
Tarixin bütün dönəmlərində türklər özlərinin qüdrəti, güçü, zəngin dövlətçilik 
ənənələri ilə seçilmiş, dünyanın ən üstün dəyərlərə malik sivilizasiyalarından 
birinin sahibi olmuşlar. Bu gün qloballaşan dünyada türkün sarsılmaz 
gücünü, qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirmək üçün onun birliyinin 
bərpa olunmacına ciddi ehtiyac var.  44 günlük Vətən müharibəsi bir daha 
Azərbaycan–Türkiyə birliyinin timsalında  türkün gücünü və yenilməzliyini bütün 
dünyaya göstərdi. 

Hazırda bəşər sivilizasiyası tarixində 
özünəxas yeri olan  türk sivilizasiya-
sı, türk mədəniyyəti, elmi, dövlətçiliyi, 
hərb sənəti və s. sahələrin hərtərəfli 
öyrənilməsi üzrə geniş araşdırmalar 
aparılır, fundamental elmi əsərlər yazı-
lır. 5 cildlik  “Türk dünyası” toplusu da bu 
sahədə ən qiymətli tədqiqat işidir. Top-
lunun müəllifi  tanınmış ictimai-siyasi 
xadim, fəlsəfə doktoru, Milli Məclisin de-
putatı Cavanşir Feyziyev, dünya içində 
böyük bir dünyanın - Türk dünyasının 
ən qədim qatlardan bu günədək keçdiyi 
şanlı yolu universal bir tədqiqatçı ba-
carığı ilə araşdırmışdır. Alim türkün bö-
yüklüyünü, bütövlüyünü, əzəmətini və 
zənginliyini göstərmiş, Türk dünyasının 
vəhdətini elmi əsaslarla təqdim etməyə 
nail olmuşdur. 

 “Türk dünyası” əsərində müəllif 
türk dünyasının xüsusiyyətlərini real 
faktlar, dolğun və zəngin məlumatlar 
əsasında əks etdirməklə türklüyün bü-
tövlük gerçəkliyini sübut edir. Elmi re-
daktorları akademik Yaqub Mahmudov 
və professor Fərman İsmayılov olan 
“Türk dünyasının təməl dəyərləri” adlı I 
kitabda 26 məqalə təqdim olunub və bu 
məqalələrdə türk sivilizasiyasının tarixi 
təkamülü və təməl dəyərləri, türk dilləri 
ailəsi, ümumtürk tarixi və mədəniyyəti, 
siyasət və diplomatiyası, türklərin spe-
sifik həyat tərzi, adət-ənənələri, uni-
versal, multikulturalist dünyagörüşü 
və onların müasir dünyadakı mövqeyi 
haqqında geniş məlumat verilir. Müəllif 
türk sivilizasiyasının dünyanın funda-
mental dəyərlərə malik ən seçkin sivili-
zasiyalarından biri olduğunu bildirir. 

Qeyd edilir ki,  bütün funksionallığı 
ilə Avrasiyanın zəngin təbiətini, etno- 
sfer rəngarəngliyini, folklor arxetiplərini 
öz məğzində tarix boyu yaşada və on-

ların vəhdətini mənəvi enerjiyə, hərbi-
siyasi mütəşəkkillik qüdrətinə çevirə 
bildiyi üçün türk sivilizasiyası, sözün 
əsl mənasında, passionar sivilizasiya-
dır. Cavanşir Feyziyevin çoxcildliyi türk 
sivilizasiyasının varlığını bu və ya digər 
şəkildə inkar edənlərə, türklərin yalnız 
mədəniyyətinin təşəkkül tapdığını, on-
ların sivilizasiya yaratmaq səviyyəsinə 
çata bilmədiyini iddia edənlərə tutarlı 
cavabdır.

