
"DEYĠRDĠM KĠ, BU QURULUġ DAĞILACAQ"  
 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy’lə Ədalət Tahirzadə’nin söhbəti 
 ( 17 oktyabr 1991 - 15 aprel 1992 ) 

 

Əbülfəz bəy, istəyirəm bu söhbəti hələlik siyasətdən uzaq bir mövzudan baĢlayaq; Ģəxsi 

həyatınız, uĢaqlıq və gənclik illəriniz haqqında məlumat verəsiniz - harada doğulmusunuz, 

harada oxumusunuz, harada böyümüsünüz, gəncliyiniz hansı mühitdə keçib?.. 

Ədalət bəy, bu, çox böyük, daha doğrusu, çox vaxt aparan sualdır. Bir də ki, adamın öz 

həyatından danıĢması bir qədər maraqsızdır… 

Oxucularımız gərək bilsinlər də. Siyasi görüĢlərinizlə tanıĢdırlar, ancaq həyatınızla yox. 

Belə Ģeyləri adətən adam təqaüdə çıxanda oturub yazır. Sadəcə olaraq, hamının gəncliyi, 

uĢaqlığı özü üçün maraqlıdır. Mən də özümə maraqlı olan, yadımda qalan, həmiĢə məni cəlb 

eləyən Ģeylər haqqında danıĢım. 

Mən dağda, obada anadan olmuĢam. 

Hansı rayonda? 

Ordubad rayonunun Kələki kəndinin yaylağında - «Xəlil yurdu» deyilən yerdə. Butun 

ozamankı kənd uĢaqlarının həyatını yaĢamıĢam. Çox vaxt elə olurdu ki, gəvənlərin, kolların, 

qanqalların içərisində çoxumuz ayağıyalın gəzirdik. 

Sonra böyüyüb gedərdik yaylağa. 8-10 yaĢımızda dağlarda qoyun otarardıq. UĢaqların çoxusu 

elə idi. Faciə idi - təkcə oğlanların yox, qızların da ayaqları yalın olardı, daĢlar yarardı. Çox pis 

bir həyat idi - heç qul yaĢayıĢı da belə olmazdı. Bu, tez-tez adamın yadına düĢür. 

Ayaqyalın məktəbə gedərdik. QonĢuluqda Unus adlı kənd var, orada yeddiillik məktəbdə 

birinci sinifdən yeddinciyədək oxumuĢam (bizim kənddə məktəb yox idi). Mənim bəxtim onda 

gətirib ki, yaxĢı müəllimlərim olub; ömrüm boyu müəllimlərimdən razı olmuĢam. 

Bəlkə bir neçəsinin adını deyəsən? 

Ġstəyirəm ki, gələcəkdə müəllimlərim haqqında bir əsər yazım - müəllimlər nə cürdür, o vaxt 

necə olublar, çünki hər dövrün öz müəllimi var; hadisələrə hərəsinin bir cür ynaĢma üsulu 

var. Zaman keçdikcə müəllimlərin bir cüt yanaĢma üsulu var. Zaman keçdikcə müəllimlərin 

də, tələbələrin də, Ģagirdlərin də yanaĢma və münasibətləri dəyiĢir. 

Bizim dil və ədəbiyyat müəllimimiz vardı - Ġsmayıl Kazımov. Həm də məktəbin direktoru idi. 

O, pedaqoji texnikumu qurtarmıĢdı, ancaq əvvəl mədrəsə təhsili görmüĢdü, sonra atasının, 

ruhanilərin yanında oxumuĢdu deyin Azərbaycan ədəbiyyatını, ġərq ədəbiyyatını elə gözəl 
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bilirdi ki, danıĢdıqca adam düĢünürdü: görəsən, onun yaĢında olanda onun heç olmazsa yarısı 

qədər biləcəyəm? Rus ədəbiyyatını da çox gözəl bilirdi. Azərbaycan dilinə onda bir sevgi vardı 

ki! Qrammatikanı öyrədəndə bir sözü on dəfə o tərəf-bu tərəfə çevirərdi, dərsdən əlavə 

məĢğul olardı, dərnəklər yaradardı. Neçə il qabaq vəfat edib, Allah rəhmət eləsin! Mən 

sonralar da onu görəndə həmiĢə özümü uĢaq sayırdım. 

Sonra bizim Əsgər müəllim vardı (indi dərs demir). UĢaqlar adətən müəllimdən qorxur - görsə 

ya döyəcək, ya vuracaq, ya üstünə çığıracaq, ancaq Əsgər müəllim dərs dediyi müddətdə 

hələ heç kəsə çırtma da vurmamıĢdı, bunu da hamı bilirdi. 

Orta məktəbin səkkizinci sinfində oxuyanda Oruc Əliyev adlı yaxĢı ədəbiyyat müəllimimiz 

vardı (o da indi dərs demir). BəĢir müəllim vardı - riyaziyyat müəllimi, olduqca gözəl dərs 

keçərdi.  

Tarix müəllimimiz rəhmətlik Mahmud müəllim də çox insan adam idi, qətiyyən kobudluq 

bilməzdi. Gülməyi gələndə əlini ağzına qoyardı ki, gülməsini görməyək, amma əlini dodağının 

üstünə qoyan kimi bilərdik ki, gülür. Cavan vaxtı rəhmətə getdi. 8-inci sinisdə mən Marks’ın 

«Kapital»ını oxuyurdum. Onda nə baĢa düĢürdüm axı? Oxuyurdum görüm bu nədir. Onda da 

elə sözlər vardı ki, baĢa düĢmürdüm, bu müəllimə suallar verirdim, onu yorurdum: «izafi 

dəyər» nədir, «substansiya» nədir? O da izah edirdi. O zaman qəribə idi - uĢağın verdiyi sualı 

cavabsız qoymaq olmazdı; bu pedaqoji qayda həmiĢə gözlənilirdi. Axırda məni tutdu, apardı 

müəllimlər otağına, dedi ki, bu Ģagirdin baĢı xarab olacaq; qoymur ki, mən dərs keçim, özü 

də yapıĢıb «Kapital»dan, əl çəkmir.  

Bir az ordan-burdan soruĢdular, «Kapital»dan sual verdilər. BaĢladım bəzi cümlələri 

danıĢmağa, bu belədir, bu belədir… Sonra müəllimlərin bir neçəsi zarafata saldı ki, bala, ali 

məktəbə gedəcəksən, dərs keçəndə bunu heç oxumayacaqsan. 

Nə isə, müəllimlərim çox yaxĢı idi. 

8-9-10-uncu sinifləri Ordubaddakı 1 nömrəli orta məktəbdə oxumuĢam. 

Neçənci illərdə? 

1957-ci ildə qurtarmıĢam. Demək, 1955-56-57-ci illərdə. 

Ordubad 1 növrəli məktəbi o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasında adı çəkilən iki-üç çox 

güclü məktəbdən biri idi. Müəllimləri yüksək səviyyəli idi; bəziləri gimnaziyada oxumuĢdular. 

Ordubad məktəbində bir ənənə vardı (indi bilmirəm necədir) - bədən tərbiyəsi 

müəllimlərindən tutmuĢ hərbi müəllimədək hamısı savadlı adamlardı və dərslərini əla 

keçirdilər. Bir an da dərsburaxma olmazdı, çox intizamla, vaxtlı-vaxtında keçərdilər. Ağlımıza 

belə gətirə bilməzdik ki, müəllim dərsə gəlməyə bilər - elə Ģey yoxdu. 

O zaman bizimlə oxuyan Ģagirdlərin, demək olar ki, səksən faizi ali savad aldı. Dörd paralel 

sinif vardı, hərəsində 39-42 Ģagird oxuyurdu (bizdə 42 idi). Eyni sinfin Ģagirdləri içərisindn 5-6 

elmlər doktoru, 20-yə qədər elmlər namizədi çıxdı. 



Bəy, demək olarmı ki, sonrakı siyasi istiqamətlənməyində məhz bu orta məktəbin əhəmiyyətli 

rolu olub? 

Çox böyük. Kim deyir-desin, orta məktəbdən o cür mayası olmayan, yaxĢı müəllimlərin 

əlindən keçməyən adama çətindir. Son vaxtlar idrakı, savadı olmayan çoxlu uĢaq görürəm, 

fikirləĢirəm ki, bunların taleyi necə olacaq? Amma yaxĢı dərs keçilsə onlardan gələcəyin 

böyük adamları çıxa bilər. 

Millətin inkiĢafının birinci Ģərti maarifdir. Xalq Cəbhəsinin proqramı həyata keçsin, istədiyimiz 

dövlət quruluĢunu yaradaq, demokratik cəmiyyət quraq, ondan sonra mən bütün fəaliyyətimi 

maarifçiliyə, elmə sərf edəcəyəm, çünki birincisi - millətin azadlığıdır, müstəqil dövlət 

qurmasıdır, ikincisi - onun maarifidir, elmidir. Əgər elm, maarif yoxdursa, azadlıq da boĢ 

Ģeydir, çünki o azadlıq sonradan cahilliyə, cəmiyyət isə insanlar yığınına çevriləcək, çürüyüb, 

dağılıb gedəcək. Bütün cəmiyyətləri saflĢdıran həmiĢə ardıcıl olaraq dəyiĢilən, yaxud 

inkiĢafda, dinamik hərəkətdə olan maariflə elmdir. Bunlar olmasa qalan Ģeylər heç bir nəticə 

verməyəcək. 

Məktəbin rolu, sözsüz ki, olub, ancaq uĢağın, gəncin yetiĢməsində ailənin, valideynlərin də 

çox mühüm rolu var. Taleyinizdə bu amil özünü nə dərəcədə göstərib? 

Mən bu fikri çox vaxt deyirəm, universitetdə oxuyanda da deyirdim - Azərbaycanın, xüsusən 

kənd uĢaqlarının yetiĢməsində böyük rolu kənd oynayıb, kəndin ağsaqqalları oynayıb. Kənd 

belədir ki, müdrik qocaların çoxunda savad olmur, ancaq onlar dünyanın hadisələrini, 

nağılları, dini hədisləri, çox Ģeyləri Ģifahi Ģəkildə yığıb saxlayıblar. Bizim kənddə də yaĢlı 

kiĢilər, qadınlar oturub söhbət edirdilər. Mən onda uĢaqdım, məktəbə getmirdim, qulaq 

asırdım. Deyirdilər ki, Əflatun belə danıĢdı, Ərəstu belə demiĢdi. Bəlkə də həmin sözləri o 

Ģəxslər heç iĢlətməyib də, amma xalqın içərisində müdrikliyə meyl o qədər güclüdür ki, ağıllı 

fikirlərin bir hissəsini Loğman’ın, Əflatunun, Ərəstunun adı ilə yaĢadırlar, qalanlarında da 

peyğəmbərə, imama istinad edirlər. 

Bu cür sözləri Ģəxsən öz valideynlərinizdən eĢitmisinizmi? Açığı, istəyirəm ki, onlardan 

danıĢasınız. 

Mənim atam müharibədə ölüb. Zorla yadıma gəlir. Amma söhbətlərdən eĢitmiĢəm ki, o, çoxlu 

dastanlar bilirmiĢ. Hətta bəzi Ģeyləri «Dədə Qorqud»dan söyləyirmiĢ. 

Adı nə idi? 

Qədirqulu. Çoban olub. Elatların arasında dastanlar Ģifahi yaĢayırdı; ozanlar olub, oxuyub, o 

da uĢaqlıqda eĢidib, o Ģəkildə də götürüb.  

Elat tayfalarını yaĢadan sazla dastan olub. Ozanın bircə sazı vardı, bir də dastanı - götürüb 

bütün obanı gəzirdi, onun bütün mənəvi həyatını təmin edirdi. Mən həmiĢə deyirəm ki, böyük 

ozan bir akademiya deməkdir, çünki o həm musiqi tərbiyəsi verir, həm tarixi yaĢadır, həm də 

adamlara söhbəti, danıĢığı, nitqi çatdırır. Akademiyanı, operanı gəzdirmək olmur, ancaq 



böyük, güclü ozan indi bu kənddədir, sabah obiri obadadır; on il, iyirmi il gəzə-gəzə hər yeri 

dastanlaĢdırır, səhnələĢdirir, nağıllar gətirir, söz gətirir, musiqi gətirir. 

Bizim Azərbaycan ədəbiyyatının, musiqisinin həmin hissəsi yaxĢı öyrənilməyib. Sən özün yaxĢı 

bilirsən: bir var yazılı ədəbiyyat, bir var Ģifahi ədəbiyyat, bir də var aĢıq-dastan ədəbiyyatı, 

poeziyası - bu, baĢqa Ģeydir. Buna tamamilə baĢqa bir səpkidən yanaĢıb təhlil etmək 

gərəkdir. Bu, xüsusi mədəniyyətdir və türk xalqlarına məxsusdur. Bütün dastanların hamısını 

götür. Məsələn, son vaxtlar iki dənə balaca dastan tapmıĢdılar, deyirdilər ki, italyan 

dastanlarıdır, sonradan sübut etdilər ki, türklərindir. «Ġqor polku dastanı» məsələsi də elə. 

Dastan sxemi xalqa vəhdət üzərində qurulub. Onun bənzəri dünyada yoxdur. Onu ən çox elat 

tayfaları yaradır. 

ġer, rəqs, musiqi - hər üçü dastanda birləĢir… 

Bəli. ġəhərdə oturaq əhali ayrı-ayrılıqda rəqsə də, musiqiyə də gedir, poeziyaya da qulaq asır; 

dastan isə onları sintez edir. Dastan ehtiyacdan doğur - dörd zurnaçı, dörd qavalçalan 

götürüb elatları gəzmək olmur axı; bir nəfər sənətkar lazımdır. Böyük ansamblla gedib 40 

nəfərlik obada konsert vermək də adama gülməli gələr. 

Ananızdan nə götürmüsnüz? 

O, çoxlu nağıllar bilirdi. 

Adı nə idi? 

Mehrinisə. Nağıllardan baĢqa, həddən atrıq atalar sözü də bilirdi. Dağlarda bitən dərman 

otlarının hamısının adını tanıyırdı və hamısının da hansı dərdə dərman olduğunu deyirdi. 

Müalicə ilə də məĢğul olurdumu? 

Bizdə, dediyim kimi, elat idi, maldar olublar. Çöldə-bacada kimin əli-ayağı yaralandı - filan 

otdan qoysun, ilan çaldı - filan otdan. Hamısı türkəçarə idi. Özləri çox vaxt həkimə 

inanmırdılar, deyirdilər ki, həkim lazım deyil, türkəçarə ilə əlac edin. Ayaq yaralanıb 

simləyəndə qoyulan simotundan tutmuĢ baĢqalarınadək məni yığmağa o qədər göndərib ki, 

indi mən də bu otların çoxunu tanıyıram. Hansı otun yarpağını əzib verməyi, hansının 

kökünü, toxumunu verməyi bilən adamlardandı anam. Bir o idi, bir də Xanzeynəb xala 

dediyimiz qadın (Allah rəhmət eləsin!); onlar bir-birinə çox yaxın adamlardı, ağbirçəklərdi. 

Bacı kimi oturub söhbətləĢərdilər. Onlar çox dərman bilərdi. Güləbətin xala da vardı - üç 

cümlədən bir atalar sözü, hikmətli söz deyərdi. Bu adam nə dedi - hər Ģeyi bir məsəllə 

bağlayardı. 

Yəni kəndin özünün hər Ģeyi, tarixi qoruyub saxlamaq ənənəsi var. Cangülümlərdən tutmuĢ 

çox Ģeyi yaĢadardılar. Bayram günləri bizi yığardılar, cangülüm keçirərdilər (çərĢənbə 

axĢamları, baĢqa günlər də eləcə). 



Ümumiyyətlə, ananız taleyinizdə necə rol oynayıb? 

Mənim taleyimdə iki varlıq həmiĢə ziddiyyət təĢkil edib: anam və xalq. Çox vaxt fikirləĢmiĢəm 

ki, onlardan hansını hansına dəyiĢmək olar? Heç vaxt da bu suala cavab tapa bilməmiĢəm. 

Elə vaxt olub ki, hirslənmiĢəm, demiĢəm ki, ana da, hamı da əqidəyə qurban getməlidir, 

sonra fikirləĢmiĢəm ki, yox, ana məsələsi çox ağırdır; yəni uĢağı, ailəni, qardaĢı, hamını 

qurban vermək olar (bəlkə baĢqası üçün uĢaq olmaz, qardaĢ olmaz), təkcə anadan savayı. 

Ümumiyyətlə, heç elə vəziyyət yaranıbmı ki, anan desin: oğul, mənim xatirimə bu iĢə getmə? 

Elə olub, ancaq mən onun sözünə baxmamıĢam. Məsələn, deyib ki, bu Ģeylərdən əl çək, səni 

tutacaqlar; filan-filan Ģeyləri get de, qurtarsın-getsin. Mən tutulandan sonra gəlib Dövlət 

Təhlükəsizliyi Komitəsinə, demiĢəm ki, görüĢ istəmirəm. Sonra eĢitmiĢəm ki, eĢikdə oturub 

ağlayır. Daha doğrusu, ağlamağı yox, Təhlükəsizlik Komitəsi əməkdaĢlarının yanında 

ağlamağı mənim üçün qəbuledilməz olub. Qəbul eləmiĢəm ki, qoy görüĢüm. Bir saat 

görüĢmüĢük, demiĢəm ki, daha bir də buralara gəlib-eləmə. Bax, bu cür toqquĢan anlarımız 

da olub. 

Məhkəmədə gəlib oturub, xahiĢ etmiĢəm ki, o, burada oturmasın, onu məhkəmədən 

çıxarıblar. Sonra məhkəməyə bir xahiĢnamə yazıb, mən isə demiĢəm ki, o qəbul olunmasın və 

iĢimə tikilməsin; tikməyiblər. Aramızda belə ziddiyyətlər olub. Yəni o, bir ana kimi məni 

istədiyi qədər danlaya da bilərdi, hər Ģey deyə bilərdi, ancaq axırda milli məsələdə o təslim 

oldu. Dedi ki, sən xalqın adamısan, Allahın adamısan, səni tapĢırdım Allaha, indi özün 

bilərsən, daha sənin iĢinə qətiyyən qarıĢmayacağam. Doğrudan da, qarıĢmadı.  

Bu nədən irəli gəldi, Bəy, sevgisindənmi, sənə inamındanmı, yoxsa bir ana kimi öz 

gücsüzlüyünü görüb məcburiyyətdənmi? 

Vallah, bunu mən bilmirəm, amma bəzi Ģeyləri ona danıĢırdım, inanır, baĢa düĢürdü. 

Deyirdim ki, bax, bu cəmiyyət belədir; sənin özün görürsən - yüzlərcə, minlərcə aclar var, 

yalavaclar var, ayaqyalınlar var, bunlar niyə olmalıdır? Bunları kim edir? Deyirəm ki, buna 

hökumətdir təqsirkar. Minlərcə adamın qanı töküldü, haqsız tutuldu, qırıldı, nə bilim 

müharibələrdə məhv edildi, sürgünlərdə getdi, yetim qoyuldu, filankəsi, filankəsi, filankəsi 

göndərdilər, Sibirdə öldürtdülər, bir tikə çörəyin üstündə yox etdilər, kolxozda iĢə çıxmadığına 

görə həbs etdilər. Sən özün deyirsən ki, filan ruhanini, filan ağanı, filankəsləri məhv etdilər. 

Bəs bunları eləyən kimdir axı? Bunu məgər bu quruluĢ eləməyib? QuruluĢ eləyib. Mən də ona 

qarĢı mübarizə aparıram də. Anam deyirdi ki, bu, qorxulu quruluĢdur, məhv eləyər səni. 

Əlbəttə ki, məni istədiyindən belə deyirdi. 

Ananla bu mövzuda söhbətlər baĢlananda sənin təxminən neçə yaĢın olardı? 

Bu söhbətlər tələbə vaxtından baĢlanmıĢdı. 

Onda bəlkə elə tələbə mühitindən danıĢasan - Əbülfəz bəy bu mühitdə necə yetiĢdi? 

«YetiĢdi» deyəndə, mən onu yetiĢmək saymıram; xırda Ģeydir. 



Hər halda, kərpiclər qoyula-qoyula gəlir… 

Bizim universitet mühitimiz də pis olmayıb. 

Orta məktəbdə oxuyanda fikirləĢirdim ki, mən nə olmalıyam, harada oxumalıyam? Bir vaxt 

düĢünürdüm ki, ən yaxĢı sənət həkim olub insanları sağaltmaqdır. (Bəlkə də anamın məni 

dərman otları yığmağa göndərməsinin təsiri idi bu). Elə hey deyirdim ki, həkim olacağam. Nə 

isə, 8-inci sinifdə fikrim dəyiĢdi. Nizami’ni oxuyanda bildim ki, o, farsca yazıb, Xaqani farsca 

yazıb. FikirləĢdim ki, farscanı öyrənəcəyəm, onları öz yazdıqları dildə oxuyacağam. Sonra 

Füzuli’ni oxumağa baĢladım; 9-uncu sinifdə Füzulini baĢa düĢmək çətindir axı. Onda iĢlədilən 

sözləri öyrənmək istəyirdim.  

Mən 10-uncu sinifdə oxuyanda eĢitdim ki, ədəbiyyat fakültəsində üç Ģöbə açılıb: türk, fars, 

ərəb. Məktəbi qurtaran kimi dedim ki, sənədlərimi ərəbə verəcəyəm. Dedilər ki, ərəb Ģöbəsi 

çox çətindir. Nə isə, verdim. 90-dan çox adam idik. 

Neçənci ildə? 

1957-də. 

Orta məktəbi necə qurtardın, Bəy? 

Bizdən bir il qabaq məktəbdə xeyli qızıl və gümüĢ medal vermiĢdilər Naxçıvanda. Hətta elə 

olmuĢdu ki, bir sinifdə oxuyan 30 nəfərdən 25-i medal almıĢdı, səsi çıxmıĢdı. Ona görə 

nazirlikdən xüsusi göstəriĢ gəlmiĢdi ki, bu il qızıl-gümüĢ söhbəti olmayacaq. Mən qızıla 

düĢmürdüm, ancaq düĢəsi yoldaĢlarım vardı, mənə gümüĢ verə bilərdilər. Qiymətləri zorla 

aĢağı saldılar. Qızıl medal alasılara zorla «4» yazdılar… 

Nə isə, gəldin ərəb Ģöbəsinə… 

Ərəb Ģöbəsinə 11 nəfər qəbul vardı. Müsabiqə çox güclü idi. Onu da deyim ki, mən çox da 

yüksək qiymətlərlə qəbul olmadım. Rus dilindən səsli imla yazdırırdılar, mən də bu dili pis 

bilirdim; birtəhərlə «3» aldım. Tarix imtahanında müəllimlər heç qulaq asmırdılar. Lap axırda 

birdən-birə çöndülər, iki sual verdilər, birini bilmədim. Dedilər ki, hə, sən səhərdən danıĢırsan, 

bəlkə elə gop edirsənmiĢ? Yaman pərt oldum, dedim ki, baĢqa suallar verin. Verdilər. Bundan 

da «3» yazdılar. Sonra ədəbiyyat yazıdan «4», Ģifahidən «5» aldım, girdim. 

Mən, girənlərin içində orta səviyyəli idim. Məndən qabaq yüksək qiymət almıĢ doğrudan da 

savadlı uĢaqlar qəbul olunmuĢdu, heç bir üzgörənlik edilməmiĢdi. 

Həmin Ģöbəni qurtaranların içərisindən 3 elmlər doktoru çıxıb. 

Kimlərdir? 

Rəhmətlik professor Malik Mahmudov, fəlsəfə elmləri doktoru Zakir Məmmədov və filologiya 

elmləri doktoru Aida Ġmanquluyeva. Elmlər namizədi Nərmin Sultanlı ĢərqĢünaslıq 

fakültəsində ərəb ədəbiyyatından dərs deyir. 



Bizim tələbələrin əksəriyyəti əla oxuyurdu. Yadımdadır - SSRĠ üzrə zərbəçi əmək briqadasıdır-

nədir, bir Ģey vardı, o adı respublikanın bütün ali məktəbləri üzrə bizim sinfə vermiĢdilər, 

çünki tələbələrimizin hamısı çox yaxĢı oxuyurdu. BeĢ nəfər qırmızı diplomla qurtardı. 

Sən də onların içindəydin? 

Yox, mən elə də güclü deyildim. Ən qüvvətlimiz Malik Mahmudov idi. Sonra universitetin ərəb 

dili müəllimi Malik Qarayev (o, xaricə çox getdi, dərs, güzəran baĢını qatdı, müdafiə edə 

bilmədi, ancaq çox gözəl dərs deyir). 

Rəhmətlik Rəna xanım həyatdan tez getdi. Bütün dərslərini «5»lə oxuyardı. Son dərəcə gözəl 

insan idi. ġərqĢünaslığın tələbələrindən soruĢsanız deyərlər - bütün qızlar onun 

davranıĢından, hərəkətindən nümunə götürərdilər. Elza xanım radioda ərəb veriliĢləri üzrə 

diktordur. Balaxanım müəllimə indi orta məktəbdə ərəb dili müəllimidir. 

Beləliklə, sinif çox güclü idi. Hətta elə olurdu ki, müəllimlər bəzən «gileylənirdilər» ki, 

hamınıza «5» vermək olmaz axı, razılaĢın, kiməsə «4» yazaq. 

Bəs müəllimləriniz necə idi? 

Deyirəm də, bizim bəxtimiz gətirib ki, müəllimlərimiz həmiĢə seçmə olub. Məsələn, bizə 

lirikadan dərs deyib rəhmətlik Mir Cəlal. Dərs deyib Məmməd Cəfər Cəfərov, dərs deyib 

Həmid Araslı. Bunlar ədəbiyyatdan deyib. Dilçiliyi isə Nəsir Məmmədov, müəyyən hissələri 

Ağamusa Axundov (o vaxt o ya aspirant idi, ya da yenicə müdafiə etmiĢdi) keçib. Rus 

ədəbiyyatını elmlər doktoru Fəridə Vəzirova deyirdi. Bu cür müəllimlərimiz vardı. Dildən 

qrammatikanı bizə professor Əlövsət Abdullayev öyrədib.  

Unuda bilməyəcəyim bir nəfər də var - bizə xeyli əziyyət çəkmiĢ ərəb dili müəllimimiz Ələsgər 

Məmmədov. Onun ilkin qrupu idik deyin hələ kitab da yox idi (kitabı sonra o, özü yazdı). 

Ələsgər müəllim ərəb dilini öyrətməkdə bir nömrəli mütəxəssisdir. Dərsin ortasında 

tələbələrdə yorğunluq hiss edirdi, keçirdi zarafata. Hətta ərəb atmacaları deyirdi. Bizi məcbur 

edirdi ki, evdə Molla Nəsrəddindən, baĢqalarından azərbaycanca lətifələr öyrənib ərəbcəyə 

çevirək - hələ ikinci kursda. O, Azərbaycanda ərəbĢünaslıq məktəbi yaratdı. 

Özü də, deyəsən, onun əsl ixtisası alman dilidir? 

Hə, alman dilidir. Onun ərəbĢünaslıq məktəbini qurtaranlar içərisindən fəlsəfə, ədəbiyyat, 

tarix üzrə çoxlu alim çıxıb, onlarca mütəxəssis xarici konsulluqlarda, səfirliklərdə iĢləyir. Biz 

xaricdə olanda deyirdilər ki, Bakıda qurtaran ərəbĢünaslar ərəb dilini SSRĠ-nin bütün 

yerlərində oxuyanlardan əla bilir. Moskvanı, Leninqradı bitirib bizimlə bir yerdə çalıĢan 

tərcüməçilər də deyirdilər ki, siz bu dili bizdən çox yaxĢı bilirsiniz. 

Siz xaricə neçənci ildə getmiĢdiniz? 

1962-ci ildə universiteti qurtardım. 63-64-üncü illərdə xaricdə oldum (63-ün yanvarından). 



Universiteti qurtaran kimi təyinatımı xaricə tərcüməçi kimi vermiĢdilər - Əsvan bəndində, 

Misirdə tikilən baĢqa bəndlərdə iĢləmək üçün. Amma xaricə birbən-birə getmək olmurdu, 

layihə institutuna tərcüməçi mühəndis adı ilə götürdülər. Həmin layihə institutunda 7-8 ay 

qaldıq (məĢq edirdik), sonra oradan 5-6 nəfər xaricə getdik. 

Bəy, çox adam bilmir, sən, səhv etmirəmsə, iki il kommunist olmusan. Bu, xaricə getmək 

məcburiyyətindən irəli gəlməyib ki? 

Yox, yox! Mən kommunist olmuĢam 1973-75-inci illərdə.  

Bu, belə oldu - o zaman birdən-birə baĢladılar ki, universitetin tarix, hüquq, elmi kommunizm, 

fəlsəfə, ümumiyyətlə, ideologiya ilə bağlı müəllimlərinin gərək hamısı kommunist ola; necə 

ola bilər ki, ideya iĢçisi kommunist olmasın? Sonra dedilər ki, kim kommunist olmasa 

universitetdən çıxarılacaq. Mən də çıxmaq istəmirdim - ona görə yox ki, iĢ tapmağa çətinlik 

çəkərdim, sadəcə olaraq, tələbələrdən ayrılmaq istəmirdim., çünki tələbələrin içəriçində 

təbliğat aparmağa güclü imkan vardı. Mən bu imkandan əl çəkmək istəmirdim. Məni neçə 

dəfə ora-bura çəkdilər, yaxın dostlarım da dilə tutdular ki, partiyaya girmək gərəkdir, təzyiq 

etdilər. Bizim kafedrada Nəriman Həsənzadə adlı bir müəllimimiz vardı, dedi ki, gəl səni 

partiyaya keçirək, özü də zəmanəti özüm verəcəyəm. Ġki dəfə zəmanət yazdılar, itirdim. 

Üstündən bir il keçdi, yenə yazdılar. Dilə tutdular ki, keçməsən universitetdən çıxaracaqlar. 

Mən də deyirdim ki, onsuz da, çıxaracaqlar. Beləcə axırda məni partiyaya keçirdilər. Nəriman 

müəllim Allah Ģahididir… 

O, Ģair Nəriman Həsənzadədir? 

Yox, indi universitetdə kafedra müdiridir. Aramız yaxın idi. Dedim ki, axı məni, onsuz da, 

tutacaqlar. Cavab verdi ki, tululsan da kommunist kimi tutulacaqsan, bu isə çətin olacaq. 

Kommunisti tutmaq üçün Mərkəzi Komitə də iĢə qarıĢacaq; səni elə-belə tutmaq olmayacaq, 

bunu dünya da biləcək. 

Tutulanda kommunist idin? 

Hə. 

Bəs nədən bilirdin ki, tutulacaqsan? 

Axı bu iĢlərin bir sonu vardı - tutulmaq. Bunu tələbə yoldaĢlarım da bilirdilər. Biz söz 

qoymuĢduq ki, bu yolda sonadək mübarizə aparaq. 

Nə vaxt tutuldun, Bəy? XahiĢ edirəm günü ilə, ayı ilə, ili ilə deyəsən. 

1975-inci il yanvar ayının ya 15-i idi, ya da 17-si… 

Necə tutdular? Bəhanə nə oldu? 

Bəhanəsi olmadı. Əvvəl məni çağırmıĢdılar - ondan hələ bir il qabaq, 1974-üncü ilin əvvəlində 

(yanvar, ya fevral idi) iki-üç dəfə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə çağırmıĢdılar ki, sən 



tələbələr arasında təbliğat aparırsan, milliyyətçi, antirus, antisovet təbliğat yayırsan. Bunları 

yerə qoy. Qoymasan həbs olunacaqsan. Bu xəbərdarlığı mənə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi 

etmiĢdi. Mən də dedim ki, öz əqidəmdən əl çəkməyəcəyəm! Mənim dediklərim düzdür. 

Sonra mənə dedilər ki, səni tutacaqlar. Mən də cavab verdim ki, məni ona görə tuta bilməzlər 

ki, onların hamısı rüĢvətxorlardır; birincisi, gərək onların özləri tutulsun, bu ölkəni dağıdanlar 

tutulsun, axırda mən tutulum. 

Mənə altı ay vaxt verdilər. Altı aydan sonra bir də gəldilər ki, sən, əksinə, məsələni daha da 

Ģiddətləndirmisən. Çünki məsələ, doğrudan da, qızıĢırdı; sinifdə məndən soruĢurdular ki, səni 

DTK-ya çağırıblarmı, deyirdim ki, bəli; mənə xox gəlirlər (elə bu cür də deyirdim uĢaqlara), 

mən bu yoldan çönən deyiləm. 

Mən o zaman Brejnev’in, Heydər Əliyev’in əleyhinə idim (çıxıĢ edirdim, dərsdə də deyirdim). 

Sonra fikirləĢdim ki, mənə irad tutarlar ki, dərsi siyasi təbliğat vasitəsinə çevirirsən. Mən 

görürdüm bu Ģeyi. Bu, doğrudan da, düz deyildi, hüquqi cəhətdən də dərsdən baĢqa 

məqsədlə istifadə etməyə ixtiyar yoxdur. Ona görə baĢladım dərsləri çox yüksək səviyyədə 

keçməyə (düzdür, əvvəllər də pis keçməsəm də). Ġndi baĢladım tənəffüslərdə təbliğata, 

dərnəklər təĢkil etməyə - Azərbaycanın tarixini, Azərbaycan inqilabi hərəkatlar tarixini 

öyrədən dərnəklər düzəltmiĢdik. 

Universitetin özündə? 

Bəli, universitetdə. Dərnəkdir də - Azərbaycan tarixini öyrənirik. Yaxud ġərqin siyasi tarixini, 

diplomatiya tarixini öyrənmək adı ilə yığırdıq tələbələri, gəncləri. Söhbətimiz Azərbaycana, 

siyasətə aid olurdu. Qoy desinlər ki, dərnəkdədirlər. Söhbəti tənəffüsdə, bəzən də 

çayxanalarda aparırdıq. Ona görə də ittihamnamədə yazmıĢdılar ki, dərs zamanı, 

tənəffüslərdə, dərnəklərdə, çayxanalarda daim tələbələri baĢına yığıb antisovet, millətçi 

təbliğat aparmıĢdır. 

Söhbətlərin aparıcı xətti nə olurdu? 

Ən mühüm xətlər bunlar idi - birincisi, quruluĢun özünün düz olmaması. 

Sosializm quruluĢunun? 

Bəli. Deyirdim ki, bu quruluĢ dağılacaq. Bildiklərimə, oxuduqlarıma əsasən izah edirdim. 

Ġkincisi, Azərbaycan müstəmləkədir. Bunu dərsdə də aydın, açıq deyirdim, çünki mən 

Hindistanda, ərəb ölkələrində fransız və ingilis müstəmləkəçiliyi tarixini keçirdim. Bizdə 

müĢahidə olunan Ģeylər onlarda da sırf eynilə özünü göstərirdi, əksinə, bizdə daha ağır 

vəziyyətdir. Dərsliklərdə yazılırdı ki, müstəmləkə o ölkədir ki, dərslər baĢqa dildə keçirilir, 

milləti öz dilini inkiĢaf etdirməyə qoymurlar və s. Bu, bizim kitablarda da var; götürüb həmin 

sözləri tətbiq edirsən Azərbaycana, tələbə Azərbaycanın o müstəmləkələrdən də ağır 

vəziyyətdə olduğunu o saat baĢa düĢür. Hətta elə Ģeylər vardı ki, çox üst-üstə düĢürdü. 

