
529 iyun 2018-ci il, cümə

 � Xəbər verdiyimiz kimi, 2018-ci il iyunun 18-19-da Strasburqda 
Xorvatiyanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində Milli 
azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası və Regional Dillər və ya 
Milli Azlıqların Dilləri üzrə Avropa Xartiyasının qüvvəyə minməsinin 20-ci 
ildönümü münasibətilə yüksək səviyyəli konfrans keçirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiyası millətlərarası münasibətlər,   
multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov da həmin 
konfransda iştirak etmişdir. Bu tədbirlə bağlı Etibar müəllimlə görüşüb 
aldığımız müsahibəni oxuculara təqdim edirik.

– Etibar müəllim, əvvəlcə iştirak 
etdiyiniz konfrans haqqında qısa məlumat 
verməyinizi xahiş edərdik. 

–1980-ci illərin ikinci yarısı və 1990-cı 
illərin əvvəllərində Avropa Şurası tərəfindən 
bu quruma daxil olan ölkələrdə milli azlıq-
ların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək 
məqsədilə iki sənəd işlənib hazırlanmışdır: 
Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə 
Konvensiyası və Regional Dillər və ya Milli 
Azlıqların Dilləri üzrə Avropa Xartiyası. 
Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə dünyada 
mühüm geosiyasi dəyişikliklər baş verirdi – 
Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində dünya 
kommunist sistemi ağır zərbə aldı. Belə bir 
şəraitdə keçmiş kommunist sisteminə daxil 
olan ölkələrdə milli azlıqların hüquqlarının 
müdafiəsinin təmin edilməsi məsələsi ön 
plana çıxdı. Sözügedən sənədlər 1998-ci 
ildə qüvvəyə mindi. Bu sənədlərin qüvvəyə 
minməsinin 20-ci ildönümü münasibətilə 
Strasburqda Xorvatiyanın Avropa Şurasının 
Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində 
konfrans keçirildi.

– Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü 
olduğuna görə, yəqin ki, bu sənədləri qəbul 
etmişdir?  

– Milli azlıqların müdafiəsi haqqında 
Çərçivə Konvensiyası 1998-ci ildə qüvvəyə 
minməzdən öncə Avropa Şurasının Nazirlər 
Komitəsi tərəfindən 10 noyabr 1994-cü ildə 
qəbul olunmuşdur. 1995-ci il fevralın 1-dən 
etibarən bu sənəd Avropa Şurasına üzv 
olan dövlətlər üçün imzalanmağa açıqdır. 
Bununla yanaşı, Avropa Şurasının Nazirlər 
Komitəsinin qərarı ilə qeyri-üzv dövlətlər də 
bu konvensiyaya qoşula bilər. Azərbaycan 
Respublikası Avropa Şurasının Milli azlıq-
ların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konven-
siyasını 1995-ci il fevralın 1-də imzalamış,  
2000-ci il iyunun 16-da isə onu ratifikasiya 
edərək bu konvensiyaya qoşulmuşdur.   

Regional Dillər və ya Milli Azlıqların 
Dilləri üzrə Avropa Xartiyasına gəldikdə 
isə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bu 
sənədi 21 dekabr 2001-ci ildə imzalayıb. 
Lakin onu ratifikasiya etməmişdir. Bu-
nun əsas səbəbi həmin sənəddə ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, milli 
təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilən bir sıra 
tələblərin olmasıdır. Yeri gəlmişkən qeyd 
edim ki, Regional Dillər və ya Milli Azlıq-
ların Dilləri üzrə Avropa Xartiyasını Avropa 
Şurasına üzv olan 47 ölkədən Belçika, 
Bolqarıstan, Estoniya, Litva, Latviya, Yuna-
nıstan, Gürcüstan, Türkiyə,  Portuqaliya kimi 
ölkələr nəinki ratifikasiya etməmiş, heç onu 
imzalamamışlar. Siyahıdan göründüyü kimi, 

bu ölkələrin çoxu hətta Avropa İttifaqına 
daxildir.