Əsərdə e.ə. I minilliyin əvvəllərindən 
Mərkəzi Asiyanın qüdrətli etnosu kimi 
tarix səhnəsinə gəlmiş və yaşadığı ilk 
yurd indiki Monqolustanın şimal-şərq və 
şimal-qərb hüdudları, Altay dağlarının 
ətrafı, Yenisey və Selenqa çayı boyun-
ca Abakan, Tuba və Ötükən əraziləri 
olan türklərin yaşadığı coğrafiyanın 
dəyişmələrə, dəfələrlə genişlənmə və 
daralmalara məruz qaldığını bildirən 
müəllif müasir dövrdə türk etnocoğra-
fiyası haqqında müfəssəl məlumatlar  
sərgiləyir. 

Türk etnogenezinin təşəkkülündə 
iştirak edən Hun etnosu haqqında ta-
rixi mənbələrə istinad etməklə əhatəli 
məlumat verən tədqiqatçı belə qənaətə 
gəlir ki, türklər artıq VII-VIII əsrlərdə 
Mərkəzi Asiyanın dominant xalqına və 
hərbi-siyasi gücünə çevrilmiş, tarixi ba-
xımdan Avrasiyanın böyük Hun ənənəsi 
Türk epoxası ilə əvəz olunmuşdur. 

Əsərdə göstərilir ki, Türk dünya-
sının tarixi geopolitikası böyük Hun 
imperiyasının təşəkkülündən Göy 
türk imperiyasının sonunadək da-
vam edən dövr, İslam dövrü, XX əsrin 
əvvəllərindən müasir dövrümüzədək 
davam edən dövr olmaqla üç epoxal 
fazadan ibarətdir və onların hər biri 
haqqında ətraflı məlumat verilir. 

Kitabın “Türk dilləri ailəsi” başlıqlı 

hissəsində bir dilçi mövqeyindən çıxış 
edən müəllif dünyanın dil ailələri sıra-
sında türk dilləri ailəsinin mövqeyi, bu 
dillərin təsnif prinsipləri, türk dillərinin 
yayılma coğrafiyası, işlənmə intensivli-
yi kimi məsələləri araşdırır və oxucunu 
maraqlı məlumatlarla tanış edir. Əsərdə 
haqlı olaraq vurğulanır ki, türk dilləri 
ailəsi içərisində bu sistemin universal 
bir dili kimi bütün türk xalqları tərəfindən 
anlaşılan Türkiyə türkcəsinin Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının beynəlxalq dilləri 
sırasında yer almasına tam haqqı var. 

Kitabda  müəllifin Türk diplomati-
yası tarixinə baxışı da çox maraqlıdır. 
Müəllif Hunların varisi olan  Göytürk im-
periyasının  Avrasiya dövlətləri ilə hərbi, 
siyasi və diplomatik münasibətlərindən 
başlayaraq hazırkı dövrdə türk 
dövlətlərinin dünya ilə münasibətlərini 
və o cümlədən, öz aralarındakı 
münasibətləri də təhlil edib. 

Çoxcildliyin “Türklər və islam” 
başlıqlı hissəsi də maraqlı fikirlər 
və faktların zənginliyi ilə diqqəti 
cəlb edir.  Türklərin ərəb və farsdil-
li ədəbiyyatın, elmin və ilahiyyatın, 
fəlsəfə və incəsənətin, ümumən, islam 
mədəniyyətinin tərəqqisində müstəsna 

rol oynadığını qeyd edən müəllif belə 
bir fikir yürüdür: “Türk sivilizasiyası 
həm islamaqədərki tarixi, həm islam 
dövrü, həm də modern dövrün ardıcıl-
lığını və inteqral birliyini nəzərdə tutan 
gələcək yönlü konseptual yanaşmada 
öz həqiqi dəyərini almış olur.”

“Türklər və imperializm” fəslində 
müəllif imperializmin yaratdığı 
nəticələri, eyni zamanda Azərbaycanın 
məruz qaldığı siyasi prosesləri faktlara 
istinad etməklə təhlil etmiş və belə bir 
qənaətə gəlmişdir ki,  türk xalqlarının 
yaşadığı çox geniş coğrafi məkanda 
son onilliklərə – müstəqilləşmə epoxa-
sına qədər imperializm siyasəti bu və ya 
digər formada, lakin ardıcıl olaraq yeri-
dilmiş, bu xalqların nəinki ərazilərinə, 
həm də milli sərvətlərinə, fiziki və intel-
lektual sərvətlərinə sahiblik edilmiş, bü-
tün maddi və mənəvi ehtiyatlar həmin 
siyasətin nəzarəti altına alınmışdır. 