Məsələn, mən deyirdim ki, Hindistanda məktəblər müstəmləkə Ģəraitində elə dağıdılıb ki, 



onlar bütünlükdə xarabaya çevrilib, siniflərdə böcəklər və siçovullar dolaĢır (bunu Moskvada 

çıxan kitablar yazır). Azərbaycan Dövlət Universitetinin otaqlarında da siçovullar gəzir və 

uĢaqlar deyir ki, müəllim, bizdə də elədir. Buna daha heç bir izah-zad lazım deyil; bunlar 

müstəmləkəçiliyin kiçik əlamətləridir və tələbə onları görür. 

Üçüncüsü, rus dilinin assimilyator rolu oynaması. Bir var dil ünsiyyət vasitəsi kimi - ingilis dili, 

ərəb dili kimi, onu bütün xalq öyrənir. Mənə deyirdilər ki, sən rus dilinə qarĢı çıxmısan, bəs nə 

üçün özün rus dilini, ərəb dilini bilirsən? Cavab verirdim ki, elə deyil - dili öyrənmək gərəkdir; 

kim nə qədər bacarırsa dil öyrənsin, ancaq rus dilinin bəlası bundadır ki, ondan müstəmləkə 

aləti kimi istifadə olunur. 

Həyata zorakılıqla girir… 

Bəli, o, Azərbaycan dilini çıxıĢdırıb çıxarır, Azərbaycan dilinin yerini tutmaq istəyir. Ona görə 

də rus dilinin bu cür təbliğinə, tədrisinə qarĢı çox danıĢırdım. 

Sonra, Sovet Ġttifaqını idarə edənlərin hamısının yaĢlı, oturuĢmuĢ, savadsız, intellektual 

səviyyəsiz adamlar olduğunu (Brejnev’dən tutmuĢ QriĢin’ədək) deyirdim. Hətta Heydər 

Əliyev’in özünü də. Məsələn, Heydər Əliyevin Azərbaycanda nə üçün dövlət baĢçısı ola 

bilməyəcəyini belə əsaslandırırdım ki, o, güclü savad almayıb (onda belə düĢünürdüm), 

Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin məktəbini qurtarıb. DTK haqqında da o zaman eĢitmiĢdim ki 

(xaricdə olan bir azərbaycanlının yazısı idi), Göbbels qəddarlıqda Sovet Ġttifaqı 

«Kaqebe»sində (bu cür ifadə etmiĢdi) iĢləyən adicə bir serjantın əlinə su tökməyə layiq deyil. 

Yəni bu sistem belədir - qəddarlıq sistemidir. Bunu hamı görürdü. Mən də düĢünürdüm ki, 

Heydər Əliyev də burada böyüyüb. EĢitmiĢdim ki, 25 il yaxasında zəhər gəzdirən 

kəĢfiyyatçılardandır. Deyirdim ki, bu adam həyatda ağır yollar keçib, ölümlə üz-üzə gəlib, 

bəlkə lap adam da öldürüb; ondan humanist baĢçı ola bilməz. Doğrudan, iddiam bu idi. 

Ancaq etiraf edirəm ki, onun savadının nə səviyyədə olduğunu o zaman düzgün bilməmiĢdim. 

Mən fikirləĢirdim ki, o, tarix fakültəsini qiyabi qurtarıb. Deyirdim ki, tarix fakültəsində ona 

dərs deyən müəllimlərin səksən faizi savadsızdır, onu özü də qiyabi qurtarıb - onun nə savadı 

ola bilər? Amma mən bilmirdim ki, Heydər Əliyev xüsusi məktəb keçib. Sonradan gördüm ki, 

onun çox möhkəm yaddaĢı və yüksək qabiliyyəti var. Mən həbsxanaya getdim, həbsxanada 

da onun əleyhinə oldum, çıxandan sonra da bir-iki il onun əleyhinə idim. Sonralar ki onun 

bəzi çıxıĢlarını, bəzi manevrlərini gördüm, inandım ki, o, çox idraklı adamdır, çox güclü 

Ģəxsiyyətdir, onun güclü Ģəxsiyyət olduğunu qəbul etdim. Doğrudan da, etiraf edirəm ki, 

Heydər Əliyevin təqribən 6 il, 7 il əleyhinə danıĢdığım halda sonradan elə olub ki, 6 il, 7 il də 

onu tərifləmiĢəm, öz-özümə boynuma da almıĢam ki, səhv etmiĢəm. 

Sonuncu fikirdə indi də qalırsanmı? 

Mən H.Əliyevin güclü Ģəxsiyyət olması, onun güclü məlumat, fenomenal yaddaĢ sahibi olması 

haqqında fikrimdə indi də qalıram. Özü də, çox qəribədir ki, bu sözləri mən demirəm - onun 

ovaxtkı rəqibləri də elə onda mənimlə razılaĢmayıb deyirdilər ki, Əliyevin fenomenal yaddaĢı 

var, savadlı adamdır. Öz düĢmənləri bunu etiraf edirdilər. 



Əliyev mövzusuna sonra bir də qayıdarıq. Universitetdə iĢləmə dövründən söhbət getdi. Məni 

bir Ģey maraqlandırır - bax, sən tələbələrlə iĢləyirdin, onda 70-inci illərin baĢlanğcı idi. 

Özünün arxanda elə bir mənəvi dayaq (istər müəllimlərin, istərsə də tələbələrin içərisində) 

görürdünmü? Özünü Don Kixot vəziyyətində hiss etmirdin ki? 

Çox gözəl sual verirsən. Bax, bu sualı həmin vaxtda, tutulmamıĢdan qabaq kafedra 

müdirlərindən birisi (Aslan AtakiĢiyev) vermiĢdi. Çağırıb mənə dedi ki, bu iĢlərdən əl çək. Bir-

iki dənə yazı yaz. Hərəkətlərinə görə üzr istə, məsələ qurtarıb getsin. Mən rədd cavabı 

verdim. O dedi ki, mən sənə kömək etmək istəyirəm, istəyirəm ki, tutulmayasan, ancaq 

tutacaqlar (ola bilsin ki, xeyirxahlıq edirdi, ola bilsin hökumət tapĢırmıĢdı - onu bilmədim). 

SoruĢdum ki, mən nədən yazmalıyam? Bildirdi ki, sən Türkiyəni çox tərifləyirsən. Təklif olunur 

ki, Türkiyənin əleyhinə bir məqalə yazasan. «Yox» cavabı verdim - yaza da bilmərəm, Türkiyə 

üzrə mütəxəssis də deyiləm. Qayıtdı ki, axı Türkiyə tarixindən dərs deyirsən? Bildirdim ki, 

bunun iĢə dəxli yoxdur. Dedi ki, məqaləni yazıblar, sən təkcə qol çək. Mən qəti boyun 

qaçırdım. Dedi ki, yaxĢı, ikinci mövzu - sosializm quruluĢunun müsbət cəhətləri, nə bilim, elm, 

nə bilim nə… Bundan da yazıblar məqaləni, sən, sadəcə olaraq, qolunu çək, biz onu 

«Bakraboçi»də, «Pravda»da çap etdirəcəyik, bununla da məsələ qurtaracaq. Yenə qəti imtina 

etdim. Onda dedi ki, bilirsənmi ki, özün Don Kixot vəziyyətinə düĢə bilərsən? (Özü də, 

mənimlə bir az ərklə danıĢırdı; dedi ki, məni bağıĢla, mən bu sözü iĢlətsəm acığın gəlməsin). 

Qabağında çox böyük stol vardı (kafedra müdiridir də). Dedi ki, bu stol böyüklükdə dəyirman 

daĢı olsa qaldırarsan? Cavab verdim ki, yox. Dedi ki, bəs niyə onun altına girirsən? Qayıtdım 

ki, çatsa da, çatmasa da, məni əzsə də, əzməsə də onun altına girməliyəm. Baxdı-baxdı, 

«daha sənə kömək etməyə gücüm yoxdur, sonra peĢman olacaqsan» dedi. Dedim: «Eybi 

yoxdur, Aslan müəllim. Qoy peĢman olum, bu, mənim yolumdur». 

O «Don Kixot» sözünü mənə bir neçə nəfər deyib. Hətta həbsxanadan çıxandan sonra da.  

Bir dəfə Özbəkistandaydıq, akademik Fərəməz Maqsudov’la ikimiz ayrıca mübahisə edirdik 

(yanımızda bir-iki özbək də vardı). Birdən o qayıtdı ki, ay Əbülfəz müəllim, əl çək bu 

iĢlərindən, bu, Don Kixotluqdur. (Özbəklərin arasında da təbliğat aparırdım ki, bu imperiya 

dağılmalıdır). 

Mən özümü heç zaman Don Kixot vəziyyətində hiss etməmiĢəm - heç zaman! 

Nəyə arxayın idin? 

Həmin vaxt uĢaqlara deyirdim ki, bu imperiya, mənim hesablamalarıma görə, 1985-86-cı 

illərdə dağılacaq (əsasən 86-cı ili götürmüĢdüm). Dağılanda isə biz hazır olmalıyıq. Mən 

demirəm ki, indi bir Ģey eləyək, indidən biz gizli təĢkilatlar yaradaq, həmin vaxta hazır olaq ki, 

xalqa lazım olanda üzə çıxaq, xalqı ehtiyacını müdafiə edək. O tələbələr qalır, o tələbələr indi 

də mitinqlərə gəlir. Hamısı da indi deyir ki, müəllim, sənin o vaxt dediklərini biz eləyə 

bilmədik. Məni müdafiə edən tələbələr vardı, baĢa düĢənlər vardı; artıq cəmiyyətimiz vardı: 

üçlük bir, beĢlik bir, yeddilik bir, doqquzluq bir. Ayrı-ayrı qruplar, yaratmıĢdım ki, bir-biri ilə 

əlaqəsi olmasın, çünki bilirdim ki, tez iliĢdirərlər. Bunlardan elə oldu - birisi iliĢdi, üç nəfərin iĢi 

açıldı, sonra bir yerdə beĢininki açıldı (bir nəfər satqın çıxdı, ya da döyülüb ələ alındı), daha 



geniĢlənib bütün tələbələri əhatə edə bilmədi, bütün tələbələri iĢə qarıĢdıra bilmədilər. Bu, 

təbiidir, bilirdim ki, belə də olacaq. 

Don Kixot olmadığıma inanmaqda mənə tarixçiliyim də kömək edirdi - tutuĢdururdum, 

görürdüm ki, bu cür dövlətlər insanlığa ziddir, onlar yaĢaya bilmir, onların yaĢamaq qabiliyyəti 

yoxdur. 

Deməli, bugünkü günə inamın vardı? 

Təbii! Mən deyirdim ki, o günü hökmən görəcəyəm. Ancaq doğrudan, arada Ģübhəli idim ki, 

bu dövlət dağılmağına dağılacaq, amma mən bəlkə görməyə də bilərəm - öldürə bilərlər, 

yolda ölə bilərəm, kolda ölə bilərəm, haradasa ölə bilərəm. Ölüm təbii Ģeydir, ancaq mən 

bilirdim ki, imperiyanın dağılması günü hökmən yetiĢəcək. Bunu dərsdə də izah edirdim, 

çünki dərsini keçirdik. Keçirik Osmanlı imperiyasını - möhĢətəm imperiya birdən-birə nə cür 

olur dağılır? Sonra keçirik, məsələn, müstəmləkəçilik sistemini, nəhəng Britaniya imperiyasını. 

XIX əsrdə nə var - Ġngiltərənin əli var, nə var - ingilisin barmağı var, nə var - ingilis həll edir, 

hətta bütün dünyanın taleyini. Meydana gəlir, birdən-birə elə darmadağın olur ki, Ġngiltərə bir 

adada qalıb-qalmayacağı məsələsini bizim dövrümüzdə həll edə bilmir, hələ ətrafdakı adaları 

saxlaya bilmir, qaldı o imperiyanı. Və mən bilirdim ki, Rusiyanın özü də o yerə gəlib çıxacaq.  

Çox qəribədir ki, mən həbsxanadan çıxandan sonra (1976-da çıxmıĢam) Bukovski adlı bir 

tarixçinin də öz yazılarında təxminən bu mövqedə durduğunu gördüm. Onu da tutdular. O da 

deyirdi ki, əgər belə getsə bu imperiya dağılacaqdır və dağılmasının əsas səbəbkarlarından 

birisi də rus Ģovinizmidir - baĢqa xalqları o qədər sıxır ki, o xalqlar yığıĢıb, birləĢib buna qarĢı 

çıxacaq və dağıdacaq. Ġndi bu dövlətdə islahat aparılmasa gələcəkdə imperiya elə dağılacaq 

ki, Rusiyadan olsa-olsa balaca bir dövlət qalacaq, ancaq indi dağılsa heç olmasa böyük Rusiya 

qala bilər.  

Bu, əsl rus vətənpərvərliyidir. Bunu görənlər vardı, amma o zaman onlara, sadəcə olaraq, heç 

kəs qulaq asmırdı - onları tuturdular, sürgün edirdilər, qovalayırdılar. 

Bəy, sən tutulan ərəfədə (təxminən o illər idi) filosof Qəmbər müəllim də tutulmuĢdu, sonra 

onu güllələdilər… 

Yox, mən çıxandan bir müddət sonra idi. Çıxandan sonra rəhmətlik Qənbərlə görüĢmüĢdüm. 

Qabaqlar da o adamla tanıĢlığın vardımı? 

Bəli. 

Ümumiyyətlə, onun ölümünə, bu iĢə münasibət məni çox maraqlandırır. 

Bu, çox mürəkkəb məsələdir. Qənbər müəllimlə biz tanıĢ idik. Rəhmətlik fikir söyləyən idi, bu 

mövcud quruluĢun əleyhinə idi, sistemdə gedən eybəcərlikləri tənqid edirdi, xüsusən 

rüĢvətxorluğun əleyhinə hər yerdə danıĢırdı. Hətta universitetin qabağında qəbul imtahanları 

vaxtı dilənçi ona əl açanda bütün tələbələrin içərisində on qəpik verib demiĢdi ki, qəbula 



düĢməmiĢəm, get rektordan, prorektordan, qəbula düĢənlərdən al, onlar möhkəm yığıb. Bu 

sözləri bütün tələbələr əzbər eləmiĢdi. 

Sözünü deyən idi. Savadlı adamdı, dərsini yaxĢı keçirdi. Amma bunda bir qədər qəribəliklər 

vardı. Bir vaxt o da demiĢdi ki, Əbülfəz Don Kixotluq edir. Baxmayaraq ki, müəyyən Ģeylərdə 

fikir bölüĢdürməsində bir olmuĢuq, bəzi söhbətlər etmiĢik. Sonra o, mənə elə gəlir ki, 

universitetdəki mafiozluğun, rüĢvətxorluğun qurbanlarından oldu. 

Onun ölümündə, hər halda, bir siyasi motiv hiss olunurdumu? 

Yox, orada siyasi motiv yoxdur. Yox, siyasi motiv yoxdur. O, siyasi motivə az gedirdi, bundan 

həmiĢə çəkinirdi, qorxurdu. Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsindən yaman qorxurdu, ehtiyat 

edirdi. 

Axı o, BMT-yə də müraciət etmiĢdi? 

Hansı mənada? Mən bilmirəm. 

«Bu ölkədə yaĢamaq istəmirəm»… 

Özünün yaĢayıĢ Ģəraiti çox ağır idi. Doğrudur, heç bir baĢqa gəlir yeri yox, maaĢı ilə yaĢaya 

bilmir. Psixi əzab keçirirdi. YaĢaya bilmirdi - evi yox, yurdu yox, ona görə də bezmiĢdi. 

Bəy, indi bir sual: 70-ci illərdə - sən tutulan vaxt, ümumiyyətlə, respublikada Azərbaycanın 

istər ziyalılarında, istər fəhlələrində ictimai-siyasi təfəkkür necə idi?Azadlıq arzuları, ideyaları 

ilə bağlı demək istəyirəm. 

Bu iĢlər birdən-birə yaranmayıb. O zaman bir çox Ģeylərin - vətənpərvərliyin, milləti sevməyin 

hələ ana xətləri tamam qırılmamıĢdı, qalırdı, onu müdafiə edirdilər. Yəni hiss edirdin ki, bu 

millət özünü müəyyən qədər qoruyur, ziyalısı onu müdafiə edir (ya gizli, ya açıq Ģəkildə), 

özünüqoruma duyğusu qüvvətlidir. 

Birincisi, Azərbaycan dilinin təbliğatı geniĢlənirdi. Azərbaycan dili müəllimləri kitablar 

buraxırdılar, hər yerdə çıxıĢ edirdilər. Heydər Əliyevin ən böyük iĢlərindən birisi bu idi. 

Azərbaycanda iki Ģeyi görəndən sonra Əliyevə münasibətim dəyiĢməyə baĢladı. Birincisi, ilk 

dəfə olaraq bir neçə dilçi alimə (yeddi nəfərdi, ya altı nəfərdi) bir yerdə dövlət mükafatı 

verdirdi. 

Hə, dördcildlik «Müasir Azərbaycan dili» kitabına görə. 

Bəli, o mükafatın verilməsi bu demək idi ki, Azərbaycan dilçilərinin nüfuzu qalxır və onlar 

toxunulmaz olurlar. Axı millətin təfəkkürünü inkiĢaf etdirməyə dilçilər baĢlayır. Bu baxımdan 

mükafatın çox xeyri oldu. Mükafat verilən kimi dilimizin iĢlədilməsi geniĢlənməyə baĢladı. Bu, 

çox təbiidir; o zaman eləydi - nəyə mükafat verilsəydi həmin sahə inkiĢaf etdirilməliydi. 

«Yuxarıda belə məsləhət bilirlər»… 



Bu, Heydər Əliyevin xidməti idi. Və bir də akademik Ziya Bünyadov’un «Azərbaycan Atabəylər 

dövləti» əsərinə dövlət mükafatı verdirməsi. Bu da o deməkdi ki, vaxtilə Ziya Bünyadova 

«millətçi», «Ģovinist» deyə hər cür damğalar vururdular və indi o, alimi bütün hücumlardan 

qorudu, yəni siz ermənilər ki həmiĢə Ziyaya «millətçi» deyirdiniz, indi alın - o, dövlət mükafatı 

laureatıdır. Vaxtilə Heydər Əliyev Ziya Bünyadovu tənqid etmiĢdi. Ermənilər bundan istifadə 

edib yazırdılar ki, hətta Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi belə onu tənqid edib və Ziyanı 

beləcə vururdular. Bu mükafatdan sonra isə ermənilər təzədən yazdılar ki, Heydər Əliyev 

millətçidir - o, millətçi Ziya Bünyadova dövlət mükafatı verdirib.  

Bax, bu Ģəkildə hiss olunurdu ki, hamı öz vətənini, millətini istəyir, ancaq sadəcə olaraq, 

bunun müdafiə formalarını bilmir, hərə bir cür, öz bacardığı kimi müdafiə edir. Bu, bir xətt idi. 

Ġkincisi. Bizim xoĢbəxtliyimiz onda idi ki, dilçilərimizlə ədəbiyyatçılarımız təzyiqlərə təslim 

olmayıblar, Azərbaycan ədəbiyyatını və dilini həmiĢə təbliğ ediblər. Bu ikisi bizdə 

vətənpərvərlik duyğularını saxlayıb, ölməyə qoymayıb. 

Birinci müdafiəyə qalxanlardan birisi rəhmətlik Mehdi Hüseyn idi. Xəlil Rza ilə Ġsa Hüseynov o 

zaman bəzi əsərlər yazmıĢdılar. Xəlil Rzanın vətənpərvər Ģerləri guya millətçi idi, Ġsa 

Hüseynovu «Tütək səsi» və «Yanar ürək» əsərinə görə tənqid etdilər ki, burada zamanı 

qamçılayır, «karatelni otryadlar»ı, dövrü, mühiti pisləyir. Mehdi Hüseyn sonra çıxıĢ etdi ki, 

onların günahlarının bir qismi də biz idarəçilərdədir, yəni məndədir (o, Yazıçılar Ġttifaqının 

katibi idi) - biz gərək gənclərlə məĢğul olaq, onların müəyyən səhvlərini özümüz tənqid edib 

düzəldək. Yəni o, gəncləri himayəyə götürürdü ki, məsələlər geniĢlənib getməsin. 

60-ıncı illərdə ikinci bir dalğa gəldi. Bəxtiyar Vahabzadə’nin Ģerləri artıq hər yanda oxunurdu: 

«Gülüstan» poeması əldən-ələ gəzirdi. Rəsul Rza’nın yazıları, xüsusən «Qızılgül olmayaydı» 

poeması yeni nəfəs idi. Düzdür, o zaman, bir növ, güclü ədəbiyyat darğaları da vardı, o 

darğalara qarĢı güclü mübarizə də. 

Sonra Yusif Səmədoğlu’nun, Anar’ın, Əkrəm Əylisli’nin, Elçin’in yazıları 60-ıncı illər 

ədəbiyyatında birdən qabağa çıxdı, onun böyük müsbət əhəmiyyəti oldu. 

Ancaq bunlar «dissidentlik» anlayıĢı ilə eyniləĢdirilə bilməz. 

ġəksiz, o cür qiymətləndirmək olmaz. Bunlara o zaman rəhmətlik Ġmran Qasımov da 

himayəçilik edənlərdən biri idi. Rəsul Rza ilə Ġmran Qasımov bərk müdafiə edirdilər. Sonra 

Heydər Əliyev də müəyyən qədər… 

…liberallıq elədi…. 

…liberallıq elədi, dəymədi. O, əvvəllər tənqid elədiyi adamların hamısına sonradan həm vəzifə 

verdi, həm də müdafiə etdi, həm Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verdi və sair. Beləliklə də, 

«Azərbaycanda yəni bir millətçilik, bir düĢmənçilik var» sözünü götürtdü (ab-havanı 

yumĢaltmaq məqsədi ilə). 

Ümumiyyətlə, Bəy, sən tutulan vaxt Azərbaycanda dissidentlik olub demək mümkündürmü? 



-Yox, yoxdu. Demək, belə vardı. Hərəkat aparılırdı. Sumqayıtda, bəzi yerlərdə balaca qruplar 

da mövcud idi, onları Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə çağırıb danıĢdırır, dilindən kağız 

alırdılar ki, gedin, nəzarətdəsiniz. Bu cür söhbətlər gedirdi. Ancaq məsələni sırf elmi əsasda 

qoyub elmi istiqamətdə aparmaq yoxdu. Ona görə də cəhd etdilər ki, məni Mərkəzi Komitənin 

təbliğat Ģöbəsinə [müdir] aparsınlar, beləliklə, vəzifə verməklə məni bitərəfləĢdirsinlər. Elə 

Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə yanıma adam göndərdilər. Partkom iki dəfə məndən 

xahiĢ etdi, getmədim. Sonradan gördülər ki, daha bitərəfləĢdirmək mümkün deyil, bircə yol 

qalır - həbs etmək, götürmək, 1975-inci ildə həbs etdilər. 

Bəlkə həbs dövrün haqqında danıĢasan, Bəy? Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin zindanında 

olmusan iki il… 

Yox, mənə cəmi il yarım həbs veriblər. Yarım ilini yatmıĢam Dövlət Təhlükəsizliyi 

Komitəsində, bir ilini isə daĢ karxanasında aparıb iĢlədiblər. 

Bəlkə elə onlardan danıĢasan? 

Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində də, təbii ki, yaxĢı insanlar vardı. Məni, əlbəttə, müdafiə 

etmirdilər, canavar kimi üstümə düĢmüĢdülər, amma öyrənmiĢdim ki, həbs olunmağım 

haqqında ayrı-ayrı vaxtlarda bir ay ara verib sonra yenidən səsvermə keçiriblər. Əvvəl həbs 

olunmağıma səs verilməyib. Müəyyən qüvvələr tutulmağıma razı olmayıb. Sonradan mən 

fəaliyyətimi geniĢləndirdiyimə görə daha müdafiə edə bilməyiblər. Məni iki-üç dəfə çağırıblar 

ora. Görüblər ki, daha dayanmıram, məni müdafiə edənlər də aciz qalıb, səs çoxluğu ilə (27 

nəfər lehinə, 7 nəfər əleyhinə) tutdular. 

Kollegiya olub? 

Hə, kollegial səs verilib ki, həbs olunsun. Ondan sonra həbs etdilər. Amma bəzi adamların 

rəğbətini hiss edirdim. Görünür, yəqin onlar da mənim dediklərimi oxuyanda fikirləĢirdilər ki, 

düz deyirəm. Yəni burada səhv Ģey yoxdur, hamı məsələnin nə Ģəkildə olduğunu görür, 

amma hərə bir cür düĢünür ki, hələ dövrü deyil və s. 

HəmiĢə qələmlə iĢləyən adamın birdən-birə daĢ daĢıması yəqin ki, çox çətin oldu? 

Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində pis davrananlar da vardı, tutmağa meyli olanlar da vardı. 

Ən pisi bu idi ki, istəyirdilər kollektiv tutsunlar, yəni mənimlə bərabər müəllim 

yoldaĢlarımdan, yaxın dostlarımdan, tələbələrimdən də bir neçəsini tutsunlar, bunu 

böyütsünlər. Onların bu cür yanaĢmasından duyulurdu ki, təqribən 10-15 nəfər tutulmalıdır. 

Mən də çalıĢırdım ki, tək gedim, yəni ətrafımda tələbələrim, müəllim və yoldaĢlarım olmasın. 

Mən deyirdim ki, hamısını mən eləmiĢəm, nə varsa öz üstümə götürürdüm. Hətta bunu 

dedilər ki, sən hər Ģeyi üstünə götürüb istəyirsən ki, tək gedəsən, yoldaĢlarını xilas edəsən - 

bu olmayacaq. Çox bərk giriĢmiĢdilər. Sonra bunun qarĢısı bir az alındı, görünür, buna 

«yuxarı»da «böyüklər»in təsiri olub ki, cavanlar tutulmasın, ya nəsə. 

DaĢ daĢımağa gəldikdə isə, maddə vardı, özümə oxudular ki, siyasi iĢlər üzrə tutulan adamlar 

islah-əmək düĢərgələrində ən ağır iĢdə iĢlədilməlidir. 



Mən elə bilirdim ki, siyasi dustaqları fiziki iĢlərdə iĢlətmirlər. 

Mən də əvvəl elə bilirdim. Yox, yox, əksinə; guya onlar ən ağır iĢdə iĢlədilməklə islah 

olunacaqlar. 

Məni əvvəl apardılar daĢ kəsilən yerə - daĢ karxanasına… 

Respublikada? 

Respublikada, Qaradağda.  

Orada həbsxana var, indi, deyəsən, dağıdıb ləğv ediblər. Ora yaĢadığımız yerdən təxminən 1-

2 kilometr aralı idi. Gündə düzürdülər itləri qabağa, əsgərlər ətrafımızda, itləri üstümüzə 

quĢqurdurdular. Yoldan çıxmaq olmaz. Bir balaca etiraz edən kimi baĢımızın üstündən güllə 

atırlar: «yatın yerə!», nə bilim nə…  

Çox əzab-əziyyət, vəhĢilik içərisində idik. Bir-iki dəfə tüfəngi mənim üstümə dirəyiblər, çünki 

iti quĢqurdublar dustaqların üstünə, mən cumub itə təpiyimlə vurmuĢam, vuranda tüfəng 

çəkiblər üstümə. Sonra uĢaqlar məni müdafiə ediblər. Orada belə Ģeylər olurdu. Deyirdilər ki, 

gündə 900-950 daĢ yükləməlisiniz maĢına, o yekə daĢlardan. Bir-iki gün elə iĢlətdilər. 

Sonradan uĢaqlar baĢladılar kömək etməyə. Çox vaxt yükləməyi özləri edirdilər; görürdülər ki, 

mənim gücüm çatan Ģey deyil. Məhbusların köməyi olmasaydı orada mənim vəziyyətim yəqin 

ki, çox ağır olardı. 

Siyasi məhbuslar da var idimi? 

Yox, bir nəfər də siyasi məhbus yox idi. Tutulanların böyük bir hissəsi sürücülərdi - yol 

qəzalarında özünün qohum-qardaĢı yanında ölüb, tutub salıblar bura. Torpaq üstündə 

tutulanlar vardı, oğrular vardı, adam öldürənlər var, ev talayanlar vardı… 

Çox maraqlıdır, Bəy, onlar baĢa düĢürdülərmi səni - Bəy nə istəyir? Gülmürdülər ki? 

Yox. Onlar xüsusən bir Ģeyə görə mənə hörmət edirdilər - Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində 

yatmağıma. Həbsxanada yatanların bir qanunu var - dostunu, yoldaĢını satmamaq. Heç kimi 

satmamısan, tək özün girmisənsə hörmət edirdilər. Mən ora girməmiĢdən bilirdilər, gələn kimi 

dedilər ki, istəyiblər çox adam tutsunlar, heç kəsi satmamısan, ona görə sənə hörmətimiz var. 

«Vurub-tutan», oğru ideyasını aparan uĢaqlar ki deyirlər, onlar yığılıb müzakirə eləyib belə 

qərara gəlirlər ki, bu adam toxunulmaz adamdır; ona hörmət edilməlidir; bu da imperiyaya 

qarĢı mübarizə aparır, biz də (onlar da özlərini imperiya ilə vuruĢan sayırlar, onların öz ideyası 

var). 

Orada cavanları, elə baĢqalarını da çox suallar maraqlandırırdı: siyasi suallar, həyat sualları, 

SSRĠ-yə dair suallar, dini suallar… Çox vaxt deyirdilər ki, sən o cür bizə onları izah elə, iĢini 

biz görərik. Gedib tez maĢını yükləyib gəlirdilər. Mən onlarla söhbət aparırdım. Ona görə 

mənim hörmətimi saxlayırdılar. 



Orada da DTK-nın öyrətdiyi adam vardı, mənə iliĢirdi. Ancaq özüm üstündən keçirdim ki, eybi 

yoxdur. Ġki dəfə məni öldürmək istəyiblər. Bir dəfə gecə qaranlıqda ara qarıĢdı. Mən keçdim 

adamları aralamağa (bir-birini bıçaqlayırdılar; aranı bilə-bilə qatmıĢdılar), o zaman məni 

vurmaq istəyəndə arxamda adam olub, o qoymayıb, bıçağı tutub alıb. Sonra vurmaq istəyəni 

bildim. O, öyrədilmiĢ adamdı. Dandı, dedi ki, qaranlıqda səni heç tanımamıĢam. 

Ġstəyirdilər ki, məni həbsxanada bir də dolaĢdırıb, iĢi artırıb baĢqa yerə göndərsinlər. Özüm 

ərizə yazdım ki, mən siyasi dustağam, burada qalmaq istəmirəm, xahiĢ edirəm məni göndərin 

siyasi dustaqlar olan düĢərgəyə. O ərizəni rədd etdilər. Ġki dəfə yazdım, qəbul etmədilər. 

Sonradan hiss etdim ki, məni buraxmaq da istəmirlər. Ġki-üç dəfə istədilər ki, iĢi qurdalasınlar. 

Ancaq yenə baĢa düĢmədim, görünür, vətənpərvər insanlar kömək etdilər iĢin 

uzanmamasına. Məsələn, orada dustaqlar vərəqə yaydılar ki, qalxın! Ġndi bizim «Azadlıq» 

qəzetində olan «El gücü - sel gücü!» Ģüarı altındaydı, bir neçə də mənim ifadələrim. Dedilər 

ki, bu ifadələr DTK-da sənin sözlərin kimi dəftərə düĢüb, bu yazı sənin olar. Bildirdim ki, bu 

sözləri camaata burada da danıĢmıĢam, amma bu yazı mənimki deyil, o vərəqəni 

yaymamıĢam. Belə-belə Ģeylər eləməyə çalıĢırdılar. 

Ümumiyyətlə, dustaqlıq həyatı düĢüncələrinə təsir etdimi? 

Dustaqlıq həyatı çox ağırdır; o da bir dərsdir, yəni haqlı, yaxud haqsız əzilən insanlar orada 

çoxdur. Orada hər cür insan var; həyatın, bir növ, dibidir. Həyatın dibinin haradan baĢladığını 

adam görür. Cəmiyyətlə daha yaxĢı tanıĢ olursan, çünki orada müxtəlif zümrələri təmsil edən 

hər cür adam var. 

Ancaq psixoloji cəhətdən çox çətindir; dözmək olmur, çox ağırdır. Məsələn, görürsən ki, 19-

20 yaĢında cavan uĢaqlardır. Kiçik bir sözün üstündə bir-birinin üstünə bıçaq çıxartdılar. Sən 

də həmiĢə bıçağın arasına girirsən, aralaĢdırmayanda olmur (ağsaqqallıq məsələsi var). Elə 

olub iki bıçaqlaĢanın arasına girmiĢəm, biri arxadan bıçağı kürəyimə dirəyib ki, çəkil, vururam. 

DemiĢəm ki, vursan da çəkilməyəcəyəm. Axırda hirslə bıçağı vurub daĢa, çıxıb gedib. (Həmin 

o iki nəfər bir aydan sonra barıĢdılar, gəlib məndən üzr istədilər. HəmiĢə minnətdarlıqla 

deyirdilər ki, sən olmasaydın ikimizdən birimiz ölməli idi, birimiz də doğranacaqdı). Belə 

Ģeylər çox olurdu. Sonradan mənə hörmət bir az da çoxalırdı. 

Bəy, dustaqdan çıxandan sonra ilk siyasi tədbirin necə oldu, harada oldu? Yoxsa siyasətdən 

bir müddət uĢaqlaĢmağa məcbur oldun? 

Heç bir məcburiyyət yoxdu. Mən çıxanda bir qərar vardı ki, kim haradan tutulubsa həmin 

yerə iĢə qayıtmalıdır. Mən də qayıtdım universitetə, dedim ki, öz yerimə qayıtmalıyam. 

Rəhmətlik Faiq Bağırzadə baxdı, soruĢdu ki, sən kimsən ki? Dedim filankəsəm. Dedi ki, hə, 

dünyanı qatıĢdıran o filankəs sənsən? Mənim səndən xəbərim olmayıb. Cavab verdim ki, elə 

bəla orasındadır ki, universitetin müəllimi tutulur, bundan rektorun xəbəri olmur. 

Onun dövründə tutulmuĢdun?  

Hə. Onun dövründə. Mən tutulandan sonra hətta universitetə xüsusi iĢlər üzrə dördüncü 

prorektor da əlavə etdilər - DTK-nın podpolkovnikini. O adam da məni gördü. YaĢlı adam idi. 



Məni otağına apardı. Dedim ki, mənim sənədlərim sizdədir. Mənə bircə Ģey dedi ki (görünür 

ki, daha təqaüdə çıxdığına, son dövrlərini yaĢadığına görə), oğul, qanun qəvinindir 

(güclünündür - Ə.T.), sən ĢərqĢünassan. Güclü olsan hər Ģey sənin olacaq, gücsüz olsan 

qanunsuz sayılacaqsan, səni əzəcəklər. Bu sözü yadında saxla. Dedi, vəssalam, sənədlərimi 

verdi, çıxıb getdim. 

Universitetə götürmədilər. Gəldim ġərqĢünaslıq Ġnstitutuna. Rəhbərlik məni iĢə götürmədi. 

Görünür, fikirləĢib ki, məndən nə qədər uzaq olsa qulaq dincliyidir. 

Onda direktor kim idi? 

Adını deməyə ehtiyac yoxdur. Rəhmətlik mənim müəllimim olduğuna görə ona qarĢı heç bir 

söz demək istəmirəm. O, tələbə vaxtından mənim üsyankarlığımı bilirdi. Yəqin düĢünüb ki, 

Əbülfəz instituta gəlsə burada da aləmi bir-birinə qatacaq. Nə isə, qəbul eləmədi. Hətta 

Mərkəzi Komitədən deyirdilər ki, bu yeri MK verir, sizin iĢiniz deyil. Yenə razılaĢmadı. 