– Azərbaycan Avropa Şurasının Milli 
azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Kon-
vensiyasına qoşulduğuna görə, gəlin biz 
ölkəmizin bu konvensiyadakı öhdəliklərin 
icrası ilə bağlı fəaliyyətindən danışaq. 

– Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Res-
publikası Avropa Şurasının Milli azlıqların 
müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyasına 
2000-ci il iyunun 16-da qoşulmuşdur. Kon-
vensiyanın məzmunu onun adında aydın əks 
olunmuşdur. Bu sənədin əsas məqsədi ona qo-
şulan ölkələrdə milli azlıqların müdafiəsinin 
təmin edilməsidir. Bu məqsədə nail olmaq 
üçün müstəqil ekspertlərdən ibarət olan 
Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə 
Konvensiyası üzrə Məşvərətçi Komitə milli 
azlıqların müdafiəsi ilə bağlı üzv ölkələrdə 
görülən işlərin monitorinqini aparır və onlara 
dair rəy (bəyanat) qəbul edərək münasibət bil-
dirir. Rəyin qəbul edilməsindən öncə Çərçivə 
Konvensiyasına üzv olan hər bir ölkə milli 
azlıqların müdafiəsinə dair öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsi ilə bağlı dövri məruzə (hesabat) 
hazırlayır. Qaydaya əsasən, monitorinq pro-
seduru hər bir ölkədən ilk hesabatını Çərçivə 
Konvensiyasına qoşulduqdan sonra bir il 
ərzində, növbəti hesabatları isə beş ildən bir 
və yaxud Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti-
nin xüsusi istəyi ilə müxtəlif vaxtlarda təqdim 
olunmasını tələb edir. Bundan başqa, Çərçivə 
Konvensiyası üzrə Məşvərətçi Komitə üzv 
dövlətlərə milli azlıqların həmin dövlətlərdə 
vəziyyəti ilə bağlı cavablandırmaq üçün anket 
də göndərir.

Üzv ölkə milli azlıqların müdafiəsinə 
dair öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
dövri məruzəni (hesabat) hazırlayarkən 
müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən milli 
azlıqlarların nümayəndələrindən, qeyri-
hökumət təşkilatlarındən məlumat toplayır. 
Məruzə hazır olandan sonra Avropa Şu-
rasının baş katibinə təqdim edilir. Məruzə 

Çərçivə Konvensiyası üzrə Məşvərətçi 
Komitənin ekspert qrupu tərəfindən yoxlanı-
lır. Yoxlamanı həyata keçirərkən ekspertlər 
müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən qeyri-
hökumət mənbələrindən istifadə edirlər. 
Bundan başqa, məruzədə əks olunan 
məlumatı yoxlamaq, eləcə də üzv ölkədə 
milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı vəziyyəti 
öyrənmək üçün onlar ölkəyə səfər də 
edirlər. Səfər zamanı onlar mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyətinin rəsmiləri, parlamentin 
üzvləri, milli azlıqların nümayəndələri, 
qeyri-hökumət təşkilatları və digər müvafiq 
şəxslərlə görüşürlər.  

Üzv ölkənin təqdim etdiyi məruzə 
yoxlanıldıqdan sonra Çərçivə Konvensi-
yası üzrə Məşvərətçi Komitə tərəfindən 
rəy (bəyanat) qəbul olunur və şərh üçün 

həmin ölkəyə göndərilir. Rəyin şərh üçün 
üzv ölkəyə göndərilməsinin əsas məqsədi 
ölkənin sözügedən sənədə münasibətinin 
müəyyən edilməsidir. Yəni onun rəydə əks 
olunan məlumatla razı olub – olmamasını 
göstərməkdir. Üzv ölkə tərəfindən şərhlər 
Avropa Şurasına təqdim olunduqdan sonra 
bu təşkilatın Nazirlər Komitəsi bəyanat 
qəbul edir. Bəyanatda nəticələr, həmçinin 
Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə 
Konvensiyasının öhdəliklərinin icrasına dair 
üzv ölkəyə münasibətdə verilən tövsiyələr 
əks olunur. Bu bəyanat Avropa Şurasının 
saytında dərc edilir. Tövsiyələri yerinə 
yetirdikcə üzv ölkə Çərçivə Konvensiyası 
üzrə Məşvərətçi Komitəni məlumatlandırır. 