“Türklər və modernləşmə” başlıq-
lı məqalədə türklərin keçdiyi şanlı yol 
nəzərdən keçirilir, hadisələrə siyasi 
təhlillər verilir. Müəllif belə bir qənaətə 
gəlir ki, qlobal idarəetməninn gələcək in-
kişaf ssenarilərində türk sivilizasiyasının 
təmsilçiliyinin təmin olunması gələcəyin 
qlobal siyasət meydanında müstəqil 
türk dövlətlərinin müqəddəratını həll 
edəcək bir məsələyə çevrilir. 

“Türk ədəbiyyatı”, “Türk incəsənəti”, 
“Türk musiqisi”, “Türk xalçaçılığı”, “Türk 
miniatürü”, “Türk memarlığı” adlı baş-
lıqlarda  diqqətə çatdırılan məsələlər 
də xüsusi maraq doğurur. Türk sivili-
zasiyasının müxtəlif parametlərini əks 
etdirən bu bölmələr uyğun sahə üzrə 
tədqiqat aparacaq mütəxəssislər üçün 
son dərəcə qiymətli mənbə rolunu 
oynaya bilər. Kitabda bu məsələlərlə 
bağlı araşdırmaları maraqlı fotoşəkillər 
müşayiət edir ki, bu da söylənilən 

fikirlərin doğruluğunu təsdiqləyən fakt-
lar kimi çox qiymətlidir. 

“Türk elmi və fəlsəfəsi” adlı bölümdə 
müəllif qeyd edir ki,  hələ eramızdan 
əvvəlki minilliklərdə – neolit dövründə 
sivilizasiya həyatının ilk elementlərinə 
yiyələnməyə başlamış türklərin alim 
və mütəfəkkirləri nəzəri, praktiki və hu-
manitar elmlərin bütün istiqamətlərində 
böyük nailiyyətlərə imza atmış, Qərb 
dünyasında modernləşmə epoxasının 
başlamasına Avropa alimləri ilə birlikdə 
ideya təməli yaratmışlar. 

Müəllif türk sivilizasiyasının epik 
düşüncə mədəniyyətinin məhsulu 
olan “Oğuz Kağan”, “Kitabi-Dədə 
Qorqud”, “Koroğlu”, “Manas” kimi 
qəhrəmanlıq eposlarına diqqəti 
yönəldərək, vətənpərvərlik, müba-
rizlik, qəhrəmanlıq, uzaqgörənlik, 
dövlətçilik əxlaqı, ailə namusu, əqidə 
və məfkurə sağlamlığı kimi bütün nəcib 
keyfiyyətlərin türk etnopsixologiya-
sının tarixən formalaşmış və həmişə 
də zənginləşməkdə davam edən 
əxlaqi dəyərləri olduğunu vurğulayır. 
“Türklərin adət-ənənələri və milli bay-
ramları”  adlı bölmədə ta qədimlərdən 
üzü bəri yol alıb gələn və türk təfəkkür 
tərzini özündə ehtiva edən adət-
ənənələr, bayramlar haqqında əhatəli 
məlumat verilir, bu məsələ ilə bağlı ma-
raqlı fotolar təqdim edilir.

“Multikulturalizm arxetipləri” baş-
lığı ilə təqdim olunan məqalədə  
həyatının erkən mərhələlədən baş-
layaraq, müxtəlif soylu etnoslarla 
təmasda olan və həmişə birləşdirici 
mövqedə olan türklərin bu gün mövcud 
olan dövlətlərinin çoxmillətli, çoxdilli, 
çoxmədəniyyətli ölkələr olaraq, qlobal 
sivilizasiyanın, ümumbəşəri dəyərlərin 
inkişafında mühüm rol oynaması ide-
yası öz ifadəsini tapır. O cümlədən, 

Bakıda Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin yaradılmasının ölkəmizdə 
gerçəkləşən siyasətin tolerantlıq 
prinsiplərinə bu gün də sadiq qalma-
sının bariz nümunəsi olduğu göstərilir. 