BeĢ-altı ay iĢçiz qalandan sonra Cahangir müəllim [Qəhrəmanov] Əlyazmalar Ġnstitutuna 

götürdü. O da belə Ģərt qoydu ki, daha o Ģeylər getdi ha. Bura universitet-zad deyil; bura 

Əlyazmalar Ġnstitutudur, gələcəksən, hər gün əlyazmalarla iĢləyəcəksən. Mən də dedim ki, 

iĢləyəcəyəm. 

Əlyazmalarla iĢləyə-iĢləyə yenə də baĢlamıĢdım yavaĢ-yavaĢ dəyilməyən, toxunulmayan, 

nəzərə çarpmayan keçmiĢ tələbələrimlə görüĢməyə, onlarla söhbətlər aparmağa. Yenə qrup 

yaratmaq, cəmiyyət yaratmaq istəyirdim. Bir proqram yazdım, onu da cırdım. Belə-belə Ģeylər 

oldu… 

Ġlk dəfə Meydana bu hadisələr vaxtı haçan çıxdın, Bəy? 88-inci ilin fevralı deyilmi? 

Birinci dəfə mitinq olanda mənim xəbərim yoxdu; bir də eĢitdim ki, mitinq olub qurtarıb. 

Ġkinci mitinqdən sonra hamısında iĢtirak etməyə baĢladım. Özüm çıxıĢ eləmirdim. Bir-iki dəfə 

çıxıĢ etdim, səsim də batdı, soyuq da vurdu. 

Özümün ən məsuliyyətli saydığım dövr 88-in noyabrı idi. Qorxurdum ki, Ģəhərdə qırğın ola 

bilər, ona görə o vaxt gecə-gündüz yatmırdım. 

O vaxt həmiĢə Nemətin yanında olurdun. XahiĢ edirəm bu dövrü bir səciyyələndirəsən, çünki 

onun haqqında ictimai fikrimizdə olduqca təzadlı rəylər var, o dövrdə sərhədlər də açıldı, 

baĢqa məsələlər də oldu. Ümumiyyətlə, istərdim ki, bu 19 gün haqqında sənin fikrini biləm. 

Sərhədlərin açılması ondan sonra oldu, həmin vaxt deyildi. 

Yeri gəlmiĢkən onu da deyim ki, sərhəd məsələsi haqqında çoxlu ziddiyyətli fikirlər var. 

Bəziləri sərhədlərin açılmasını Cəlilabad, Lənkəran hadisələri ilə eyni sırada xatırlayır, onu 

DTK-nın əməli sayır. Ancaq bu fikir yanlıĢdır. Qəti bildirirəm ki, Naxçıvanda və bir çox yerlərdə 

sərhədlər bizim razılığımız və iĢtirakımızla sökülüb. Axı niyə Berlin divarı aradan götürülməli, 

Araz boyu tikanlı məftillər isə iki Azərbaycanın ortasında əbədi göz dağı kimi qalmalı idi?! Özü 



də, biz bunu elə vaxta planlaĢdırmıĢdıq ki, dekabrın 31-ində bütün dünya Yeni ili bayram 

edəndə bütün dünya azərbaycanlıları da həmin günü birlik bayramı kimi qeyd etsin. 

Doğrudan da, belə oldu - 31 dekabrın dünya azərbaycanlılarının birliyi bayram günü olması 

rəsmən qərara alınıb. Ancaq o baĢqa məsələ ki, sərhədlərin açılmasından Moskva öz 

məqsədləri üçün istifadə etməyə baĢladı, hətta bir çox yerlərdə rus sərhədçilərinin özü bu 

iĢdə fəal iĢtirakçıya çevrildi. 

Ġndi isə 19 gün haqqında… 

Mitinq baĢlayanda Nemətin xəbəri yox idi, amma mənim xəbərim vardı - bilirdim ki, 

baĢlayacaq, haradan baĢlayacaq, nə cür gedəcək, mən də harada qoĢulacağam. Özlərinə 

demiĢdim ki, gələcəksiniz, Əlyazmalar Ġnstitutunun yanındakı bağda mən sizə qoĢulacağam. 

Bu, xeyirxah niyyətlə baĢlayırdı, yoxsa baĢqa niyyət vardı? 

Vallah, mən baĢqalarını bilmirəm, sonradan fikirləĢdim ki, orada baĢqa əllər olub. Ancaq bunu 

fikirləĢirdim ki, hərəkatdır - baĢlayır, millət mitinq eləməlidir. Qarabağ müdafiə olunmalıdır. 

Söhbət bundan gedir; istəyir bu iĢi DTK eləsin, istəyir hökumət qursun - fərqi yoxdur. Mənə 

iĢin mahiyyəti maraqlı idi, bu iĢ Azərbaycan xalqının Qarabağa qarĢı olan qəsdə meydanda 

etirazıdır; istəyir fitnəyə gedək, istəyir özümüz edək (əlbəttə, özümüz etsək daha yaxĢı), 

mahiyyət budur ki, etirazdır. Bundan sonra lap tutsunlar, nə edirlər etsinlər.  

Bəzən mənə də deyirdilər ki, bu iĢi hökumət təĢkil edib. Deyirəm ki, yaxĢı, edib, amma bu, 

filan Ģeyin əleyhinə deyildimi? Bəlkə hökumətdə, DTK-da elə bir vətənpərvər kiĢi var ki (lap 

polkovnikdir), o görür ki, xalq bu Ģəkildədir, ona görə də bu iĢi qurur? Burada nə var axı? 

Nemət ora sonradan gəldi. O, əvvəllər də mitinqlərdə yox idi. Nemət üçüncü günü - dördüncü 

günü yavaĢ-yavaĢ inkiĢaf elədi, çıxdı qabağa. Mənim özüm də, Nemət də, hamımız birinci gün 

dedik ki, gedək, mitinqə sabah gələrik. Dedilər ki, yox, meydanı daha əldən buraxmaq olmaz. 

Gördüm ki, fitə basdılar, daha o oldu, bu oldu «gedək» sözünü iĢlətmədim. 

Bu hərəkatı biz dünyaya tanıtdırmağı bacarmadıq. 19 günlük o hərəkat beynəlxalq 

ictimaiyyətə çatdırılsaydı tamam baĢqa cür təsir olardı. Dünya bizdən xəbər tutmadı. Bizi 

blokadaya aldılar, Moskva da əhəmiyyət vermədi. Səsimizi dünyaya çıxarmağa qoymadılar. 

Hərəkatda iĢtirak edənlərin hamısı ürəklə yanaĢırdı. Rəhmətlik Aydın Məmmədov da, Sabir 

Rüstəmxanlı da, Nemət də, hamısı da. Hərə sözünü düĢündüyü kimi deyirdi: birdən qırğın 

olar, gecə qalmayaq, gündüz qalaq. Bəzisi deyirdi ki, hava soyuqdur. Yoxsa «o, xaindir, bu, 

xaindir» sözləri zərərlidir. Nemət o zaman camaata and içdirməsəydi kütlənin ağzını 

salacaqdılar Ermənikəndə tərəf. Gedəcəkdilər ermənilər yaĢayan binalara (onlarda da silah 

var), atıĢacaqdılar. Düzdür, ermənilərdən daha çox öləcəkdi, ancaq bizim millət də xeyli itki 

verəcəkdi və Ģəhərdə iri qarıĢıqlıqlar düĢəcəkdi. Nemət bunun qarĢısını almaqda o vaxt, 

doğrudan da, çox böyük iĢ gördü. Bunu danmaq olmaz. Sadəcə olaraq, Nemət sonradan 

özünün nöqsanını görə bilmədi. Hərəkat ilk əvvəl baĢladı böyük qəzəb və çılğınlıqla, amma o, 

sonadək qəzəblə, həyəcanla gedə bilməz; o, müəyyən vaxtda siyasi platforma üstünə 

enməlidir. 



Bəy, mənə elə gəlir ki, Nemət 1988-inci ilin noyabrında Ģöhrətin zirvəsinə qalxdı. 1989-uncu 

ilin yayında isə artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaranmıĢdı; o, bu intellektual qüvvəni gördü, 

ona intellekt baxımından yer qalmadığını kəsdirib Cəbhəyə qısqanclıqla yanaĢdı. 

Bunun səbəbi haqqında müxtəlif sözlər demək mümkündür. Sadəcə olaraq, elə adamlar var 

ki, öz dediyində israr edir: yalnız mən deyən olmalıdır! Bununla da demokratik ictimai 

hərəkatı irəli aparmaq olmaz. «Mən deyən olmalıdır»ın sonu üsyandır; vahid hakimiyyətin 

sonu üsyanla nəticələnir. Məsləhətlə gedilən yol uzundur, amma ən düzgünüdür. 

Bax, indi səninlə söhbət edəndə çıxdım, öyrəndim ki, bir az bundan qabaq Nemət Pənahov 

bir neçə nəfərlə mitinqə gəlib, döyüblər, həbs edib aparıblar. 

Kütlə də onu müdafiə etməyə getməyəcək.  

Getməyəcək, əlbəttə. Bu cür olmaz; o baĢa düĢməlidir ki, olmaz. Bu, xalq hərəkatıdır, beĢ-üç 

nəfərin, bir cəmiyyətin (məsələn, deyək ki, Xalq Cəbhəsinin) hərəkatı deyil. Xalq Cəbhəsi, 

sadəcə olaraq, xalq hərəkatını az-çox təmsil edir. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 1989-uncu il iyulun 16-sında yaranıb və həmin təsis konfransından 

baĢlayaraq Əbülfəz Əliyev onun sədridir. Sədr seçilən anda hansı duyğuları keçirdin, öz 

üzərində hansı yükü hiss etdin, bu yükün məsuliyyətindən qorxmadın ki? 

Yox, bəy. Məsuliyyət məsələsi, doğrudan da, çətindir, amma orası var ki, adam bir iĢə 

giriĢəndə bir Ģeyi fikirləĢir ki, mən bütün gücüm və vicdanımla iĢləyəcəyəm. Yəni güc və 

vicdandan o tərəfə gedə bilməzsən. Gücün çatmayacaq - xalq deyəcək ki, dur qırağa, 

duracaqsan. Çatacaq - deyəcəklər hələ davam elə. Sadəcə, bir Ģey var ki, yanında iĢləyən 

dostlarına, yoldaĢlarına sənə hər sözü deməyə, səni tənqid etməyə, nöqsanını söyləməyə 

imkan verəsən. Bir də var ki, həm də ümumi, kollegial fikrə, hamının öz sözünü söyləməsinə 

imkan yaradırsan. Ona görə də mənim xoĢuma gəlir ki, tez-tez yığıncaq olsun, konfrans 

olsun, məclis olsun, qurultay olsun. Orada, məsələn, 50 nəfər yığıĢsa, 20-si sussa da 20-si öz 

sözünü deyəcək, bütün nöqsanlar üzə çıxacaq. 

Yəqin ki, Bəy, sədr seçiləndə öz təsəvvüründə yaratdığın bir Xalq Cəbhəsi vardı. Ġndiki Xalq 

Cəbhəsi sənin o Xalq Cəbhənə nə dərəcədə cavab verir, ona nə qədər uyğun gəlir? 

Mənim təsəvvürümdə olan Xalq Cəbhəsi yaranmadı. 

O, necə Cəbhə idi? 

O Cəbhədə, məsələn, heç olmazsa 50-60 min gənc olmalı idi; onlar heç nəyə qarıĢmamalı 

idilər, sadə olaraq, müəyyən inzibati iĢləri yerinə yetirməli idilər - filan yerdə dur-dur, 

növbətçilik elə-elə! Gəlib hər Ģeyə müdaxilə etmək olmaz; əsgər kimi göstəriĢ və tapĢırığa 

əməl etməli idilər. Qurum bu cür olmalı idi. Onda hiss edilsəydi ki Cəbhənin belə qüvvəsi var, 

onunla çox ehtiyatlı davranardılar. Bu, birinci Ģərt idi. 



Ġkincisi, biz Xalq Cəbhəsinin içərisində bir sıra böyük qurumlar yaratmalı idik. Məsələn, indi-

indi adını qoymuĢuq analitik və proqnoz mərkəzi (elə onda istəyirdim ki, adını təhlil və təyin 

Ģöbəsi qoyaq). O təhlil və təyin Ģöbəsi elə ilk gündən yaradılmalı idi. Özü də, burada 

təxminən 5 nəfər iĢləməli idi, qalan bütün institutlarla əlaqə yaradılmalıydı. Hamı, yəni 

Azərbaycanın ziyalı potensialı iĢə cəlb olunmalı idi, ancaq oluna bilmədi. 

Cəbhənin məlumat bölümü də zəifdir. 

Bəli. Ümumiyyətlə, Cəbhə qurulmayıb axı. O, bir təĢkilat kimi hələ tam yaradılmayıb. 

Bunun günahı, Bəy, nədədir, kimdədir? 

Ola bilsin ki, böyük bir hissəsi elə məndədir. Amma biz təĢkilatçılığa öyrəĢməmiĢik. Bir adam 

bir söz deyən kimi qəlbimizə dəyir, tez inciyib gedirik. Mən bəzən dostlarıma deyirəm ki, sən 

filan institutda iĢləyirsən; orada pis adam yoxdur? Deyir ki, var. SoruĢuram ki, bəs niyə iĢdən 

çıxıb getmirsən? Deyir ki, bunun mətləbə nə dəxli var? Qayıdıram ki, bəs nə oldu, Xalq 

Cəbhəsində bir pis adam görən kimi qaçıb getmək istəyirsən? Bu, nə bəhanədir axı? «Qapıda 

filan uĢaq mənə pis cavab verdi, mən burada qalmıram». ƏĢi, daha bu, uĢaqdır, bilməyibdir. 

«Yox, bura gərək biz pir kimi baxaq; bura xalq ocağıdır, bura müqəddəs olmalıdır». Yenə də 

baĢa düĢmürlər ki, «müqəddəs» deyilən Ģey nədir. Dünya müqəddəsliyi var, ancaq bu 

müqəddəsliyin içərisində heç bir hadisə kənarda qala bilməz. Məkkədə müsəlmanlar hücum 

eləyib bir-birini güllələdilər. Onda Məkkəni bağlasınlar?! 

Müqəddəslik hələ o demək deyil ki, hamı bir-birini görüb, sakitcə baĢ əyib getməlidir. Bu cür 

olmur. Bu ola bilər bir-iki yerdə: mürĢid ocağında, məsələn, hər hansı sufi təkyəsində. Bu, 

necə olur? Sufi bir-bir öz müridlərini seçir, yığır və onlar əsgəri nizam formasında birləĢirlər. 

Bu olar yüz nəfər, min nəfər üçün. Amma böyük cəmiyyət üçün hər bir müqəddəslik onun 

içərisində hadisənin olmaması demək deyil; hadisə ola bilər. Dünyanın böyük, məĢhur 

kilsələrində, məscidlərində, yenə dediyimiz kimi, hətta Məkkənin özündə qan tökülüb, bir-

birini öldürüblər. Bu, o deməkdirmi Məkkə bağlansın, kilsələr, məscidlər bağlansın? Hadisələr 

ola bilər və onların gözlənilməsi təbiidir. Hətta bir çox dərviĢlər, sufilər bir-biri ilə küsülü qalıb. 

Bu, o deməkdirmi ki, din məhv olmalıdır? Xalq Cəbhəsi də belədir - bütün hərəkatın içərisində 

aparıcı, böyük təĢkilatlardan birisidir. Burada müqəddəslikdən əlavə, bir müdriklik də lazımdır 

- baĢa düĢməliyik ki, insan səhv edə bilər, insanın bugünkü səhvi isə əbədi deyil - onu sabah 

özü də düzəldə bilər; sadəcə olaraq, ya onu tənqid etmək, ya da səhvinin üstündən keçmək 

lazımdır. 

Bəy, həmiĢə belə bir giley-güzar eĢidirik ki (mən cəbhəçiləri nəzərdə tuturam), Əbülfəz bəy 

barıĢdırıcıdır. Hətta Cəbhənin qurultayında da cəbhəçilərdən biri dedi ki, Bəy, sən Allah, bu 

dəfə barıĢdırmağa çalıĢma. Bax, bu barıĢdırıcılıq missiyasını özün necə qiymətləndirirsən? 

Bu, vallah, barıĢdırıcılıq deyil. Bu, özü çox lazımi iĢdir, həyatda aparılmalı və görülməli mühüm 

iĢdir. Dünyanın tarixində heç vaxt elə olmayıb ki, ortaya adam düĢməsin, aralıqdakı 

ziddiyyətləri götürməyə çalıĢmasın. 

Osman’ı xan seçəndə onun özünün də, atasının da müəllimi olmuĢ Ədəbalı… 



Sözünü kəsdiyimə görə üzr istəyirəm, deyəsən, bu yaxınlarda bizim televiziya ilə göstərilən 

türk «QuruluĢ» filmindən danıĢırsan? 

-Hə. Onu çox gözəl çəkiblər, mənim çox xoĢuma gəldi. Birincisi, ona görə ki, çox yeri «Dədə 

Qorqud»dan götürüblər: ifadələri, tərkibləri… 

Hətta adları… 

Bəli, adları, tayfaların adlarını. ÜmumiləĢdiriblər, Osmanlı tarixindən, ədəbiyyatdan qatıblar, 

yaxĢı bir əsər çıxıb. Ona on dəfə baxmaq lazımdır - müdriklikləri öyrənmək üçün; orada türk 

mənliyi, türk psixologiyası, türk əxlaqı, türk təfəkkürü o qədər ardıcıllıqla qoyulub ki, adam 

istər-istəsəz dərs götürür ki, biz buymuĢuq, amma gör bizi kökümüzdən qoparıb hansı yerə 

gətirib çıxarıblar! 

Orada iki xətti seçdirmək istəyirəm. Osmanı xan seçəndə Ģeyx Ədəbalı onun əlini öpmək 

istəyən Osmana deyir ki, sən daha əl öpməməlisən - nə mənim, nə atanın, nə heç kimin, yəni 

sən daha hökmdarsan; hökmdar heç kimin əlini öpməz. Bu böyüklüyü saxlamalısan, bu 

böyüklük görsənməlidir. Amma bundan sonra biz dağıdıcı olacağıq, sən bir yerə yığıcı; biz 

üsyançı olacağıq, sən barıĢdırıcı; biz günahkar olacağıq, sən bağıĢlayan. Baxıb görürsən o 

yaxĢı sifətlərin bir qismi Allaha aid edilənlərdir: Allah sirr örtəndir, sirri açan deyil; Allah 

ədavət yox, birliyi xoĢlayandır; yəni Qur’an’da necə verilirsə, türk adətində necədirsə burada 

da o cürdür. BaĢqa sözlə, əgər hakimiyyətə gedirsənsə yüksək xasiyyətlərə yiyələnməlisən - 

səni söyə də bilərlər, döyülə də bilərsən. BaĢçılıq və liderlik artıq sənin vəzifəndir, borcundur. 

Yoxsa elə götürmək gərək deyil ki, müdriklik yumĢaqlıqdır, libkrallıqdır, «arada söz olmasın», 

«mən ölüm iĢin içindən bir Ģey çıxmasın» deyə çəkinməkdir. 

Onda belə düĢünmək olarmı ki, indiyə qədər Əbülfəz bəyin vuruĢan (belə deyək də) müxtəlif 

qüvvələri birləĢdirməsi, barıĢdırması təbiətindən irəli gəlmə olmayıb düĢünülmüĢ, 

məqsədyönlü fəaliyyətidir? 

Yenə deyirəm: bu, mənim borcumdur, vəzifəmdir. Mən bu vəzifəni yerinə yetirməliyəm. 

Vaxtilə də mən çox fikirləĢmiĢəm, gəncliyimdə görmüĢəm ki, bizim qrupların arasında bu qrup 

da yaxĢıdır, o qrup da yaxĢdır, baĢqası da, ancaq onlar bir yerə yığılmır. DüĢünmüĢəm ki, 

millətimizin bir ağsaqqalı yoxdur. Bir zaman Rəsul Rza cavanların arasına düĢən ixtilafları 

götürdü, onları bir yerə yığdı. Onda sevindim ki, deyəsən, Rəsul Rza ağsaqqallıq edəcək. 

Elədi də. Doğrudan da, cavanların arasında bir az iĢ gördü. O zaman deyirdim ki, məsələn, 

rəhmətlik Səməd Vurğun kimi bir ağsaqqal lazımdır; o, tələbələri, aspirantları bir yerə yığdı. 

Bizim respublikada bir neçə ağsaqqal lazımdır ki, camaat arasında, özümüz arasında balaca 

bir küsünü də götürsün, balaca bir ixtilafı da yox etsin. Bəzən çox olub ki, dalaĢan hər iki 

tərəf peĢmandır, ortaya düĢən yoxdur ki, barıĢdırsın. Bu, vəzifədir, borcdur; onu görəcək 

insanlar lazımdır Azərbaycanda. 

Bizim bir qohumumuz, əmimiz vardı (ona «Baba» da deyərdik); o adam eĢitsəydi ki, kənddə 

iki adam küsülüdür, gecə yatmazdı. Gecə gələrdi, qoymazdı ki, iĢ sabaha qalsın, böyüsün. 

Gecə birin yarısında eĢitsəydi saat birdə onları tapardı, gətirərdi; özü ruhani adamdı, sözünə 



baxardılar. Cavanları danlardı, yeri gəlsə söyərdi, lap sillə də vurardı, barıĢdırmamıĢ 

dincəlməzdi. O, qətiyyən qoymurdu ki, kənddə küsülülər qalsın. 

Azərbaycanda çox mühüm bir adət vardı, gərək biz onu saxlayaydıq. Gərək elə edəydik ki, o, 

Allah hökmü kimi beynimizə yerləĢəydi - Novruz bayramında, bahar bayramının birinci 

günündə küsülü qalmaq olmaz. Demək, təzə ilə çıxanda küsülü qalınmamalıdır. Heç olmazsa 

ildə bir gün gəlirdi, adamları tamam barıĢdırırdı; hər il barıĢ günü olurdu. O ənənə indi 

kəndlərdə, camaatın arasında qalır. Onu geniĢləndirmək, ənənəvi mənəvi-psixoloji bir adətə 

çevirmək gərəkdir. 

Mən məsələyə baĢqa cür də yanaĢıram - məsələn, qəddar rəqibi heç zaman bağıĢlamağı 

xoĢlamıram: əgər o, millətə düĢməndirsə heç vaxt bağıĢlanılmayacaq, onunla heç vaxt 

dostluq yapmaq olmaz. 

Amma indi deyəcəklərim isə mənim, ola bilsin ki, təbiətimlə, xasiyyətimlə bağlıdır. Ağlım 

qəbul edə bilmir ki, beĢ il bir adamla bir yerdə oturasan, durasan, çay içəsən, çörək yeyəsən, 

mehriban söhbət edəsən, sonra isə düĢmən olasan. YaxĢı, dostluğu davam etdirə bilmirsənsə 

eləcə dondur, salaməleyküm-əleyküməssalam, mehriban görüĢ, qurtarsın getsin. Daha 

düĢmən niyə olursan? Köhnə dostunla düĢmənçilik eləmək, çox pis çıxmasın, üzr istəyirəm, 

xörək yediyin qaba sonra tüpürməkdir. 

Bilirsinizmi, bizim Azərbaycanda, cəmiyyətdə pis bir xasiyyət var - biz adamla bitərəf qala 

bilmirik; ya gərək dost olaq, ya da düĢmən. Bu cür düz deyil. Mənimlə dost olub, sonra elə 

qəddar düĢmən kəsilir ki, erməni də yaddan çıxır, rus da yaddan çıxır, özününkü düĢmən 

olur. Yəni dost olandan sonra düĢmən olmaq qədər pis Ģey yoxdur, ən qorxulu düĢmən odur. 

Bəy, mənə elə gəlir ki, indi Cəbhədə (rəhbərliyi nəzərdə tuturam) dostların birliyidir, elə 

parlamentdə onların əlbir çıxıĢı da bunu göstərir. Ancaq mən baĢqa sual vermək istəyirəm: 

biz dünən, tutaq ki, bir mitinq keçirmək üçün mübarizə aparırdıq, xalqın taleyi ilə bağlı xırda 

bir məsələdən ötrü vuruĢurduq, indi isə parlamentdə hakimiyyət uğrunda çarpıĢırıq. Artıq iki 

ildən sonra mübarizəmizdə də, qələbələrimizdə də xeyli irəliləyiĢ var. Ancaq Xudu Məmmədov 

bir dəfə səndən soruĢub ki, yaxĢı, marksizm-leninizmi götürdünüz, bəs onun yerinə nə 

qoyursunuz? Bax, indi bizim gözümüzün qabağında kommunizm məhv olub getdi. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi xalqa indi hansı ideyanı təklif edir, edəcək, yaxud eləməlidir? 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bundan sonrakı vəzifəsini nədə görürsən? 

Mən, Məmmədəmin Rəsulzadə’nin bir çox əsərlərini hələ oxumamıĢam (çoxusu ələ düĢməyib, 

bəziləri isə çap olunsa da oxumağa imkan tapmamıĢam). Məmmədəmin Rəsulzadəni, 

görünür, biz təzədən öyrənməliyik, özü də dərindən, təhlil edə-edə öyrənməliyik.  

Mən onu xüsusi öyrənməyə iki-üç ay vaxt sərf eləyəcəyəm. 

Bu adam nəyi tapıb, nəyi düzəldib? Ġlk növbədə bayrağı. Bayraq elə-belə deyil. Bu üç rəng 

məsələsi var, onun haqqında çox fikirləĢirəm. BaĢqa ideya lazım deyil - bu, ideyadır.  



Türklüyün özünü dərk etmək üçün bir neçə ocaq yox ha, bir neçə cəmiyyət yox ha, bizim 

ömrümüz yox ha, bir neçə nəslin ömrü lazım olacaq. Vətənimizi parçalamıĢ iki yabançı 

imperiya millətimizin türk mənəviyyatını da yox etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. 

ġimalda beynəlmiləlçilik pərdəsi altında, Cənubda isə «islamda millət birdir» Ģüarı ilə türk milli 

mənliyinin məhvinə çalıĢıblar. ġimalda rus psixologiyası və Rusiya mənafeyi üzərində 

qurulmuĢ təhsil sistemi milli mənəviyyatımızı dağıdan ən güclü silaha çevrilibsə Cənubda 

əksinə ediblər - təhsilsizliklə və ana dilində oxumağı yasaq etməklə məqsədə çatmaq 

istəyiblər. Bunlar kara gəlməyəndə isə «pantürkist» adı ilə millətin ziyalılarını məhv ediblər. 

Ona görə də 1813-dən bu yana milli varlığımıza vurulan dəhĢətli zərbələrin kəskin ağrısını indi 

də duyuruq. Bu gün az qala iki ədəbi dilimiz yaranıb, halbuki baĢqa parçalanmıĢ millətlər 

(almanlar, koreyalılar, vyetnamlılar və b.) buna imkan verməyiblər (düzdür, onların ayrılığı 

bizimki qədər uzun çəkməyib). Bu gün az qala iki milli psixologiyamız mövcuddur. Bizə 

nisbətən çox qısa müddətdə ayrı qalandan sonra birləĢərkən hətta ġərq və Qərb almanları 

arasında da müəyyən anlaĢılmazlıq yaranırsa gör indi bizim qarĢımızda nə qədər ağır yük 

durur! 180 illik ayrılığın milli psixologiyamızda yaratdığı ciddi fərqi yox etmək asan 

olmayacaq. Bunun üçün hədsiz iĢ görülməlidir. Bu gün milli mədəniyyətimiz, milli adət-

ənənələrimiz də az qala aradan çıxmaq üzrədir. ġimalda «sovetləĢən», Cənubda «iraniləĢən» 

məiĢətimiz, həyat tərzimiz bu sahəyə də sarsıdıcı zərbə vurub. 

Buna nə ad vermək olar ki, millətimizi öz adından belə məhrum ediblər! 

Ġndi görün ki, türkçülük ideyası necə ağır yaralarımızı sağaltmağa xidmət etməlidir. Bunu 

ardıcıl olaraq gələcək nəslə dərk etdirmək sənin vəzifəndir. Sən, mən oxumuĢuq, bilirik. UĢaq 

isə yeni doğulub, heç nədən xəbəri yoxdur. Demək, sən elə bir sistem yaratmalısan ki, 

türklük uĢağa kütləvi surətdə aĢılansın. Belə təsəvvür edək ki, ġimali Azərbaycanda ildə əhali 

təxminən 150 min nəfər artır. Ġldə dünyaya, pis mənada demirəm, 150 min cahil gəlir. 

Ağ vərəq gəlir… 

Bəli, ağ vərəq. Bəzən bizi gürcülərlə müqayisə edirlər. Mən uĢaqlara deyirəm: bir var ildə 150 

min adamı yedirəsən, böyüdəsən, tərbiyələndirib adam edəsən, bir də var Gürcüstandakı 18 

mini. 18 mini Azərbaycanın bir rayonu əl üstündə saxlayar. Bu, çox böyük Ģeydir. Estonlarda, 

litvalılarda da əhali artımı azdır; onu saxlamağa, tərbiyə etməyə millət çox enerji itirmir. Biz 

isə artımımız güclüdür deyin böyük enerji sərf edirik. Bizim adamların çoxusu hərəkatda niyə 

iĢtirak etmir? Çünki hərəsinin bir bölük balası var, onlara çörək lazımdır (bizimkilər də ailəni 

çox istəyir). Əgər bizdə də ailədə bir uĢaq olsa siyasətlə məĢğul olmağa vaxt qalar. Bizim milli 

zənginliyimiz var, onu itirməməli, əksinə, geniĢləndirməliyik - övladımız çox olmalıdır, millətin 

kökü güclü olmalıdır. 

Deməli, hər il 150 min ġimalda doğulur. Hələ Cənubda nə qədərdir - bilmirik, türk dünyasında 

nə qədərdir - bilmirik. Biz axı cənublu-Ģimallı bir dövlət olacağıq! Olacağıqsa ildə bir milyon ağ 

vərəq gələcək. Ġldə bir milyonu sən doydurmalısan, onu ən azı 20-30 yaĢına çatdırmalısan. 

Bunun özü böyük iĢdir, ən böyük ideologiyadır. 



Ġkincisi, müasirliyi, çağdaĢlığı, demokratiyanı, müasir dövlət sistemlərini dərk etdirməkdir. 

Bunun üçün nə qədər institutlar iĢləməlidir, nə qədər məktəblər olmalıdır, nə qədər dərnəklər 

olmalıdır! Bu təkcə Xalq Cəbhəsinin iĢi deyil, o geniĢlənməlidir, Ģəbəkələri olmalıdır.  

Millətə öyrədilməlidir ki, müasir dünya nə deməkdir, o, nə cür dərk olunur, müasir dünya 

fəlsəfəsi necədir? Dünyanın sürətli gediĢindən geri qala bilmərik, geriləsək batdıq. 

Özü də, mən bir Ģeylə razılaĢa bilmirəm - bizim siyasətçilərin bir çoxu Azərbaycanın gələcək 

inkiĢaf yolunu müəyyənləĢdirərkən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keçdiyi yolu kor-koranə 

təqlid etməyə meyl göstərir. Əlbəttə, bu Ģanlı, müqəddəs keçmiĢimizə sonsuz ehtiramla 

yanaĢmalıyıq, ancaq unutmaq olmaz ki, son 70 ildə dünya siyasətində son dərəcə ciddi 

dəyiĢikliklər baĢ verib. BMT kimi olduqca nüfuzlu təĢkilat yaranıb, dünya münasibətlərini onun 

qərarları, Helsinki MüĢavirəsinin Yekun aktı və baĢqa çox mühüm sənədlər tənzimləyir. Ona 

görə də Azərbaycan istər daxili, istər xarici siyasətində müasir gerçəkliklərə çevikliklə 

uyğunlaĢmağı bacarmalıdır. 

Üçüncü xəttimiz islam mədəniyyətinə, islam dininə yiyələnməkdir. Ġslam böyük bir sistemdir. 

Çox təəssüf ki, Sovet rejimi bizi bu misilsiz sərvətdən az qala məhrum edib. 

Fikir verin, bizim savadlı ruhanilərimiz nə qədər azdır. Xalq kütlələri islam dininin əsas 

tələblərini bilmir. Mənəviyyat və məiĢətimizdəki pozuntuların (oğurluq, rüĢvətxorluq, 

qumarbazlıq, içkibazlıq və b.) səbəblərindən biri də məhz dinimizdən süni Ģəkildə aralı 

salınmağımızda görürəm. 

Yəqin Avropa ədəbiyyatında bu nöqtəyə diqqət yetirmisən - orada bütün ruhanilər ağıllı, 

xeyirxah, məzlumlara əl tutan, millətini sevən adamlar kimi təsvir olunur. Bizdə isə molla, 

axund, yaxud hər hansı bir ruhani fırıldaqçı, yalançı, tamahkar, cəhalət yayan insan kimi 

təqdim edilib. Ruhanilərə nifrətlə birgə xalqa dinə nifrət duyğuları da aĢılamağa çalıĢıblar. 

Nəticəsi isə o olub ki, milyonlarca insanın yalnız quruca adı «müsəlman» qalıb, onlar islamın 

mənəvi dəyərlərindən məhrum edilib. 

Bu ideoloji xətlərin üçünü də elmi əsaslarla öyrənməyin nəticəsində yüksək səviyyəli mədəni 

vətəndaĢ yetiĢdirə bilərik. Demək, həmin o ideologiyanın son məqsədi yüksək inkiĢaf etmiĢ 

vətəndaĢdır. 

Belə çıxır ki, bizim Cəbhənin son məqsədi də elə o bayrağı təmsil edən ideologiyanın həyata 

keçməsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öz ideyaları ilə birgə bərpa olunmasıdır. 

Tamamilə doğrudur. Ancaq Azərbaycan Cümhuriyyəti ideyası tam olmadı axı, yarımçıq qaldı; 

imkan vermədilər ki, o ideya yetiĢsin. Biz onu kamilləĢdirməliyik. 

Ġndi mən bir Ģeyi müĢahidə edirəm - Amerikadan, Ġngiltərədən, Fransadan gələnlər sual 

verirlər ki, sizdə türkçülük necədir, Turan dövləti yaratmaq ideyasına necə baxırsınız? Biz isə 

deyirik ki, elə meylimiz yoxdur. Bu, qorxuludur. Bu sualı biri versin, ikisi versin; daha fransız 



verir bu sualı, italyan verir, ispan verir. Deməli, bütün Avropa üçün bu, maraqlı məsələdir, 

çünki yeni bir türk dünyası qalxır… 

…və islam özülçülüyü… 

Bəli və islam özülçülüyü. Bu, nədir? «Özülçülük» deməklə istəyirlər ki, bizə damğa vursunlar. 

Biz özülçülüyü götürüb qoyuruq qırağa, təkcə elə islamı saxlayırıq. Qalır islam və türkçülük. 

Yeri gəlmiĢkən, Bəy, sən bir ĢərqĢünas kimi Qur’anı oxuyur və yaxĢı da tərcümə edirsən, 

Ģəriətdən də məlumatın zəngindir. Bəs Qur’ana Ģərh verməyi də bacararsanmı? 

Düzdür, mən dünya islamĢünaslarının Qur’ana yazdıqları Ģərhlərin ən mühümləri ilə tanıĢam, 

ancaq Qur’anı təfsir etmək, ona Ģərh yazmaq hər ĢərqĢünasın iĢi deyil. Bunu xüsusi islam 

universitetlərini bitirən, az qala bütün ömrünü Qur’anı, Ģəriəti öyrənməyə həsr edən ən 

savadlı din alimləri bacarar. Azərbaycanda da Mövlazadə və Nuxəvi kimi belə üləmalar vardı. 

Çox arzulayardım ki, bizim indi Bakıda olan Ġslam Ġnstitutumuz da belə savadlı adamlar 

yetiĢdirəydi. 

