
 

www.turkalevi.com 1 

Türk siyasi xadimləri haqqında 
 
Mən Azərbaycan türklərinə dünyanın bir neçə böyük şəxsiyyətini öyrənməyi məsləhət bilirəm. 
Onlardan  birincisi  bütün  zəmanələrin  ən  böyük  dahisi  olan  Məhəmməd  peyğəmbər`dir 
(s.ə.s.). Onun həyatını, peyğəmbərlik tarixini, ideyalarını, hədislərini, ümumən dövrünü yaxşı 
bilmək lazımdır.  İkinci  Farabi`dir; onun dini və fəlsəfi baxışlarıyla tanışlıq elmimizçün 
olduqca faydalı olar.  Üçüncü  və  dördüncü  Məmmədəmin Rəsulzadə`ylə Mustafa Kamal 
Atatürk`dür ki, onları bütövlükdə, incəliklə mənimsəməyi hər
 bir Azərbaycan ziyalısına gərəkli, siyasətçilərimizçünsə həyati zərurət sayıram. Yeni, 
çağdaş dünyanın qapılarını necə açmaqda onların irsi ən dəyərli yardımçımız olacaq. Şəxsən 
mənim dünyabaxışım onların nəzəri irsinə dayanıb və indi də fəaliyyətimdə onların 
göstərişlərini əsas götürürəm. 

 
*** 

 

 
Mən Məmmədəmin Rəsulzadə`ni peyğəmbər sayıram - türkün peyğəmbərlərindən biri də 
Məmmədəmin Rəsulzadə`dir. Bunu Məhəmməd peyğəmbərin özü deyib ki, məndən sonra elə 
adamlar gələcək ki, onlar keçmiş peyğəmbərlərin çoxundan üstün olacaq. Mən Məmmədəmin 
Rəsulzadə`ni, İsmayıl bəy Qaspıralı`nı, Mustafa Kamal Atatürk`ü, Əli bəy Hüseynzadə`ni o 
cür şəxslərdən sayıram. Çünki bu adamların dediyi sözlər 50, 100 il sonra həyata keçib və 
keçməkdədir.  Nə  fikir  ortaya  qoyublarsa  hamısı  gerçəkləşməkdədir.  Ona  görə  də  onları 
peyğəmbər qismində sayıram. 

 
*** 

 
 
Mən gəncliyimdən - ikinci və üçüncü kurslardan Atatürk`ü və Məmmədəmin Rəsulzadə`ni 
başa  düşdüm. Üçüncü kursda ayıldım ki, həyata düzgün baxmıram, çünki o zaman Lenin, 
Stalin,  başqaları  həddən  artıq  təriflənirdi,  dillərdə  Napoleon,  Hitler  kimi  adlar  dolaşırdı. 
Sonradan  Atatürkü,  türk  dünyasının  nəhənglərini  öyrəndim  və  gördüm  ki,  Atatürk  türk 
dünyasının son iki yüz ildə yetişdirdiyi ən nəhəng şəxsiyyətdir. Doğrudur, Əmir Teymur (türkü 
sevməyənlər onu "Teymurləng" - "Axsaq Teymur" adlandırmaqdan zövq alırlar), Çingiz xan 
böyük cahangirlərdir, dünya imperatorluğu yaradıblar; onları danmaq olmaz - böyük, azman 
dahilərdir.  Sultan  Səlim  Fateh,  Sultan  Bayazid,  Səlcuqlu  sultanı  Alp  Arslan  və  b.  türk 
dünyasının, türk dövlətçiliyinin,  doğrudan qürur mənbəyidir. Ancaq Atatürk yeni, modern, 
çağdaş bir dövlətin təməlini qoydu. Həmin dövlətin nümunəsini, bizimçün böyük fəxrdir ki, ilk 
dəfə Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadə  qoymuşdu - hələ Türkiyədə cümhuriyyət fikri 
yoxkən o, Azərbaycanda artıq qurulmuşdu. 