“Türk parlamentarizm ənənələri” adlı 
məqalədə tarixi mənbələrdə türk dövlət 
məclisləri barədə ilkin məlumatların 
Hun imperiyası dönəminə təsadüf etdi-
yini vurğulayan müəllif həmin dövrdən 
başlayaraq, uzun bir yolu qət edən 
türklərin parlament idarəetməsi ilə 
bağlı ənənəsini şərh edir, o cümlədən,  
Azərbaycanın Şərqdə ilk parlamentli 
respublika  olması və onun tarixi möv-
qeyi haqqında ətraflı təhlil aparır. Kita-
ba daxil olan “Türklər və müasir dünya” 
adlı sonuncu məqalədə müəllif hazırda 
türklərin yaşadığı coğrafi  ərazinin ge-
nişliyini xəritələrlə təqdim edir.  

Kitabın ilk səhifələrindən başlaya-
raq müəllifin bütün əsər boyu təlqin 
etdiyi fikirlər, göstərdiyi faktlar, istinad 
etdiyi məxəzlər bu məqsədin hazırda 
Türk dünyasının real haqqı olduğu-
nu təsdiqləyir. Müəllif geniş təhlillər, 
ümumiləşdirmələr əsasında müasir 
Türk dünyası haqqında tam və yeni 
elmi mənzərə yaratmağa nail olmuşdur. 

Kitabda əhatə olunan mövzular 
araşdırılarkən  Azərbaycan, türk, rus 
və Avropa dillərində olan 545 elmi  
mənbəyə istinad edərək təhlillər aparıl-
mışdır. Təqdim olunan bu fundamental 
əsər Türk dünyasının birgə gələcəyini 
təmin edəcək bu şərəfli missiyanın 
həyata keçirilməsinə ən layiqli töhfədir. 

Gülarə ABDULLAYEVA,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti
Şəki filialının direktor müavini,

 fəlsəfə doktoru, dosent.

Gələcəyə körpü Avrasiyanın Türk sivilizasiyası  
barədə fundamental nəşr

Xəlil Rza Ulutürk görkəmli Xalq şairi, mütəfəkkir 
şəxsiyyət, ədəbiyyatşünas-alim, tərcüməçi, publısist, 

milli-azadlıq mücahidi və ictimai xadimdir.

Vətənçilik və azərbaycançılıq 
şüuru Xəlil Rza poeziyasında 
ümumtürk mənəviyyatından, 
dilindən və dinindən güc alıb. 
Mövcud milli “mən” ümumtürk 
birliyində özünü dərk etdikcə 
onun türkçülük, dinçilik  ba-
xışları da dərinləşib. Xəlil Rza 
azərbaycançı, türkçü, xalqçı, 
vətənçi, istiqlalçı şair kimi yetişib.

Ulutürk yaradıcılığında mil-
li məfkurə 1960-cı illərin poetik 
nümunələrində əksini tapıb. 
Həmin şeirlərin leytmotivində, 
əsasən, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, onun imperiya is-
tismarından xilası, dövlət 
müstəqilliyinin təmin olunması 
kimi ideyalar dayanıb. Milli ide-
alın, xalq taleyinin mərkəzində 
isə mövcud milli “mən” – Xəlil 
Rza ömrü dayanıb.

Sənətkarın məslək və əqidə 
yaşantılarının doğuşu 1960-
cı illərin şeirlərinə aiddir. Şairə 
görə, məsləkə, məfkurəyə 
yetməklə Vətənin doğuşu, 
milli özünüdərki başlayıb. Şa-
irin məfkurəsində gözəlliyi 
dərk etmək idraka doğru 
gedilən yoldur. Gözəllik idealı-
nı dəyərləndirmək yalnız sevinc 
emosiyasına görə deyil, həm də 
müqəddəs Vətən, millət kədərinə 
yiyələnmək, Vətən ruhunda 
tərbiyə olunmaqdır. 

