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Türkiyə haqqında 
 
Bəs dostumuz kimdir? Əlbəttə, hamıdan öncə qardaş Türkiyə. Tarixən də belə olub. Biz bir 
millət, iki dövlətik. 

 
*** 

 
Azərbaycan Cümhuriyyəti cəmi iyirmi üç ay yaşadı və bu qısa ömrüylə bu dövlət quruluşunun 
türkçün nə qədər yararlı olduğunu göstərdi. Mustafa Kamal bunu anındaca gördü, götürdü və 
inkişaf  elətdirdi.  Çürümüş  əski  Osmanlı  sultanlığının  xarabaları  üzərində  gənc  Türkiyə 
Cümhuriyyətini qurdu və onun üstündə də durdu. 

 
*** 

 
Türkiyənin inkişaf edərək qabağa yürüməsi, yüksəlməsi, Avropayla çulğaşması, Avropa və 
Asiyada önəmli yer tutması bu dövlətin özülünü Atatürkün düzgün qoymasındadır. Müqayisə 
aparaq. Osmanlı  dövləti də imperiyaydı, rus imperiyası da. Hər ikisi çökdü, dağıldı. Hər 
ikisinin yerində cümhuriyyət yarandı. Birinin yaradıcısı Atatürk oldu, obirininkisə Lenin (sonra 
Stalin). Hər ikisi yeni dövlət qurdu. Baxın, Atatürkün qurduğu dövlət bu gün də inkişaf edir, 
demokratiyaya  doğru  yürüyür,  Avropa  və  Asiyanı  bir-birinə  çulğaşdırmağa  çalışır  və  bu 
dövlətin hələ yüz illərcə yaşayacağı şübhə doğurmur. Amma Rusiyada qurulan dövlətin özülü 
düzgün  qoyulmadığına görə, yenə də imperiya xisləti daşıdığına görə, yenə başqa xalqları 
zülm altında saxladığına, onlara azadlıq vermək istəmədiyinə görə, dünyanı hədələdiyinə görə 
70 ildən sonra tam dağıldı. Atatürkün dahiliyisə oradadır ki, onun qurduğu cümhuriyyətdə 
hakimiyyət qeydsiz-şərtsiz millətindir və onun üstündə qurulubdur, Böyük Millət Məclisi də 
həmişə bu məsələləri yerinə yetirir. 

 
*** 

 
Avropanın müasir orduları üzərində ilk böyük və ruhverici qələbə məhz Türkiyədə qazanılmış, 
onu da Atatürk əldə etmişdi. 

 
*** 

 
[1988-1991-də] biz düşmüşdük amansız bir qasırğanın içinə, vuruşurduq, yeganə 
müdafiəçimiz, dostumuzsa Türkiyəydi. 

 
*** 

 
Bu mübarizədə (1988-93 arasında - tərtib.) təkləndik, bizə az-çox yaxın olan Türkiyəsə bir 
qardaş  kimi ürəkdən istəsə də erməni-rus-fars üçlüyünün içərisinə girərsə ilişə biləcəyini 
gördü - o,  münaqişəyə qoşulsaydı Türkiyənin öz taleyi çox acınacaqlı ola bilərdi, o, bu 
dövlətlərin arzuladığı müharibəyə cəlb oluna bilər və sonradan, ola bilsin, Rusiya da bundan 
yararlanaraq Suriya, Yunanıstan və başqa dövlətləri (hətta Bolqarıstanı da) onun əleyhinə 
qaldıra  bilərdi.  Rusiya  əslində  bunu  gözləyirdi.  Ona  görə  də  Türkiyə  məsələyə  olduqca 
ehtiyatla yanaşmağa məcbur oldu və ordusu, hərbi qüvvələri olmayan Azərbaycan təkləndi, 
torpaqları işğal edildi. 

