: AK: ATINI: BĠNĠP: TEGMĠġ: KARA; TÜRGĠS: BUDUNUĞ:
ANDA: ÖLDÜRMÜġ: ALMIġ: YANA: YORIP: ―Alp ġalçı ağ atına minib (yağıya) dəymiĢ, qara
TürgiĢ budununu o anda öldürmüĢ, almıĢ, yana yürüyüb (dönüb)‖ (Kül Tigin, cənub üzü, sətir. 40).
Alpları xarakterizə etmək üçün ―Kitabi Dədəm Qorqud‖da Alp Ərən haqqında verilmiĢ məlumatlara
diqqət yetirmək lazımdır: ―Kafirləri it ardına burqıb, xorlayan, eldən çıqub, Ayğır gözlər suyundan
at (y)üzdürən, əlli yeddi qalanın(q) kilidin alan,
Sofi Sandal Məlikə qan qusuduran, Qırx cübbə
bürünüb otuz yeddi qala bəginin(q) məhbub qızlarını çalup bir-bir boyunlarını qucan, (y)üzündədodağında öpən Ġlək Qoca oğlu Alp Ərən çapar yetdü‖ (KDQ, D-62/7-13). Hər iki örnəyə diqqət
yetirdikdə görmək mümkündür ki, hər iki abidədə də alpların xarakteri haqqında məlumatlar demək
olar ki, eynidir.
Bununla belə Türk abidələrinin ortaq bir xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, onlarda əsasən nəzm
parçalarından geniĢ istifadə edilirdi ki, bu da hadisələrin dramatikliyini daha aydın təsvir etmək,
dolğun təəssürat yaratmaq məqsədi daĢıyırdı [11, s.212-215]. Bununla bərabər həm ―Kitabi Dədəm
Qorqud‖da, həm də əski Türk yazılarında oxĢar ifadələrin və təsvir vasitələrinin iĢlədilməsi
hallarına da rast gəlinməkdədir. Hər iki abidədə müəyyən səbəbdən təəssüf və kədəri ifadə etmək
üçün ―Görən gözlərim görməz oldu, tutan əlim tutmaz oldu‖ ifadəsindən istifadə olunub. Məsələn,
Bilgə Kağan Kül-Tiginin öümü ilə bağlı deyirdi: ―Kiçik qardaĢım Kül-Tigin Körük böldü.
Görər gözüm görməz tək, Bilir biləyim bilməz tək‖. Buna bənzər cümlələrin eynisi ―Kitabi Dədə
Qorqud‖ abidəsində də mövcuddur. Dəli Domrul Əzrail qarĢısındakı təəccübünü belə ifadə edir:
―Mere heybətli qocasan qapıçılarım səni görmədi. Görər gözlərim görməz oldu, tutar əllərim mənim
tutmaz oldu‖ [11, s.217-218]. Bu iki örnək arasında da demək olar ki, ciddi bir fərq yoxdur.
Nəticə
Əlimizdə olan arxeoloji, etnoqrafik, linqvistik və tarixi materialları müqayisəli Ģəkildə təhlil
edərək belə bir sonuca gəlmək mümkündür ki, Azərbaycan və Orxon abidələri arasındakı uzaq
məsafəyə rəğmən onlar arasında dərin kökləri özündə ehtiva edən ayrılmaz bağlar mövcuddur. Bu
bağların tarixi ən qədim zamanlardan baĢlansa da Oğuzların Azərbaycana gəliĢi ilə daha da
bərkimiĢ və ayrılmaz olmuĢdur. Bu da Azərbaycanı Türk dünyasının ayrılmaz parçası etmiĢ və Türk
coğrafiyasının mərkəzinə çevirmiĢdir.
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1893, s.185-299
Байрам Гулиев
Краткий обзор орхонных памятников и их историко-языковых отношений с
Азербайджаном
Резюме
В статье, посвященной 1300-летию памятника Билга Тонюкук, исследуются историкоязыковые связи между памятниками Орхун и Азербайджаном. Для получения определенных
научных результатов автор провел сравнительный анализ археологических данных с
древнетюркскими письменными памятниками Орхона, «Книга моего деда Коркута», «Диван
лугат ат-турк» Махмуд аль-Кашгари. Был сделан вывод о сходстве информации, описанной в
орхонских памятниках, и некоторой информации, описанной в общетюркском памятнике
«Книга Дадама Горгуда», который считается родиной Азербайджана. Также известно, что на
некоторых камнях и керамике, найденных в Азербайджане, были выгравированы символы
орхонского алфавита. Среди узоров азербайджанских ковров также много знаков, ищущих
буквы орхонского алфавита. Наряду со всем этим надписи, выгравированные на камнях,
входящих в состав памятников Орхона, являются бесценным источником для изучения
истории азербайджанского языка. Путем сравнительного анализа археологических,
этнографических, лингвистических и исторических материалов можно сделать вывод о том,
что, несмотря на большое расстояние между памятниками Азербайджана и Орхона, между
ними существуют неразрывные связи, имеющие глубокие корни. Хотя история этих
отношений восходит к глубокой древности, она стала еще сильнее и неотделима с приходом
огузов в Азербайджан. Это сделало Азербайджан неотъемлемой частью тюркского мира и
центром турецкой географии.
Ключевые слова: Орхон, Билга Каган, Кул Тигин, Тонюкук, Азербайджан
Bayram Guliyev
A brief overview of Orkhun monuments and their historical-linguistic relations with
Azerbaijan
Summary
The article dedicated to the 1300th anniversary of the Bilga Tonyukuk monument explores the
historical-linguistic relations between the Orkhun monuments and Azerbaijan. In order to obtain
certain scientific results, the author made a comparative analysis of archeological data with the
ancient Turkish written monuments of Orkhon, "The Book of Dadam Qorqud", "Divani-Lugat itTurk" by Mahmud of Kashgar. It was concluded that there are similarities between the information
described in the Orkhon monuments and some of the information described in the all-Turkic
monument "The Book of Dadam Qorqud", which is considered to be the homeland of Azerbaijan. It
is also known that some stones and pottery found in Azerbaijan were engraved with symbols of the
Orkhon alphabet. There are also many signs among the patterns of Azerbaijani carpets looking for
the letters of the Orkhon alphabet. Along with all this, the inscriptions engraved on the stones
included in the monuments of Orkhon are an invaluable source for studying the history of the
Azerbaijani language. By comparative analysis of archeological, ethnographic, linguistic and
historical materials, it is possible to conclude that despite the long distance between the monuments
of Azerbaijan and Orkhon, there are inseparable ties between them, which have deep roots.
Although the history of these gardens dates back to ancient times, it became stronger and
inseparable with the arrival of the Oghuzs in Azerbaijan. This made Azerbaijan an integral part of
the Turkic world and the center of Turkish geography.
Keywords: Orkhon, Bilga Kagan, Kul Tigin, Tonyukuk, Azerbaijan
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