İndiyədək Azərbaycan Respublikası 
Avropa Şurasının Milli azlıqların müdafiəsi 
haqqında Çərçivə Konvensiyası üzrə 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 4 dövri 

məruzə (hesabat) hazırlamışdır. Dördüncü 
dövri məruzəni Azərbaycan hökuməti 2016-cı 
ilin sonunda hazırlayıb Avropa Şurasının 
baş katibinə təqdim etmişdir. Bu məruzəyə 
dair 8 noyabr 2017-ci il tarixində Çərçivə 
Konvensiyası üzrə Məşvərətçi Komitə rəy 
qəbul etmişdir. Bu rəydə qeyd olunduğu 
kimi, onun hazırlanmasında 3 mənbədən 
istifadə edilmişdir. Birincisi, Milli azlıqların 
müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası 
üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair 
Azərbaycan hökumətinin hazırladığı dördüncü 
dövri məruzə (hesabat). İkincisi, “Məşvərətçi 
Komitənin  həmsöhbətləri” kimi rəydə təqdim 
olunan anonim xəbərçilərdən alınan məlumat 
(anonim xəbərçilər dedikdə, Məşvərətçi 
Komitənin üzvlərinə ölkədə yaşayan milli 
azlıqların müdafiəsi ilə bağlı vəziyyət haqqında 

məlumat verənlər nəzərdə tutulur. Bir qayda 
olaraq, onların verdiyi məlumat subyektiv 
və qərəzli xarakter daşıyır. Buna görə də 
həqiqəti əks etdirmir). Üçüncüsü, Məşvərətçi 
Komitənin nümayəndə heyətinin 2017-ci 
ilin 3-7 iyul tarixlərində Bakı, Lənkəran və 
Masallıya səfəri zamanı dövlət rəsmiləri və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə 
apardığı danışıqlardan əldə edilən məlumat. 
Həmin rəy 2018-ci ilin əvvəlində şərh üçün 
Azərbaycan  hökumətinə verilmişdir. Bu rəyə 
dair bizim verdiyimiz şərhlər bu yaxınlarda 
Avropa Şurasına təqdim olunacaqdır. 

– İndi isə ölkəmizin Çərçivə Konvensi-
yasını yerinə yetirməsi üzrə dördüncü dövri 
hesabatı ilə bağlı Çərçivə Konvensiyası üzrə 
Məşvərətçi Komitənin qəbul etdiyi rəy haq-
qında fikrinizi bilmək istərdik. Bu rəyi siz 
necə qiymətləndirirsiniz? O, Azərbaycanda 
milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı vəziyyəti 
obyektiv xarakterizə edir, yoxsa Avropa 
Şurasının ölkəmizlə bağlı qəbul etdiyi digər 
sənədlər kimi qərəzli xarakter daşıyır? 

– Baxmayaraq ki, bu rəydə Azərbaycan 
etnik və dini cəhətdən rəngarəng cəmiyyət 
kimi təqdim olunur, ölkədə multikulturaliz-
min təşviq olunması etiraf edilir, lakin rəy 
bütövlükdə qərəzli, qeyri-obyektiv xarakter 
daşıyır. Sözügedən rəydə Azərbaycanda 
milli azlıqların müdafiəsi, ümumiyyətlə 
etnik, dini, mədəni müxtəlifliyin qorunması 
sahəsində dövlətimizin həyata keçirdiyi bö-
yük işlərə düzgün qiymət verilmir. Əfsuslar 
olsun ki, ölkəmizə dair rəyi hazırlayarkən 
Çərçivə Konvensiyası üzrə Məşvərətçi 
Komitə Azərbaycan hökumətinin təqdim 
etdiyi hesabata yox, “Məşvərətçi Komitənin  