 
*** 
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O  zaman  rəhmətlik  Turqut  Özal`la  söhbət  etdik,  mənə  söz  verdi  ki,  Türkiyə  hər  il 
Azərbaycandan 2 min tələbə götürəcək və onların bütün təhsil xərclərini ödəyəcək. Əgər biz 
beş  il  hakimiyyətdə  qalsaydıq  bu,  10  min tələbə  edəcəkdi.  Ancaq  bizdən  sonra  bunun 
üstündə  durmadılar,  hər  şey  pozuldu,  yarımçıq  qaldı.  Bizdən  sonrakıların  siyasətinin  ən 
mənfur  cəhətlərindən birisi o oldu ki, özümüzdə neyləmişdi cəhənnəmə, gərək Türkiyənin 
yaratdığı  şəraiti  dağıtmayaydı;  həmin  həqiqətən  qardaşlıq  yardımından  istifadə  etməklə 
gələcək çatışmazlıqları aradan götürməkdən ötrü böyük kadr potensialı, kadr ehtiyatı yarada 
bilərdik. 

 
*** 

 
Bu gün müsavatçılığın həmin üç tərkib hissəsi Türkiyənin özündə uğurla yüksəlişə gedir. 
Çünki  Türkiyədə türkçülük haqqında Azərbaycandakına nisbətən daha çox kitablar yazılıb: 
türkçülük  nədir,  onun  əsaslarını  nə  təşkil  edir  və  b.?  Türkiyə  Avropaya  yaxındır  deyə 
çağdaşlıq da burada özünə daha çox yer tapıb, Azərbaycana nisbətən inkişaf edib. Türkiyə də 
bizdən qabaq islam dövlətçiliyini saxladığına görə orada islam mədəniyyəti xeyli irəli gedib… 
Başqa sözlə, bu ölkədə həmin üç təməlin üçü də inkişaf edir, indi qalır onların sintezi, yəni 
türk-islam, türk-çağdaşlıq və islam-çağdaşlıq sintezi. 

 
*** 

 
…Türkiyə Azərbaycana nisbətən inkişaf etmiş ölkədir və türk etnosunun da hansı daha çox 
irəli getsə inkişaf etməyən ona meylli olur. Biz də Türkiyəyə meylliyik, çünki o, bizdən çox irəli 
gedib. Türkmənlər, özbəklər, qazaxlar... da bizə meyllidirlər, bizə dərin hörmətlə yanaşırlar, 
Azərbaycanı özlərinə örnək göstərirlər, çünki biz də onlardan bir az qabaqdayıq. Ona görə də 
mən Bakıda Türkiyənin səfirliyi açılanda dedim ki, türklər üzünü gündoğana çevirməlidir; yəni 
Türkiyə inkişaf etmiş dövlət kimi bizə yaxınlaşmalıdır, biz nisbətən inkişaf etmiş ölkə kimi Orta 
Asiyaya yaxınlaşmalıyıq, Orta Asiya nisbətən irəli getmiş ölkə kimi daha da uzaq doğuya - 
Monqolustana yaxınlaşmalıdır. Yəni axın üzü gündoğana dönməlidir; inkişaf etmişlər bir-birinə 
yardım  edə-edə  problemlərini  aradan  götürməlidir.  Bunun  başqa  yolu  yoxdur.  Bu  da 
normaldır. 

 
*** 

 
Türkiyədə demokratik dəyərlər, məsələn, Azərbaycanla müqayisədə ölçüyəgəlməz dərəcədə 
inkişaf etsə də bu ölkədəki demokratik institutlar Avropa standartlarına cavab vermir, orada 
demokratik  islahatlara  hələ  ciddi  ehtiyac  var.  Çox  uzağa  getməyək  -  Türkiyə  Anayasa 
(Konstitusiya) Məhkəməsinin sədri bu yaxınlarda etiraf etdi ki, onun ölkəsində məhkəmələr 
müstəqil  deyil...  Təəssüf  ki,  Türkiyədə  istər  qanunverici,  istər  icraedici,  istər  məhkəmə 
hakimiyyətləri, istərsə də mətbuat Avropa standartlarına tam uyğunlaşdırılmayıb. 