Mən bəzən deyirəm ki, gələcək məqsədimiz azad, demokratik cəmiyyətdir, türkçülük milli 

özünüdərkimizdir, islam dini inancımızdır, soruĢsanız ruhi cəhətdən bir az da Ģamanam, 

Ģamanlıq da ruhumdur. Bu sistem milləti vahidləĢdirir və onu vahid bir nüvə ətrafında 

toplayır; gələcəkdə o, güclü bir millət olur. Və bundan çox qorxurlar. Niyə? Səbəbini son 

vaxtlar açıqca gördük. Türkiyədə birdən-birə üç ayrı-ayrı partiya birləĢdi (Məmmədəmin’in 

böyüklüyünü bu günlərdə bir də dərk etdim): Alparslan TürkeĢ’in partiyası (sırf türkçü 

partiyadır), Ərbakan’ın partiyası (sırf dini partiyadır) və bir də demokratik islahat partiyası. 

Üçü birləĢdi: türkçülük, demokratik islahat, din - bizim bayrağımız.  

FikirləĢirəm ki, gələcəkdə AXC-nin fəaliyyətini davam etdirmək istəyiriksə güclü partiya 

yaranmalıdır və Xalq Cəbhəsi bu üç ideyalı partiyanın birliyindən ibarət olmalıdır. Bu üçünün 

birləĢməsi güclü bir qüvvə yaradır. Nəticəsinə baxaq. Amerikanın Süleyman Dəmirəl’ə bir o 

qədər rəğbəti yox idi; gördü ki, o, qabağa çıxır, Turqut Özal’a meyl etdi. Birdən-birə gördü ki, 

arxadan obiri qüvvə - TürkeĢ gəlir və fikirləĢdi ki, Süleyman Dəmirəl Amerikaya ondan daha 

xeyirlidir. Bu üç rəngin birliyi meydana gəlsə çətin olacaq - elə məsələlər qalxacaq ki, Amerika 

Yaxın ġərqdən daha ayağını yavaĢ-yavaĢ üzməli olacaq. Avropanı da qorxudan budur. 

Həmin bu üç rəng qəribə rəmzdir, yəqin ki, onun üstündə aylarla, günlərlə mübahisə ediblər, 

axır nəticəyə gəlib çıxıblar. 

Onu da xatırladım ki, bu bayrağı daĢımağa bizim mənəvi haqqımız çoxdur - onu döyülə-

döyülə, təhqir oluna-oluna, dustaqlara atıla-atıla yenidən həyata qaytarmıĢıq və unutmayaq 

ki, indiki soydaĢlarımız onu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindəkindən də çox - üç il yarımdır ki, 

öz baĢları üzərində qürurla dalğalandırırlar və əminəm ki, bu xalq onu bir də heç vaxt enməyə 

qoymayacaqdır! 



Döyülməkdən ki söz düĢdü, Bəy, səni də nəinki vurublar, hətta 23 avqust 1991-də qanını da 

axıdıblar. Məqsədləri səni öldürməkmiĢ. Cismani, yoxsa mənəvi zərbələrdən daha çox 

ağrımısan? 

Mən heç vaxt sağlamlığımın üstündə əsməmiĢəm, ona görə də cismani zərbələrin 

fəsadlarından təĢviĢə düĢməmiĢəm. Düzdür, xüsusən 23 avqustdan sonra ağrılarım yanıma 

gələn dostlarımla istədiyim kimi söhbət etməyə imkan vermədiyinə görə çox əziyyət çəkdim, 

ancaq açığını deyim ki, məhz Azərbaycan milisinin belə qəddarlığı mənə çox toxundu, axı 

məni rus əsgərləri də döyüb, ancaq hətta onlar da bu cür sərtlik etməyib. Özü də, ən çox 

yandığım odur ki, öz milisimiz mənə çatanadək Azərbaycanın milli bayrağını tapdayıb, cırıb 

gəlmiĢdi… 

Bəy, bu bayraq iki ildən sonra hansı Azərbaycanın üstündə dalğalanacaq? 

Vahid Azərbaycanın. 

Mən «iki ildən sonra» deyirəm… 

Ġki ilə çətindir, bəlkə üç il çəkər. Ya iki, ya üç ildən sonra Cənubi Azərbaycanda da bu bayraq 

dalğalanacaq. Cənubi Azərbaycanda onu əslində gizli də olsa daĢıyırlar. 

Hətta Ġran hökuməti də bir balaca bununla razılığa gəlib, amma bir Ģərtlə ki, islam rəngi 

(yaĢıl) keçirilsin yuxarıya, yəni islamı götürün, keçin qabağa. KeçirmiĢdilər. Ġranda 

baĢlamıĢdılar ki, belə bayraqlar buraxmağa. Sonra gördü ki, yeri deyil, tarixi ənənə var. 

Burada «Tövbə» cəmiyyəti də deyirdi ki, yaĢıl rəngi yuxarı keçirək (Ġranla bağlı fikirlərdir). 

Biz bu bayrağın varisiyik, onu dəyiĢdirməyə qoymayacağıq. Vaxt gələcək, o, türk dünyasının 

çox ölkələrini gəzəcək, rəmz kimi saxlanacaq. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsində bu bayraq altında birləĢmiĢ on minlərcə gəncimiz var, Bəy. 

Onlara ürək sözlərin? 

Mən onlara sözlərimi həmiĢə deyirəm. Gənclərlə tez-tez görüĢürəm… 

Azərbaycan gənclərinə ilk öncə azadlıq arzulayıram. Ġkinci Ģərt türk milli maarif və elmini 

yaratmaqdır. Bizim evimizi yıxıblar. Ədalət bəy, xahiĢ edirəm ki, siz jurnalistlər gələcəkdə bu 

məsələyə çox fikir verin. Türklər öyrəndiyi ideyaya, məsləkə çox vurğun millətdir, vurulubsa, 

inanıbsa ondan əl çəkə bilmir. Çox əfsus ki, bu ideyaları, məfkurələri bizə ya fars dilində 

öyrədiblər, ya ərəb dilində. 

Ya da rus dilində. 

Ġndi də baĢlayıblar ingilis dilində; baĢlayıblar ingiliscə məktəbləri çoxaltmağa. BaĢqa dildə, 

təfəkkürdə milləti tərbiyə etmək o millətin evini yıxmaqdır. Dil özü fəlsəfədir - o dili udmalısan 

ki, onun fəlsəfəsi də, onun idrakı da beyninə girsin. Yoxsa fars dili ilə fars fəlsəfəsini, fars 

təfəkkürünü uduruq, rus dili ilə rus, ərəb dili ilə ərəb təfəkkürü bizə hopur, mənəviyyatımız 



özgələĢir. Ona görə də türklərin dediyi kimi eyitim (maarif) ana dilimiz üstündə qurulmalıdır. 

Biz nə qədər ki «analiz», «sintez», «konfederasiya», nə bilim nə sözləri ilə danıĢmağa 

baĢlayacağıq, millətin təfəkkürünü özgələĢdirəcəyik. 

Ġndi Avropa sözlərini gətirib doldurublar dilimizə - millətin baĢını xarab edib qoyacaqlar; 

sabah bu sözlərin heç birini bilməyəcəyik. Bu gün «ismi-fail», «ismi-məful» sözlərini 

anlamadığımız kimi bir zaman da «rasionalizm»i, «irrasionalizm»i bilməyəcəyik. Bu sözləri dilə 

niyə gətirirlər? Siz mətbuat iĢçiləri buna ciddi fikir verməlisiniz. 

Əbülfəz bəy, çox sağ ol, var ol ki, xəstə vaxtında mənə belə səxavətlə vaxt ayırdın. Hədsiz 

minnətdaram! 

Ədalət bəy, sən də sağ ol. Bir Ģeyi deyim - ogünkü yazının əleyhinə kimsə bir mızıldanmıĢdı, 

ancaq çox yaxĢı yazı idi. 

Hansı yazı? 

«Azərbaycan»da çıxan. Deyirdi ki, indi də millətlərin arasında ədavət salırlar. BoĢ sözlərdir - 

o, millətlərin ədavəti deyil. Bizə ən böyük zərbəni [“türk”] adımızı götürməklə ediblər. 

OxumuĢdun o məqaləni? 

Bəli, oxumuĢdum, çox xoĢuma gəldi. Çox düzümlü, yaxĢı, izahlı, yəni daha suala yer 

qoymayan yazıdır - orta məktəb Ģagirdi də oxuyub baĢa düĢəcək, alimi də, baĢqası da. Aydın 

məsələ budur - bir millətə ən böyük zərbə onun adının götürülməsidir. Bundan da böyük faciə 

ola bilməz. Millət öz adını qaytarmalıdır. Həyat ora gəlir, hamı da ora gəlir, o cür də olacaq. 

Sadəcə olaraq bunlar niyə bir-birini qıcıqlandırır bilmirəm. Yalandan istəyirlər desinlər ki, 

burada millətləri parçalayırlar, Azərbaycanı parçalayırlar. 

Azərbaycan parçalanmır. Kürdsən - «kürd» adını yazdır üstünə, talıĢsan - «talıĢ» adını, 

saxursan - «saxur» adını. Sonra niyə mənə minnət qoyursan? Odur ha, sən deyənin nə qədər 

doğru çıxdığını bir yerdə balaca arayıĢ kimi qeyd elə - demək, ləzgilərin qurultayı olub, 

deyiblər ki, ləzgilər ən çox Azərbaycanda assimilyasiyaya məruz qalırlar; onlara hətta 

pasportlarında öz adlarını yazdırmağa icazə vermirlər. Bundan bizim əleyhimizə istifadə 

ediblər, o gün Moskva da bunu yazıb, dünyaya səsləndiriblər. Bu məsələdən Azərbaycana 

qarĢı bir təxribat kimi istifadə edirlər. Sən bu təxribatın qarĢısını qabaqcadan alırsan, 

qoymurlar bunu almağa. Demək, bunda maraqlı olanlar var. YaxĢı, mən deyən səhvdirsə, 

qurultay niyə elə qərar çıxarır və Azərbaycanı təqsirləndirir? Niyə Azərbaycan günahkar olur? 

Nə deyirik - ləzgi pasportda «ləzgi» yazdırsın, öz dilində məktəb açsın. Obirilər də eləcə. 

Bu gün bütün dünyada milli azlıqların hüquqları müdafiə olunur və hər hansı ölkənin 

suverenliyinin tanınmasının ilkin Ģərtlərindən biri kimi azsaylı xalqların haqlarının qorunması 

tələbi irəli sürülür. BMT-nin, baĢqa ümumdünya təĢkilatlarının üzvü olan Azərbaycan da öz 

ərazisində yaĢayan bütün milli-etnik azlıqların hüquqlarını qorumağa borcludur. Biz dinindən, 

irqindən, dilindən və b. asılı olmayaraq azsaylı xalqların hamısının milli-mənəvi-mədəni 



ehtiyaclarını tam ödəməliyik. Ancaq Azərbaycan torpağının bir qarıĢının belə alınmasından 

söhbət gedirsə bu münasibət, təbii ki, kəskin dəyiĢə bilər. 

Bəy, indiyədək o xalqların hüquqları həqiqətən tapdalanıb. Ancaq bu, ilk növbədə Azərbaycan 

türklərini də əzən, hətta onun adını belə əlindən alan kommunist rejiminin təqsiridir. 

Azərbaycan türkləri azsaylı xalqlara həmiĢə qardaĢcasına yanaĢıb, onlara öz sevgisini 

göstərib. Biz ruslara, yəhudilərə də hər vaxt hörmətli münasibətdə olmuĢuq. Yerdə qalan 

müsəlman xalqları (talıĢlar, ləzgilər, tatlar, avarlar, saxurlar, kürdlər və b.) ilə qaynayıb-

qarıĢmıĢıq, elə birləĢmiĢik ki, əti dırnaqdan ayırmaq mümkün olmadığı kimi bizi də ayırmağa 

çalıĢmaq baĢ tutmayan iĢdir. Ancaq Azərbaycanda xüsusi diqqət istəyən bir xalq var - udilər. 

Qəbələ və Oğuz rayonlarında yaĢayan vur-tut 7 min nəfərlik bu xalqa münasibət hamıda eyni 

cür deyil… 

Ədalət bəy, mən sənin udilərlə bağlı gördüyün bütün iĢlərlə tanıĢam. Xalqımızın bu ağır 

günündə heç olmasa iki rayonda sabitlik yaranmasına çalıĢdığına görə sənə minnətdaram. 

Udiləri biz Azərbaycanda saxlamalıyıq. Niyə? 

Birincisi, onlar bu torpaqda doğulduqlarına görə bu torpaqda yaĢamağa haqları var. 

Ġkincisi, bu saat bütün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Udilərə bir Ģey olsa, xüsusən 

ermənilərin fitvası və yardımı ilə, yer üzünün kütləvi məlumat vasitələri hay-küy salacaq ki, 

Azərbaycanda dünyanın ən qədim və vur-tut 7 minlik bir xalqına gün vermədilər. Bunun da 

nə ilə nəticələndiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Bax, Sumqayıt hadisəsində ermənilərin 

özünün də əməlli-baĢlı əli oldu. Onu niyə törətdilər? Dünyada xalqımızın vəhĢi obrazını 

yaratmaq üçün! Yaratdılar da. Bu gün məhz Sumqayıt təbliğatının təsiri altında dünya 

ictimaiyyəti az qala Xocalı qırğınına belə göz yumur, ancaq iki erməni ölən kimi bizim 

əleyhimizə qalxır. Ermənilər torpağımızda bizimlə müharibə aparır, bizi qırır, ancaq dünyanın 

erməniyə yazığı gəlir. Bu gün beynəlxalq müqavilələr bağlamaq üçün gedilən məclislərdə də 

Sumqayıt tənəsini eĢidirik. Ġndi erməniyə, bütün düĢmənlərimizə yeni bir bəhanə verməyə 

dəyərmi? 

Üçüncüsü, udilər qədim Qafqaz Albaniyası mədəniyyətinin bu gün sağ qalan yeganə 

xaçpərəst varisləridir. Ġndi istər dağlıq, istər aran Qarabağda, Azərbaycanın baĢqa guĢələrinə 

səpələnmiĢ alban kilsələrinə, digər alban abidələrinə ermənilər sahib durmaq istəyirlər.  

Erməni akademiki Manandyan isə yazır ki, yer üzündə bir nəfər də udi yaĢadıqca ermənilər 

Qafqaz Albaniyası mədəniyyətinə yiyə çıxa bilməyəcəklər. Ona görə də ermənilər həmiĢə 

çalıĢıblar ki, udiləri məhv edib tarix səhnəsindən çıxarsınlar, özü də türklərin əli ilə. Ġndi gəlin 

papağımızı qabağımıza qoyub fikirləĢək; udilərin getməsi bizə sərfəlidir, yoxsa qalması? 

Qəbələnin Nic kəndindəki udilərin ermənilərlə eyni dini məzhəbə - qriqoryanlığa mənsub 

olması, onlardakı erməni təəssübkeĢliyi bir çoxlarını narahat edir. Həm də xüsusən yaĢlı 

nəslin xatirindən 1918-20-ci illərdə onlarla baĢ verən qanlı vuruĢmalar hələ getməyib… 



Bütün Avropa, Amerika bizə sübut etməyə çalıĢır ki, sizinlə ermənilər arasındakı dava 

xaçpərəst-müsəlman müharibəsidir. Biz isə deyirik ki, yox, ermənilər bizdən torpaq istəyir, 

ona görə vuruĢuruq; bu, dini davadırsa bəs niyə ermənilərdən savayı heç kimlə iĢimiz 

yoxdur? Təəssüf ki, siyasətimiz zəif olduğuna görə hətta ermənilərlə eyni dini məzhəbdə - 

qriqoryanlıqda olan udilərə həqiqətən mehriban münasibət bəslədiyimizi dünya səviyyəsində 

nümayiĢ etdirə bilməmiĢik, halbuki bu fakt bizim xeyrimizə çox güclü bir təbliğat mövzusuna 

çevrilə bilər. Bu, məsələnin bir tərəfi. 

Ġkinci tərəfdən, ağlım kəsmir ki, udilər bir daha azərbaycanlılarla vuruĢmaq fikrində olsun, 

çünki bu, onların Nici tərk etməsi, baĢqa sözlə, udi milli varlığının tarixdən birdəfəlik silinməsi 

demək olardı. Doğrudanmı, bu aydın məntiq kimdəsə Ģübhə doğuracaq? 

Üçüncü tərəfdən, mümkündür ki, udilərin arasında da araqızıĢdıranlar, «millət qəhrəmanı» 

olmaq üçün xalqı bada verməyə hazırlaĢanlar var, belələri ilə biz yox, özləri bacarmalıdır. 

Həm də onlarla bağlı hər hansı mübahisəli, ciddi vəziyyət yaransa bunu yalnız dövlət 

səviyyəsində həll etmək gərəkdir. Bu iki xalqı üz-üzə qoymağa çalıĢmaq cinayətdir. 

Fikrimcə, Azərbaycanda bizim arzuladığımız demokratik cəmiyyət qurulsa respublikamızın 

baĢqa azsaylı xalqları kimi udilərin də problemsiz yaĢayıĢı həll olunacaq. 

Bax, belə-belə məsələlərdə istəyirlər ki, Azərbaycanı dünyada gözdən salsınlar. Bunun üstünə 

bir də qayıda bilərsən, bu məsələdən bir daha yaza bilərsən. 

Bəy, bir də çox sağ ol, minnətdaram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"BÜTÖV AZƏRBAYCAN UĞRUNDA MÜBARĠZƏ HƏYATIMIN MƏNASIDIR"  

 

Əbülfəz Elçibəy’lə Ədalət Tahirzadə’nin söhbəti ( Dekabr 1997  ) 

 

1992'nin yazında olduğu kimi, 1997'nin qıĢındakı bu söhbətimiz də qardaĢı Almurad bəyin 

Yasamaldakı evində keçdi. O çağdan bu çağa çox Ģey dəyiĢib - söhbətdaĢım onda 

prezidentliyə namizəddi, indisə keçmiĢ prezident; onda Ģöhrətin zirvəsindəydi, indisə həmin 

zirvəyə Kələki və Heydər qınaqlarının arxasından boylanır; onda ona üz çevirənlər çoxdu, 

indisə arxa çevirənlər; onda saqqalında ağ tüklər də görünürdü, indisə qara tüklər; onda 

Azərbaycan ayaq üstündəydi, indisə dizi üstə; onda xalq hamıya inanırdı, indisə heç kəsə... 

DəyiĢməyənsə ikicə Ģeydir - elə onda olduğu kimi qalan həmin kasıb otaq və elə ondakı 

həmin böyük ürək!  

1992'də olduğu kimi indi də həmin köhnə taxtın üstündə əyləĢib söhbətə baĢladıq. Onunla 

son dəfə ötən ilin mayında Kələkidə görüĢüb iki gecə "dərdləĢmiĢdim". Onda vaxtın azlığından 

ürəyimdəki sorğuların çoxunu Bakıya özümlə cavabsız qaytarmıĢdım. Ġndi məni də, yüz 

minlərcə soydaĢımızı da içəridən didən, narahat edən həmin sualların geniĢ, əhatəli cavabını 

eĢitmək istəyirdim. Beləcə söz sözü çəkib gətirdi, mətləb mətləbi. Bir də gördük ki, nağıllarda 

deyildiyi kimi, yeddi gün-yeddi gecədir ki, üz-üzə, göz-gözə, diz-dizə oturmuĢuq. Bəlkə də 

indiyədək heç bir jurnalist onu belə amansızcasına istismar etməmiĢ, onun lütfkarlığından bu 

qədər sui-istifadədə bulunmamıĢdı, ancaq o, məni sıradan bir media mənsubu yox, yaxın dost 

və məsləkdaĢ saydığından, hər Ģıltağıma səbirlə dözdü. Mənsə bu iltifatdan yararlanaraq 

çoxqatlı Elçibəy dünyasının dərinliklərinə gücüm yetdiyi qədər nüfuz etməyə çalıĢdım. 

Söhbətimizin bütün soydaĢlarımızçün maraqlı olacağını göz önünə alaraq yanımıza diktofon 

qoymağı da unutmadım. Azərbaycan jurnalistikası tarixində bəlkə də ən böyük müsahibə, 

bax, bu cür öz-özünə meydana çıxdı. 

Birinci söhbət. ELÇĠBƏY HAKĠMĠYYƏTĠ XALQIMIZA NƏ VERDĠ? 

Yaratdıqlarımız içərisində bir zümrə də vardır ki, onlar insanları haqq yolla aparır, haqqı 

rəhbər tutaraq [onlar arasında] ədalətlə hökm edirlər. 

(Qur’an, "Əraf" surəsi: 181) 

Söhbətə məhz bu sorğuyla baĢlamağımız təsadüfi deyildi - axı Bəyə tuĢlanmıĢ bütün dost və 

düĢmən qınaqlarının, danlaqlarının az qala hamısı onun hakimiyyət dövrüylə bağlıdır. Özü də, 

Ģəxsən məni incidən budur ki, adamların böyük qismi bu bir illik dövrün gerçəkdən inqilabi 

səciyyəli nailiyyətlərini ya danır, ya özünü görməzliyə vurur, ya da onlardan bilgisi olmadığına 

görə bacarıqlı dirijorun idarəsi altındakı ümumi xorun içində "onları gördük də" nəqəratını 

oxuyur... 

"Biz müstəqil siyasət yürüdürdük" 
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Əbülfəz bəy, sizcə, bizim iqtidarın (təhsil nazirinin müavini olaraq özüm də hökumətdə təmsil 

olunduğuma görə onu "bizim" adlandırıram) tarixcə çox qısa zaman - vur-tut bir il içərisində 

qazandığı ən önəmli nailiyyətlər hansılardır və ümumiyyətlə, bu hakimiyyət xalqımıza nə 

verdi? 

Birincisi, sualın əsas məğzinə cavab vermək istərdim. Məsələnin bütün mahiyyəti Quzey 

Azərbaycan xalqının rus imperiyasından tam azad olması uğrunda mübarizədədir.  

Bütün Meydan boyu xalqa aĢılayırdıq ki, Azərbaycan müstəqil olacaq və demokratik dövlət 

qurulacaq. Mahiyyət bunun üstündəydi. Çox adam bunu baĢqa cür yozur, baĢqa cür fikirləĢir. 

Biz bunun dərslərini Meydanda baĢlamıĢdıq və bununçün də nümunəni göstərmiĢdik. Xarici 

ölkələrdən gələnlər deyirdilər ki, siz müsəlman ölkəsisiniz, demokratiyadan çox aralısınız - 

islam dini demokratiyaya ziddir. Bizsə onlara sübut edirdik ki, heç də belə deyil. 1918-ci ildə - 

Azərbaycanın quzeyində islam dininin ən güclü, ən qatı vaxtında, Azərbaycanda babilər, 

bəhailər hərəkatı tüğyan etdiyi bir zamanda Məmmədəmin Rəsulzadənin baĢçılığı altında 

Azərbaycan xalqı demokratik cümhuriyyət qurub. Bu dövlətin adı iki cür səslənir: "Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti", yaxud avropalıların dili ilə ifadə edilərək "Azərbaycan Demokratik 

Respublikası". O, xalq cümhuriyyətiydi. Bilirsiniz Cəbhəmizin adını niyə Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi qoyduq? Çünki xalq cümhuriyyəti qurmaq uğrunda mübarizəyə gedirdik. Yoxsa onun 

adını qoyardıq "Azərbaycan Demokratik Cəbhəsi", "Azərbaycan Liberal Cəbhəsi", "Azərbaycan 

Mübarizə Cəbhəsi" və s. Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adını ona görə qoymuĢduq ki, 

qurduğumuz dövlətin Azərbaycan xalqının dövləti olacağına dair mövqeyimizi o zamandan 

müəyyənləĢdirmiĢdik. Ġndi də bizə deyirlər ki, niyə "liberal" yox, niyə "mötədil" yox, məhz 

"xalq"? Axı biz xalq partiyasıyıq. Azərbaycan xalqının mövqeyini hər yerdə müdafiə edəcəyik.  

Azərbaycan xalqının mövqeyi nədədir? Birincisi, o, kölədir. Onu köləlikdən azad edəcəyik. 

Bunun uğrunda mübarizə aparacağıq, xalqı buna hazırlayacaq və buna səsləyəcəyik. Bu 

gediĢin özündə isə xalqa baĢa salacağıq ki, qurduğumuz bu dövlət eyni zamanda xalq 

demokratik dövləti olacaqdır. "Xalq dövləti" demək elə "demokratik dövlət" deməkdir. Yenə 

təkrar edirəm: "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti", "Azərbaycan Demokratik Respublikası" 

terminlərində "xalq" və "demokratik" sözləri eyni mənada iĢlədilib. Xalq uğrunda mübarizə 

demokratiya uğrunda mübarizədir, yəni demokratiya uğrunda mübarizə xalq uğrunda 

mübarizənin içərisindədir. Tarixdən misallara baxaq - Səttar xan hərəkatı demokratikdi, yoxsa 

yox? Bəli! Xalqın azadlıq uğrunda mübarizə aparan hissəsinin iĢtirak etdiyi hər hansı bir 

hərəkat demokratik hərəkatdır. 

Bəlkə xalqın iĢtirak etdiyi hərəkat dini məzmun daĢıdı? 

Dini məzmunlu böyük xalq hərəkatının özündə də demokratik mahiyyət var. Məsələn, 

Xomeyni Ģah diktaturasını yıxarkən xalqın hərəkatı dini məzmunda, dinin egidası altında 

gedir, hərəkat isə demokratik səciyyə daĢıyırdı; sonra onun hansı məcraya dönməsi baĢqa 

məsələdir - bu, sonrakı hakimiyyətdən asılıdır. 

Biz Meydanda birdəfəlik bildirdik ki, xalq hərəkatını baĢlamıĢıq, azadlığımızı əldə edəcəyik və 

söz veririk ki, demokratik cəmiyyət quracağıq. Bu, bizim hərəkatın mahiyyətidir. 



Bu yolda mübarizə apararkən Qorbaçovun verdiyi demokratikləĢməylə razı deyildik. Onun 

məqsədi Sovet Ġttifaqını bir qədər yeniləĢdirmək və bununla da qorumaqdı; onun mahiyyətini 

saxlayıb formasını dəyiĢdirməyə çalıĢırdılar. Bizsə bütünlükdə mahiyyəti dəyiĢdirmək 

istəyirdik. Ona görə də bizim "demokratiya" anlayıĢımızla Qorbaçovunku tamam fərqliydi. 

Nəticədə nə cür oldu? Uğrunda Qorbaçovun mübarizə apardığı demokratikləĢmə baĢ verdi 

(bunu imtina etmirik) - məsələn, əvvəlki sistemdən imtina Türkmənistanda, Özbəkistanda da 

baĢ verdi. Ancaq onlarda bizdəki kimi olmadı - bizdə bütün xalq hərəkətə gəldi, azadlığını, 

demokratiyanı xalq özü öz qanıyla qazandı. Gəlin mahiyyətə indi yenidən baxaq - 

Türkmənistanda, Özbəkistanda bu gün bircə dənə də müxalifət qəzeti çıxmır. 

Heç müxalifət də yoxdur... 

Ola da bilməz! Axı orada heç bir demokratik institut qurulmayıb, çünki bu demokratiyanı xalq 

özü almamıĢdı, onu Qorbaçovun yuxarıdan göstəriĢiylə vermiĢdilər. Sabah Rusiya bir də 

güclənsə əlini atan kimi Türkmənistan onun qoltuğuna girəcək, Özbəkistan da buna gedəcək 

- verilən pay geri alınacaq. Ancaq Azərbaycandan heç kim heç nə ala bilməz, çünki azadlıq 

Azərbaycan xalqının öz sərvətidir, öz qazancıdır. Mahiyyət, bax, bundadır!  

Xanım Tetçer Bakıda olarkən küçələri gəzdi ki, xalqla danıĢsın. O, mənə dedi ki, küçələrdə 

adamlarla söhbətimdə onların azadlığı dərk etdiyini və sevdiyini gördüm; özüm küçəni 

dəyiĢdim ki, bəlkə bunlar öyrədilmiĢ insanlardır, gözlənilmədən baĢqalarıyla danıĢdım, 

gördüm ki, onlar da eyni sözü deyir. Mən inandım ki, Azərbaycan xalqı azadlıq ideyasını tam 

mənimsəyib. Demokratiya idealını da tam mənimsəsə onda bu xalqa zaval yoxdur. Ġndi xalqı 

məhz demokratiyaya yiyələndirmək gərəkdir. 

Bu, bir məktəbdi, dərsdi.  

Məni çox vaxt qınayırlar ki, sən nə bilirdin? Mən Meydanda üç vəzifə yerinə yetirirdim. 

Birincisi, müəllimlik edirdim, xalqa siyasi bilikləri, siyasi dünyagörüĢünü aĢılamaqçün 

müəllimlik etməyə məcbur olurdum. Ġkincisi, müxalifətin siyasi rəhbəri kimi çıxıĢ edirdim. 

Üçüncüsü də, Azərbaycanın tam azadlığı, demokratik hakimiyyət qurmaq uğrunda mübarizə 

gedirdi və hazırlaĢırdıq ki, hakimiyyətin yüksək qədəmələrini ələ alıb dövlət adamı kimi xalqı 

təmsil edək.  

Çox ağır bir gediĢdi. Mənim yoldaĢlarım da bu ağırlığın altında çalıĢdı. Xalqa siyasi maarif 

öyrədirdik. Mustafa Kamalın müdrik sözü var ki, xalq azadlığa hazır deyilsə azadlığı əldə 

etməzdən öncə onu azadlığa hazırlaĢdırmalısan; hazır olmadan ona azadlıq versən də 

itirəcək. 

Biz də ikiyönlü iĢ görürdük - həm azadlığa hazırlaĢırdıq, həm də azadlığı yetiĢdirirdik. 

Məmmədəminin sözləriylə desək, məqsədimiz xalqa azadlığı dadızdırmaq idi. Bunun da 

öhdəsindən müəyyən qədər gəldik və bu gerçəkliyi heç kəs inkar edə bilməz.  

Mübarizəmiz mahiyyətcə nəylə nəticələndi? Xalqımız doğrudan-doğruya azadlıq idealını 

mənimsədi. Sadəcə misallara baxın. Rus ordusunu öz ərazisindən yalnız Azərbaycan çıxardı. 

Nəyə görə? Çünki Azərbaycan xalqı artıq azadlığa yiyələnmiĢdi, yoxsa heç cür mümkün 



deyildi. Niyə obirilər bunu bacarmadı? Çünki onlar bu yolu getmədi, Azərbaycan xalqısa getdi. 

Buna görə də deyək ki, Almaniyadan, Baltikyanı ölkədən rus qoĢunları müqavilələrlə 

danıĢaraq, Avropanın böyük təzyiqi altında çıxarılırdısa bizsə bunu öz xalqımızın gücüylə etdik 

və imperiya bir daha qayıdıb üstümüzə gəlməyə cəsarət götərmədi - Azərbaycan xalqından 

qorxdu, çünki onu gücünü 20 Yanvarda görmüĢdü. Məsələnin kökü, bax, bundadır!  

Mən çox Ģükür edirəm ki, Azərbaycan türkləri azadlıq idealını bu gün bir sıra xalqlardan 

yüksək səviyyədə mənimsəyib, əsarətə heç cür təslim olmaq istəmirlər. Baxmayaraq ki bu 

gün Azərbaycanda avtoritar rejim var, ancaq xalq onunla razılaĢmır. Ölkəni tərk edirlər ki, bu 

cür rejimdə yaĢamaqdan qəriblik yaxĢıdır, həbsxanalara gedirlər ki, belə rejimdə 

yaĢamaqdansa həbsxana yaxĢıdır. Xalqın ruhu sındırılmayıb - bu, azadlığın gətirdiyi ruhdur.  

ĠĢin gediĢinin nəticəsində nə baĢ verdi? Üstümüzə gəldilər ki, biz sizə o demokratiyadan 

deməmiĢdik; sizə, dediyimiz demokratiyanı verəcəyik. Və 20 Yanvar qırğınından sonra Ayaz 

Mütəllibovu - kommunist partiyasının adamını iĢ baĢına qoydular. Ona göstəriĢ verdilər ki, sən 

bir az yumĢaq ol, ancaq sıx, yığıĢdır. Ölkədə hərbi vəziyyəti saxladılar. Seçkilər keçirdilər və s. 

Bunların hamısı yenə Moskvanın əliylə verilən "demokratiya"ydı - o, bizimki deyildi və biz də 

ona qarĢı çıxırdıq. Seçkilərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən və onun tərəfdaĢlarından cəmi 32 

deputat seçildi, ancaq Cəbhə məcbur etdi ki, parlament buraxılsın, hər tərəfdən 25 deputat 

olmaqla Milli Məclis yaradılsın. Moskvanın buradakı əlaltısı Polyaniçkonun və Ayaz 

Mütəllibovun siyahısıyla seçilmiĢ parlamenti biz parlamentlikdən çıxardıq, 25 onlardan, 25 

bizdən etdik və artıq Moskva bunun qarĢısında dayana bilmədi. O zaman biz bildik ki, artıq 

Moskvayla bərabər gücdəyik. Bu, Azərbaycan xalqının, hərəkatın və bizim qələbəmizdi. 

1992-nin baĢlanğıcında...  

Bəli. Biz bilirdik ki, Ayaz Mütəllibov geri getməz, çünki Moskva ona belə icazə verməz. 

Demək, gücümüzü görən Moskva heç olmazsa bərabərliyə razılaĢdı ki, bunları sonra 

cəzalandıraram. 

Biz Milli Məclisi yaratdıq. ĠĢimizə davam etdik. Sonra da Ayaz Mütəllibovu ölkəni idarə edə 

bilmədiyinə görə hakimiyyətdən uzaqlaĢdırdıq. Hətta Moskva da onu müdafiə edə bilmədi. 

Aradan bir müddət keçəndən sonra - 14 mayda Moskva onu bir də qaytarmaq istədi. Bu 

zaman biz Ayaz Mütəllibovla, Yaqub Məmmədovla deyil, imperiyayla mübarizə aparırdıq; 

çünki onların hamısı imperiyanın xidmətçiləriydi. Bax, bu qələbə Meydanda Azərbaycan 

xalqına aĢıladığımız azadlıq ruhunun nəticəsiydi - o ruhu Azərbaycana biz gətirdik. Onu sadə 

fəhlə, kolxozçu, iĢçi gətirə bilməzdi. Onu Azərbaycanın məhz ziyalıları, siyasi mübarizləri 

gətirməliydilər, onlar da gətirdilər. 

Ayaz Mütəllibovun uzaqlaĢdırılmasından sonra biz məcburən prezident seçkisinə qatılmalı 

olduq, halbuki dəfələrlə tələb etmiĢdik ki, gəlin buna getməyək, çünki dövlət quruculuğumuz 

prezidentlik instituna hələ hazır deyildi. Deyirdik ki, prezidenti seçəcəksiniz - o, oyuncaq kimi 

qalacaq, əlindən çığırmaqdan baĢqa bir iĢ gəlməyəcək. O ya hakimiyyətdə qalmaqçün 

diktatora çevrilməlidir, ya da demokrat olaraq hakimiyyətini itirməlidir.  



Bəy, 25 mart 1992-də Ali Sovetdə deyirdiniz ki, üç aydan sonra seçəcəyiniz prezidenti bir 

ildən sonra devirəcəksiniz. Sizi düz bir ildən sonra devirdilər... 

BaĢqa cür ola da bilməzdi, çünki gərək öncə elə güclü demokratik institutlar yaradılaydı ki, 

seçilən demokratik prezident də hakimiyyətdə qalmağı bacaraydı. Bu amil mövcud deyilsə 

hakimiyyəti saxlamaqçün prezident hökmən diktatorlaĢmalıdır ki, hakimiyyətdə qalsın. 