həmsöhbətləri” kimi rəydə təqdim olu-
nan anonim xəbərçilərin heç bir fakta 
əsaslanmayan subyektiv və qərəzli xarakter 
daşıyan məlumatlarına istinad etmişdir. 
Qeyd edim ki, Məşvərətçi Komitə bunu 
bilərəkdən, məqsədyönlü şəkildə etmişdir. 
Çünki Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə, 
o cümlədən etnik-mədəni müxtəlifliyin 
tənzimlənməsi sahəsində apardığı müstəqil 
siyasət və bu siyasətin nəticəsində əldə 
etdiyi nailiyyətlər Qərb ölkələrində müəyyən 
dairələri qane etmir. Onlar bizim uğurlarımı-
za qısqanclıqla yanaşırlar. 

Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə 
multikulturalizm siyasəti Qərb ölkələrində 
böhranla üzləşir. Hazırda bir sıra Yaxın 
və Orta Şərq ölkələrində (Suriya, İraq, 
Əfqanıstan...) davam edən hərbi münaqişələr 

nəticəsində Avropaya artan miqrant axını bu 
böhranı daha da dərinləşdirir. Digər tərəfdən 
isə Azərbaycan Respublikası multikul-
turalizm siyasəti vasitəsilə cəmiyyətdəki 
etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi 
sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edir. Bir 
sözlə, Azərbaycan Respublikası multikul-
turalizm siyasətinin meydana gəldiyi Qərb 
dövlətlərindən də səmərəli multikulturalizm 
modeli təklif edir. Belə olan bir şəraitdə 
Qərb ölkələrindəki müəyyən dairələrin 
nümayəndələrini ölkəmizin nailiyyətləri 
qıcıqlandırır. 

– Konfransda hansı məsələlər müzakirə 
edilirdi? Sizin çıxışınız oldumu?

– Qeyd etdiyim kimi, konfrans Avropa 
Şurasının Milli azlıqların müdafiəsi haqqın-
da Çərçivə Konvensiyası və Regional Dillər 
və ya Milli Azlıqların Dilləri üzrə Avropa 
Xartiyasının qüvvəyə minməsinin 20-ci 
ildönümünə həsr olunmuşdu. Onun konk-
ret mövzusu “Dəyişən Avropada azlıqlar 
və azlıqların dilləri” idi. İki gün ərzində 
keçirilən konfransda 4 panel sessiyası oldu. 
Mən “Multilinqual cəmiyyətdə azlıqların 
dilləri və təhsili” adlı sessiyada “Azərbaycan 
Respublikasında azlıqların dilləri və təhsili” 
mövzusunda çıxış etdim.

 Çıxışımda Azərbaycan  tərəfindən 
Avropa Şurasının Milli azlıqların müdafiəsi 
haqqında Çərçivə Konvensiyasının mil-
li azlıqların dillərində təhsil sahəsində 
öhdəlikləri uğurla həyata keçirdiyi barədə 
məlumat verdim. Mən Azərbaycanın mul-
tikulturalizm siyasəti çərçivəsində ölkədə 
yaşayan milli azlıqların sosial, iqtisadi və 
mədəni məsələlərinin yüksək səviyyədə 

həll olunduğunu qeyd edərək, burada milli 
azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorun-
ması istiqamətində dövlət tərəfindən mühüm 
işlərin görüldüyünü konfrans iştirakçıla-
rının nəzərinə çatdırdım. Konkret faktlara 
əsaslanaraq, Azərbaycanda milli azlıqla-
rın dillərində 377 ibtidai və ümumtəhsil 
məktəbinin fəaliyyət göstərməsi haqqında 
konfrans iştirakçılarına məlumat verdim. 
Bundan başqa, ölkədə 18 ümumtəhsil 
məktəbində tədrisin sırf rus dilində apa-
rıldığını, 326 ümumtəhsil məktəbinin rus 
sektorunda isə 90 min şagirdin rus dilində 
təhsil aldığını tədbir iştirakçılarına söylədim. 
Bundan başqa, Azərbaycanda milli azlıqların 
dillərində qəzet və jurnalların dərc olunması, 
televiziya və radio verilişlərinin aparılması 
haqqında da məlumat verdim. 

