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X Yazı
Ümumiyyətlə, bütün türksoy-

lu millətlər, o cümlədən Azərbay
can türkləri son yüzillərdə milli
yaddaşın bərpasına çalışarkən yad
millətlərin tarixi, mədəni, fəlsəfi və
s. bilgilərinin təsiri altında olmuşlar
(bunun mənfi cəhətləri müsbətin
dən daha çox olmuşdur). Buna sə
bəb də, artıq həmin dövrdə türk ta
rixi, mədəni, fəlsəfi vəs. abidələrin
əsasən, yad millətlərin əllərində ol
ması idi. Ötən yüzilliklərdə Os

manlı, Səfəvi kimi türk sülalələrinin
başçılannın diqqətsizliyi, biganəli
yi nəticəsində türklüyə aid abidələr
yad millətlərin, xüsusilə ruslann,
almanlann, fransıziann, ingilislərin
əllərinə keçmişdi. Onlar bu abidə
ləri bir çox hallarda satm almışlarill
Beləliklə, bir tərəfdən Osmanlı və
Səfəvi arxivlərindən bir çox sənəd
lər, diger tərəfdən əhalidə olan qiy
mətli abidələr müxtəlif vasitələrlə
əcnəbilərin əlinə keçmişdi. Bunun
la da, bir tərəfdən abidələrimizə
sahib çıxa bilmədik, digər tərəfdən
dünyaya bəyan etməyə başladıq
ki, türklərin başı at belində zəfərlər
əldə etməyə qanşdığı üçün tarix
yazmağa vaxtı olmamışdırill Fikrimizcə, burada daha çox məntiqə
uyğun gələn türklərin tarix yazma
ğa vaxUan olmaması deyil, yazdıqlan və yaratdıqlan mədəni və tarixi
abidələri qoruya bilməməsidir.

Bu mənada, türklərə ulu əc
dadlarının yazdıqları və yaratdıqla
rı abidələrin başqalarının vasitəsi
lə çatdırılmasının «kəşf» və «yeni
lik» mahiyyyəti daşıması təsadüfi
olmamışdır. Bunu, «tarixi zəfərlərə
başımız qarışdığı üçün yazmağa
vaxtımız olmadı» deyərək, özünə
təsəlli verən türklər yalnız sonralar
anlayacaqdır (ancaq hələ də, anlamayanlar var) ki, yad millətlərin
türk mədəniyyəti və tarixi ilə bağlı
«kəşf»ləri onların xeyrindən çox
zərərinə işləmişdir. İlk dövrlərdə
bunu, anlamayan türklər Avropa
alimlərinin (Radlov, Vamberi, Marr
və b.) türk mədəniyyəti və türk tari
xi ilə bağlı araşdırmalarını maraqla
qarşılamış, indinin özündə də bir
çox müəlliflərin də yazdığı kimi,
özlərini yenidən «kəşf» etmişlər.
Maraqlıdır ki, 19-cu yüzildən
etibarən türklər özlərini Avropa
alimlərinin sayəsində «kəşf» edir,
bununla da üzünü milli yaddaşın
bərpasından çox müasirləşmək
adı altında Qərb mədəniyyətinə tu
turdu. Fikrimizcə, bu çox ziddiyyət
li haldır. Əgər türklər doğrudan da
Avropa alimlərinin sayəsində özlə
rini yenidən kəşf etdilərsə, bəs nə
dən Avropa alimlər sayəsində
«kəşf» edilmiş mədəniyyətlərinə
sahib çıxmaq əvəzinə daha çox
avropalaşmaqla uğraşdılar və ha
zırda da uğraşmaqda davam edir
lər. Bizcə, burada başlıca məsələ
türk mədəniyyəti və tarixi abidələ

rini kəşf edən Агора alimlərinin və
ideoloqlarının bu ad altında türklə
rə təsir göstərə bilməsidir. Belə ki,
Avropa ideoloqları və alimləri türk
mədəniyyətini və tarixi abidələrini
avropasayağı şəkildə türklərə çat
dırmaqla, türk milli şüurunda geçmişin bərpasından çox, qərbləşmək şüurunu təlqin etməyə çalış
mışlar.
Onlar yaxşı anlayırdılar ki,
son əsrlərdə türklər mədəniyyət və
adət-ənənələrə münasibətdə geri
ləyiblər. Özəlliklə, türklər vaxtilə
mədəniyyət gətirdikləri millətlərin
(farsların, ərəblərin və b.) təsir altı
na düşmüşlər. Belə ki, 19-cu əsrə
qədər Anadolu türkləri osmanlılıq,
Qacarlar iranlılıq anlayışı altında
yarı ərəbləşmiş, yarı farslaşmış,
Qafqaz və Orta Asiya türkləri isə
tatarlıq adı altında yarı ruslaşdırılmış bir hala gətirilmişdir. Başqa