Xəlil Rzanın azadlıq fikirləri 
yalnız çağdaşlıq, müasirlikdən 
müəyyənlik tapmayıb, qədim, mi-
fik, tarixi, əfsanəvi hadisələrdən 
başlanğıc götürüb.

1960-1970-ci illərin şeirlərində 
milli məfkurə ilə bağlı düşüncələr, 
ideyalar  sızmalar şəklində özü-
nü göstəribsə, 1980-ci illərin 
əvvəllərində etirafa, elana çevri-
lib. Şair “mən”i milli məramından 
söz açıb, onun miqyası fərd, 
məmləkət və millətə qədər 
genişlənib.

Ulutürkün dünyabaxışında dil 
əxlaqda, ruhda, mənəviyyatda 

özüldür. Milli dilə verilən 
qiymət yalnız milli düşüncənin 
səciyyəsini əks etdirməyib, bu dil 
həm də məfkurə, millət aydınlığı, 
əzəli və əbədi bir varlıqdır. Mil-
li məfkurənin tərkib hissəsi kimi 
Vətənin vəhdəti, xalqçılığın ərazi-
mənəvi bütövlüyü Xəlil Rza yara-
dıcılığında önəmli problem olub. 

1980-ci illərin əsərlərində 

Xəlil Rza bir ideoloq, azadlıq 
mücahidi, istiqlal məfkurəsinin 
əzabkeşi,  xalqçı kimi görünüb. 
1960–1970-ci illərin əsərlərində 
milli şüur və məfkurənin təzahürü 
sətiraltı fikir qatlarında təcəssüm 
olunmuşdursa, 1980 – 1990-cı 
illərin yaradıcılığında bu, aş-
kar ideya keyfiyyətinə çevrilib. 
Həmin ideya-məfkurənin canlı 
təcəssümü, əsasən, imperiyanın 
kəskin ifşası, Azərbaycan xalqı-
nın dövlət müstəqilliyi, suverenli-
yi, yəni istiqlalçılıq ideologiyası ilə 
bağlı olub.

Şairin milli-estetik idealı 
Azərbaycanın taleyi ilə möhkəm 
bağlıdır. Vətənin, xalqın ideal-
ları ilə bağlı problemlərin po-
etik ifadəsi tarixlə, cəmiyyətin 
mürəkkəb, təzadlı həyatı ilə mü-

vazi inikas etdirilib. 
Cənubi Azərbaycan mövzu-

su Ulutürk yaradıcılığında aparı-
cı mövzulardan biri olub. Jənub 
şeirləri milli ideallarla, Vətən ta-
leyi ilə aşılanmış siqlətli poetik 
nümunələrdir. Həmin əsərlərin 
qanı, vicdanı, oyadış ruhu çox 
güclüdür.

Xəlil Rzanın milli idealı – 
Azərbaycanın müstəqil dövlət 
müəyyənliyi və turançılıq ideya-
sı birbaşa, açıq-aşkar ifadəsini 
1980–1990-cı illərin poeziyasın-
da göstərib.

Mübariz şair 26 yanvar  
1990-cı il tarixdən 9 oktyabr 
1990-cı ilədək, 8 ay 13 gün Le-
fortovo zindanının izolyatorunda 
saxlanılıb, 2000 səhifədən artıq 
cildlər yaradıb ki, bunun 196 
şeirini azadlığa buraxıldıqdan 
sonra çap etdirib. Həmin şeirləri 
“Qıfılı o üzdən olan qapılar” adı 
altında ümumiləşdirib.