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, 
Azərbaycanda milli azlıqların dilləri və 
təhsili, ümumiyyətlə onların etnik-mədəni 
dəyərlərinin düzgün tənzimlənməsi sahəsində 
əldə olunan nailiyyətlər Avropanın, eləcə də 
dünyanın əksər ölkələrində yoxdur. Bütün bu 
nailiyyətlərin əsasını ulu öndər Heydər Əliyev 
qoymuş və o, müasir dövrdə Azərbaycan 
Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla aparılan multikultura-
lizm siyasətinin nəticəsidir. Müasir dövrdə 
Azərbaycan Respublikası cəmiyyətdəki etnik-
mədəni müxtəlifliyin düzgün tənzimlənməsi 
sahəsində örnək dövlətlərdən biridir. Bunun 
əsas göstəricisi burada etnik, dini və irqi 
zəmində heç bir qarşıdurmanın, münaqişənin 
olmamasıdır. 

Azərbaycanda etnik-mədəni 
müxtəlifliyin düzgün tənzimlənməsinin 
digər mühüm göstəricisi kimi “Multi-
kulturalizmin Azərbaycan modeli” və ya 
“Azərbaycan multikulturalizm modeli” 
terminlərinin elmi ədəbiyyatda geniş 
istifadə edildiyini diqqətə çatdırmaq 
olar. Bu, etnik-mədəni müxtəlifliyin 
tənzimlənməsi və ümumiyyətlə, multikul-
turalizm sahəsində Azərbaycanın qazan-
dığı təcrübəyə marağın artdığını göstərir. 
Bu gün bir sıra dövlətlər Azərbaycanın 
multikulturalizm sahəsində əldə etdiyi 
uğurlu təcrübəni öyrənirlər.

Azərbaycan Respublikası hətta multikul-
turalizm siyasətinin ilk dəfə meydana gəldiyi 
Qərb dövlətlərindən də səmərəli multikul-
turalizm modeli təklif edir. Prezident İlham 
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan 
dünyada artıq multikulturalizm mərkəzi kimi 
tanınır. Dünyada Azərbaycanın nadir rolu 
yüksək qiymətləndirilir. Prezident İlham 
Əliyev bir neçə çıxışında Azərbaycanın 
multikulturalizm sahəsində təcrübəsinin 
xarici ölkələrdə öyrənilməsinin vacibliyini 
qeyd etmişdir: “Bizim təcrübəmiz öyrənilir. 
Əminəm ki, başqa ölkələrdə Azərbaycan 
təcrübəsi tətbiq olunduqda o ölkələrdə də 
dinlərarası, millətlərarası münasibətlər sağ-
lam zəmində öz həllini tapacaqdır” . 

Müsahibəni apardı: 
 Qüdrət PİRİYEV,  

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dünyada  
multikulturalizm mərkəzi kimi tanınır

 � İyunun 24-də Türkiyədə keçirilən növbədənkənar 
prezident və 27-ci çağırış parlament seçkilərinə dair səsvermənin 
nəticələrinə görə, Rəcəb Tayyib Ərdoğan yenidən prezident seçildi 
və onun sədri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) seçicilərin 
etimadını qazandı. Türkiyə Ali Seçki Komissiyasının (ASK) sədri 
Sədi Güvənin sözlərinə görə, ölkə üzrə 59,3 milyon seçicinin 
87 faizdən çoxu səsvermədə iştirak etdi və seçicilərin 52,6 faizi 
prezidentliyə namizəd Rəcəb Tayyib Ərdoğana etimad göstərdi. 
Bundan başqa, parlament seçkilərinə keçirilən səsvermədə də AKP 
ilə Millətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) birləşdiyi Cümhur İttifaqı 
birinci yeri qazandı və AKP 600 mandatlı Türkiyə Böyük Millət 
Məclisində 293 millət vəkili ilə təmsil olunacaq.  Parlamentdəki 
yer bölgüsü deməyə əsas verir ki, Cümhur İttifaqında birləşən 
AKP və MHP yeni hökumətin qurulmasında vaxt itkisinə yol 
verməyəcəklər.