 
*** 

 

 
Rəsulzadə`dən sonra Atatürk də cümhuriyyət qurdu. Dedilər ki, onu saxlaya bilməyəcək, 
ancaq  Atatürk bütün dünyaya göstərdi ki, türk cümhuriyyət qura da bilər, cümhuriyyətdə 
yaşaya da bilər  və bu yaşayışı onun təbiəti tələb edir. Atatürk inanmışdı ki, cümhuriyyət 
…monarxiyadan qat-qat irəliyə gedən bir quruluşdur. Bu, o dövrçün demokratiyaya doğru çox 
mühüm addım deməkdi. 
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Mustafa Kamalın böyüklüyü həm də onun türk millətinin ruhunu ən həssaslıqla duymasında 
və bu ruhun gücündən türkün qurtuluşuyçün yararlanmağı bacarmasındaydı. Atatürkədək heç 
bir sultan deməmişdi ki, ey türk, sənsən özünün xilaskarı! Ancaq o bəyan etdi ki, bir əfəndi 
var - o da türk xalqıdır, millətimizdir; bir haqqı qoruyan qüvvə var - o da millətin qüvvəsidir; 
hakimiyyət də  şərtsiz-söhbətsiz millətindir və sən özün özünü xilas edəcəksən - möhtac 
olduğun qüdrət sənin öz qanındadır! 

 
Atatürk milləti, Vətəni azad etməkçün və çağdaş dövlət qurmaqçün dahiliyini ortaya qoydu. 
Bəli, Mustafa Kamal Paşa ağır vəziyyətə düşəndə bəzən, ola bilsin ki, demokratiyaya zidd sərt 
ölçülər götürürdü, amma buna baxmayaraq o, diktator olmadı, daha doğrusu, bunu istəmədi. 
O  dedi  ki,  demokratiyanın  yeganə  alternativi  demokratiyadır  -  ona  qarşı  heç  nə  qoya 
bilməyəcəksiniz, çünki ondan da yaxşı şey yenə demokratiyadır. Bütün ətraf qonşularla yaxşı 
münasibət saxlamaq, dünənki düşmənlərlə barışmaq, xilafətdən imtina etmək, dini dövlətdən 
uzaqlaşdırmaq... böyük uzaqgörənlik, siyasətdə çeviklik tələb edirdi və Atatürkün dahiliyi həm 
də onun çox-çox illər öncəni görməsindədir. 

 
*** 

 
 
Azərbaycanda cümhuriyyəti yaşatmağa bizim gücümüz çatmadı, çünki rus imperiyası çox 
güclüydü  (İran da mane olurdu). Qırmızı Sovet imperiyası gəlib bu dövləti yıxdı. Ancaq 
Mustafa Kamal`ın  yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətisə hərbi qüdrətcə güclü olduğuna görə 
özünü qoruya bildi. O,  xarici  işğalçıları ölkədən qovdu və dövlətin müstəqilliyini yaşatdı. 
Beləliklə, dünyada böyük türk millətinin yaratdığı və türk millətini təmsil edən dövlət yalnız 
Anadoluda  mövcud  olub  yaşadı.   Onun  yaşaması  və  qalması  gələcəkdə  Azərbaycan, 
Özbəkistan, Orta Asiyanın başqa türk  cümhuriyyətləri və xalqları üçün həyat qaynağı və 
yolgöstərən mayak oldu - ona baxaraq öz  müstəqillikləri uğrunda mübarizə apardılar. Bu, 
Atatürk`ün TÜRK milləti qarşısında ən böyük xidmətiydi. 