Gözünüzün qabağındakı örnək - bu gün Heydər Əliyev yalnız diktatorluğuna görə hakimiyyəti 

saxlaya bilir. Bizsə diktaturanın əleyhinəyik - söz vermiĢdik ki, xalq hakimiyyəti, yəni 

demokratik hakimiyyət quracağıq. O sözümüzün üstündə indi də dururuq və axıra kimi də bu 

yolda mübarizə aparacağıq.  

1992-nin mayında Moskvanın Mütəllibovu ikinci dəfə hakimiyyətə qaytarmaq cəhdi iflasa 

uğrayandan sonra demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Öncə Ġsa Qəmbər parlamentin 

sədri, iyun ayındasa Siz prezident seçildiniz. O vaxt hakimiyyətdə aparıcı kadrlar daha çox 

AXC və Müsavatdandı. Prezident olaraq Ģəxsən özünüzün və bütövlükdə komandanızın 

qarĢısına dövlət quruculuğunda çıxan ən mühüm çətinliklər hansılardı? 

Hakimiyyətdə komandamız əsasən AXC və Müsavatdan ibarət deyildi. Dövlət aparatında 

əskiyi 7 min adam iĢləməlidir. Onlardan cəmi 2-3 mini cəbhəçilər və müsavatçılardı, qalanı 

keçmiĢ bürokratlar, sənaye iĢçiləri və baĢqalarıydı. Mütəxəssis olduqlarına görə onları 

dəyiĢdirmədik ki, qalıb iĢləsinlər. Əslində biz hakimiyyəti bütövlüklə ələ almadıq. Biz 

hakimiyyətə xalqa görə gəldiyimizçün hakimiyyəti xalqın təmsilçiləri olan həmin adamlarla 

Ģərikli idarə etməyə razılaĢdıq. Çox adam bu addımımızı doğru saymır, ancaq, məncə, bu, çox 

düzgün yoldu. Həmin kadrların xəyanətisə baĢqa söhbətin mövzusudur. 

Sizi kommunistlərlə ittifaqa girmək üstündə tənqid edirdilər... 

Bu, ittifaq deyildi. O Ģəxslər kommunist olsa da, tutduğu vəzifəyə kommunistliyinə görə yox, 

məhz o sahənin mütəxəssisi olduğuna görə qoyulmuĢdular. Sadəcə, onları nəzarətdə saxlayıb 

yaxĢı iĢlətmək lazımdı ki, bu, tamamilə baĢqa problemdir. 

Hakimiyyətimizin nəticəsi nə oldu? 

Bəli, xalqa azadlıq idealını aĢıladıq, indisə dövlət quruculuğuna baĢlamaq lazımdı. 

Biz müharibənin içərisindəydik. Gərək öncə onu davam etdirib uğur qazanaydıq, düĢməni 

torpaqlarımızdan geri ataydıq. Biz bütün gücümüzü dövlət quruculuğunun əsasını təĢkil edən 

qanun və qərarların parlamentdə qəbul edilməsinə yönəltdik, çünki onlarsız yeni dövlət 

qurmaq mümkün deyildi. Ancaq bütün zəruri qanunları da birdən-birə qəbul etmək imkan 

xaricindəydi. Əvvəlcə ayrı-ayrı sahələrə aid qanunlar yazılmalı, sonra parlamentdə qəbul 

edilməli, xalqa çatdırılmalı, onların icrasına nəzarət edilməlidir. Bu qanunlar yetərincə 

yaradıldıqdan sonrasa onlar ümumiləĢdirilərək Anayasa hazırlanmalıdır. Birdən-birə Anayasa 

yazmaq olmaz - sən öncə kolxozu ləğv etməlisən, bundan ötrü xüsusi mülkiyyət haqqında 

qanunları ortaya qoymalısan.  

Əslində biz bir quruluĢdan digərinə, yəni sosializmdən yenidən kapitalizmə qayıdırdıq... 



Yox, biz kapitalizm deyil, baĢqa forma düĢünürdük. Biz düĢünürdük ki, gələcəkdə imkanımız 

olsa Məmmədəmin Rəsulzadənin irəli sürdüyü təsanüd cəmiyyəti quraq. Yəni ictimai sərvət 

elə bölünməlidir ki, xalqın yoxsul təbəqələrini kasıblıqdan tamam çıxarsın. Kapitalizmdəsə 

belə deyil - orada sənaye inkiĢaf edir, tərəqqini də öz ardınca aparır. Bizsə ümumxalq 

mülkiyyətini də saxlamaqla tərəqqiyə nail olmaq istəyirdik. 

Bu düĢüncədə sosial-demokratiya ünsürləri yoxdurmu? 

Sosial-demokratiya ünsürlərinin olması danılmazdır. Bunu XIX əsrdə fransızlar meydana 

çıxarıblar və adını "solidarizm" qoyublar.  

Milli təsanüd solidarizm deməkdir, yəni iqtisadi baza üzərində cəmiyyət həmrəylik əsasında 

qurulacaq ki, ictimai sərvətin paylanmasından narazı qalmasın, hər kəsə o sərvətdən ədalətli 

pay çatsın. 

Bəli, Rusiya gördü ki, Azərbaycanda azadlıq mübarizəsini boğa bilmir, ona gücü çatmır, onun 

yerləĢdirdiyi fiqurlar hakimiyyətdən bir-bir aĢır, iĢlərimizə heç cür müdaxilə edə bilmir, onun 

yeganə yolu qaldı - yeni hakimiyyəti müharibəyə daha yaxından cəlb etmək. Buna görə də 

erməniləri yenidən qızıĢdırmağa, rus batalyonlarını iĢə salmağa baĢladılar. Nəticədə 

müharibəyə giriĢdik və iki rayonu - Goranboyu (keçmiĢ ġaumyan rayonunu) və Ağdərə 

rayonunu ermənilərdən aldıq. Ordunu Laçına çıxardıq (Laçın da o vaxt əldən gedirdi) - onun 

böyük hissəsini ələ keçirdik, Laçın dəhlizinə çıxdıq. Belə bir vəziyyətdə Rusiya gördü ki, 

qabağımızda dayanmaq çətindir. Təzədən rus batalyonlarını ortaya atdı, daha doğrusu, 

Qarabağda rus batalyonlarının qabağında dayana bilmədik, çünki hərbi cəhətdən o səviyyədə 

hazırlıqlı deyildik. Onlar peĢəkarlar, xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələrdir.  

Sonra Kəlbəcəri əlimizdən aldılar ki, bizə böyük zərbə vursunlar. Doğrudan da, Kəlbəcəri 

qoruyub saxlaya bilmədik. Bu, bizi yıxmaq üçündü, xalq da bunu müəyyən qədər baĢa düĢdü. 

Kəlbəcər qaçqınlarının özlərini də, mal-qaralarını da Gəncənin ətrafındakı bölgələrə 

yerləĢdirdik. Nisbətən az itkiylə o məsələdən qurtardıq. Rusiyanın Xarici ĠĢlər Nazirliyində 

Qarabağ üzrə vəkil olan Kazimirov bizim dövlət adamlarımıza demiĢdi ki, siz bu bəladan 

qurtardınız, sabah içərinizdə bir hərəkat, qiyam baĢlasa onda nə cavab verəcəksiniz? Artıq o, 

bizə iĢarə etdi - ya gəlin girin Rusiyanın qoltuğuna, ya da qiyam baĢlayacaq.  

"MDB-yə girin" demək istəyirdi?  

MDB'yə girmək yox, Rusiya nə desə onunla razılaĢmaq lazımmıĢ. Rusiyanın ordusunu, 

Rusiyanın bazalarını, Rusiyanın bütün nüfuzunu saxlamalıydıq burada, bütün siyasətəmizi 

ancaq Moskva deyənlə uyğunlaĢdırmalıydıq. Biz, təbii ki, tamamilə bunun əleyhinəydik, 

müstəqil siyasət yürüdürdük. Gördü ki, xoĢluqla olmur, o cür elədi - Gəncə qiyamını baĢladı...  

"Amerika tipli dövlət qurmaq istəyirdik" 

Gənclik illərindən bəri arzunuz vardı ki, hakimiyyətə gəlsəm dövləti bu-bu planlarla quraram. 

Təbii ki, həmin arzular da, planlar da romantik düĢüncələrinizin məhsuluydu. Bəs 1992-nin 



iyununda gerçək hakimiyyət taxtına əyləĢərkən qarĢınıza on beĢ il öncəki həmin romantikin 

ağlına gəlməyən hansı çətinliklər çıxdı? 

Bilirsiniz, bir var ki, gəlib boĢ yerdə dövlət qurasan - o, çox asandır, bir də var ki, dövlət 

xarabalarını dağıdıb yerində yeni dövlət yaradasan - o, çox çətindir, çünki köhnəni 

dağıtmalısan; elə yerlər var ki, betonlaĢmıĢ, sementləĢmiĢdir, onu asanlıqla dağıtmaq olmur. 

Biz nədən baĢladıq?  

Birinci, çalıĢdıq ki, yuxarı - parlament demokratik olsun. Bunu Ġsa bəyə tapĢırdıq. Xalq gözəl 

görürdü ki, bütün müzakirələrin hamısı televiziyada göstərilir. Bizim parlamentə qədər 

gediĢatın hamısının xalqa çatdırıldığı parlament olmayıb. (Ġndi də yarısını kəsir, yarısını 

verirlər). Hətta bir dəfə Rəhim Qazıyevin təhqiramiz sözünü çıxardıq ki, televiziyada getməsin, 

sabahı bizə dedilər ki, o sözü niyə pozmusunuz, o söz getməlidir. Halbuki onun verilməsi bizə 

də eyibdi, xalqa da.  

Bəli, parlamentimiz tam demokratikdi. Orada xalqa əməlli-baĢlı demokratiya dərsi keçilirdi. 

Ġkincisi, icraedici orqanlarda qayda yaratmağa giriĢdik. Hər Ģeydən öncə Prezident Aparatını 

demokratikləĢdirməyə baĢladıq. Bura gələn adamın heç birini geri qaytarmırdıq - kim olur-

olsun, nə deyir-desin. Məktub göndərənlər cavab alırdılar. ġikayətçiləri yüksək vəzifəli 

səlahiyyətli Ģəxslər dinləyirdi, yalnız prezidentin yanına getməyə israr edənləri özüm qəbul 

edirdim.  

Biz orada iĢləyənlərə öyrətdik ki, xalqla həssas davranacaqsınız, qapılarımız heç zaman xalqın 

üzünə bağlanmayacaq. Beləliklə, aparat baĢladı xalqla yaxın ünsiyyətdə iĢləməyə. 

Mən prezidentdim. Xalqın narahatlığını duyanda kabinetimdə rahat otura bilmirdim. Çox vaxt 

eĢidirdim ki, qıĢqırırlar: "Elçibəy", "Elçibəy". Məni görmək istəyirlər. RazılaĢıram ki, yaxĢı, 100 

nəfərsiniz, 5 nəfər gəlsin, görüĢək. Deyirlər ki, yox, yüzümüz də gələcəyik, çıx, bizim 

qarĢımızda danıĢ (öz aramızdır, bizə əməlli-baĢlı ərk edirdilər). Mən də onlarla görüĢürdüm. 

Çox vaxt belə olurdu.  

Daha sonra baĢladıq idarəetmə orqanlarını qaydaya salmağa. Bir çox zəruri komitələr, 

Ģirkətlər yaratdıq, bəzi gərəksiz qurumları da ixtisar etdik. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı və 

Ərzaq Nazirliyi sistemində 60'dan çox institut vardı. Çoxunu rüĢvətçün düzəldiblər ki, yeyib-

dağıtsınlar. Bunları seçmək, tələbata uyğun hala salmaq özü bir ciddi problemdi!  

Dövlət aparatında diktatura sistemini dağıtmaqçün müəssisələrə, onların rəhbərlərinə 

sərbəstlik vermək lazımdı. Biz məhz bu yolu tutduq. Hər müəssisənin öz əsasnaməsini 

hazırladıb, yaxud yenidən iĢlədib ona uyğun iĢləməyi tələb edirdik. çalıĢırdıq ki, müəssisələr 

böyük piramidanın içində qalıb çabalamasın.  

Biz hakimiyyətin 3 yerə bölünməsini gerçəkləĢdirməyə çalıĢırdıq. Bunun artıq ciddi özülü 

qoyulmuĢdu. Prezident Aparatı müstəqilləĢirdi, bunu hamı görürdü. Milli Məclis də müstəqildi. 

Prezident Aparatından, məsələn, hər hansı bir sənəd gəlir, parlament qəbul eləmir, qaytarır 

üstümüzə. Biz təzədən iĢləyirik, bir də qaytarırıq ora. Parlamentdə prezident tənqid edilirdi, 



buna heç kim bir söz demirdi. Bir çox hallarda prezident oraya birbaĢa mübahisəyə gedirdi... 

Üçüncüsü, məhkəmə hakimiyyəti - o da müstəqil olacaqdı. Tahir Kərimlini Ali Məhkəmənin 

sədri qoymuĢduq. Desin görək ya Prezident Aparatından, ya da Milli Məclisdən olan təzyiqlə 

nə vaxt bir hökm çıxarıb. Əksinə, məhkəmələr, bizim orqanların iĢdən kənarlaĢdırdığı 

adamları iĢə bərpa etməklə məĢğuldu.  

O zaman belə söhbət gəzirdi ki, Tahir Kərimli onun xidməti maĢınına 002, parlament sədri Ġsa 

Qəmbərin maĢınınasa 003 nömrəsinin verilməsini tələb edirmiĢ - onun fikrincə, məhkəmə 

hakimiyyəti qanunverici hakimiyyətdən irəlidir. 

Bəli, o da öz hüququ uğrunda mübarizə aparırdı. Biz də ürəkdən istəyirdik ki, məhkəmə 

sistemi sərbəstləĢsin. Ġndi deyirlər ki, onda hərə bir tərəfə çəkirdi, anarxiyaydı. Yox, o, 

anarxiya deyil, sadəcə olaraq, demokratiyaya gedən, anarxiyanın qarĢısını kəsəcək yolun 

baĢlanğıcıydı. Təəssüf, min təəssüf ki, vətəndaĢımız bunu baĢa düĢmədi! Çünki xalqımız 

gözünü açıb dövlətin idarəçiliyinin bir əlin altında olduğunu, bütün dəyirmanın da onun əlində 

fırlandığını görüb. Bizsə bu yolu seçə bilməzdik. Biz dünyanı tərəqqiyə aparan hakimiyyətlərin 

həqiqətən bölündüyü demokratik prinsiplər yolunu bəyəndik. Buradasa hökmən nöqsanlar, 

əyrilər, çatıĢmazlıqlar, yıxıntılar olacaqdı. Ancaq yavaĢ-yavaĢ, bir neçə ilə hər Ģey qaydaya 

düĢəcək, hamı yeni mühitə öyrəĢəcəkdi.  

Sovet dövründən qalmıĢ iyrənc, betonlaĢmıĢ aparatı dağıtmaq lazımdı. Dağıtmaq sadəcə 

sökmək deyil - gərək çoxlu qanunlar yaradılsın ki, o, ləğv edilsin. Yeni aparatın qurulmasıyçün 

də müxtəlif qanunlar verilməlidir. Deməli, iki iĢ eyni vaxtda görülməlidir. Özü də bu ağırlığın 

hamısı parlamentin üstünə düĢür. Parlamentimiz bu məsələ üzərində gecə-gündüz iĢləyirdi, 

amma tam gücüylə iĢləyə bilmirdi - mane olanlar çoxdu; onlar keçmiĢ parlament üzvləriydi. 

KeçmiĢdə bir çox millət vəkillərini parlament fəaliyyətindən uzaqlaĢdırdığımıza görə onlar 

müqavimət göstərirdilər ki, parlamenti yenidən bərpa etsinlər, o, "Milli Məclis" adıyla yox, 

keçmiĢ Ali Sovet kimi fəaliyyət göstərsin. Bir tərəfdən, bu müqavimət normal iĢləməyə imkan 

vermirdi və biz bu sahədə çətinlik çəkirdik. BaĢqa tərəfdən, yenini qurarkən ortaya suallar 

çıxırdı: biz bunu tələsik edəkmi, yoxsa zamana buraxaraq tədricən edəkmi? Deyək ki, 5 ilə 

görəcəyiksə ilk növbədə nələri etməliyik?  

Biz o zaman qərarlaĢdırdıq ki, 3 ilə bütün məsələləri qurtaracağıq. Yəni dövlət quruculuğunu 

baĢa çatdıracağıq - keçmiĢ dövlət qurumları, keçmiĢ iqtisadi məkanlar, iqtisadi sistemlər 

bütövlüklə yoxa çıxacaq, dağılacaq, yeni sistemlər yaradılacaq. Biz həm mədəniyyəti, həm də 

sosial münasibətləri yeni sistemə keçirməyi düĢünürdük; əsas məsələ ictimai münasibətlər 

sistemidir. 

3 ilin içində bunları yerinə yetirəcəkdik və imkanlarımız da vardı. Bunu baĢqaları da 

görürdülər. Moskvadan bizə xəbər verdilər ki, Azərbaycandakı səfir Ģifroqram göndərib ki, 

Azərbaycan bu xətlə, bu siyasətlə gedərsə 3 ilə Rusiyanın nüfuzundan tamam uzaqlaĢacaq, 

tam müstəqil bir dövlətə çevriləcək, baĢqa keçmiĢ sovet respublikalarına da nümunə olacaq 

və sonra biz onların heç birini saxlaya bilməyəcəyik; təcili tədbir görün. 

Bu məsələni Rusiyanın Təhlükəsizlik ġurasında günlərcə müzakirə ediblər: neyləyək bu 

Azərbaycanla? Buna görə də bizi əsasən müharibəyə cəlb edirdilər ki, bəlkə müharibədə 



çökək, oturaq, iqtisadiyyatımız yeniləĢmələrə imkan verməsin. Amma biz iqtisadi gücümüzü 

qorumağı bacarırdıq. Heç nəyə baxmadan var-dövlət toplayırdıq ki, dövlətimiz iqtisadi 

baxımdan güclü olsun. Biz büdcəyə nəzarət edirdik. RüĢvətxorluğa, oğurluğa qarĢı ciddi 

mübarizə aparırdıq; dövlətin bütün sərvəti nəzarətdəydi.  

Biz hakimiyyətə gələndə soruĢdum ki, Milli Bankda nə qədər pul var? Dedilər bir qədər dollar, 

10 milyon rubl. Mən çığırdım ki, Allah evinizi yıxsın, hərənizin cibində 10 milyon var. Belə 

dövlətmi olar?!  

Sonra baĢladıq iqtisadi problemləri həll etməyə. Milli Banka da çoxlu pul gətirdik, büdcəni də 

artırdıq. Tək bircə ilin içində 150 milyon dollar pul topladıq.  

Prezidentliyə yenicə baĢlayanda soruĢdum ki, Azərbaycanda nə qədər kürü istehsal edirsiniz? 

Cavab verdilər ki, 2 ton. Mən dedim ki, 2 tonu bir balıqçı oğurlayır; bəs siz nəylə 

məĢğulsunuz? Bizim hakimiyyətimizin bircə ilində kürü istehsalı 30 tona qaldırıldı, halbuki 

xalqın həmin var-dövləti, malı dağıdılırdı. Biz dağıtmağa qoymadıq. Hamısının gəliri gəldi 

banka, mərkəzə.  

Mən Prezident fondunu yaratdım. Bu fondda neçə milyon manat və 10 milyon dollar vardı. 

Bunların da hamısını prezident xərcləməliydi. Nəyə? Elan eləmiĢdik: Azərbaycanda 

mədəniyyətin, elmin, təhsilin, səhiyyənin və b. inkiĢafına. Birdən gəlib Ģikayət edirlər ki, filan 

yerdə xəstəxana dağılır, oraya pul buraxmaqda problem var, ya da büdcədə nəzərdə 

tutulmayıb. O zaman Prezident fondundan yardım edirdik. Yaxud Azərbaycanda orkestrlər 

dağılırdı. Fonddakı vəsaitin müəyyən hissəsini orkestrləri qorumaq məqsədiylə buraxdıq, 

nəticədə Azərbaycandan cəmi 4 nəfərdən baĢqa heç bir musiqiçi getmədi. Onlar da qeyri 

millətlərdəndi və getmələri maddi amillə bağlı deyildi. Biz Azərbaycan orkestrlərində olmayan 

yeni alətlər üçün də pul buraxdıq. Polad Bülbüloğluna demiĢdim ki, mədəniyyətə nə qədər 

lazımdırsa pul qoyacağıq. 

Müharibə aparırdıq, bu tərəfdən hədsiz xərclər gedirdi. Siz təsəvvür edin ki, müharibənin bir 

günündə neçə-neçə milyon havaya gedir. Elə-belə deyil: barıtı, gülləsi, maĢını, topu, tankı var 

bunun. Deyək ki, 3 dənə tankın vurulmasıyla bir günün içində neçə milyon göyə sovrulur. 

Dövlətin büdcəsindən gedir...  

Əlbəttə, hamısı büdcədən çıxır. Alıb yerinə qoymasan düĢmən ölkəni dağıdar. Həmin vaxt biz 

müharibə apara-apara həm də müxtəlif yerlərdən silah gətirirdik, pulla alırdıq - özü də ucuz 

qiymətə yox. Bəzən elə olurdu ki, məsələn, bir yarım bahasına alırdıq - yoxdur, məcbursan, 

alacaqsan.  

Ordunu təzədən düzəltdik. Təsəvvür edin hansı Ģəraitdə və hansı çətinliklərlə. 54 min hərbi 

qüvvəmiz vardı. Biz 100 min adamlıq ət və baĢqa qida məhsulları buraxırdıq. Nəzərdə 

tuturduq ki, yaxın gələcəkdə ordumuz 100 minə qaldırılacaq, qoy indidən buraxaq ki, 

əsgərlərimiz yaxĢı yaĢasın, ordumuz özünü yaxĢı hiss etsin. 

Əsgərlər konservi bəyənmirdilər. 



Bəli, konservi niĢan götürüb güllə atırdılar. Biz əsgərlərə sadə siqaret göndərmirdik - 

əksəriyyəti xarici siqaretdi. Xalq da, cəmiyyətlər də bir tərəfdən gətirib batalyonlara verirdi. 

Yeganə məqsəd ordunu saxlamaqdı. 

Hamı bilir - biz müharibə aparsaq da 1993-cü ili dövlət quruculuğu ili elan etmiĢdik. 

DüĢünürdük ki, nədən baĢlayacağıq? Ġlkin Ģərt quruculuq proqramı hazırlamaqdı. Birinci tələb 

parlamentin buraxılması, demokratik parlamentin seçilməsiydi. 

O nə vaxta nəzərdə tutulmuĢdu? 

Yeni parlament seçkisi 1993-cü ilin oktyabr ayında olmalıydı. Ciddi hazırlıq gedirdi. Bununçün 

hətta parlamentə özünü buraxmağı təklif etmiĢdik - belə olsaydı seçkiyə yazda da baĢlaya 

bilərdik. Ancaq parlament razılaĢmadı. Milli Məclis dedi ki, millət vəkilləri bərk dayanıb. Biz də 

zorla etmək istəmirdik, çünki zorla olanda artıq qanunsuz olur. Bu adamlar sonra özləri 

dedilər ki, onda belə olsun - siz bizə vəzifələr verin, iĢ yerləri verin, yaĢayıĢ evləri verin, biz də 

yavaĢ-yavaĢ özümüz səs verək. 

Bunu fəaliyyətdə olan Milli Məclis üzvləri deyirdilər, yoxsa kənarda qalanlar? 

Milli Məclisdə bizim əksimizə olan qrup - keçmiĢ kommunistlər. Bərk dirəĢmiĢdilər ki, biz istefa 

verəndə nə qazanacağımızı bilməliyik. Biz onlara vəzifə, iĢ, ev verməyə razılaĢdıq. Onlar da 

bu zaman razı oldular.  

Bəs niyə parlamenti buraxmadınız? 

Deputatların hamısı razı deyildi axı. Belə razılaĢdıq ki, bunlar iĢləsinlər, avqustda tətilə 

çıxanda buraxılsın. Sonra seçkiyə hazırlıq getsin, oktyabrda da seçki olsun.  

Yeni parlament seçilsəydi bütün problemlərimizin böyük qismi həll olunacaqdı. Dövlət 

quruculuğu oradan baĢlanır - qanunvericilikdən. Qanunvericilik gərək hərtərəfli iĢlənilsin. Bir 

də ki, parlamentə baxanda hər sosial qrup öz adamını orada görməlidir. Hər qrupun, hər 

partiyanın gücü çatacaq bir neçə adamı seçməyə. Hərə öz adamını görəndə bu parlamentin 

məhz onun parlamenti olduğuna inanacaq. 

Hökuməti parlamentə seçilmiĢ partiyaların formalaĢdıracağını nəzərdə tuturdunuz? 

O cür yox. Parlamentin hökumətə dəxli yoxdur. Amerikada olduğu kimi. Orada parlamentə 

adi adamları seçirlər. Hər partiyadan var. Amma hökuməti formalaĢdırmaq onun iĢi deyil. Ġcra 

aparatını, hökuməti bütövlüklə prezident özü formalaĢdırır. Prezident həm dövlətin, həm də 

hökumətin baĢçısıdır. Biz də bu prinsiplə gedəcəydik.  

Sonra da məhkəmə sistemi tam demokratik yolla seçiləcəkdi. Biz rüĢvətlə məhkəmə hakimi 

təyin etməyi aradan götürəcəkdik. Nəticədə nə alınırdı - prezident demokratik yolla seçilib, 

qanunverici orqan demokratik yolla seçilib, nəzarətçi orqan demokratik yolla seçilib. Belə bir 

dövlət istər-istəməz güclü olmalıdır. Bizim son məqsədimiz də elə buydu.  



Konstitusiya Məhkəməsi ideyası vardı? 

Bəli, o da vardı. Hətta bir dəfə dedilər ki, Konstitusiya Məhkəməsinə Tofiq Qasımovu qoyaq. 

Mən dedim ki, adama gülərlər - Tofiq Qasımov hüququ gözəl bilsə də hüquqĢünas deyil. 

Oraya peĢəkar hüquqĢünas gərəkdir. Bax, belə söhbətlər də getmiĢdi.  

Demək, dövlətin yuxarı qədəmələri demokratikləĢir. Bundan sonra keçmək lazımdır aĢağıya - 

bələdiyyə seçkisinə. 

Onu nə vaxta nəzərdə tuturdunuz? 

Ġstəyirdik ki, parlament seçkisi qurtaran kimi, ondan bir-iki ay sonra bələdiyyə seçkisi 

keçirilsin. 

"Dövlət quruculuğu" dedikdə bunları nəzərdə tuturduq. Dövlətin bütün iĢlək mexanizmləri 

demokratik əsaslara söykənməlidir. Bundan sonra dövlət öz-özünə iĢləyəcək.  

Yeri gəlmiĢkən, mühüm bir qanun da hazırlayırdıq - məmurlar haqqında qanun. Türkiyədə və 

baĢqa ölkələrdə sədr də məmur sayılır. Siyasi hakimiyyət dəyiĢir, sədr dəyiĢilmir. Siyasi 

hakimiyyət dəyiĢir, direktor dəyiĢilmir, çünki onu zavod seçib. Yaxud, deyək ki, məktəb müdiri 

dəyiĢdirilə bilməz, onun siyasi hakimiyyətə dəxli yoxdur. Bu məmurlar hər 4 ildən bir 

müsabiqə yoluyla seçilir. Məsələn, bir məktəbin direktorluğuna 10 nəfər ərizə verir, 

müsabiqədən keçən direktor olur. Daha onun siyasi hakimiyyətə dəxli yoxdur. O müəllimin, 

məktəb direktorunun siyasi xadimlərin mənafeyinə qulluq göstərməyə marağı olmur. Burada 

nə cür maraq ola bilər - sədr də, məmur da fikirləĢir ki, siyasi hakimiyyət dəyiĢir - dəyiĢsin, 

mənə dəxli yoxdur. Mən müsabiqəylə gəlmiĢəm. O, özüyçün çalıĢır ki, yaxĢı müəllim olum, 

yaxĢı direktor olum, yaxĢı alim, yaxĢı akademik olum, yaxĢı idarə edim ki, müsabiqədə 4 ildən 

sonra uduzmayım, yenə mən keçim. 

ARTIRMA 

"PeĢəkar məmur və qulluqçu təbəqəsinin yaranması və qorunması dövlətin iĢlək strukturunun 

ahəngdar fəaliyyətinin əsas Ģərtlərindəndir. Respublika rəhbərliyi bu sahədə mühüm addımlar 

atmaq niyyətindədir. [...] 

Prezident Aparatında bu məqsədlə hazırlanan "Dövlət qulluqçuları haqqında" qanun 

layihəsində siyasi və inzibati vəzifələrin bölgüsü nəzərdə tutulmuĢdur. Məqsəd seçkilərdə 

hansı siyasi qüvvənin qələbəsindən asılı olmayaraq peĢəkar məmur və qulluqçuların iĢdən 

kənarlaĢdırılmasına yol verməməkdir. Müqavilə əsasında vəzifə və iĢlərə təyin edilən inzibati 

iĢçilər siyasətlə məĢğul olmayacaqları barədə öhdəlik götürməlidirlər" ("Azərbaycan" qəzeti, 

14 may 1993). 

Bu qanunun nə vaxt qəbul ediləcəyi gözlənilirdi? 

1993-ün sonunda qərar qəbul olunacaqdı, 1994-də bunun həyata keçirilmə mexanizmi 

gerçəkləĢdiriləcəkdi. Bununçün müxtəlif komissiyalar yaradılmalıydı. 



Biz fikirləĢirdik ki, Amerikanın kiçik dövlət modelini Azərbaycanda quracağıq. 

Ancaq, yanılmıramsa, Bəy, nə vaxtsa demiĢdiniz ki, Azərbaycanda iqtisadi qurumçün Ġsveçrə 

modelini götürməliyik? 

Yox, Ġsveçrəni iqtisadi qurumçün deyil, milli münasibətlərçün örnək götürməyin 

tərəfindəydim. Mən bu düĢüncələri həbs olunan zamanlarda yazmıĢdım. Məhkəmədə də onu 

oxudular.  

Ġsveçrəni biz iki xətdə götürürdük. Birincisi, milli münasibətlərdə. Ġsveçrə dövlətində 3 iĢlək dil 

var. Kim hansında istəyir danıĢsın, yazsın. Yəni dillərə azadlıq verilir. Dövlət dili hansı olacaq - 

ona hələ sonra baxacağıq. Bu, çox maraqlıdır. 

Ġkincisi, bitərəflik məsələsində. Biz də qabaqlar istəyirdik ki, Asiyanın Ġsveçrəsi olaq - heç kim 

bizə dəyməsin, heç bir müharibəyə qoĢulmayaq. Bu, çox ciddi problemdir. Bu məsələni mən 

hələ Meydanda qoymuĢdum. Türkmənistan belə bitərəf dövlət oldu. O, bloklara qoĢulmur. 

Sonra fikirləĢdim ki, bu model bizə yaraĢmır - azadlıq mübarizəsi aparırıq, Azərbaycanın 

Güney məsələsi var. Bu model bizə o zaman əl verər ki, Azərbaycan bütöv olsun, sonra onu 

tətbiq edək...  

Nəysə. Rəhmətlik Turqut Özal bizim dövlət quruculuğu planlarımızla tanıĢ olandan sonra 

mənə bir neçə dəfə bunları demiĢdi: sizin seçdiyiniz yol düzdür, bundan əl çəkməyin; biz indi 

görürük ki, o cür qurumlu dövlətlər daha geniĢ qərar qəbul edir, daha fəallaĢır. Biz artıq 

Türkiyəni keçmiĢ formada (Ġngiltərə formasında) qurmuĢduq. Prezident təqribən oradakı kral 

rolunu oynayır, ancaq hər Ģeyi baĢ nazir idarə edir. Ġndi bu quruluĢdan imtina etmək bizə çox 

çətindir - gərək onda bütün strukturları neçə illərə dəyiĢək. Sizsə elə bu baĢdan düz yolla 

gedirsiniz.  

Bunu deməkdə məqsədim odur ki, təcrübəsiz olmağımıza baxmayaraq, dövlət quruculuğunda 

götürdüyümüz xətti çoxları bəyənirdi. Açıq bildirirdik ki, Amerika tipli dövlət qurmaq istəyirik. 

Sadəcə, bizdə parlamentin iki palatası olmayacaqdı - kiçik dövlətdə buna ehtiyac yoxdur. Biz 

dövlət katibi strukturunu ona görə tətbiq etmiĢdik. Gələcəkdə onu inkiĢaf etdirib həm xarici 

iĢlər nazirini, həm də dövlət katibini qovuĢdurmaq niyyətindəydik . Sonra vitse-prezidentlik 

haqqında düĢünürdük. Vitse-prezident seçkilərini bələdiyyə, yaxud parlament seçkiləriylə bir 

yerdə keçirmək olardı. 

1993-də dövlət quruculuğuyla bağlı ən mühüm qərarları qəbul edəcəkdik, yeni parlament, 

bələdiyyələr, məhkəmələr seçiləcəkdi. Qalır, məsələn, məmur məsələsi (o, böyük müsabiqələr 

tələb edir), o da 1994-də yerinə yetiriləcəkdi. 

"Rus ordusunu ölkəmizdən çıxardıq" 

Bəy, bunlar baĢlanılmıĢ çox dəyərli iĢlərdi. Siz indiyədək dövlət quruculuğundan danıĢdınız, 

ancaq baĢqa sahələrdə də bir ildə xeyli iĢ görüldü. Məsələn, Azərbaycanın Milli Ordusu hədsiz 

çətinliklər bahasına təĢəkkül tapmağa baĢladı. 



Mən Meydanda da dəfələrlə deyirdim ki, müstəqil olmaq üçün Azərbaycanın ən əsas iki 

göstəricisi olmalıdır: birincisi - pulu, ikincisi - ordusu. Hətta bir dəfə Polyaniçko mənə dedi ki, 

sən bu Ģüardan əl çək. Mən onu həmiĢə təkrarladım, çünki söhbət adi bir Ģüardan yox, 

dövlətçilik prinsipindən gedir. Ona görə də biz hakimiyyətə gələn kimi puldan və ordudan 

baĢladıq.  

Birinci, pulumuzu buraxdıq. Paralel olaraq ordunu da yaradırdıq. O biri tərəfdən də Rusiyaya 

qarĢı təzyiqlərə baĢladıq ki, ordunu buradan yığıĢdır, sərhəd qoĢunlarını da. Xarici ordunun 

ölkəmizdə olması artıq müstəmləkə olmağımız deməkdir. Xarici ordunu çıxardırsan, öz 

müstəqil ordunu yaradırsan - onun yerinə oturur. Xarici pulu çıxardırsan, öz milli pulunu 

yaradırsan - onun yerində durur. Və olursan müstəqil dövlət.  

Ġndikilər bizi ittiham edirlər ki, ordu quruculuğu 1993-dən, 4 Ġyun qiyamından sonra baĢlayıb. 

Bizim dövrümüzdə ordu quruculuğunda həqiqi vəziyyət necəydi? 

Axı bunu necə deyə bilərlər? Ġttiham edirlərsə ya bu ölkədə yaĢamırlar, ya da, doğrudan da, 

Ģərəfsizlik edirlər. Məhz Heydər Əliyev "Cəbhənin batalyonları" adı altında 33 batalyonu ləğv 

etdirdi. Bu nə deməkdi? Onlar Xalq Cəbhəsinin yox, Azərbaycan Ordusunun batalyonlarıydı. 

Bizim vaxtımızadək, lap bizim dövrümüzdə də həm Cəbhə batalyonları, həm də könüllü 

batalyonlar vardı. Biz könüllü batalyonları ləğv elədik. Mən özüm ləğv elədim ki, nizami ordu 

olmalıdır. "54 min hərbi qüvvə vardı" deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bunun siyahısı 

var, dəftəri var - getsinlər baxsınlar hamısına. Onların heç biri Cəbhənin batalyonu deyildi. 