Beləliklə, Türkiyə xalqı müxtəlif 
siyasi dairələrin proqnoz və ehtimal-
larına rəğmən Rəcəb Tayyib Ərdoğanı 
yenidən prezident seçdi. Xüsusilə də 
Qərbin siyasi dairələrinin Türkiyə 
seçkilərinin yekunlarına dair irəli 
sürdükləri proqnozların tam tərsinə 
olaraq, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
yenidən prezident seçilməsi qar-
daş xalqın milli mənafeləri düzgün 
qiymətləndirməsindən xəbər verdi. 
Türkiyə seçkilərini çox yaxından təqib 
edən Qərbin bir sıra Kütləvi İnformasi-
ya Vasitələri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

yenidən prezident seçilməsinin 
perspektivliyi şübhə altına alınır və uy-
durulmuş problemlər fonunda Türkiyə 
xalqının “doğru” addım atacağına 
ümidlər ikibaşlı  işıqlandırılırdı. Amma 
Türkiyə seçiciləri kənardan sırıdılan 
dəyər və mülahizələrə fikir vermədən, 
real iqtisadi təməllər üzərində in-
kişaf edən, regionun güclü dövləti 
olan Türkiyənin güclü və xarizmatik 
liderinə yenidən ehtiram göstərməyi 
qərara aldılar. Ən əsası, Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın dediyi kimi, azad, ədalətli 
və şəffaf təşkil olunan seçkilərdə 

müşahidə edilən seçici fəallığı 
Türkiyə xalqının öz hüquqlarına və 
müstəqilliyinə verdiyi dəyərdir. Bəli, 
qardaş ölkə öz hüquqlarından istifadə 
edərək, regional müstəvidə sülhün 
və iqtisadi rifahın güclənməsi yolunu 
tutaraq Türkiyənin müstəqilliyinə 
kiçicik belə kölgə salınmasına izn 
verməyəcəyini bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi.

Ümumiyyətlə, Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və onun 
partiyası 2002-ci ildən Türkiyədə 
hakimiyyətdədir və o, iqtidarda olduğu 
illərdə qardaş ölkənin iqtisadiyyatı 
sürətlə inkişaf etmişdir. Ötən müddət 
ərzində Türkiyə iqtisadiyyatının kifayət 

qədər gücləndiyi barədə məlumatlar 
da mövcuddur. AKP hakimiyyətə 
gələndən ümumidaxili məhsul isteh-
salı ciddi şəkildə artmışdır. Türkiyə 
hökuməti Türkiyə Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə, yəni 2023-cü ilə qədər 
ümumdaxili məhsulun 2 trilyon dollara 
çatdırılmasını hədəf götürmüşdür. Qar-
daş ölkədə məşğulluq səviyyəsində də 
yüksək artım var. Məsələn, 2005-ci ilin 
əvvəlində çalışan insan sayı 6 milyon 
idisə, bu gün 28 milyondur. 

Türkiyə əleyhinə aparılan kam-
paniyalara baxmayaraq, turizm gəliri 

2017-ci ildə 20 milyard dolları keç-
mişdir. Hazırda Türkiyənin milli gəliri 
1 trilyon lirəni üstələyir ki, bu da ölkə 
iqtisadiyyatının gücünün göstəricisidir. 
AKP Türkiyəni 3,5 dəfə böyüdərək, 
inkişaf məsələsindəki qətiyyətini də 
göstərmişdir. Buna görə də, Türkiyənin 
“Böyük 20 – lər” arasında 17-ci ölkə 
olması təsadüfi sayılmamışdı və qardaş 
ölkənin indiki hədəfi ilk onluğa daxil 
olmaqdan ibarətdir. Bu gün Türkiyə 
iqtisadiyyatında müşahidə edilən 
dinamik artım Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın və komandasının qarşıya 
qoyulmuş hədəfə çatacaqlarına inamı 
daha da yüksəldir.  