 
*** 

 
Demokratiyanın  özülü  sayılan  hakimiyyətlərin  dəqiq  bölgüsü  məsələsi  birbaşa  insan 
hüquqlarıyla bağlıdır. Buna əməl edilməməsi hökmən ölkədə demokratiyanın pozulmasıyla 
nəticələnməlidir. Məsələn, Avropada uzaqbaşı bir, ya iki jurnalist həbsxanaya düşər bilər, 
ancaq  Türkiyədə onlarca jurnalist dustaqdır. Yaxud Türkiyədə məhkəmədən qabaq cəza 
vermə hallarının olması heç kəsə sirr deyil. Buradakı həbsxanalar da Avropa tələblərinə uyğun 
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gəlmir. Bunlar ciddi  şərtlərdir. Avropa Birliyinə girmək insan haqlarını yüksək  səviyyədə 
qorumağı   bacarmaq  deməkdir.  Mən  inanıram  ki,  Avropa  Birliyiylə  əlaqələr  Türkiyədə 
demokratiyanın daha da inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Fikrimcə, Türkiyə nə qədər süni 
və təbii əngəllərlə qarşılaşsa da bu yolla getməli və ondan imtina etməməlidir. 

 
Ancaq bir şeyi də boynumuza almalıyıq ki, Türkiyənin xarici siyasəti, diplomatiyası zəifdir - 
onun Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələylə də bağlı zəif işləyib. XİN gərək Avropa dövlətləriylə 
ayrı-ayrılıqda  danışaydı,  onlardakı  Türkiyə  haqqında  yanlış  təsəvvürləri  dağıdaydı,  sübut 
edəydi ki, bizdəki  problemlərə bütün Avropa dövlətlərində də az, ya çox dərəcədə rast 
gəlmək mümkündür. XİN  gərək Fransada, Almaniyada, başqa Avropa ölkələrində müxtəlif 
məzmunlu  təbliğat  yığıncaqları  keçirəydi,  məhkəmə  disputları  təşkil  edəydi,  Türkiyənin 
məhkəmə orqanlarının ədalətinə  Avropanı  inandıraydı. Bir çox şeyləri Avropada hökmən 
təbliğ etmək lazımdır, ancaq təəssüf ki,  XİN-nin bu sahədə fəaliyyəti çox süstdür. Mən bu 
sözləri Türkiyənin özündə də demişəm,  bildirmişəm ki, bu ölkənin dış siyasəti dişsizdir - 
nazirliyin başçıları ilk vaxtlar bir qədər fəallaşırlar, sonra yenə süstləşirlər. 

 
*** 

 
Çox qəribədir ki, Türkiyə hətta Avropadakı türk cəmiyyətləriylə də yaxşı münasibətlər qura 
bilmir - onlar başlı-başına buraxılıb, halbuki Fransa, Almaniya, İngiltərə və başqa ölkələrdə 
yaşayan minlərcə  Türkiyə vətəndaşı öz ana yurdundan ötrü ürəkdən yanırlar və çox şey 
bacararlar. 

 
*** 

 
Türkiyə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən qüvvədir, Rusiya Ermənistanın tam 
tərəfindədir, deməli, onların münasibətləri bir tarazlıq yaradır və Amerika da bu tarazlıqda 
iştirak  edir, məsələni sülh yoluyla həll etməyə çalışır. Həmin zaman bu diplomatik xətt 
xeyirliydi - Rusiya əleyhimizə hər hansı bir təşəbbüsdə bulunsaydı Türkiyə diplomatiyası onu 
sıxışdırardı və bu  məsələdə Amerika daha çox bitərəf mövqe tutmağa çalışardı. Sonradan 
gördülər ki, bu yol  Rusiyaya  sərf etmir, Türkiyəni bəhanəylə uzaqlaşdıraraq Fransanı ora 
gətirdilər.  Fransa  da  Ermənistana  meylli  olduğuna  görə  Amerika  bu  məsələdə  təkləndi. 
Əslində Amerikanı ora Azərbaycanın tələbiylə salmışdılar. 

 
*** 

 
Türkiyə televiziyasının iyirmi kanalı var, hansına baxırsansa bir-birindən yaxşı verilişlərdir. O 
təsirdən qaçmaq çox çətindir... 