Xəlil Rza filologiya elmləri 
doktoru, ədəbiyyatşünas-
alim kimi milli ədəbiyyatın 
ciddi problemlərinə həm 
ədəbi-nəzəri, həm də poetik 
səviyyədə münasibət bildirib. 
Alimin klassik və müasir poe-
tik irs, habelə, Türk, Qafqaz, 
Pribaltika, Slavyan, Avropa 
ölkələri ədəbiyyatının örnəkləri 
ilə bağlı ciddi fikir mövqeyi 

olub. Ədəbiyyatşünas-alim geniş 
mənada ədəbiyyatımızın ənənə, 
novatorluq, realizm, müasir-
lik, milli xarakter və bədii forma 
məsələlərindən danışıb. 

Xəlil Rza Azərbaycanın, bü-
tün türk dünyasının qüdrətli 
sənətkarı, ulu türküdür. Türkçülük, 
azərbaycançılıq, vətənçilik, xalq-
çılıq, istiqlalçılıq məfkurəsi onun 
çoxcəhətli fəaliyyətinin əsasıdır. 
Buna görə də istiqlalçılığın, turan-
çılığın timsalı olan X.R.Ulutürkü 
müdrik və nurani Dədə Qorqud 
misalında dərk edirik. 

Əlizadə ƏSGƏRLİ, 
AMEA Nizami Gəncəvi 

adına Ədəbiyyat İnstitutu 
baş direktorunun müşaviri, 

professor

Bakıda Türkiyənin milli bayramı 
münasibətilə tədbir təşkil olunub

Türkiyə Respublikasının yaranmasının 99-cu ildönümü münasibətilə Bakıda Heydər 
Əliyev Mərkəzində rəsmi qəbul təşkil edilib. 

Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi tərəfindən 
təşkil olunan tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın 
və Türkiyənin Dövlət himnləri səsləndirilib. 

Sonra çıxış edən səfir Cahit Bağcı bil-
dirib ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ötən müddət 
ərzində daha da güclənərək beynəlxalq 
aləmdə sabitliyin və təhlükəsizliyin simvo-
luna çevrilib. Regionda yaşanan hadisələr 
Türkiyə və Azərbaycanın rolunu və önəmini 
bir daha artırıb. 

Səfir qeyd edib ki, qlobal qida böhranına 
çarə olan Türkiyə Azərbaycanla enerji prob-
lemini də birlikdə həll edəcək. Hər iki ölkə 
Avropanın dəyişən təhlükəsizlik və enerji 
məsələlərinin həllində mühüm rola malikdir. 
Türkiyə və Azərbaycan birlikdə Avropada 
mövcud olan enerji problemini həll etmək iq-
tidarındadır. 

Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrini ən 
yüksək müttəfiqlik səviyyəsinə qaldıran Şuşa 
Bəyannaməsinin əhəmiyyətini vurğulayan 
Cahit Bağçı deyib: "Bu gün 5 mindən çox 
Türkiyə şirkəti Azərbaycanda, 3 minə yaxın 
Azərbaycan şirkəti isə Türkiyədə fəaliyyət 
göstərir. Ticari dövriyyə 5 milyard dollardan 
çoxdur”. 

Səfirin sözlərinə görə, Türkiyə ilə 
Azərbaycan Avropaya, Asiyaya açılan iki 
körpüdür və strateji hub rolunu oynayır.

O bildirib ki, Türkiyə 44 günlük Vətən 
müharibəsində olduğu kimi azad edilmiş 
ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq 
işlərində, infrastrukturun qurulmasında da 
qardaş Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dediyi 
kimi, Azərbaycanın gələcəyi gələcəyimiz, 
sevinci sevincimiz, taleyi taleyimiz, kədəri 
kədərimizdir.

Cahit Bağçı sonda vurğulayıb ki, 
Türkiyə bütün imkanları, özəl və beynəlxalq 
təcrübəsi ilə bütün sahələrdə Azərbaycanın 

yanındadır.
Daha sonra rəsmi qəbulda çıxış edən 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Türkiyə 
Respublikasının yaradılmasının 99-cu ildö-
nümü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin səmimi təbriklərini və ən xoş 
arzularını çatdırıb.

Qeyd olunub ki, 99 il öncə böyük Mus-
tafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə başlan-
mış Cümhuriyyət quruculuğu yolu qardaş 
Türkiyəni dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən 
birinə çevirib. 