Sadəcə olaraq, əvvəldən könüllü yaranmıĢdılar, sonradan nizami orduya qəbul olunmuĢdular, 

içlərindəki yaĢlı adamlar da çıxıb getmiĢdilər. Nizami ordudan kənarda bir dənə də batalyon 

yoxdu. Kim nə deyir-desin. 

Biz nəinki ordumuzu və pulumuzu yaratdıq, həm də rus ordusunu ölkəmizdən çıxartdıq. 

Bəzilərinə elə gəlir ki, rus ordusu Azərbaycandan asanlıqla çıxıb. 

Biz nə yaratmıĢıqsa, nə etmiĢiksə hamısı asanlıqla baĢa gəlib - elə-belə baĢ verib, Allah bizə 

göydən yetirib. Ġndi demokratiyadan dəm vuran bəziləri onda deyirdilər ki, azadlığı biz 

almamıĢıq, bizə veriblər. Guya bu xalq havayı yerə Ģəhidlər veribmiĢ, havayı yerə qırğına 

gedibmiĢ!.. 

Siz bu yaxınlarda Əlyazmalar Ġnstitutundakı görüĢdə rus ordusunun çıxarılmasıyla bağlı 

maraqlı faktlar açdınız. Bəlkə bəzi baĢqa Ģeyləri də deyəsiniz? 

Biz hər Ģeydən öncə Azərbaycandakı rus qoĢunlarını imkan olan dərəcədə içəridən sarsıtmağa 

çalıĢdıq. Əsas məsələ bu idi ki, ordu özü içəridən aĢılansın. Gördük ki, onun böyük bir hissəsi 

rusdur, qalanlarsa ukraynalılar, azərbaycanlılar, qazaxlar, qırğızlar, özbəklər və baĢqa xalqlar. 

Biz o xalqların nümayəndələrini baĢladıq dilə tutmağa ki, sən burada niyə xidmət edirsən? 

Onları dağıtmağa baĢladıq. Məsələn, Qazaxıstandan, Qırğızıstandan gələnlər əsgərlikdən 

qaçırdılar. Biz onların biletini alırdıq. Gətirib Bakıda 1-2 gün saxlayırdıq. Bəzən qaçanda paltarı 

da olmurdu. Biz ona paltar, ayaqqabı alıb verirdik ki, çıxıb evlərinə getsinlər. Bizə Ukrayna 

millətçiləri də çox kömək edirdilər. Onların özləri buraya gəldilər. Lpinosun burada çox böyük 



xidməti var. O getdi Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakıda olan batalyonlara girdi. Oradakı yüksək 

rütbəli Ukrayna zabitlərini çıxartdı ki, gedək Ukraynaya, sizə vəzifə verəcəyik - öz rütbənizdə 

qalacaqsınız. Elçibəy də sizə burada müəyyən hədiyyələr verəcək və hətta sizə buradakı 

evinizin pulunu ödəyəcək ki, Ukraynada ev alasınız. Evinizdə hər Ģeylə təmin olunacaqsınız. 

Rus səhər oyanırdı ki, iki polkovnik yoxa çıxıb, gedib. Komandir yox, batalyon qalıb baĢsız. 

Rus əsgərləri də qaçıb dağılıb küçələrə - Bakının küçələri o zaman doluydu rus əsgərləriylə. 

BaĢı açıq, yaxası açıq, nə bilim neyləyən. Bu, həmin ordunun içəridən dağılmasıydı. AĢağını 

da idarə etmək olmur, yuxarını da. Elə bir vəziyyət yaranmıĢdı ki, zabitlər gəlib deyirdilər ki, 

əsgərlər qaçıb gedib, arvadımı yazmıĢam qarovula, o da getmir, məcbur qalıb onun yerində 

dururam, onun da maaĢını alıram. Zarafata salıb deyirdim ki, iki maaĢ alırsan, sənə bəs edər. 

Amma hiss edirdim ki, Rusiyanın BaĢ KəĢfiyyat Ġdarəsi çevrilib mənə qarĢı. Mənə ən azı 4-5 

dəfə terror təĢkil ediblər. 

Bir qəsd də Gəncədə baĢ vermiĢdi... 

Gəncədə lap açıq oldu. 

Onu da onlar təĢkil etmiĢdi? 

Hamısı onların iĢiydi. Bunlar heç, keçib-gedib. Bir vaxt hər Ģeyi açacağam - hansı terror nəylə 

əlaqəliydi, nəydi.  

Sonra mən Yeltsinlə danıĢanda məsələni qəti qoyaraq bildirdim ki, sizin ordunuz 

Azərbaycandan çıxmalıdır, sərhədlərimizi də tərk etməlidir. Yeltsin mənə dedi ki, çıxmayacaq. 

Mən dedim çıxacaq. Gördü ki, mümkün deyil, xahiĢ etdi ki, bu, mədəni formada həyata 

keçirilsin - qırğınla olmasın, heç olmazsa bir-iki il çəksin. Mən də gəldim bu mədəni formaya - 

üç-dörd ayın içərisində baĢa çatdırdım. 

Əbülfəz bəy, ordunun çıxarılmasını Yeltsinlə müzakirə etmək Sizin Ģəxsi təĢəbbüsünüzdü, 

yoxsa dövlətin baĢqa rəhbərləriylə qabaqcadan məsləhətləĢmiĢdiniz? 

Dövlətin baĢqa rəhbərlərinin əksəriyyəti bu məsələnin əleyhinəydi. Mən dedim ki, buna 

gedəcəyəm. Bəli, bu, mənim Ģəxsi təĢəbbüsümdü!  

Mən donanma məsələsində də güzəĢtsiz mövqe tutdum. Dəniz donanması hərbi dəniz 

donanması və mülki dəniz donanmasından ibarətdir. Mülki dəniz donanmasında katerləri də 

nəzərə almaqla 300-dən yuxarı dəniz nəqliyyat, yaxud yük vasitəsi vardı. O saat əlimi onların 

hamısının üstünə qoydum. Elə gəmi vardı gedib qalmıĢdı Murmanskda. Bəli, Azərbaycan 

gəmisi qalıb orada, axtaran da yoxdu. Biri Qara dənizdə ticarət edir - heç gəlməyib, biri qalıb 

Baltik dənizində.  

Bütün bu gəmiləri, katerləri və b. çəkdik gətirdik Azərbaycana, saldıq dəftərə, verdik 

Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin nəzarətinə ki, bunlardan mülki məqsədlərlə istifadə olunsun.  

Bundan sonra baĢladıq hərbi dəniz donanmasına. Buradakı bütün dəniz donanmasında 75 

gəmi vardı - Sovet hökumətindən qalma gəmi. Biz də bundan payımızı almalıydıq. Bunun 



uğrunda mübarizəyə giriĢdik. Mən dedim ki, bizə həmin gəmilərin yarısı qalacaq. Ruslar 

gördülər ki, vəziyyət xarabdır, dedilər ki, onda bəs Qazaxıstanla Türkmənistanın payı necə 

olsun? FikirləĢdim ki, 75'i bölsək təqribən 45'ini onlar götürəcək, 30'unu bizə verəcəklər. 

Ancaq 15'-i bizə, 15'i Qazaxıstana, 15'i də Türkmənistana verilsə, deməli, türk dövlətlərinə 45 

gəmi düĢəcək, onlarda 30 əvəzinə 45 gəmi olacaq. Məhz türk dövlətlərinin xeyrinə olaraq 

beləcə razılaĢdıq. Mən bilsəydim ki, obirilər ala bilməyəcək, heç razılıq verməzdim. Nəysə, biz 

15 əvəzinə 17 gəmi aldıq. Gedib saysınlar, bu saat 17 hərb gəmimiz dənizdədir. 

Yararlıdırlarmı? 

Tamam yararlıdır. Ġçində nasazları vardı, seçib tam yararlıları götürdük, yararsızlar qaldı 

onların özündə - dedik ki, onsuz da, sizdə çoxdur.  

Gəmiləri alandan sonra mən göstəriĢ verdim ki, rus gəmiləri Azərbaycandan çıxmalıdır, Bakı 

buxtasında qalmamalıdır. Bunlar dava-dalaĢ salmaq istədilər. Dedim ki, istəyirsiniz qalanları 

da tutum əlinizdən alım?  

Mənim bu məsələlərdə sərt prezident kimi davranmağım, görünür, sərt hərəkatçı olmağımdan 

irəli gəlirdi. Əslində Ģərait də sərtlik və kəskinlik yeritməyi tələb edirdi - indi kim necə 

düĢünür-düĢünsün. Onlar da elə bundan çəkinirdilər ki, Əbülfəz prezidentdən çox inqilabçıdır. 

Deyirdim elə eləməyin ki, xalqı ayağa qaldırım. Bax, o xalqın gücündən qorxmuĢdular - 

mənim gücüm bundaydı. BaĢqa prezident belə deyə bilməzdi. 

Çox qəribədir, Bəy. Azərbaycanın da, Rusiyanın da mətbuatında dünən də, elə bu gün də 

Sizin qətiyyətsiz prezident obrazınızı yaratmaq istəyirlər. Ancaq bu danıĢdıqlarınız qətiyyətsiz 

adam obrazıyla heç cür uyuĢmur.  

Bir Ģeyi baĢa düĢmürəm - qətiyyətsizdimsə Ġran da, Rusiya da niyə mənə müharibə elan edir? 

Qətiyyətsiz adamla onların nə iĢi var? Fağır adamdımsa o böyüklükdə dövlətlər üstümə niyə 

gəlirdi? Əslində onlara burada fağır adam lazımdır ki, əllərində oynatsınlar.  

Bir Ģer oxumuĢdum gəncliyimdə. ġair öz xalqına yazır ki, bilirsən sənin düĢmənlərin məni niyə 

öldürmək istəyirlər? Çünki səni mən hamıdan çox, dönməzcəsinə sevirəm. Görürlər ki, mən 

dönməyəcəyəm, ona görə məhv etmək istəyirlər.  

Mən də öz xalqımı sevdiyimçün onunla məhəbbətlə davranmıĢam, ancaq onun düĢmənlərinə 

qarĢı barıĢmaz, son dərəcə qətiyyətli olmuĢ, bir çox hallarda hətta açıq risqə getmiĢəm. 

Məncə, xalqın seçdiyi prezident öz xalqına ipək ürəyini, onun düĢmənlərinəsə dəmir əlini 

göstərməyi bacarmalıdır! 

Ġpək ürəkli və dəmir əlli prezident rusların gəmilərini Bakı buxtasından necə çıxardı? 

Dedilər ki, 40 gün vaxt ver bizə. RazılaĢdım. 40 günün tamamında zəng vurdum ki, nə oldu - 

çıxmırsınız? Dedilər ki, hələ hazır deyilik, 3 gün də vaxt ver. Bildirdim ki, elə Ģey yoxdur - bu 

gün çıxacaqsınız! Moskvadan da xahiĢ etdilər ki, heç olmazsa 3 gün də imkan ver. Bu dəfə də 

güzəĢtə getdim. 43 gündən sonra - bizim dediyimiz vaxtda buxtanı tərk etdilər.  



Onlar bəhanə gətirirdilər ki, getməyə yerimiz yoxdur. Dedim HəĢtərxanda yeriniz var. 

Bildirdilər ki, oradakı mülki donanmadır, həmin Ģəhərdə yer olmayacaq. 43 günə 

Mahaçqalada yer düzəldib getdilər. Bəlkə də elə 40 günə hazırdılar, sadəcə, bizim 

qətiyyətimizi yoxlayırdılar. Onu da gördülər. 

"Xarici siyasətimizi onun üstündə qururduq ki, kim bizə dost olacaqsa biz də ona 

dost olacağıq, bu Ģərtlə ki, o həm də demokrat olsun" 

Bəy, xarici siyasət sahəsində bizim hakimiyyət dövründə hansı irəliləyiĢlər olub? 

Xarici siyasət, sadəcə, 5 ölkəyə getdin-gəldin deyil. Xarici siyasətin strategiyası və taktikası 

var. Dostunu və düĢmənini müəyyənləĢdirməlisən - dövlət siyasəti budur; "hamı bizim 

dostumuzdur" prinsipi yanlıĢdır. "Hamının dostu" olan dövlət əldə-ayaqda oynadılır.  

Bizə deyirlər ki, siz Ġrana qarĢı, Rusiyaya qarĢı düĢmənçilik edirsiniz. Deyirik, yox, Rusiya bizə 

düĢmənçilik edir. O, bizə düĢmən kəsilibsə buna necə cavab vermək lazımdır - ağlaya-ağlaya, 

yoxsa yıxılıb-qalxmaqla? DüĢmənlə düĢmənçilik siyasəti yürütməli, ona özünə layiq cavab 

verməlisən. Biz elə güclü xalq deyilik ki, onu-bunu əzək. Biz sadəcə düĢmənlərimizə qarĢı 

mübarizə aparırıq.  

Bəs dostumuz kimdir? Əlbəttə, hamıdan öncə qardaĢ Türkiyə. Tarixən də belə olub. Biz bir 

millət, iki dövlətik. Ona görə Türkiyə Avropaya çıxmaqçün bir ötürücü və nümunə, Avropaya 

yaxınlaĢma yolu və körpü olmalıdır.  

Digər tərəfdən, Avropada Britaniya, Almaniya, Fransa kimi dövlətlər də var ki, onlarla dostluq 

etməliyik. Nəyə görə? Almanlar da uzun müddət rus imperiyasına qarĢı mübarizə aparıblar, 

onlar da parçalanmıĢ xalq olublar və bizim dərdimizi yaxĢı baĢa düĢərlər. Həm də almanlar öz 

sənayesini quran xalqdır. Bu, bir cəhət.  

Bizim yüksək texnikaya ehtiyacımız var. ÇağdaĢ sənaye texnologiyasının ən güclüsü 

Almaniyadadır. O həm davamlı, həm uzunmüddətli, həm də nisbətən yaxındadır. 

Yaponiyadan, ya da Amerikadan gətirəcəksən - yolda nə qədər sınacaq, dağılacaq. Amma 

Almaniyada da neft texnologiyası yoxdur, Amerikada, Ġngiltərədəsə var. Həmin texnologiyanı 

gətirməkçün bu dövlətlərlə yaxınlıq lazımdır. Yoxsa gedib Ġranla müqavilə bağlayaq? O, öz 

neftini çıxarda bilmir, bizimkini necə çıxaracaq? Rusiyanın da müasir texnologiyası yoxdur. 

Neft texnologiyasının baĢında duran Bakıdır. Biz Rusiyadan nə götürə biləcəyik?  

Bunların hamısının arxasında dövlətin böyük iqtisadi maraqları dayanır. Bunlar xarici siyasətin 

ana xəttidir. Çünki Amerikaya bildirsən ki səninlə dost olmaq istəyirəm, deyəcək nə eləyim? 

Gərək izah edəsən ki, səninlə ona görə dost olmaq istəyirəm ki, sən buradan neft çıxarasan, 

mənə neft texnologiyası verəsən, müəyyən demokratik institutların qurulmasına kömək 

edəsən, gələcəkdə məni NATO'ya götürəsən ki, dünya səviyyəsində birdəfəlik təhlükəsizliyim 

təmin olunsun - bu, mənim marağımdır. Sən də neft götürəcəksən, səndən ötrü burada 

kommunikasiyalar qurulacaq və Orta Asiyaya çıxıĢın yaranacaq, burada ən strateji mövqeyi 

ələ keçirəcəksən - bu da sənin marağındır.  



Bax, xarici siyasət belə qurulur. Elə-belə, nağılla iĢ keçmir. Qaldı müqavilə bağlamağa - 100 

yox, 500 müqavilə bağlamaq olar, ancaq gərək onlar iĢləsin axı. Müqavilənin arxasında hər iki 

dövlətin maraqları dayanmalıdır. Yoxsa sən get Amerikaya, de ki, gəl səninlə dostluq 

müqaviləsi bağlayaq - baĢ üstə, insanlıq müqaviləsi bağlayaq - baĢ üstə; sonra da heç bir Ģey 

etməyəcək. 

O vaxt bizim iqtidarı tənqid edirdilər ki, Amerika 907'ci düzəliĢi Elçibəy dövründə qəbul eləyib. 

Ancaq bizdən sonra 4-5 il də vaxt keçib, həmin düzəliĢi nəinki ləğv etməyiblər, hətta üstünə 

Dağlıq Qarabağa birbaĢa yardım da əlavə olunub. Bəs burada Amerikanın hansı marağını 

təmin etmədik? 

907'ci düzəliĢi tətbiq edərkən, ola bilsin ki, Amerikanın baĢqa yolu yoxdu. Nəyə görə? 

Ermənistanla müharibədə Ermənistanı tamam blokadaya salmıĢdıq, onu tamam iflic etmiĢdik. 

Amerikasa bizə müharibə elan edə bilməz, birbaĢa təzyiq edə bilməz. Bu, bizə dolayısı 

təzyiqin bir formasıydı. ĠĢ burasındadır ki, Ermənistan da bizi təcrid etmiĢdi və burada 

Rusiyanın əli vardı. Bizim marağımızdaydı ki, qatarlar Naxçıvana da iĢləsin, Ermənistana da, 

çünki dəmiryolunun bağlanmasını istəmirdik. Ancaq Rusiya onu Ermənistanın əliylə 

bağlatdırdı. Əvəzində biz də Ermənistana gedən baĢqa yolları kəsdik. Qazax - Ġcevan və 

baĢqa maĢın yollarını bağlatdırdıq ki, sən də getmə. Bu da bizim cavab təzyiqimizdi. Amerika 

da onu bizə bağıĢlamadı. Mən o zaman prezident BuĢla danıĢdım ki, bu düzəliĢi niyə qəbul 

edirsiniz? O, mənə dedi ki, onu götürməyə mənim gücüm çatmaz, çünki blokada tətbiq 

eləmisiniz. Biz ədalətli olaraq elan etdik ki, Ermənistanla birgə Naxçıvan da blokadadadır - 

Naxçıvanı da yaddan çıxarmadıq. Bu düzəliĢi götürmək xahiĢimə BuĢ bildirdi ki, bunu 

götürməkçün bir neçə məsələ var. Ən vacibi budur ki, demokratiyanın inkiĢafını belə davam 

etdirsəniz - demokratik parlament seçkisi keçirsəniz məsələ birdəfəlik həll olunar. Biz də 

1993'ün oktyabrında yeni parlament seçkisi keçirməyə hazırlaĢırdıq. 

Heydər Əliyev dövründə parlament seçkisi keçirildi axı. Bəs niyə 907'ni götürmədilər? 

Bu parlament demokratik yolla seçilmədi axı! Ġstəyirsən 10 dəfə seç. Seçkinin özü demokratik 

olmalıdır. Xaricilər də deməlidir ki, demokratik seçildi, biz də onu tanımalıyıq. Ancaq bu 

parlamentsə Heydər Əliyevin siyahısıyla təĢkil edilib. 

Deməli, bizim hakimiyyətimizə beynəlxalq aləmdə inam vardı.  

Bəli, özü də çox böyük inam. 

Bizə gələn məktublardan birində BuĢ mənə belə yazırdı ki, sizin inqilabi demokratiyanızı biz 

müdafiə edirik və bəyənirik. Ancaq çox təəssüf edirik ki, jurnalistlərin birini daxili iĢlər naziri 

döyübdür, bunu da nöqsan kimi qeyd edirik. 

Axı Siz jurnalistin döyülməsinə görə prezident olaraq üzr istədiniz. Amma indi jurnalistin gözü 

çıxarılır, heç kəsin tükü də tərpənmir. 

Bilirlər ki, bunlar demokrat deyillər, ona görə də heç kəs heç nə ummur.  



Nəysə, qayıdaq yenə xarici siyasət məsələsinə. Rusiya da, Ġran da bizə müstəmləkə 

siyasətiylə yanaĢır. Deməli, onlara yox, Avropaya yaxınlaĢmalıyıq. Neçə illərdir demokratik bir 

cəmiyyətə keçmək istəyirik. Ancaq nə Rusiyada demokratiya var, nə də Ġranda. Deməli, biz 

özümüz birbaĢa çıxmalıyıq demokratiyanın beĢiyinə. Buydu xarici siyasətdə dövlətlərə 

yanaĢma sistemi. Sual doğa bilər - bəs baĢqa ölkələrə hansı meyarla yanaĢılsın? Məsələn, 

mən Liviyanın baĢçısı Qəzzafiyə gəncliyimdə müsbət baxırdım - elə bilirdim ki, bu, bir 

inqilabçıdır. Sonra gördüm ki, yox, bu, baĢqa cəmiyyətin adamıdır və qəddar bir insandır. Bir 

neçə dəfə məni Liviyaya çağırdı, dedi ki, nə kömək istəyirsiniz eləyim. Ancaq mən bu 

təkliflərdən imtina etdim, çünki əməkdaĢlıq edəcəyim dövlət gərək demokratik olsun.  

Məni Ġran da, Səddam Hüseyn hökuməti də, Livan da rəsmi səfərə dəvət etdi, ancaq bildirdim 

ki, o cür yırtıcı, irticaçı dövlətlərə getmərəm - bu, mənə yaraĢmaz. Deyək ki, getdim Ġraqa, 

Səddam Hüseyn də məni yaxĢı qarĢıladı. Hətta yardım da etdi. Bəs Səddamın günahsız məhv 

etdirdiyi minlərcə adamın ailələri deməzmi ki, sən də namərd oldun? Bəs onların ah-naləsi 

necə olsun?!  

Deyirlər dövlət siyasətidir. Dövlət siyasəti deyil - hər Ģeydən irəlidə xalq var, insan var, 

humanizm var. Budur ən baĢlıca məsələ! Amma, məsələn, Misirdə də sərt rejim var, ancaq 

orada dünyəvi dövlətdir - qanun var, parlament var, baĢqa demokratik institutları iĢləyir. 

Deyirdim ki, hə, Misrə gedəcəyəm, Ġsrailə gedəcəyəm. Doğrudan da, Ġsraildə güclü 

demokratik cəmiyyət var. 

Siz hakimiyyətə gəlməzdən də Ġsrailə rəğbətiniz vardı. 

Bu rəğbətin kökü nədədir? Hər bir xalq azadlıq mübarizəsi aparır. Yəhudi xalqı da min illərdir 

yurdundan, yuvasından dağılmıĢ haldadır. Ġsrail onun ana vətənidir. Niyə gəlib burada 

məskunlaĢmasın? YaxĢı, gəlib burda məskunlaĢır və deyir ki, bura mənimdir. Sən niyə onu 

məhv etməlisən? 

Axı o, indiki mövcud ərəb torpaqlarını alır. 

Yox, mövcud ərəb torpaqlarını almır, sadəcə, deyir ki, mənim ərazim buradır. Nə cür oldu - 

1948'də elan etdilər ki, Fələstin bir muxtar dövlət, Ġsrail bir muxtar dövlət olaraq ikisi də 

yaĢasın. Fələstin dedi, yox, mən bunu qəbul etmirəm - mən müharibə aparacağam. Onda 

dedilər ki, qoy konfederal dövlət olsun. Gördülər ki, bu konfederal dövlət də baĢ tutmur, Ġsrail 

özünü müstəqil dövlət elan etdi. Uzun müddət baĢladı mübarizəyə, mövqeyini 

möhkəmləndirməyə. Ġsrail SüveyĢ kanalına qədər böyük bir ərazini tutmuĢdu. Ancaq sonra 

qaytardı verdi, ona görə ki, yəni mənim ərazim budur - sən məni tanı, mən də sənin ərazinə 

gəlmirəm. BaĢqa sözlə, yəhudilər öz müqəddəratını təyin edən xalqdır.  

Çoxları deyir ki, yəhudi xalqı islama, xristianlığa düĢməndir. Bu, tamam boĢ fikirdir. O nə 

islamın, nə də xristianlığın düĢmənidir. Sadəcə olaraq, yəhudilər dünya kapitalında həmiĢə 

çox fəal rol oynayıblar. Əllərinə böyük kapital yığıblar. Bir çox ölkələrin kapitalına 

yiyələndiklərinə görə inhisar da bunların əlinə keçibdir. O inhisarı məhv etməkçün yəhudilərə 

qarĢı müharibə elan ediblər. Bunu bir vaxt Ġngiltərə etdi. Sonra Almaniyada elədilər. Təkcə bu 

dövlətlərdə yox, PolĢada, Rusiyada, Çexoslovakiyada da maliyyə yəhudilərin əlindəydi. Elə 



buna görə də onları qırırdılar ki, maliyyələrindən məhrum etsinlər. Bu, sadəcə, bir talandı, 

çünki yəhudilərin əlində min tonlarca qızıl toplanmıĢdı.  

Bu gün Ġran niyə Ġsrailə qarĢı çıxır? O bilir ki, Ġsrail bir dövlət kimi qüdrətə çevrilsə Yaxın və 

Orta ġərqin maliyyəsində əsas aparıcı olacaq. Buna görə də indidən onunla mübarizə aparır.  

YaxĢı, Ġran elə güclü dövlətdirsə niyə xristianlara qarĢı müharibə aparmır? Yəhudilər də bir 

Allahı tanıyır, islam da. Təkallahlılığın özü dinin əsas meyarıdır və islam həmiĢə təkallahlı 

dinlərə hörmətlə yanaĢıb, Kitab əhlinə hörmətlə yanaĢmağı tövsiyə edib. Onda Kitab əhli 

olmayan kommunistlərlə Ġranın dostluğu niyə bu qədər uzun çəkir? - Qur’an nədir, Allah 

kimdir, peyğəmbər kimdir qanmırlar; bəs niyə onlarla dostluq edir? Bunlar hamısı siyasətdir - 

din deyil, məfkurə deyil. Bunlar siyasət xatirinə oynanmıĢ oyunlardır. Allahı tanımayan 

kommunistləri bağrına basıb öpürlər və bu gün də belədirlər. Necə oldu 6 il bundan qabaq 

Moskvada olan dinsizlər? Məsələn, Primakovu (elə bu da yəhudidir) niyə bağırlarına basırlar, 

niyə öpüĢürlər? Bunlar sadəlövh insanları aldatmaqçün təbliğatdır.  

Biz xarici siyasətimizi onun üstündə qururduq ki, kim bizə dost olacaqsa biz də ona dost 

olacağıq, bu Ģərtlə ki, o həm də demokrat olsun. Ona görə harada demokrat varsa biz onların 

yanındayıq, harada diktatura varsa biz ona qarĢıyıq.  

Mənə nə düĢmüĢdü ki, ġimali Koreyanın diktatorunu pisləyim? ġimali Koreya mənə nə edib 

ki? Mənə nə istisi, nə soyuğu? Məhz diktator olduğu üçün! Mən Səddam kimi vəhĢini görəndə 

Stalin kimi qanlı bir diktator yadıma düĢür. Bunlar xalqın baĢını kəsən cəlladlardır. Bunların 

hamısı bir tipdir. Mən eĢidəndə ki Səddam ərəbin dördünün baĢını kəsdi, ərəbin Ģairini 

öldürdü, ərəbin alimini hovuza atıb boğdurdu, Stalin yadıma düĢür - bizim Ģairlərimizi, 

yazıçılarımızı da o, beləcə məhv edirdi. Eyni adamlardır bunlar. Mən onları sevə bilmərəm!  

Mən dövlətin xarici siyasətini bu prinsipə yönəldirdim. Çinlə siyasətimiz soyuqdu. Mən 

deyirdim ki, Çində 40 milyon türk var. Bəs niyə onlara azadlıq vermirsən? Vermirsənsə sənə 

düĢmənəm. Sən mənim millətimi zəlil etmisənsə mən səninlə necə dost ola bilərəm?  

Tehran rejiminə mən niyə düĢmənəm? Çünki 30 milyon Azərbaycan türkünü əzab-iĢgəncə 

içində saxlayır. Mən onunla necə dost ola bilərəm? Millətimin baĢını kəsən adamla dost olmaq 

mümkündürmü? Ona görə də deyirdim ki, bu dövlətlər bizə düĢməndir, onlarla o zaman dost 

olaram ki, mənim millətimə azadlıq versin. Niyə Yaponiyayla iĢim yoxdur? Çünki o, mənim 

türk millətimi əzmir, əsarətdə saxlamır, heç bir yerdə çıxıb demir ki, bu azərbaycanlı belədir, 

bu millətə müstəqillik lazım deyildi. Niyə də dostluq etməyim bu dövlətlə?  

Bir də var bitərəf ölkələr. Onların nə dostluğu, nə düĢmənliyi bəlli olmadığından belələrini 

zamanın öhdəsinə buraxıb müəyyən edəcəyik. Diplomatik əlaqəmiz yaxĢı olacaqsa dost 

olacağıq. Yox, olmazsa elə bitərəf qalacağıq.  

Qəribədir, biz Ermənistanla düĢmənik, müharibə aparırıq. Yunanıstan da Ermənistana 

köməklik edir. Mən onunla - düĢmənimi müdafiə edən bir dövlətlə necə dost ola bilərəm? 

Artıq o, mənim düĢmənimdir. Sadəcə, çalıĢaq ki, düĢmən olmayaq. Buna görə də 

Yunanıstanla mənim münasibətim həmiĢə soyuq olub. Qoy çıxıb desin ki, bizimçün 



Ermənistan da, Azərbaycan da eynidir. Yoxsa bir tərəfi müdafiə edib, o biri tərəfi söyəcəksə, 

türkə düĢmənçilik edəcəksə onunla dostluğum tutmaz.  

Vaxtilə mən Bolqarıstanın əleyhinəydim - bu ölkəni düĢmən kimi tanıyırdım. Son illərdə 

türklərlə düĢmənçiliyi atıb. Onlara imkan yaradıb. Vəssalam, niyə onunla düĢmənçilik 

etməliyik? Türklərlə düĢmənçiliyi yerə qoyubsa buyursun, dostluq edək. Mən Rumıniyaya, 

Bolqarıstana gələcək müttəfiq ölkə, dost ölkə kimi baxıram və gələcəkdə də bu istiqamətdə iĢ 

görməyin tərəfdarıyam. Moldovada vəziyyət çox mürəkkəbdir. Bu ölkədə 140 min qaqauz var 

ki, onların taleyi həll olunmayıb. Bu, keçmiĢ Moldovada beləydi. Zaman-zaman qaqauzlar 

özlərinin məktəblərini açıblar, sərbəst yaĢayırlar, artıq onları tutmaq, döymək, həbsxanaya 

atmaq, "millətçilik etdin" deyən yoxdur. Onlara mədəni muxtariyyət verib, bütün məsələlərdə 

maliyyə yardımı verib. Vəssalam.  

Əbülfəz bəy, belə demək olarmı ki, Siz xarici siyasətə turançılıq ideyalarından yanaĢırsınız? 

Tamamən yox. Bütün xarici siyasətlər milli mənafe baxımından həll edilir.  

Axı Çindəki türk azərbaycanlı deyil? 

Türkdür ki. Mən də türkəm. Turançılığın bura nə dəxli var? Söhbət milli mənafedən gedir. 

Söhbət millətdən gedir. Belə baxaq - almanlar nə üçün Rusiyada yaĢayan 2 milyon almanı 

müdafiə edirlər? 

"Sovet dövründən qalmıĢ sosial psixologiyanı məhv etmək hakimiyyətimizin 

baĢlıca məqsədlərindən birinə çevrilmiĢdi" 

Sosial sahədə ortaya çıxan hansı baĢlıca çətinliklər və qazanılan hansı nailiyyətlər vardı? 

Bilirsiniz, "sosial sahə" deyəndə bizdə, nədənsə, dar çərçivədə düĢünülür. Qocaların, 

tələbələrin və b. təqaüdünün artırılması da sosial sahəyə aiddir, ancaq həmin sahənin bir 

hissəsidir. Bütövlüdə götürdükdə "sosial sahə" tamam baĢqa məfhumdur, çox geniĢ 

anlayıĢdır.  

Bir örnək götürək. Ölkəmizdə hansı xalqlar yaĢayır və bu xalqların bir-birinə münasibəti 

necədir, bu münasibətlər necə qurulmalıdır? Bu, əvvəlcədən milli məsələ kimi tanınıb, onun 

digər tərəfisə sırf sosial məsələdir. Məsələn, biz azsaylı xalqlara mədəniyyət hüququ verdik. 

Yanılmıramsa bu, Sizin azsaylı xalqların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və 

mədəniyyətinin inkiĢafına dövlət yardımı haqqında fərmanınızla oldu? 

Bəli, sonradan da kürd dilində, talıĢ dilində, ləzgi dilində... qəzetlər çıxartdırdıq. Məhz həmin 

qəzetlərə pul buraxdıq. 

Bəy, yeri gəlmiĢkən bir Ģeyi əlavə etmək istəyirəm. Biz 1992-93-də Təhsil Nazirliyində çox 

sürətlə həmin xalqlarçün ibtidai siniflər həcmində "Kürd dili", "Ləzgi dili", "TalıĢ dili", "Tat dili", 



"Udi dili" və b. dərsliklər hazırlatdıq. Həmin dərsliklərin hamısı indi çapdan çıxıb və həmin 

xalqların uĢaqları o kitablardan dərs keçir. 

Siz təsəvvür edin ki, keçmiĢ Sovet Ġttifaqında heç bir dövlət bunu etməyib. Heç bir dövlətdə 

belə Ģey yoxdur. Nə Rusiya bunu eləyib, nə Ukrayna, nə də Latviya, Litva, Estoniya.  

Bu, sosial münasibətlərin millətlərin, xalqların bir-birinə sosial münasibətinin həlledici 

amillərindən birisidir. Demək, məsələn, kürd fikirləĢir ki, bəli, mən özümü sənəddə "kürd" 

yazacağam, kürd dilində qəzetimi oxuyacağam, kürd mədəniyyət mərkəzi açacağam. 

Cəmiyyətin içində xırda və böyük milli hisslər ola bilər. Biz bu tənasübsüzlüyü aradan 

qaldırmağa çalıĢdıq ki, cəmiyyət bir-birini didməsin, bir-birinə uyuĢsun. Bu, sosial ədalətin bir 

Ģərtidir.  

Min illərdir insanların din inancı var. Azərbaycanda da neçə din var. Burada, əlbəttə, aparıcı 

din islamdır. Ġslama qarĢı, ola bilsin ki, xristian müqaviməti də, yəhudi müqaviməti də var. 

Yəhudilərin xristianlara qarĢı da müqaviməti var. Bəs biz Azərbaycanda bunun olmamasıyçün 

nə etməliydik? Mən bi prezident kimi həm məscidə getdim, həm kilsəyə, həm də sinaqoqa. 

Onların ruhaniləriylə və orada ibadət edən sadə insanlarla görüĢdüm, onların ehtiyaclarıyla, 

Allah evlərinin ehtiyaclarıyla maraqlandım. Orada mənə öz problemləri haqqında ağız 

açanlardan köməyimi əsirgəmədim. Bununla onlara baĢa saldım ki, sizə də, dininizə də 

hörmət və rəğbətim var. Prezident fondundan 1 milyon rubl məscidə, 1 milyon rubl da kilsəyə 

buraxdım. Yəhudilərin burada iki sinaqoqu var, çünki iki təriqətləri var. Onlara da 1 milyon 

ayırdım və dedim ki, iki olduğunuza görə pulu da iki yerə böləcəyəm. Beləliklə, hərəsinə 500 

min rubl verdim ki, biri digərindən inciməsin. Və hər ikisinə də ziyarətə getdim. Bununla mən 

öz dövlətimizdəki bütün dinlərə qayğımı göstərdim və sübut etdim ki, Azərbaycanda heç bir 

dini ayrı-seçkiliyə yol verilməyəcək. Sinaqoqdakı çıxıĢımda dəfələrlə xahiĢ etdim ki, siz 

vəziyyətin ağırlığına dözməyib ölkəmizdən çıxıb gedə bilərsiniz, getməyin - sonra peĢman 

olacaqsınız. Bizim ölkədə vəziyyət lap yaxĢı olacaq. Siz bizim vətəndaĢlarımızsınız, sizi həmiĢə 

qoruyacağıq.  