Türkiyə xalqı 24 iyun seçkiləri 
ilə bütün dünyaya vacib mesajlar 
da göndərdi. Müstəqillik və de-
mokratitya yolundan heç zaman 
dönməyəcəyini nümayiş etdirən qardaş 
xalq ədalətsizliyə və sabitliyə qarşı 
çıxan qüvvələrlə mübarizədə olacağını 
təsdiqlədi. Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan İstanbulda "Cümhur İttifaqı" 
adlanan blokun tərəfdaşları qarşısın-
dakı çıxışında Türkiyənin dünyaya 
demokratiya dərsi verdiyini açıqlamış 
və əlavə etmişdir ki, bütün siyası pole-
mikaları kənarda qoymaq və Türkiyə 
xalqının rifahı naminə birgə fəaliyyət 
göstərmək  vaxtı çatmışdır. 

Seçkilərin nəticələrini tanıyan 
müxalifət partiyalarının da bu çağı-
rışa müsbət münasibət göstərməsi 
vacibdir. Çünki eyni vaxtda dövlətin 
idarəçilik formasının dəyişməsinə, 
xalqın səlahiyyət verdiyi prezident 
institutunun yaradılmasına, yeni par-
lamentin formalaşdırılmasına gətirib 
çıxarmış siyasi prosesin başa çatma-
sından sonra milli mənafelər naminə 
taleyüklü məsələlərdə bir cəbhədən 
çıxış etmək vəzifəsi aktuallığını 
artırır. Bəli, indi bütün siyasi dairələr 
etiraf edirlər ki, mürəkkəb regional və 
qlobal şərtlər daxilində hakim parti-
yanın qalib gəlməsi tarixi nailiyyətdir. 
Ən əsası, politoloqların fikrincə, 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
müxtəlif siyasi qüvvələrin və Türkiyə 
cəmiyyətinin həlledici hissəsinin ma-
raqlarını demokratik proses daxilində 
dövlətçilik mənafeləri naminə 
birləşdirməyi bacardı və bu, onun nə 
qədər güclü siyasi lider olduğunu bir 
daha təsdiqlədi. 

Seçkilərdə ikinci yeri tutmuş 
Cümhiyyət Xalq Partiyasının (CHP) 
namizədi Məhərrəm İncənin də seçki 
nəticələrini tanıması belə deməyə 
əsas verir ki, seçki prosesi dövlətçilik 
maraqlarına və demokratik normalara 
uyğun keçmişdir. Siyasi müşahidəçilər 
qeyd edirlər ki, siyasi reallığı obyektiv 
qiymətləndirməyi bacaran Türkiyə 
xalqı "Cümhur İttifaqı"na qələbə qa-
zandırdı və bu fakt Türkiyənin gələcək 
inkişafı və sabitliyi baxımından olduq-
ca mühüm bir hadisədir.

Bütövlükdə, Türkiyənin 
beynəlxalq mövqeləri də 
möhkəmlənmiş və çox ciddi regional 
aktora çevrilmişdir. Bu gün hamı etiraf 
edir ki, bu inkişaf və sıçrayış məhz 
cənab Ərdoğanın hakimiyyətdə olduğu 
illərə təsadüf edir. Azərbaycanla da 
hərtərəfli münasibətlərin sürətli inkişafı 
məhz R.T. Ərdoğanın hakimiyyəti 
illərinə düşür. Azərbaycanın inkişafına 
hər zaman töhfə vermiş Türkiyənin 
güclənməsi ikitərəfli münasibətlərin 
xarakterinə müsbət təsir göstərir. 
Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin 
Əskişəhər şəhərində TANAP - Trans-
Anadolu qaz kəmərinin istifadəyə 
verilməsi münasibətilə təntənəli 
mərasimdə dediyi kimi, Azərbaycan 
Türkiyənin Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın liderliyi ilə əldə edilmiş 
uğurlarına çox sevinir: “Prezident 
Ərdoğanın yorulmaz fəaliyyəti 
nəticəsində Türkiyə dünya çapında 
böyük gücə çevrildi. Türkiyə o ölkədir 
ki, dünya gündəliyini müəyyən edir. 