 
*** 

 
 
Atatürk həm də bir qəhrəmanlıq rəmziydi. O, bütün türk mübarizlərinin örnəyinə çevrilmişdi. 
Hətta Hindistanda, indiki Banqladeşdə milyonlarca müsəlman küçələrə axışıb Atatürkün adını 
çəkir,  ona   qibtə  etdiklərini  bildirirdilər.  Gənc  Türk  Cümhuriyyətinə  yardım  etməkçün 
Hindistanda (əsasən indiki Pakistan və Banqladeş ərazilərində), Çində müsəlmanlar pul yığıb 
göndərirdilər. O zaman bu xalqlar da həm rus imperiyasına, həm də Böyük Britaniyaya qarşı 
mübarizə aparırdılar. Amma onlar ya qələbə çala bilmir, qələbə qazananda da bir il, iki il, üç il 
sürür,  sonra  yenə  imperiya  tərəfindən  məğlub  edilirdilər.  Atatürk  ingilis  ordusu,  yunan 
ordusu, Avropa dövlətlərinin orduları üzərində  böyük qələbə qazananda Hindistandan olan 
hindli millət vəkili Londonda parlamentdə çıxış edərək  belə bir söz dedi ki, bu gün xəbər 
almışam ki, Mustafa Kamal həm imperiya ordusu, həm də  ingilis ordusu üzərində qələbə 
qazanıb; bu, azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqlarımızın ilk böyük  qələbəsidir. Mən bu 
qələbəni qazanan Mustafa Kamalın və türk əsgərinin qarşısında bu parlamentdə baş əyirəm! 
Və baş əyir də. (Xatırladım ki, o zaman Hindistan bu sözlərin söyləndiyi Böyük Britaniyanın bir 
hissəsi, dominionu, Hindistanın qubernatorusa Böyük Britaniyanın birinci vitse-kralı sayılırdı). 
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Avropanın müasir orduları üzərində ilk böyük və ruhverici qələbə məhz Türkiyədə qazanılmış, 
onu  da  Atatürk  əldə  etmişdi.  Bundan  ruhlanaraq  ərəblərin  Misirdə,  Əlcəzairdə,  Tunisdə 
fransızlara, ingilislərə qarşı azadlıq mübarizəsi gücləndi. Sonra Hindistan başladı. 

 
*** 

 
 
Mustafa Kamal Paşa Atatürk dünyaya yeni baxış gətirdi. 

 
 
Onun çağında dünya üç yerə bölünürdü: kapitalist sistemi, sosialist sistemi, üçüncü dünya. 
Kapitalist sistemi başda dururdu. Üçüncü dünya dövlətlərinin əksəriyyətində azadlıq metodu 
Mustafa Kamalın metoduydu. Məsələn, deyək ki, Misirdə ingilisləri qovur, hakimiyyəti ələ alır 
və Misri müstəqil edirlər. Eyni hadisə İraqda, Suriyada, Livanda, ta Çində, Hindistanda baş 
verir. Bu, yeni - üçüncü dünya dövlətlərinin azadolma metodudur. 

 
*** 

 
 
Dünyanın  böyük  şəxsiyyətləri  Mustafa  Kamal  haqqında  çox  yüksək  fikirlər  söyləyiblər. 
Məsələn,  Hindistanın böyük dövlət xadimləri Mahatma Qandi və Cavahirləl Nehru onu çox 
yüksək  dəyərləndiriblər. Almanların, ingilislərin bir çox böyük tədqiqatçıları Mustafa Kamalı 
"türkün boz  qurdu" adlandırırdılar. Yazırdılar ki, türklərin boz qurdu gəldi və onlara xilas 
yolunu göstərdi. 

 
*** 

 
 
[…] Əslində boz qurd heyvan onqonu deyil (mənşəcə onqondan gəlsə də), iki sistemin 
birliyidir.  Tayfalar bölünürlər. Heç kim eyni bayraq götürməz. Kim eyni bayraq götürsə, 
deməli, obirinə təslimdir. Həmişə də əkslik götürülür, ona görə də türklərin bir tayfası qara 
budun,  obirisi ağ  budun  olur.  Qara  budun  qara  qurda  sitayiş edir  ("qara  budun"  eyni 
zamanda "kütlə" deməkdir), ağ budunsa ağ qurda. Bunlar zaman-zaman bir-biriylə müharibə 
aparır,  döyüşürlər.  Sonra  xarici  düşmənə  -  Çinə  və  ya  başqasına  qarşı  birgə  vuruşur, 
birləşirlər. Birləşəndə bunlar öz onqonlarından əl çəkə bilməzlər, ona görə də ortaq ad tapırlar 
-  ağla  qaranı  birləşdirərək  edirlər  ala.  Alayundlu  tayfası  var;  ağ  qoyunla  qara  qoyun 
birləşəndə alayund əmələ gəlib, alayund tayfası yaranaraq iki tayfanı birləşdirib. Buradasa ağ 
qurdla  qara qurd birləşir - boz qurda çevrilir; o, qaranlıq içində ağ işıq verici bir qurddur, 
birləşdirici simvoldur. 