yenidən bərpa etmək lazım gəlirdi.
Bu baxımdan Avropa alim
lərinin Türk mədəniyyəti və tarixi
sahəsindəki «kəşf»ləri Türk xalqla
rı, özəllikidə Osmanlı və çar Rusi
yası türkləri arasında daha çox öz
təsirini göstərdi. Osmanlı türkləri
çökməkdə olan imperiyanı qurtar
maq üçün Türk mədəniyyəti və
Türk tarixi şüurunu bərpasına ça
lışdıqları halda, Rusiyanın əsarəti
altında yaşayan türksoytu xalqlar
milli azadlıq həıəkatlan baxımın
dan buna əhtiyadan vardı. Çünki
milli şüurun-türklük şüurunun Os
manlı və Rusiyada aşağılanması
təhlükəli bir duruma gətirib çıxar
mışdır. Üstəlik, əyni durum Çində,
İranda və başqa türklər yaşayan öl

kələrdə də hökm sürürdü. Bu mə

nada XVIII-XIX yüzilliklər türklük
şüurunun tənəzzül dövrü kimi də
dəyərləndirilə bilər. XX əsrdə də
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Azərbaycan türx mentallıgı və
milli-mənəvi dəyərlər

sözlə, son bir neçə əsrdə türk im
periyalar və türk dövlətləri sürətlə
milli mənəvi dəyərlərdən ayrı salın
mış, onun yerini isə fars, ərəb, çin,
rus, ingilis mədəniyyəti tutmağa
başlamışdır.
Belə bir məqamda, yəni türk
milli şüuru Türk-Turan mədəniyyə
tindən (adət-ənənələrindən, əxla
qından, törələrindən) uzaq düşdü
yü, yaxud da düşürüldüyü vaxtda

Türk xalqlarının, o cümlədən Azər
baycan türklərinin özünə dönüb,
milli dəyərələrinə əsaslanıb güc
lənməsini və birləşməsini istəmə
yən kifayət qədər qüvvələr olmuş
dur.
Bizcə, antitürk qüvvələrin
oyunlarını pozmaq üçün milli şüu
rumuza yeridilən və indinin özün
də də bu və ya digər formada ya
şadılan saxtalaşdırılmış tarixdən,
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Onlar yaxşı anlayırdılar ki, son əsrlərdə türklər mədəniyyət və
adət-ənənələrə münasibətdə geriləyiblər. Özəlliklə, türklər vaxti
lə mədəniyyət gətirdikləri millətlərin (farsların, ərəblərin və b.)
təsir altına düşmüşlər. Belə ki, 19-cu əsrə qədər Anadolu türkləri
osmanlılıq, Qacarlar iranlılıq anlayışı altında yarı ərəbləşmiş,
yarı farslaşmış, Qafqaz və Orta Asiya türkləri isə tatarlıq adı
altında yarı ruslaşdırılmış bir hala gətirilmişdir
Avropa alimlərinin Türk mədəniy
yəti və adət-ənənələri ilə bağlı
kəşfləri bir nicat yolu kimi başa dü
şülürdü. Qərb alimlərinin Turan ta
rixi və mədəniyyəti araşdırmaları
Osmanlı, Qafqaz, Azərbaycan,
Krım, Orta Asiya türkləri üçün,
onun hansı formada çatdırılmasın
dan asılı olmayaraq yeni bir şeylər
idi. Şübhəsiz, Türklərin Avropa
alimlərinin «kəşf»lərinə möhtac
halında qalması səbəbsiz deyildi.
Türk millətinin aydınları başa dü
şürdülər ki, artıq xalq bir neçə yüz
il bundan qabaq öz mədəniyyətini
və adət-ənənələrini bilən və ona
əməl edən bir xalq olmaqdan
uzaqlaşmışdır. Ona görə də, başlı
ca olaraq tarixə və mədəni dəyər
lərə əsaslanan milli şüur birliyini

ədəbiyyatdan, qeyri-milli ideyadan
deyil, vahid bir millətin neçə min il
liklər boyu qoruyub saxladığı və
yaşatdığı milli tarixdən, milli fəlsəfi
fikirdən, milli ədəbiyyatdan, milli
ideyadan, bir sözlə milli-mənəvi
dəyərlərdən çıxış etməliyik. Vahid
türk fəlsəfəsini, türk tarixini, türk di
ni-fəlsəfi düşüncə sistemini, türk
ədəbiyyatını
mənimsəmədən,
onun tarixi-fəlsəfi mahiyyətinə var
madan heç vaxt türkçülüyün bütün
türklər üçün hansı əhəmiyyət kəsb
etməsini də, dərk edə bilmərik.
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