“Xüsusən qeyd edilməlidir ki, son illərdə 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti, bö-
yük siyasi və dövlət xadimi  Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın liderliyi ilə Türkiyə xalqının ya-
radıcılıq enerjisinin birləşdirilməsi həyatın 
bütün sahələrində möhtəşəm uğurlara 
gətirib çıxarıb. Türkiyədə, eləcə də Türkiyə 
Respublikasının iştirakı ilə dünyanın digər 
bölgələrində, xüsusən Cənubi Qafqazda 
həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr xalqların 
rifahına və tərəqqisinə xidmət edir.

Türkiyə beynəlxalq aləmdə böyük nü-
fuz sahibidir. Hesab edirəm ki, bu nüfuz bir 
tərəfdən və təbii olaraq, onun siyasi, iqtisadi, 
hərbi, intellektual, mənəvi potensialı və geo-
siyasi önəmi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən isə 
onunla bağlıdır ki, Türkiyənin xarici siyasəti 
bu gün dünya miqyasında böyük ehtiyac 
duyulan haqq-ədalət və dürüstlük meyarları 
üzərində qurulub”, – deyə Sahibə Qafarova 
bildirib. 

Milli Məclisin Sədri qardaş ölkənin qar-
şıya çıxan beynəlxalq problemlər barəsində 
nümayiş etdirdiyi obyektiv mövqeyinin 
dünyanın yaşadığı indiki təhlükəli dövrdə 
birmənalı olaraq sabitləşdirici rol oynadığını 
vurğulayıb. 

O qeyd edib ki, Azərbaycanla Türkiyənin 
ortaq köklərdən və dəyərlərdən güc alan 

dostluq və qardaşlıq münasibətləri böyük in-
kişaf yolu keçib. Ötən ilin iyun ayında imza-
lanmış Şuşa Bəyannaməsi bu münasibətləri 
ən yüksək zirvəyə – müttəfiqlik səviyyəsinə 
yüksəldib. 

“Azərbaycan xalqının ümummilli lide-
ri Heydər Əliyevin ifadə etdiyi kimi, “Bir 
millət, iki dövlət” olan Azərbaycanla Türkiyə 
bütün məsələlərdə bir-birinin yanındadır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin sözləri ilə desək, “dünyada 
ikinci belə ölkələr yoxdur ki, bir-birinə bu 
qədər bağlı olsun”. 

Azərbaycan torpaqlarının işğalına son 
qoyulması üçün aparılan 44 günlük Vətən 
müharibəsində Türkiyə Prezidenti  Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın göstərdiyi siyasi və 
mənəvi dəstək, bütün Türkiyənin, Türkiyə 
xalqının tutduğu qəti mövqe Azərbaycanın 
haqq işi uğrunda mübarizədə tək olmadığı-
nı göstərdi, bizə əlavə güc verərək böyük 
zəfərin qazanılmasında önəmli rol oynadı”, 
– deyə Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb. 

Sahibə Qafarova deyib: “Bu gün Türkiyə 
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda həyata 
keçirilən bərpa-quruculuq işlərində və bü-
tün digər məsələlərdə də bizim yanımızda-
dır. Bir neçə gün öncə biz hamımız Türkiyə 
və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə 
Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının, digər 
müəssisələrin açılmasını, yeni infrastruktur 
obyektlərinin təməlinin qoyulmasını sevinc 
və qürurla izlədik. Eyni duyğuları biz ötən il 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışın-
da, dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilən 
digər tədbirlərdə yaşamışdıq. Əminəm ki, 
Azərbaycanla Türkiyənin birlik və həmrəyliyi 
qarşıdakı illərdə xalqlarımıza yeni-yeni uğur-
lar gətirəcəkdir”. 

Milli Məclisin deputatları, dövlət 
və hökumət üzvləri, xarici ölkələrin 
Azərbaycandakı səfirləri, ictimaiyyətin 
nümayəndələri rəsmi qəbulda iştirak 
ediblər. 
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