Bütün xarici səfərlərimdə mən özümlə Ģeyxülislamı, pravoslav kilsəsinin baĢ keĢiĢini və 

sinaqoqun böyüyünü aparırdım. Amerikaya din xadimlərini göndərmək lazım olanda onların 

üçünü də göndərdim. Bu hərəkət təkcə Azərbaycançün yox, baĢqa ölkələrə də nümunə 

olacaqdı. Mədəni ölkələrdə dinlərə bu cür sayğıyla yanaĢırlar. Biz müsəlman dövləti 

olduğumuz üçün xarici ölkələrdə haqqımızda pis fikir yaranmıĢdı. Çünki ərəb ölkələrində, 

Ġranda onları sıxıĢdırıblar, kilsələri bağlatdırıblar, yəhudiləri qovublar, sinaqoqlarını qapadıblar 

və s. Biz göstərmək istədik ki, Tanrının göndərdiyi kitabların əsasındakı dinlərə sayğıyla 

yanaĢırıq və heç bir sahədə onlara fərq qoymuruq.  

Bütün bunlar cəmiyyət üzvlərinin bir-birinə yaxınlaĢması üçündü. Bundan sonra gəlir sosial 

məsələlərə təsir edən təbəqələr. 

Nədir bu təbəqələr? Bunlar varlılar və kütləvi yoxsullar təbəqələrindən ibarətdir və bir-birinə 

qarĢı həmiĢə ziddiyyətli mövqedə dururlar. Bu, tarixin sübut olunmuĢ ictimai ziddiyyətidir. Bu 

ziddiyyəti aradan necə götürəcəksən? - Orta təbəqə yaradacaqsan.  



Orta təbəqə nədir? AĢağıdan olan təĢəbbüskar qruplara geniĢ imkanlar yaradırsan və onlar 

ortabab imkanlı, əlində pulu olan orta varlıya çevrilir, tam varlıya yox. Məhz bu orta təbəqəyə 

bəzən "cəmiyyətin qızıl qat"ı deyilir. Nədir bu qızıl qat və o, nəyə lazımdır? Tarix sübut edib 

ki, yoxsullar həmiĢə varlılara çox nifrət bəsləyir. Amma bu orta təbəqə nə yoxsullara aiddir, 

nə də varlılara və o, yoxsulların varlılara qarĢı üsyanının qarĢısını alır. Belə ki, yoxsullara 

müəyyən Ģərait yaradır, onları özünə tərəf çəkir, münasibətləri tarazlaĢdırır. Çünki o 

tarazlaĢdırmasa "qızıl qat" dağıla bilər.  

ARTIRMA 

"Mirmöhsün bəy 1992-ni xatırlayaraq bildirdi ki, ...prezident Əbülfəz Elçibəylə görüĢdüyümüz 

zaman neçə illər qabaq mənə dediyi bu sözləri xatırlatdım ki, Kreml hakimiyyətinin 

Azərbaycan neftçisini iĢlədərək qazandığı 5 manatdan ona 5 qəpik verdiyindən 

Ģikayətlənirdiniz, ancaq indi müstəqil dövlət olan Azərbaycanda da neftçi yenə qəpik-quruĢ 

alır. Əbülfəz bəy tapĢırdı ki, gedin, neftçilərimizin əməkhaqqını nə qədər mümkündürsə 

artırın. Məhz bu göstəriĢ və neftdən gələn gəlirin HALAL xərclənməsi sayəsində neft-qaz 

sənayesi iĢçilərinin əməkhaqqı Azərbaycan tarixində heç vaxt görünməyən səviyyədə artırıldı. 

TutuĢdurmaqçün deyim ki. Əbülfəz Elçibəyin prezident kimi maaĢı 50 min rubldu. Ancaq 

neftçilərin orta əməkhaqqı 40-50 min rubl arasındaydı. ġirkətin (Azərbaycan Dövlət Neft 

ġirkətinin - Ə.T.) prezidenti və mən 62 min manat alırdıq. Dəniz neftçilərinin gəlirisə 

bizimkindən də yüksəkdi, çünki onlarçün çoxlu güzəĢt əmsalları da nəzərdə tutulmuĢdu. Biz 

Sabit bəyin prezident olduğu 1 ildən az müddətdə neft-qaz sənayesi iĢçilərindən ötrü 1.268 

mənzil tikdirərək onlara pulsuz təhvil verdik. Bütün bunlara görə neftçilər fədakarlıqla 

iĢləyirdilər və iqtidara dərin rəğbət bəsləyirdilər (bu rəğbət indiyədək dəyiĢməz qalır)". 

(Ə.Tahirzadə. "Elçi Bəy" kitabı, Bakı, 1999, 182-ci səh.). 

Bəli, orta təbəqəni formalaĢdırırsan və o, cəmiyyətdə bir dəngə, müvazinət yaradır - qoymur 

ki, üsyanlar, fırtınalar baĢ versin. Varlılar yuxarıdan yoxsulları tam soyub əzmək istəyəndə bu 

orta sinif ona imkan vermir. Və nəhayət, o, inhisara qarĢı mübarizədə çox gərəkli vasitədir. 

Həmin mübarizənin binası bugündən qoyulmalıdır. Amerikada inhisara qarĢı böyük qanunlar 

verirlər, çünki vaxtilə elə inhisarlar yaranıb ki, indi onu dağıtmaq çox çətindir. Amma bizdə 

inhisar hələ yaranmayıb - onun çox kövrək cücərtiləri, bir də yoxsul təbəqə var.  

Orta təbəqəni yaratmaqla həm inhisarın qabağını alırsan, həm də aĢağı təbəqədə 

təĢəbbüskara Ģərait yaradırsan, o da fəaliyyətini gücləndirir, keçir orta təbəqəyə. Bu, baĢqa 

mühüm sosial problemdir.  

Orta təbəqənin meydana gəlməsi bu gün də cəmiyyətdə əsas problemlərdəndir. Bu problem 

həll edildikdən sonra keçirsən peĢələr üzrə təbəqələr arasındakı münasibətləri nizamlamağa. 

Məsələn, müəllimlər həkimlərə bir cür, həkimlər hakimlərə, prokurorlara baĢqa cür baxır. Bu 

münasibəti aradan götürmək gərəkdir.  

Bu sosial-iqtisadi problemin həllindən ötrü hökmən böyük islahatlar lazımdır. Biz buna 

baĢladıq maarif islahatından, yəni müəllimlərin, məktəblərin vəziyyətini yaxĢılaĢdırmağa və s. 

çalıĢdıq. Bu sahədə durum yaxĢılaĢmayacaqsa cəmiyyət normallıqdan çıxacaq. Belə 

cəmiyyətin evi yıxılıb. Ġkinci isə həkimlərə, səhiyyəyə keçəcəkdik. Ola bilsin səhiyyə pullu da 



olsun, pulsuz da olsun - ölkənin var-dövləti artdıqca xüsusi xəstəxanalar yaradılır, ayrı-ayrı 

səhiyyə xidməti ocaqları yaradılır. Onların geniĢlənməsinə icazə verəcəksən ki, dövlətin 

himayəsində xüsusi özəlləĢdirmə sistemi geniĢlənsin, səhiyyədə özəl sektor yaransın.  

BaĢqa olduqca önəmli bir sosial problem onunla Ģərtlənir ki, insanlar azad danıĢmaq istəyir. 

Onun həlli üçünsə mətbuat azad edilməli və azad partiyalar yaradılmalıdır. Bilən bilir ki, 

müstəqil partiyaların hamısı bizim vaxtımızda qeydə alınıb. Elə partiyalar və ictimai 

cəmiyyətlər var ki, biz qeydiyyata almıĢıq, indisə qeydiyyatdan çıxarırlar, ləğv edirlər. 

Məsələn, Ġslam Partiyası bizim vaxımızda qeydə alınmıĢdı, ancaq görün indi nə günə düĢdü. 

Bizim dövrümüzdə qeydiyyatdan keçmiĢ Azərbaycan Demokrat Partiyası indi yenidən 

qeydiyyatdan keçirilmir. Xeyriyyə cəmiyyətlərinin çoxuna damğa vuraraq ləğv etdilər, bilə-bilə 

iflasa uğratdılar, çünki inhisar yuxarıdakıların əlindədir.  

Götürək baĢqa sahələrdəki sosial məsələləri. Məsələn, hüquq sistemini. Biz hakimlərin 

seçkisini keçirməyə hazırlaĢırdıq və bu, hüquq sistemində ciddi islahat olacaqdı. 

Prokurorluqda da islahatlar gözlənilirdi - baĢ prokurorluq ləğv ediləcəkdi, çünki ona ehtiyac 

yoxdur. BaĢ prokurorluq insanları istədiyi kimi əzmək, tutmaq, yaxud buraxmaq orqanına 

çevrilməməlidir. Prokuror nədir - dövlət ittihamçısı. Deməli, vəkillə onun hüququ bərabərdir, 

onunkundan artıq ola bilməz. Ancaq bizdə prokurorlar az qala məhkəmələrə öz iradələrini 

qəbul etdirirlər. Onu ya tam götürməyi, ya da bir Ģöbə kimi Ədliyyə Nazirliyinə tabe etməyi 

düĢünürdük. Ancaq hüquq sistemində keçirdiyimiz ən ciddi islahat həbsxanaları Ədliyyə 

Nazirliyinə tabe etdirmək oldu.  

Deyəsən, bu, keçmiĢ Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində ilk təĢəbbüsdü? 

Doğrudur. Bundan sonra sərhəd qoĢunlarını MTN-in tabeliyindən çıxardıq, çünki onun MTN-ə 

dəxli yoxdur - ordu qüvvəsidir, qoy sərhədləri qorusun.  

Bax, bütün bunlar ictimai münasibətlərə təsir edən olduqca əhəmiyyətli sosial amillərdir. 

Məsələn, baĢ prokurorluğun olması bu gün də Azərbaycana bir bəladır. 

Bəy, bütün bu dediklərinizi həyata keçirməkçün nəsə baĢlanmıĢdımı?  

Bununçün islahatlar hazırlanırdı. Onların da gerçəkləĢməsi üçün Milli Məclisdə çoxlu qanunlar 

qəbul edilməliydi. 

Bu məsələ haradasa müzakirə olunmuĢdu? 

Prezident Aparatında buna dair proqram hazırlanırdı. Məsələn, məmurlar haqqında qanunu 

Əli Kərimovla bir qrup hüquqĢünas hazırlayıb. O, yarımçıq qaldı. Bəlkə də qurtarıb, bilmirəm. 

Hər halda, çox ciddi iĢ gedirdi.  

Sosial problemlər içərisində insanların sosial psixologiyasıyla məĢğul olmaq mühüm yer tutur. 

Məsələn, Sovet dövründə belə fikirləĢirdilər ki, niyə filankəsin iki maĢını var? Sizin 

yadınızdadır - biz hakimiyyətə gələndə haqqımızda yazdılar ki, bəylərin əynində cırıq paltarları 

vardı, hakimiyyətə gələndən sonra ikidüymə pencək geyməyə baĢlayıblar, artıq "Mersedes"də 
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otururlar və s. Bu, qüsurlu sosial psixologiyaya örnəkdir. Yəni prezident, baĢ nazir, yaxud 

baĢqa bir dövlət adamı avtobusdamı getməliydi? Cəmiyyətə bunu öyrətmək lazımdır. 

Camaat inana bilmirdi ki, dünən gördüyü bir fəhlə, yaxud adi kasıb balası birdən-birə hansısa 

çox məsul vəzifəyə gəlsin, çünki öyrənmiĢdilər ki, milyonerlərin, prokurorların, raykomların, 

bir sözlə, pulluların uĢaqları vəzifədə otura bilər. Camaat buna alıĢa bilmirdi... 

Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Təsəvvür edin ki, heç kəs inanmırdı ki, adamı iĢə 

rüĢvətsiz qoysunlar. Çoxlu adamlar, məsələn, baĢ nazirdən, nazirdən, yaxud onu vəzifəyə 

qoymuĢ hər hansı baĢqa Ģəxsdən soruĢurdu ki, bəs bu vəzifənin haqqı nə qədərdir? Biləndə ki 

iĢ rüĢvətsiz düzələcək, deyirdilər ki, haqqını götürməsəniz iĢim baĢ tutmayacaq - yəqin məni 

bir-iki aylığa götürürsünüz, sonra çıxaracaqsınız. Biz çalıĢırdıq ki, beyinlərdən bu psixologiyanı 

götürək; bundan ötrüsə həyatda inandırıcı nümunələr göstərmək lazımdı.  

Biz hamıdan öncə icra baĢçılarını rüĢvətsiz qoyduq, ancaq bunun həqiqətən belə olduğunu 

onlar ha desəydi də xalq inanmırdı. Sonra icra baĢçılarından da vəzifəyə qoyduqlarından 

rüĢvət almamağı tələb etdik. Minlərcə adamın özü vəzifəyə qoyulandan sonra inandı ki, yox, 

balam, bunlar doğrudan da almırlar. Bu inam kütlənin arasında yayılmağa baĢladı. Görürdülər 

ki, direktor qoyulub - pul verməyib, müdir qoyulub - ondan rüĢvət almayıblar. Bax, Sovet 

dövründən qalmıĢ bu sosial psixologiyanı məhv etmək hakimiyyətimizin baĢlıca 

məqsədlərindən birinə çevrilmiĢdi.  

Tez-tez soruĢurdular ki, niyə bir adamın iki maĢını var? Bunu həzm edə bilmirdilər. Dəfələrlə 

cavab verirdim ki, məsələn, Amerikada xüsusi təyyarəsi, vertolyotu, gəmiləri, katerləri olan 

adamlar var. Nə olub Amerikaya? Amerika dağılır? Türkiyədə özəl zavodları, fabrikləri olan 

milyarderlər var. Nə olub, Türkiyə dağılır?  

Yəni insanlara bu psixologiyanı aĢılamaq lazımdı ki, dövlət sənə varlanmağa Ģərait yaradacaq; 

təĢəbbüskarsansa buyur, bacarığını göstər, sən də dövlətli ol. Yox, deyəcəksənsə ki mənə elə 

o köhnə maaĢdan verin, gedim yatım, bunda sövdəmiz baĢ tutmayacaq. Bu psixologiyanı 

təlqin edə bilmirdik ki, dövlət xalqa çörək verməz - onun özü çörəyi qazanıb yeməlidir. Dövlət 

sənə çörək biĢirəndir? Dövlət xalqdan aldığı vergiləri onun ehtiyaclarına sərf etməlidir. 

Məsələn, deyək ki, böyük bir sanatoriyanın, xəstəxananın tikilməsi ayrı-ayrı adamların imkanı 

xaricindədir. Dövlət aldığı verginin hesabına onları tikir, verir ki, buyurun, istifadə edin. Buna 

hələlik yalnız dövlətin gücü çatar, gələcəkdəsə, əlbəttə, xüsusi xəstəxanalar tikiləcək. 

Yeri gəlmiĢkən, Bəy, sosial psixologiyamızla bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Siz o 

vaxt kənd təsərrüfatı müĢavirəsindəki çıxıĢınızda demiĢdiniz ki, pambıq yığılıb, məhsul yetiĢib; 

istəyirsiniz yığın, istəyirsiniz yığmayın. Allah verib bu bərəkəti sizə, niyə yığmamalısınız? Bu iĢi 

camaatın öz öhdəsinə buraxmağınızı indi də bir çoxları qınayır ki, prezident niyə zor etmədi?  

Düzdür. Ancaq mən o zaman zor edə bilməzdim. Yəni Ģagirdləri aparıb tarlada ac-susuz 

saxlamaqla yığdırılan pambıqdan pambıq olmaz. Ġməciliklə dövlət qurulmaz. Kütləni aparıb 

iĢlətməklə məhsul olmaz. Hərənin öz iĢi var. Kəndçi pambığı becərib, belləyib, qoy özü də 

yığsın. Sonra da getsin, dövlətdən əməyinin pulunu alsın. Biz o zaman belə də etdik. Ola bilər 

ki, onda 10 min tona yaxın pambıq batdı. Fikir verin, indi istəyirlər zorla yığdırsınlar, ancaq 



bizdən 3 qat az yığıblar. Bunların ağlı gedib sovet dövrünə - hərbi polis diktaturasıdır, 

küçədən, yeməkxanadan camaatı zorla, döyə-döyə aparacaqsan pambıq tarlasına. Bu, qul 

əməyiydi. Bizsə qul tərbiyə etmək istəmirdik. Əksinə, milləti qul olmaqdan qurtarmağa 

çalıĢırdıq. Buna görə də eybi yoxdur - bu gün dövlət 10 min ton pambıq zərərinə düĢə bilər, 

amma bununla o, normal sosial münasibətlər formalaĢdırar. Azad Ģagird pambığa 

getməyərək oturub dərsini oxuyacaq, azad müəllim gündəlik dərsini deyəcək. Hərə öz iĢini 

görəndə kəndçi də pambığı özü yığmalı olacaq, əməyinin də qədrini biləcək. Müəllimin nə iĢi 

var pambıq yığmaqda, taxıl yığmaqda?  

Əməyi düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Biz öncə səhv edərək pambığa az pul qoyduq - 

sovet dövründəkinə nisbətən iki qat az. Amma pambığın müəyyən hissəsi yığılandan sonra 

baĢa düĢdük ki, camaatın marağı azdır. Sonra 1 kilosunun yığım qiymətini 3 qat artırdıq, 

maraq çoxaldı. Amma artıq gecdi - payız bizi yaxaladı. Deməli, artımı əvvəlcədən eləməliydik. 

O zaman Pənah bəylə danıĢdıq ki, pulun qiyməti dəyiĢilə bilər, gəl dollarla hesablayaq ki, 1 

ton pambığın qiyməti, məsələn, 50 dollar olsun; camaat haqqın dəyiĢmədiyini görəndə (onda 

inflyasiya gedirdi) pambığı daha həvəslə yığacaq.  

O zaman müəyyən nailiyyət əldə etdik, amma bir çox yerlərdə maaĢları verə bilmədik, 

yubatdıq, bəzi yerlərdə də pulu alıb qoydular ciblərinə, camaata vermədilər. Bunların hamısını 

tənzimləyə bilmədik - tənzimləyici, nəzarətedici aparatımız yoxdu. Ġkinci ildə onu hökmən 

yaradacaqdıq.  

Biz hakimiyyətə gələndə Azərbaycandan yığılan taxıl onun cəmi 3 ayını görürdü. Biz obiri il 

əkin əkdik, yayda yığanda 6 ayını görəcəkdi. 

"ÖzəlləĢdirmənin qaydası var..." 

Bizim dövrümüzdə bol məhsul olmuĢdu... 

Bəli, üzümüzə gələn ilsə 3 ay da artıracaqdıq - taxılımız ölkənin 9 aylıq ehtiyacını görəcəkdi. 

Üçüncü ildəsə Azərbaycan özü-özünü taxılla təmin edəcəkdi. Bu gərək mərhələ-mərhələ olsun 

- birdən-birə bunların hamısı mümkün deyil. Ġstəyirdik ki, kənd təsərrüfatını özəlləĢdirək. Biz 

onu niyə yubatdıq? ÖzəlləĢdirmənin qaydası var. Torpağın özəlləĢdirilməsi üçün əsas Ģərt 

nədir? Sən kolxozları və sovxozları ləğv edir və özəl təsərrüfata keçirsənsə baĢlanğıcda özəl 

təsərrüfatçının onu iĢlətməyə heç bir imkanı yoxdur. Bəs nə etməli? Birinci, böyük bank 

yaratmaq, pul yığmaq lazımdır ki, kredit verə bilsin, istənilən adam oradan kredit götürsün. 

Digər tərəfdən, böyük texniki baza yaradılmalıdır. Yəni özəl təsərrüfatçının traktor, gübrə və 

b. zəruri Ģeylərə ehtiyacını ödəmək imkanı olmalıdır. Biz məhz bunların hamısından sonra 

islahata baĢlamaq istəyirdik. Baxın, bunlar islahata gediblər, ancaq ortada heç nə yoxdur, 

çünki hazırlıqsızdır. 

Yazıq camaat torpağı geri qaytarmaq istəyir... 

Bu cür olmaz. Torpaq islahatını Avropada yüz yerdə keçiriblər; onların dərsləri var, o 

dərslərdən öyrənilməlidir. Onun Ģərtləri var - torpağı götürürsənsə gəl, məsələn, beĢ illiyə 

kreditini götür, traktorunu götür, gübrəni götür, apar, torpağı ək, becər. Sonra bu qədər 



dövlətə verəcəksən, qalanını da bazara çıxaracaqsan - bunun kimsəyə dəxli yoxdur. Amma 

bazara hökmən məhsul çıxarmalısan, yoxsa torpağı götürməyin nə mənası?  

Bəli, məhsul yarat, qazan. 3-5 ildən sonra da dövlətin kreditini qaytarıb verəcəksən, 

vəssəlam. 5 illik möhlət çox böyük güzəĢtdir. Onu adətən 2-3 il müəyyənləĢdirirlər. Biz 5 il 

nəzərdə tutmuĢduq. 

Torpağı xalqa vermək istəyirdiniz. Bəs sənaye müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi necə 

aparılacaqdı? 

Sənaye müəssisələrinin özəlləĢdirilməsini indi tamam səhv aparırlar. Bunun dünyada gözəl 

nümunələri var. Birinci məiĢət xidməti sahələri - kiçik obyektlər (ayaqqabı dükanı, bərbərxana 

və b.) özəlləĢdirilir. Bunların yiyələri kasıb adamlardır. Oradan baĢlayırlar müstəqil təsərrüfatı 

idarə etməyə. Ġndiyə qədər onun köĢkünü yuxarıdan hansısa bir məmur idarə edirdi, indisə 

özü idarə edir, bilir qazancı nədir, çıxarı nə. Bəlkə gecə də iĢləyəcək - özü bilər. Orada əlinə 

bir az maya gəlir, qazanır.  

Bundan sonra orta səviyyəli dövlət mülkiyyəti özəlləĢdirilir ki, onu kasıblar ala bilsin, varlıların, 

yuxarıda oturan rüĢvətxorların əlinə keçməsin. Məhz buna görə biz öncə evləri özəlləĢdirdik, 

xüsusiləĢdirdik, sonra taksilərin özəlləĢdirilməsi haqqında qanun çıxardıq, daha sonra da 

keçəcəkdik avtobusların, marĢrutların özəlləĢdirilməsinə (filan yoldan filan yola qədər).  

ÖzəlləĢdirmə aĢağıdan olmalıdır ki, yoxsul, yaxud azca pullu insanlar nisbətən varlansınlar, 

iĢdə fəallaĢsınlar. Onların mülkiyyəti almaq qabiliyyəti olmalıdır ki, o, baĢqasının əlinə 

keçməsin. Bundan sonra orta təbəqə yaranır və iri müəssisələrin özəlləĢdirilməsi mərhələsi 

baĢlayır. Amma elə böyük müəssisələr (məsələn, ağır sənaye, neft sənayesi müəssisələri) var 

ki, onları tam özəlləĢdirmək mümkün deyil, yoxsa dağılıb gedər, buna görə də onların ən azı 

20-25 faizi dövlətin əlində qalmalıdır. Neft maĢınqayırmasını necə özəlləĢdirəsən? Bu mümkün 

deyil axı - özəlləĢdirib kimə verəcəksən? Gərək orta təbəqə yarana, sonra o, müəyyən qədər 

Ģərik ola bilər.  

Səhmdar cəmiyyətlər də. 

Bəli, səhmdar cəmiyyətlər də dövlətlə Ģərik ola bilər, amma səhmdar cəmiyyətə 49 faiz 

verilməli, dövlətə 51 faiz qalmalıdır. 

"Həyatımın ən ləzzətli anları testə görə sadə vətəndaĢların bitməz-tükənməz 

təĢəkkürlərini eĢidərkən olub" 

Bəy, bizim hakimiyyət dövründə elm, təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sahələrində hansı 

islahatlar aparılmıĢ və hansıları aparmaq nəzərdə tutulmuĢdu? Ümumiyyətlə, bunlarda hansı 

nailiyyətlər qazanılmıĢdı? 

Özüm o zaman gördüm və duydum ki, Sovet imperiyası dağılanda ən çox zərər çəkən elm, 

təhsil və mədəniyyət oldu. Hər bir hökumət özünü qorumaqla - hərbi qüvvə yaratmaqla, daha 

nə bilim nəylə məĢğuldu. Amma elm, təhsil, mədəniyyət buraxılıb baĢlı-baĢına. 



Bir də səhiyyə. 

Bəli, səhiyyə də. Bu sahələr keçmiĢ sovet sistemiylə qurulub. Demirəm ki, onlar çox yüksək 

səviyyədəydi, yaxĢıydı, ancaq dağılırdı. Niyə dağılırdı? Birincisi, artıq dövlətin bu sahələrə 

nəzarəti itirdi. Buna da çoxlu səbəblər tapmaq olar, məsələn, Azərbaycanda müharibə gedir, 

hərbiyə hədsiz pul xərclənir, ona görə də elm, təhsil və mədəniyyətə az vəsait qoyulur. Bu, 

dövlətin uduzmasıdır.  

Mən bildim ki, Sibirdə Akademiya artıq dağılır; bu Akademiya SSRĠ-də ikinciydi. Saxlaya 

bilmirdilər. Nəinki Sibirdən, hətta Moskvanın özündən alimlər çıxıb gedirdilər, çünki bu alimlər 

keçmiĢdəki kimi 100 manata iĢləmək istəmirdilər. Ona görə də Moskvanın tibb elmləri 

namizədi gedib Amerikada masacçı iĢləyirdi, çünki Amerikanın masacçısı Moskvanın elmlər 

namizədindən çox pul alır.  

Vəziyyət bu cürdü - insanlar daha 100 manata, 1000 manata iĢləməyi bacarmırdılar, iĢləyə 

bilməzdilər. Və bu Ģəraitdə hökmən mədəni dəyərlər itəcək, dağılacaqdı. Onları qorumaqçün 

islahatlara baĢlamaq lazımdı. Bəs biz bununçün nə etdik? Hər Ģeydən öncə, təhsildə islahat 

apardıq. Bunda Siz özünüz də yaxından iĢtirak etdiniz, ona görə vəziyyəti gözəl bilirsiniz. Bu 

islahatın nəticəsində təhsilimizi nəinki məhv olmağa qoymadıq, əksinə, onu xeyli inkiĢaf 

etdirdik.  

Ġlk addım kimi təhsil qanunu qəbul edildi. 

Həmin təhsil qanunundan məqsəd keçid dövründə təhsili dağılmaqdan saxlamaq, tənəzzülün 

qarĢısını almaqdı. Bu, bir hissəydi.  

Ġkinci mərhələdə təhsilimiz milliləĢməliydi. Bununçün də gərək yeni dərsliklər buraxılaydı. 

BaĢqa sözlə, təhsilin məzmunu dəyiĢməliydi.  

Bəli. Əvvəllər buraxılmıĢ kitablardan istifadə etmək olmazdı. "Moskvam, Qızıl meydanım" 

oxuyan Ģagird deyəcək ki, Moskva bizim qanımızı töküb, indi yenə Moskva əzbərləyək?! 

Köhnə məzmunu dəyiĢdirməkçün hökmən yeni dərsliklər yazılmalı və nəĢr edilməliydi. Bunlar 

da çoxlu pul tələb edirdi. Ümumilikdə təhsilə sanballı vəsait qoyulmalıydı. Siz özünüz 

deyirsiniz ki, bir ildə 80-dən artıq dərslik hazırladıq.  

Bəli. 7 humanitar fənn üzrə yeni proqramlar və onların əsasında 60-dan çox bütünlüklə yeni 

dərslik yazdırdıq, ümumən götürdükdə isə bir ildə 90-a yaxın yeni dərslik hazırlatdıq. Amma 

bu iĢi görməyə pulu məhz Siz vermiĢdiniz. Yadınızdan çıxmayıbsa mən təhsil nazirinin müavini 

kimi Ģəxsən Sizə iki dəfə müraciət edib bir dəfə 50 milyon, ikinci dəfəsə 60 milyon - üst-üstə 

110 milyon manat faizsiz kredit aldım və bu vəsaitlə həm dərslikləri yazdırdıq, həm yeni və 

güclü "Öyrətmən" nəĢriyyatını meydana qoyduq, həm də dərsliklərin nəĢrindən ötrü kağız 

aldıq, maddi-texniki baza yaratdıq. Bütün bunlar Ģəxsən Azərbaycan prezidentinin, yəni Sizin 

təhsilə ürək yandırmanızın sayəsində mümkün oldu. Özü də, Siz həmin pulu verəndə, ilahi, 

dövlət nə qədər ehtiyac içindəydi! Bəy, bunu da Sizə xatırlatmaq istərdim ki, yeni proqram və 



dərsliklərin, xüsusən "Azərbaycan tarixi"nin yazılmasının gediĢiylə daim Ģəxsən maraqlanır, bir 

tarixçi kimi də öz tövsiyələrinizi bizdən əsirgəmirdiniz...  

Axı bu, dövlətin ən mühüm iĢiydi! O, bu iĢi hökmən görməliydi. Siz də sağ olun ki, bizi 

tələsdirdiniz.  

Nə olsun ki? Biz tələsdik və tələsdirdik, ancaq bizdən sonra təhsilə yağı malı kimi yanaĢdılar. 

Ġndi maarif sistemi ağlar gündədir. Ġstər orta, istər ali məktəblərdə dərs keçilmir, onların 

hamısında rüĢvət epidemiya kimi yayılıb. Hətta özəl məktəblər də rüĢvət mənbəyinə dönüb, 

onlar kommersiya ocağına çevrilib. Yadınızdadırsa özəl məktəblər ilk dəfə bizim dövrümüzdə 

qeydə alındı. Onlardan birinin rektoru bu yaxınlarda mənə deyir ki, sizin vaxtınızda 

qeydiyyatdan elə asan keçdim ki - nazir müavini Ədalət Rəhimli məndən qara qəpik də 

almadı - bu haqda onun yanında heç söz açmaq da olmazdı, ancaq BUNLAR məni soğan kimi 

soyublar, yenə də istəyirlər, daha gücüm çatmır, borc almalıyam...  

Yadınızdadırmı, Bəy, 1996-nın mayında Kələkidə mənə dediniz ki, Prezident fondunda mənim 

10 milyon dollar pulum vardı. Bilsəydim ki, belə iĢləyəcəksiniz, o pulu verərdim sizə? 

Bilsəydim ki, qəpik-qəpik yığdığımız həmin pulun aqibəti belə qurtaracaq, o 10 milyon dolları 

təhsil, mədəniyyət, elm və səhiyyə iĢçilərinə paylayardım ki, gedin, problemlərinizi həll edin. 

Ümumiyyətlə, təhsillə məĢğul olmağı mən ən savab iĢlərdən sayıram. Türkiyədəki çıxıĢlarımın 

birində demiĢdim ki, mən bu gün prezident olmasaydım milli eyitim bakanı - maarif naziri 

olardım.  

Atatürk də belə demiĢdi. 

Bəli, əsas məsələ budur - maarifi olmayan ölkədə heç Ģeydən danıĢmağa dəyməz. 

Bəy, sözünüzün qüvvəti, mən 1993-də Türkiyədə olarkən dövlətin büdcəsiylə maraqlandım və 

yaxĢı mənada heyrətə gəldim - 64 trilyon lirə (onda 1 dollar 9 min lirəydi) təhsilə ayrılmıĢdı, 

43 trilyon lirə ölkənin müdafiəsinə. Deməli, Türkiyə dövləti təhsili hətta müdafiədən də üstün 

tuturmuĢ!  

Əlbəttə, millətin gələcəyini düĢünən dövlət məhz belə də etməlidir. 

Biz də əslində bu yolu tutmuĢduq. Təhsil qanununa əsasən, bu sahəyə dövlət əməlli-baĢlı 

yardım etməli, pedaqoji iĢçilərin maaĢı xeyli artırılmalı, müəllimin dərs yükünə aid saatların 

sayı azaldılmalı, eyni zamanda, Ģagirdlərin sayı çox olan siniflər bölünməliydi və s.  

Nə yaxĢı ki, bunlar yadınızda qalıb. Ancaq yəqin onu da unutmamısınız ki, biz müəllimlərə 

neçə-neçə baĢqa imtiyazlar da verdik. Məsələn, onlarçün taksidən savayı bütün nəqliyyatı 

pulsuz etdik. 

Gördük ki, qanunda nəzərdə tutulanları ödəməyə büdcədə pul çatmır, onun yarısını ayırdıq. 

Dedik ki, yarısını da 6 aydan sonra verəcəyik. Parlamentdə də bu cür razılaĢdıq. 



Ġndi nə həmin təhsil qanunundan bir Ģey qalıb, nə də o imtiyazlardan. 

Biz təhsilin strateji əhəmiyyətini və müəllim Ģəxsiyyətinin cəmiyyətdəki rolunun önəmliliyini 

sələflərimizdən də, xələflərimizdən də yaxĢı dərk edirdik, çünki özümüz bu mühitin 

yetiĢdirməsiyik, ona görə də düĢünürdük ki, müəllimi maddi və mənəvi baxımdan elə 

dəstəkləmək lazımdır ki, hətta dövlətin cibinin boĢalması hesabına da olsa gərək onun 

cəmiyyətdəki nüfuzu nəinki itməsin, əksinə, daim yüksəlsin ki, o, millət balalarına ürəklə dərs 

keçsin, savad öyrətsin. Məqsədimizin ana xətlərindən biri buydu.  

Tətbiq etdiyimiz yeniliklərin gerçəkləĢməsi bizə hədsiz maddi-mənəvi-psixoloji çətinliklər 

bahasına baĢa gəlsə də dövlətin və xalqın mənafeyini üstün tutaraq onlardan geri çəkilmirdik. 

Məsələn, ən mühüm yeniliklərimizdən biri olan testlə qəbul imtahanlarının tətbiqini götürək.  

Test imtahanlarını meydana çıxarmaq sadə məsələ deyildi. Onun mühüm bir ictimai-sosial 

təyinatı vardı - qəbul imtahanlarında rüĢvətin qabağını almaq və "ali məktəbə yalnız biliyin 

gücünə qəbul olunmaq mümkündür" psixologiyasını Azərbaycan vətəndaĢına aĢılamaq.  

"Kimin arxası, pulu varsa tələbə olacaq, kimin yoxudursa bayırda qalacaq" əminliyi millət 

balalarının oxumağa, savadlanmağa həvəsini öldürür, millətə sağalmaz zərbə vurur. Biz 

savaddan baĢqa bütün imtiyazları aradan qaldırdıq və test imtahanlarını birbaĢa prezidentin 

nəzarətinə keçirdik. Burada hər hansı saxtakarlıq etmək mümkün deyildi - belə bir Ģey 

olsaydı, deməli, onu mən etməliydim.  

Bizim nazirlikdəki bir çox iĢçilərin uĢağı kəsilmiĢdi. 

Prezident Aparatında da eyni vəziyyətdi. Amma həbsxanada olan Vaqif Hüseynovun qızı ali 

məktəbə daxil olmuĢdu. Özləri də inanmırdılar. Sonra atası demiĢdi ki, onun qəbul olmasının 

sevinci mənə bəsdir - fikirləĢirdim ki, onu Moskvada aparıb oxudacağam, amma bir qəpik də 

xərc çəkmədən özü girib oxuyur.  