 
Bozqurdçular deyirlər ki, bütün heyvanları ələ öyrətmək olar, yalnız qurddan başqa - onu 
qəfəsdə saxlamaq olmaz, yoxsa özünü öldürər. Yəni o, təlimə gəlməyən mübarizdir. Mustafa 
Kamal da məhz bu baxımdan türkün boz qurdudur. 

 
 
*** 

 
 
Bəli, Mustafa Kamal Paşa Atatürk doğrudan-doğruya türklərin xilaskar boz qurdu oldu; özü də 
yalnız türklərin yox. Yaponiyada Mustafa Kamalın heykəli qoyulub, Tunisdə Atatürkün adını 
daşıyan  xiyaban  və onun heykəli var, Banqladeşdə Atatürk xiyabanı salınıb. Ona böyük 
şəxsiyyət kimi hər yerdə təzim edirlər. 
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Atatürkün ideyaları nəinki sağlığında, hətta ölümündən sonra da yol göstən mayakdır və bu 
mayaka göz yummaq ağır itkilərlə sonuclanır. Məsələn, o dəfələrlə deyib ki, bugünkü Sovetlər 
Birliyində dinbir-qanbir qardaşlarımız yaşayır; bir zaman gələcək, bu dövlət çökəcək, o zaman 
qardaşlarımız  azadlıq istəyəcəklər; onların sizə müraciət etməsini gözləmədən siz bu günə 
hazır olun və anında yardıma yetin. Yaxud Türkiyə Böyük Millət Məclisində o durub deyib ki, 
biz Sovetlər Birliyiylə dostuq, mehriban qonşuyuq və bunu axıradək yürüdəcəyik. 
Parlamentdən çıxarkən yaxın adamlarına bildirir ki, mən dedim, birdən siz də inanarsınız ha; 
bilin ki, sizin bir barışmaz düşməniniz var - qırmızı rus kommunizmi. Türklər, təəssüf ki, ulu 
Atatürkün tövsiyələrini unutdular və indiki xoşagəlməz duruma düşdülər. 

 
*** 

 
 
Mustafa Kamal Atatürk deyirdi ki, mən cümhurbaşqanı olmasaydım bu gün milli eyitim bakanı 
olurdum. Bu vaxta kimi savaş silahlı savaşdı, ordu savaşıydı, mən ona komutandım. Amma 
bu gündən sonra dünya savaşı eyitim savaşıdır, maarif savaşıdır. Müəllimlərin qurultayında 
deyirdi ki, o savaşın başında siz duracaq, o savaşın qəhrəmanları da siz olacaqsınız. 

 
*** 

 

 
Özünün çox qürur duyduğu, dünyanın qürur duyduğu, türkün qürur duyduğu milli savaşdan, 
milli mücadilədən Atatürk qalib çıxıb, amma buna baxmayaraq o, maarif savaşındakı qələbəni 
öz qələbəsinə bərabər tutur, savad uğrunda mübarizəni özünün azadlıq, istiqlal mübarizəsiylə 
tən  götürürdü.  Belə   bir  dahinin  qoyduğu  bu  prinsip  zaman-zaman  haradasa  itirildi, 
geriləmələr, yayınmalar oldu.  İndi hökumət ciddi yanlışlığı başa düşür və məcburən ona 
qayıdır. 