Biz Azərbaycanda buna sevinirik. 
Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür 
və bizim gücümüz birliyimizdədir”. 
Dövlət başçısı çıxışında bildirmiş-
di ki, bu gün dünyada bir-birinə bu 
qədər yaxın olan, bir-birini bu qədər 
dəstəkləyən ikinci ölkələr tapmaq çox 
çətindir: “Türkiyə-Azərbaycan birliyi, 
qardaşlığı həm ölkələrimiz üçün, həm 
xalqlarımız üçün, bölgəmiz üçün, 
Avrasiya üçün önəmli amildir". 

24 iyun seçkilərində ilkin nəticələr 
elan edildikdən dərhal sonra Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanı ilk təbrik edən də 
məhz Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin olması möhkəm qardaşlıq 
və iki lider arasında yaranmış dərin 
ehtiram və dostluq münasibətlərinin 
təsdiqidir. Şübhəsiz, Azərbaycan 
xalqı bundan sonra da siyasi tarixinin 
mühüm bir mərhələsinə qədəm qoymuş 
Türkiyə xalqının yanında yer alacaq. 

Türkiyə bu seçkilərdən sonra 
yeni idarəetmə üsuluna keçəcək və 
prezident üsulu ilə idarə ediləcək. Bəs 
yeni idarə üsulu qardaş ölkəyə hansı 
müsbət cəhətlər vəd edir? Politoloqla-
rın fikrincə, tarixi reallıq və regional 
müstəvidə cərəyan edən bugünkü 
siyasi proseslər belə deməyə əsas 
verir ki, çətin və mürəkkəb mərhələdə 
yeni idarə üsulunun tətbiqi milli və 
siyasi məqsədlərə çatmaq baxımın-
dan əhəmiyyət daşıyır. Məlumdur ki, 
Türkiyə mürəkkəb coğrafiyada yerləşir 
və kifayət qədər mürəkkəb demoqrafik, 
eyni zamanda, çoxşaxəli daxili ideoloji 
struktura malikdir. Belə özəlliklərə 

malik bir ölkənin vahid bir mərkəzdən 
idarə olunması siyasi müzakirələrin 
əsas mövzusuna çevrilmişdi və 24 iyun 
tarixində Türkiyə xalqı demokratik 
və şəffaf şəkildə yeni siyasi sistemin 
yaradılmasına yaşıl işıq yandırdı. 
Dəyişikliklərə əsasən, məhkəmə siste-
minin neytrallığı və tərəfsizliyi təmin 
olunacaq, parlamentdə deputatların 
sayı 550-dən 600 nəfərə çatdırılacaq, 
parlament seçkilərində iştirak etmək 
üçün yaş həddi 25-dən 18-ə endiriləcək. 
Parlamentin səlahiyyət müddəti 4 ildən 
5 ilə qaldırıldı. Bundan başqa, prezi-
dent dövlətin başçısı kimi nazirləri və 
vitse-prezidentləri təyin etmək, yaxud 
vəzifədən azad etmək səlahiyyətlərinə 
malik olacaq. Həmçinin, prezidentə 
referendum və fövqəladə vəziyyət 
elan etmək hüquqları da verilir. Hərbi 
məhkəmələr ləğv ediləcək, mülki 
məhkəmələrdə də islahatlar aparılacaq. 
Hakim və prokurorluq institutu Ədliyyə 
Nazirliyi ilə koordinasiyalı şəkildə 
fəaliyyət göstərəcək. 

Bir sözlə, ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında baş verən gərginliklərə, 
narahatlıq və nigarançılıqlara da son 
qoymaqla  Türkiyə demokratik, hüquqi 
islahatların davam etdirilməsi yolunda 
yeni mərhələyə keçid aldı. Rəcəb Tay-
yib Ərdoğan Türkiyə Respublikasının 
tarixində yeni siyasi sistemin birinci 
dövlət başçısı oldu.  

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyə sabitliyə və inkişafa səs verdi