Deməli, biz öz biliyinə inam psixologiyasını bərqərar etdik. Bununla da cəmiyyətdə müəyyən 

dərəcədə sosial rahatlıq, ahəngdarlıq yaratmağa nail olduq. Adamlar eĢidəndə ki Prezident 

Aparatında yüksək vəzifəli Ģəxslərdən birinin qardaĢı, birinin uĢağı məktəbə girə bilmədi, bu, 

on minlərcə insanı cəmiyyətdə ədalətin mövcudluğuna inandırdı. Düzdür, sovet rejiminin 

yetiĢdirməsi olan hələ xeyli adam birdən-birə bu gerçəkliyi həzm edə bilmir, bizi Don Kixot 

sayırdı, hətta ağlımıza Ģübhə edənlər də vardı. Ancaq biz heç nəyə fikir vermədən cəmiyyətə 

sübut etmək istəyirdik ki, seçdiyimiz yol yalnız onun rifahına aparır.  

Ədalət bəy, tam səmimiyyətlə deyirəm - həyatımın ən ləzzətli anları testə görə sadə 

vətəndaĢların bitməz-tükənməz təĢəkkürlərini eĢidərkən olub. Axı tələbə vaxtımda da, 

universitetdə müəllim iĢləyəndə də (yeri gəlmiĢkən, onda da məni rüĢvət almadığıma görə 

qınayanlar vardı) ali məktəblərdəki rüĢvətxorluğun xalqa necə sağalmaz yaralar vurduğunu 

görüb içimdə qovrulur, onu aradan götürmək yollarını düĢünürdüm. Tale elə gətirdi ki, bu 

bəlanı yox etmək Ģərəfi özümə nəsib oldu; mən bundan rus qoĢunlarını Azərbaycandan 

çıxarmağım qədər qürur duyuram!  



Bəy, gülməlimi, ya ağlamalımı bir Ģey söyləyəcəyəm Sizə. Ali məktəb müəllimləri testdən 

sonra rüĢvət almaqdan məhrum oldular və bundan açıq-aĢkar narazı qaldılar; buna görə də 

onlar bizim iqtidarı bəyənmirdilər. Hətta belə fikir yayılmıĢdı ki, Elçibəy iqtidarını ali məktəb 

müəllimlərinin qarğıĢı yıxdı. 

Nəhayət, nə oldu? Həmin müəllimlərin də, valideynlərin də (hətta uĢağı məktəbə qəbul 

olunmayanların da) çoxu razı qaldı ki, əĢi, qabaq gedib ona-buna yalvarırdıq, uĢağın girib-

girməyəcəyini də bilmirdik. Ġndi dəqiq bilirik ki, yalvarmaqdan bir Ģey çıxmayacaq. Canımız da 

rahatdır - uĢaq bizim yanımızda, biz də uĢağın yanında gözükölgəli deyilik. Qoy getsin, 

oxuyub qiymətini alsın.  

Burada baĢqa bir psixoloji amil də var - sən uĢağını pulla qoyurdun, tutaq ki, universitetə, 

mənimsə pulum yoxdur; uĢağım üzümə qabarır ki, sənin pulun olsaydı mən də gedib 

oxuyardım, halbuki savadsızın biri girdi, mən qaldım küçədə. Yəni haqq-ədalət bərpa 

olunanda insanlar əvvəl-əvvəl ona etiraz etsələr də tezliklə ona alıĢırlar.  

Bəli, haqq-ədalət öz yerini çətinliklə tapır, tapandan sonrasa cəmiyyət rahatlanır. Biz təhsili 

bunun üstündə qurmağa çalıĢırdıq. Ancaq, çox təəəssüf ki, qoyub getdiyimiz test indi məhv 

edilir, rüĢvətin mərkəzləĢdirilmiĢ mexanizminə çevrilir; testdən qabaq əsas rüĢvət rektorlara 

və onlardan yuxarılara çatırdısa ortada institut müəlliminə də bir Ģey düĢürdü, bizdən sonrakı 

- indiki testdəsə rüĢvət yalnız hakimiyyətin yüksək zirvəsində dayanan bir neçə Ģəxsin əlində 

cəmləĢir.  

Biz testin tətbiqindən sonra ali məktəb müəllimlərinin vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaqçün müəyyən 

tədbirlər gördük. Ancaq elmi iĢçilərin, Akademiya əməkdaĢlarının maaĢları hələ çox azdı, 

onların dolanıĢığına çatmırdı. 

Alimlərdən xaricə gedənlər çoxalmıĢdı. 

Alimlərdən gedənlər də vardı - maaĢları tələbatlarını ödəmirdi. Ancaq biz Akademiyaya dair 

ayrıca islahat hazırlamıĢdıq. Birinci variantı Prezident Aparatı iĢləmiĢdi, ikincini mənim 

xahiĢimlə Akademiyanın prezidenti Eldar Salayev hazırlatmıĢdı. Ġstəyirdik ki, Akademiyada 

yığıncaq keçirək, hər iki layihəni yan-yana qoyaq, ortaq nöqtələrini tapaq, nə xeyirdirsə onu 

qəbul edək, həmin proqramı həyata keçirək.  

Amma camaat arasında, hətta mətbuatda da yayırdılar ki, bəylər Akademiyanı dağıtmağa 

çalıĢırlar. 

Qətiyyən elə deyildi. Biz əsaslı islahat keçirmək istəyirdik. Mən söz vermiĢdim ki, 

Azərbaycanda "müxbir üzv" sözü götürüləcək. Dünya akademiyalarında müxbir üzvlük 

yoxdur, bu, sovet elm sisteminin təzahürüdür. Biz nəzərdə tutmuĢduq ki, bütün müxbir 

üzvlərimizi (onlar 100-ə yaxındı) akademik edəcəyik, onları çox yüksək maaĢla və hər birini 

Ģəxsi maĢınla təmin edəcəyik. Xarici ölkələrdən kitab və baĢqa ədəbiyyat almaqçün də hər 

akademikə maaĢdan əlavə ildə 200-300 dollar pul verəcəkdik. Bir də alimlərin ev məsələsini 

həll etməyi düĢünürdük. Bütün Azərbaycan bilir ki, bizə qədər alimlər Akademiyanın 

yataqxanasında 10 illərlə yaĢayıblar. 



Mənim özüm 10 il yaĢamıĢam. 

Özü də ailəylə. Biz həmin vaxt birinci dəfə, səhv etmirəmsə, 40-dan artıq alim ailəsinə pulsuz 

ev verdik. 

Bəli, diplomatlar üçün tikilmiĢ evi verdiniz onlara. 

Mübahisə edənlərə dedik ki, tələsməyin, təzə bina tikirik, sizin hamınızı həmin evə 

köçürəcəyik. Yataqxanada bir alim ailəsi də qalmayacaq. (Orada yalnız subay aspirantlar 

yaĢayacaqdı). Bunların hamısı göz qabağındadır. 

Amma onlar bizdən sonra orada qaldılar. 

Bizdən sonra bu proses davam etmədi. Bu tədbirlərdən məqsədimiz Akademiya sistemini 

qorumaqdı. 

Halbuki bizim dövrdə baĢ nazir olmuĢ Əli Məsimov kimi yüksək səviyyəli bir siyasi xadim və 

elmi mütəxəssis də bu gün həmin yataqxanada yaĢamağa məcburdur. 

Bəli, bu, çox ibrətamiz faktdır. 

Mənim Akademiyayla bağlı bir planım da vardı - Əlyazmalar Ġnstitutuna ayrıca bina tikdirmək. 

Bununçün pul axtardıq, tapandan sonra yeri müəyyənləĢdirmək üstündə çalıĢdıq. Rəhmətlik 

Cahangir Qəhrəmanovun vaxtında düĢünürdük ki, bu binanı indiki "Azərbaycan" nəĢriyyatının 

arxasında - dağın döĢündə, hərbçilər yaĢayan binalardan bu tərəfdə tikək, çünki onun altı 

baĢdan-baĢa daĢdır. DaĢlar doğranacaq, əlyazmalar aĢağıda yerləĢdiriləcəkdi ki, quru 

saxlansın. Ev uçur, yanır, amma o yer yanmır. 

Ermənilərin Əlyazmalar Ġnstitutu - Matenadaran da elədir. 

Bəli, əlyazmalar bütün dünyada elə qorunur.  

Nəysə, mən getdim, institutun yerini də müəyyənləĢdirdim, pulunu da hazırladım. Tikintinin 

layihəsini yaratmaq üstündə baĢ sındırırdıq ki, hakimiyyətimizi devirdilər. Payızda o iĢə 

baĢlayasıydıq.  

Bu tədbirlərdən məqsəd milli elmimizi qurmaqdı.  

Biz mədəniyyəti də unutmamıĢdıq. Məsələn, Azərbaycanda böyük orkestr var. Moskvada 

orkestr dağıldı - hamısı çıxdı getdi xaricə. Mən dedim ki, bizim orkestr dağılmamalıdır. Cəmi 4 

nəfər xaricə getdi, onlar da baĢqa millətlərdəndir. Qalanların hamısının maaĢını artırdım. 

Səhnəyə layiqli çıxmaqçün paltarlar alınmasına pul buraxdım. Dedim ki, səhnə paltarlarını 3-4 

dəst tikdirin, hansında istəyirlər çıxsınlar.  

Bir sıra mədəniyyət xadimləri heç bir partiyada olmadıqlarına, partiya mahnıları 

oxumadıqlarına görə onlara fəxri adlar vermirdilər: Qədir Rüstəmov, Flora Kərimova, Alim 

Qasımov, Səkinə Ġsmayılova, Afaq BəĢirqızı və b. Bunlar elə yüksək Ģəxsiyyətli sənətkarlardır 



ki, medaldan, ordendən, addan ötrü heç vaxt heç bir qapını döyməzlər, buna rüĢvətlə nail 

olmağısa ağıllarına belə gətirməzlər. Əslində onlar maddi baxımdan imkanlı deyillər. Bu böyük 

sənətkarların ən dəyərli sərvəti xalq sevgisiydi - onları hamımız sevirdik. Ancaq onları fəxri 

ada layiq görmürdülər. Hakimiyyətimiz dövründə onlardan savayı universitetin, baĢqa ali 

məktəblərin təhsildə neçə illər külüng çalmıĢ müəllimlərinə, ölkənin həqiqətən dəyərli 

alimlərinə əməkdar elm xadimi adı verdim. Onların adını saymaq istəmirəm - deməsinlər ki, 

minnət qoyur. Çox qəribədir ki, ömrü boyu partiyayçün oxuyan və nə bilim hansı yollarla ad 

alanlar bunlara nifrət edirdilər; səbəbi buydu ki, biz pulumuzu verib almıĢdıq, bunlar havayı 

aldılar.  

Mədəniyyət birxətli yox, çoxsahəlidir. Onun bütün sahələrinə az-çox maliyyə yardımı ayırmaq, 

dövlət qayğısı göstərmək istəyirdik. Məsələn, tək bir misal çəkim - xarici ölkə nəĢrlərini əldə 

etməkdən ötrü M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanasına Prezident fondundan 5 min ABġ 

dolları vəsait ayırmıĢdıq.  

Biz Azərbaycan tarixinin yazılmasını tələb etdik. Artıq ciddi söhbətlər gedirdi ki, Azərbaycan 

tarixi yenidən yazılacaq. 

Orta məktəblərçün yazıldı, Bəy. 

Bir də ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin araĢdırılması problemini qoymuĢduq. Təkcə Quzey 

Azərbaycan yox, Bütöv Azərbaycan ədəbiyyatı, Bütöv Azərbaycan mədəniyyəti kompleks 

halda öyrənilməliydi, bütövlükdə tədqiq edilməliydi. Bununla bərabər, ümumi türk 

mədəniyyəti öyrənilməliydi. Biz üzümüzü Avropaya tutsaq da Asiya mədəniyyətini və türk 

mədəniyyətini öyrənməliydik.  

Mədəniyyətə yeni baxıĢ lazımdı ki, o, dövlətin əlində təzyiq, yaxud təbliğat alətinə 

çevrilməsin. Mən bütün yubileylərdə iĢtirak etmiĢəm. Qara Qarayevin yubileyini, Fikrət 

Əmirovun konsertlərini və b. keçirdik. Hansında görmüsünüz ki, bir adam durub desin ki, 

yubileyləri təĢkil etdiyinə, özü də Ģəxsən burada iĢtirak etdiyinə görə prezidentimizə təĢəkkür 

edirik? 

Filarmoniyada olarkən mən, dövlət katibi Pənah Hüseynov, humanitar məsələlər üzrə müĢavir 

Rafiq Ġsmayılov keçdik otağa, mən mədəniyyət xadimlərimizin hamısına dedim ki, Prezident 

fondunda 10 milyon dollar var və bunu ancaq elm, mədəniyyət, təhsil və səhiyyəyə 

xərcləyəcəyəm. Pənah bəy də dedi ki, yalnız Bəy yox, biz də əlimizdən gələn köməyi 

Mədəniyyət Nazirliyinə edəcəyik. Onlar da "çox sağ olun, bundan çox razıyıq" dedilər. Sonra 

P.Bülbüloğlu muzeylərin qorunmasıyla bağlı nəsə yazıb gətirdi, ona da vəsait verdik. 

 

 

 

 



ARTIRMALAR 

I. Azərbaycan mədəniyyət, incəsənət və mətbuatını inkiĢaf etdirmək məqsədiylə Azərbaycan 

prezidenti Əbülfəz ELÇĠBƏY aĢağıda adları çəkilənlərə Prezident fondundan birdəfəlik yardım 

ayırmıĢdır: 

Azərbaycan Ensiklopediyası - 5 milyon rubl, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestri - 3 milyon rubl, "Qobustan" toplusu - 0,5 milyon rubl, "Ədəbiyyat qəzeti" - 0,5 

milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrı - 4 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Opera və 

Balet Teatrı - 4 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı - 3 milyon rubl, Gənc 

TamaĢaçılar Teatrı - 2 milyon rubl, "Yuğ" Dövlət Teatrı - 0,5 milyon rubl, Marionet Teatrı - 

0,5 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı - 0,5 milyon rubl, "Türkologiya" jurnalı - 0,5 

milyon rubl, Bakı Xoreoqrafiya məktəbi - 1 milyon rubl, respublikada yaĢayan milli azlıqların, 

azsaylı xalqların və etnik qrupların mədəniyyətini inkiĢaf etdirməkçün - 5 milyon rubl = 30 

milyon rubl ("Azərbaycan" qəzeti, 31.03.1993). 

II. "Ġqtisadi islahatlar dövründə mədəniyyət və incəsənətə dövlət himayəsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz ELÇĠBƏYĠN 16 aprel 1993 tarixli 

sərəncamından 

"Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapĢırılsın ki, bir ay müddətində: 

1. Mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində çalıĢan yaradıcıların qonorarının artırılması 

və yaradıcılıq ittifaqları xətti ilə mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət iĢçilərinə, yazıçılara 

verilən qonorardan gəlir vergisindən baĢqa digər ödənclər tutulmaması məsələlərini nəzərdən 

keçirib müvafiq qərar qəbul etsin; 

2. Yazıçılar Birliyinin orqanı olan "Azərbaycan" ədəbi-bədii jurnalının maliyyələĢdirilməsinə 

dövlət yardımı məsələsini həll etsin; 

3. Azərkinovideo Ġstehsalat Birliyinə birdəfəlik maliyyə yardımı göstərilməsi məsələsini həll 

etsin; 

4. Yaradıcılıq ittifaqlarının xətti ilə xarici ölkələrə qastrollara, sərgi açmağa, beynəlxalq 

festivallara, müsabiqələrdə iĢtirak etməyə gedən sənət kollektivlərinin və ayrı-ayrı fərdlərin 

yol xərclərinə dövlət hesabına 50 faiz güzəĢt tətbiq olunması məsələsini həll etsin; 

5. Müvafiq yaradıcılıq ittifaqlarına və peĢəkar yaradıcı iĢçilərə qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiĢ qaydada onların yerli icra hakimiyyəti orqanlarından icarəyə götürülmüĢ sərgi 

salonları, rəssam, memar və heykəltaraĢ emalatxanalarına görə ödənilən kommunal, rabitə, 

enerji xərcləri üzrə güzəĢtlər nəzərdə tutsun; 

6. Tarixi, milli mədəni obyekt və abidələrin, muzey əhəmiyyətli sənət nümunələrinin qeyri-

qanuni yolla alqı-satqısının, mənimsənilməsinin, xaricə aparılmasının qarĢısını almaq üçün 

müvafiq tədbirlər hazırlayıb həyata keçirilməsini təmin etsin". 



Yeri gəlmiĢkən, bizim vaxtımızda muzeylərdən bir dənə də əsər gedə bilməzdi - gözlərini 

çıxarardıq. Gedibsə gəlib desinlər. Bizdən sonrasa 100-ədək əsər satdılar. Kim satdı, hara 

satdı - səsi də çıxmır, hamı susur. 

Ġncəsənət muzeyindən sənət əsərlərinin oğurlanmasını bizim dövrümüzə aid etmək 

istəyirdilər. "Avrasiya" qəzetində belə yazılar getmiĢdi.  

Qətiyyən doğru deyil. Bütün oğurluqlar bizdən sonra olub. Mən əsərlərin hamısını nəzarətə 

götürtmüĢ, onları bir-bir siyahıya aldırtmıĢdım. Hətta muzeydən 3 dənə gözəl sənət əsəri olan 

tablo aparıb Prezident iqamətgahına qoydurmuĢdum ki, xaricdən gələn qonaqlar onu 

görsünlər. Onlardan biri Səttar Bəhlulzadənin çəkdiyi rəsmdi. Onların hamısı orada sənəddə, 

kağızdadır. Özü də onlara çox diqqətlə qulluq edilirdi - əskiylə silinə bilməzdi, yalnız muzeyin 

iĢçiləri vaxtlı-vaxtında gəlib yoxlayır, baxırdılar. Mən hətta həmin iĢçilərə demiĢdim ki, otağın 

havası onlara zərər verirsə götürüb aparın. Qoy bizim dövrdə oğurlanan bircə əsərin adını 

desinlər, mən cavabını verim. Onların hamısı bizdən sonranın iĢidir, kimlərin oğurladığı da 

bəllidir, amma heç kim danıĢmaq istəmir, hamısı susur. Bir nəfər də Polad Bülbüloğlundan 

hesabat istəmir, onu məsuliyyətə çəkmir, çünki, görünür, burada hökumətin də əli var, ona 

görə gizlədirlər. Bu, cinayətdir - dövlət cinayəti! Azərbaycan mədəniyyətini hərraca qoyublar. 

Buyurub bizim dövrümüzdə uçurulan, dağıdılan bir mədəniyyət abidəsi tapıb göstərsinlər. 

Amma bu 4 ildə neçə-neçə mədəniyyət abidəsi darmadağın edilib. 

Bütöv muzeylər yox edildi. 

Nə qədər ürəkağrıdan olsa da, təəssüf ki, belədir... 

Bəs səhiyyədə hansı irəliləyiĢlərimiz oldu, Bəy? 

Səhiyyədə islahat hazırladıq, amma həyata keçirə bilmədik. Bu sahədə ciddi nailiyyətlərimiz 

olmadı. Sadəcə, bizim səhiyyə nazirimiz vicdanla çalıĢırdı. O da, onun müavinləri də gecə-

gündüz cəbhə bölgələrini gəzir, əsgərlərlə, yaralılarla yaxından maraqlanırdılar. 

Qospitallarımız yaxĢı iĢləyirdi. Mənim özüm bir neçə xəstəxanada oldum, həkimlərlə 

görüĢdüm - keçmiĢ sovet rəhbərləri kimi yox; dedim nə lazımdırsa yazın verin, biz həll edək. 

ġikayətləri olanda da qısa vaxtda yerinə yetirirdik, gənc həkimləri iĢlə təmin etməyə çalıĢırdıq.  

Ümumiyyətlə, Bəy, bir prezident kimi görülən iĢlərdən razısınız, ya yox? 

Ġnsanın öz iĢindən razı qalmasını düzgün saymıram. 

Söhbət Ģəxsən Sizdən yox, bütün hakimiyyətin gördüyü iĢdən gedir. 

Bütün hakimiyyətin gördüyü iĢdən də eləcə. "ĠĢimizdən razıyıq" desək bizi ağıllı adam 

saymazlar.  

Ümumi götürdükdə biz özümüzdən əvvəlki və sonrakı hakimiyyətlərdən yüksək səviyyədə 

iĢləmiĢik. Bundan razıyam. Amma özümüzdən razı olmadığım çoxlu sahələr var. Ġslahatları, 



qanunvericiliyi sürətləndirmək olardı. Bir sıra islahatları inqilabi metodlarla aparmaq olardı, biz 

buna getmədik, yubandırdıq. Nəzərdə tutmuĢduq ki, islahatları 4-5 ilə keçirəcəyik. 

 

Ġkinci söhbət. BĠZ NĠYƏ DEVRĠLDĠK? 

Bir görün fitnə-fəsad törədənlərin axırı necə oldu! 

(Qur’an, "Əraf" surəsi: 86) 

Bu sorğuya cavab verərkən bütün gerçəkləri ortaya qoymadığını özü də gizlətmir, bir çox 

faktlarınsa açıqlanması zamanının yetiĢmədiyini bildirirdi. Təəssüf ki, hətta mənim özüm də 

ondan öyrəndiyim neçə-neçə həqiqəti hələ üzə çıxara bilməyəcəyəm, çünki cəmiyyətdə 

sarsıntıların yaranmasını istəmirəm. Ancaq sevimli oxucumdan bircə xahiĢdə bulunacağam - 

Elçibəyi hakimiyyəti təhvil verməkdə suçlayanların hər biri öz-özündən soruĢsun: "O 

hakimiyyəti qorumaq, möhkəmlətmək və yaĢatmaqçün mən nə etmiĢdim və hakimiyyətin 

əldən getməsində mən tam günahsızammı?".  

"MTN də, MN də, DĠN də öz kadrlarımızla yetərincə təmin edilmədiyinə görə 

həmin nazirliklər bizim əleyhimizə çevrildi" 

Hakimiyyəti qorumaqdan ötrü ilk növbədə etibarlı güc strukturları lazımdır. Hər Ģey bir yana, 

biz Rusiyanın nüfuz dairəsindən çıxmağa çalıĢırdıq, istəyirdik ki, Avropaya, ABġ-a, 

ümumiyyətlə, qabaqcıl dünyaya qoĢulaq, siyasətimizin istiqamətini tam dəyiĢək. Bundan ötrü, 

əlbəttə, məhz ÖZ güc strukturlarımızı yaratmağa ehtiyac vardı. Ancaq hakimiyyətimizin 

uğursuz sonluğu bu sahədə ciddi dəyiĢikliklər edə bilmədiyimizi göstərir. Yanılmıram ki? 

Siz, sözsüz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Daxili ĠĢlər Nazirliyinin 4 iyun 

ərəfəsində, hətta ondan da qabaq fəaliyyətini nəzərdə tutursunuz. Ancaq unutmayaq ki, 

onlarda bizim hazır kadrlarımız yoxdu. Naziri, yaxud baĢ prokuroru yeniləĢdirməklə köklü kadr 

dəyiĢikliyi baĢ vermir - müəssisənin iĢində həlledici rol oynayan orta pilləli kadrlar öz yerində 

qalır. Onları təcrübəli yeni kadrlarla əvəz etmək asan deyil - buna müəyyən zaman lazımdır 

ki, 3 ilə, 5 ilə yetiĢsinlər, formalaĢsınlar. Bu səbəbdən də biz həmin orta pilləni dağıda 

bilmədik, o da 3-4 ay bizə qulaq asandan sonra baĢladı əleyhimizə iĢləməyə. Beləliklə, MTN 

də, MN də, DĠN də öz kadrlarımızla yetərincə təmin edilmədiyinə görə həmin nazirliklər bizim 

əleyhimizə çevrildi. 

Bu nəyin təsiri nəticəsində oldu? Rusiyanın, yoxsa... 

Azərbaycanda öz hakimiyyətini xalq hərəkatına görə itirmək istəməyən olduqca güclü təbəqə 

- həmin nazirliklərdə neçə-neçə illər boyunca formalaĢmıĢ orta pillə məmurları özlərinə 

sığıĢdıra bilmirdilər ki, "uĢaq-muĢaq" (axı onlar indiyədək məsul vəzifələrdə, demək olar ki, 

cavan adamları görməmiĢdilər), "yetim-yesir" (heç kəsin himayəsi olmadan kasıb, tam pulsuz 

adamın da vəzifə tutmasına onlar alıĢa bilmirdilər) gəlib onlara baĢçılıq edəcək. Onlar sovet 

bürokratik aparatında yağlanmıĢ, piylənmiĢ təbəqəydi və, təbii ki, bizi qəbul etməyəcəkdi. 
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Ancaq biz də onu birdən-birə sındırıb yerini yeni mütəxəssislərlə doldura bilməyəcəkdik. Bax, 

bu iki bəlanın arasında qaldıq. Onlar 3-4 aydan sonra özlərinə gəldilər və xəyanət etdilər, 

çünki xalq hərəkatından qorxmuĢdular, yerlərində tir-tir əsirdilər. Xalq hakimiyyətindən razı 

deyildilər. Ona görə də fürsətdən istifadə edib dedilər ki, görün sizin baĢınıza nə oyun 

gətirəcəyik və gətirdilər də. Buna qarĢı müqavimət göstərirdik, ancaq müqavimət zəifdi. Rus 

kəĢfiyyatı da onlara kömək etdi. Həmin qüvvələr də hakimiyyəti devirdi.  

Bəy, icra hakimiyyətləri tamamilə bizim özümüzdəndi, ancaq onların da iqtidarı qorumağa 

gücü çatmadı. 

Ġcra hakimiyyətinin əlində nə vardı ki?! Nə polis var, nə də milli təhlükəsizlik orqanları. Siz 

təsəvvür edin - Gəncədə hadisə olub, mən 3 gün bu hadisələr haqqında nə MTN-dən, nə də 

DĠN-dən dəqiq məlumat ala bildim. 

Müdafiə naziri DadaĢ Rzayev də aradan çıxdı, tapılmadı. 

Bəli. Hərbçilər əməlli-baĢlı xəyanət etdilər. Mən sonradan bildim ki, bizim hərbin baĢında 

duranların hamısı (bir-iki nəfəri çıxmaqla) Rusiya BaĢ KəĢfiyyat Ġdarəsinin əlaltılarıdır. 

Bir ildən sonra keçmiĢ SSRĠ-nin hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da xalq hakimiyyətini 

zorla devirdilər və keçmiĢ kommunistlər bu dəfə hakimiyyətə qayıdanda demokrat libasına 

büründülər. Bizi əlləri üstündə, sevinc içərisində hakimiyyətə gətirən minlərcə adam öz 

doğma hakimiyyətinin məhv edilməsini soyuqqanlılıqla qarĢıladı. Məsələn, iqtidarımızın son 

günlərində - iyunda həmrəylik bildirməkçün Prezident Aparatının qarĢısına çox az adam 

toplaĢırdı. Bizi bir il qabaq böyük coĢquyla hakimiyyətə gətirən insanların belə laqeydliyinə, 

soyuqqanlılığına əsas səbəb, sizcə, nəydi? 

Birincisi, xalq yeni hakimiyyətin mahiyyətini düzgün qiymətləndirə bilmədi. Bu, indiyə qədər 

görünməmiĢ yeni bir hökumətdi. Onun mahiyyətini köhnə sovet, kommunist psixologiyasıyla 

dəyərləndirmək mümkün olmayacaqdı. 70 ildən artıq sosialist təfəkkürüylə tərbiyə olunmuĢ 

insanlar bazar iqtisadiyyatı qanunlarının cəmiyyətdə tətbiqini gördükcə vahiməyə düĢür, 

dəhĢətə gəlirdilər. Həlledici kütləsi kasıblardan ibarət olan xalqımızda dövlətli insanlara bir 

gizli kin də vardı və adamlar bəlkə də onlardan bu sərvəti necə qazandıqlarını soruĢacağımızı 

gözləyirlərmiĢ; bunun əvəzində hamının dövlətli olmasına çağırmağımızı eĢidəndə və 

həqiqətən də çox pullu adamların meydana çıxdığını görəndə onlar bizi "dönük" saymağa 

baĢladılar. Təbii ki, bizi belə dəyərləndirmələri tam yanlıĢdır, ancaq bircə Ģeydə onlara 

bütünlüklə haqq qazandırıram - biz hamının yaxĢı tanıdığı harınlamıĢ cinayətkarları vaxtında 

və prinsipiallıqla cəzalandırmadıq!..  

Ġkincisi, görünür, biz xalqa müstəqil dövlət quracağımızı və həm bütövlükdə dövlətin, həm də 

əhalinin iqtisadi vəziyyətini köklü surətdə yaxĢılaĢdıracağımızı vəd edəndə insanlar bunun 

ildırım sürətiylə - bir neçə ayın içində baĢ verəcəyini gözləyirmiĢ; bizi özününkü saydığına 

görə həddən artıq Ģey uman xalq arzularının çin olmasının çox ləngidiyini görəndə bizdən 

"küsdü", halbuki biz, fikrimcə, yetərincə sürətlə irəliləyirdik və ikicə il də hakimiyyətdə qala 

bilsəydik bütün sözlərimizə əməl edəcəydik.  



Üçüncüsü, Moskva kəĢfiyyatı, Ġran kəĢfiyyatı və öz içimizdə olan mafioz, xəyanətkar qruplar 

hərtərəfli təbliğat apararaq xalqı yolundan azdırdılar, aldatdılar, çaĢdırdılar. Xalq da inandı ki, 

"ağzıyumĢaqlar" getsə, "dəmirəllilər" gəlsə yaxĢı olacaq. Nəhayət, həmin "dəmirəllilər" 

gəldilər və xalq onların nə olduğunu əyani gördü, necə böyük səhv etdiyini baĢa düĢdü. 

Bundan sonra yəqin ki, xalq öz hakimiyyətini görəndə "bu, mənim hökumətimdir" deyə 

müdafiə edəcək. 

Azərbaycan Respublikasının ilk həqiqətən müstəqil və milli hakimiyyətini qoruyub saxlamaq 

mümkündümü? Çökmənin baĢlıca səbəbləri nəydi və onun səbəbkarlarını aĢkarlamaq 

mümkündürmü? Məsələn, indi bəzən söyləyirlər ki, hakimiyyəti qorumaq, saxlamaq olardı - 

əvvəlcədən bir sıra qüvvələr əzilsəydi belə problem yaranmazdı və s. Sizcə, bizim hakimiyyət 

yaĢaya bilərdimi? 

ġəksiz, yaĢaya bilərdi. Sadəcə olaraq, bizdə hakimiyyəti nə cür qorumağın təcrübəsi 

olmadığına görə onu saxlaya bilmədik. 4 iyun qiyamı yatırılsaydı məsələ birdəfəlik həll 

olunacaqdı. Çox təəssüf ki, bizə qarĢı duran rus imperiyasının, Ġranın kəĢfiyyatı bizdən daha 

güclü, daha təcrübəliydi. Qiyamın baĢçılarını müdafiə edən qruplar da burada fəal iĢtirak 

etdilər.  

Burada ikinci bir məsələ var - hakimiyyəti saxlamaqçün biz hökmən diktaturanın, yaxud 

totalitar rejimin tələb etdiyi prinsiplərdən istifadə etməliydik, bizsə heç vəchlə buna getmədik. 

Gəncə qiyamını yatırmaq olardımı? Məsələn, Pənah Hüseynov deyir ki, olardı. 

Gəncə qiyamını yatırmaq olardı, amma bu zaman ən azı 50-60 nəfər öldürüləcəkdi. 

Onsuz da, öldürüldülər - prezident qvardiyaçıları... 

Onları mən öldürtmədim ki! Mən öz vətəndaĢımı öldürtməyi bacarmıram. Güc nazirlikləri öz 

vəzifə borclarını yerinə yetirməliydi, ancaq yetirmədi. Asiləri yatırtmaq prezidentin deyil, güc 

nazirliklərinin, prokurorluğun iĢidir. Mən onlara əmr verə bilməzdim ki, vətəndaĢlarım bir-

birini qırsın. Müharibə aparan ölkədə buna yol vermək olmaz. Prezident kimdir ki, əmr versin 

ki, get, filankəsi öldür?! 

Ancaq RövĢən Cavadov - XTPD dövlətə qarĢı silah qaldıranda Heydər Əliyev üsyanı yatırtdı... 

Mən mətbuatda da bildirmiĢəm ki, Heydər Əliyev düzgün iĢ görmədi. Bunun üstündə qəzetlər 

məni tənqid etdilər ki, RövĢənin tərəfini saxlayırsan; mən onu müdafiə etmirəm - ağ bayraq 

qaldırılmıĢdısa hökmən barıĢığa gedilməliydi, qan tökülməməliydi. Budur bizi 4 iyunda 

vətəndaĢ müharibəsi baĢlamaqda, qan tökməkdə suçlandıran Heydər Əliyevin səhvi! Niyə 

tutalım hökuməti müdafiə edənlərdən 30 nəfər, hökumətə qarĢı çıxanlardan 100 nəfər 

ölməliydi?! Axı hər iki tərəfdən ölənlər öz millətimizin balalarıdır! 

Bəy, Siz Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçilməsinə tərəfdardınız və deputatları da onu 

seçməyə çağırdınız. Bu hərəkətinizi sonradan H.Əliyev hakimiyyətinin legitimləĢdirilməsinə, 



dünya birliyinin onu qiyamla deyil, demokratik yolla seçilmiĢ prezident kimi tanımasına Ģərait 

yaratmaq kimi qiymətləndirmirsiniz ki?  

Qətiyyən yox! Heydər Əliyev legitim prezident deyil. Biz onu Bakıya çağıranda danıĢmıĢdıq ki, 

onu baĢ nazir təyin edəcəyik, sonra razılaĢdıq ki, o, Milli Məclisin sədri olacaq və bir yerdə 

qiyamı yatırandan sonra Azərbaycanın dərdlərini də birgə çözəcəyik. Bu, Pənah bəylə də, Ġsa 

bəylə də, baĢqalarıyla da razılaĢdırılmıĢdı. Sadəcə olaraq, H.Əliyev sədrliyi ələ keçirəndən 

sonra prezidentlik uğrunda mübarizəyə baĢladı. Mənsə bunu ondan gözləmirdim. 

Bəs onun Sizi aldada biləcəyini gözləmirdiniz? 

Xeyr, gözləmirdim. Ola bilsin ki, bunun mənim tərəfimdən bağıĢlanılmaz sadəlövhlük 

olduğunu deyəcəklər, ancaq onun belə edə biləcəyini həqiqətən heç cür ağlıma 

sığıĢdırmırdım. 

Hər necə olsa da fakt budur ki, Sizin razılığınızla H.Əliyev gəldi və bu gün bizi istəyən də, 

istəməyən də, hətta H.Əliyevin özü də deyir ki, məni siz gətirdiniz, siz seçdiniz... 

Bəli, Heydər Əliyevi mən seçdirdim. Bunu danmıram.  

Buna peĢman deyilsiniz ki? 

Hakimiyyətə gətirib seçdirənədək peĢman deyildim. Sonrakı fəaliyyətinə görəsə peĢmanam. 

Bəs niyə baĢqasını yox, məhz H.Əliyevi gətirdiniz? 

Ona görə ki, H.Əliyevin Azərbaycanda nüfuzu vardı - kütlənin bir hissəsi onu istəyirdi. 

VətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını almaqda onun gücünə inandığımıza görə onunla birləĢməyə 

üstünlük verdik. 

ARTIRMA 

"Məni bir məsələyə görə çoxları ittiham edir. Bu ittihamlardan qaçmıram. Xalq qurultayında 

iki məsələ haqqında danıĢmaq istəyirdim, amma burada da demək olar. H.Əliyevin 

hakimiyyətə gətirilməsində ən böyük təqsirkar mən sayılıram. Amma, məni ittiham edənlər, o 

zaman siz də cavab verəcəksiniz - hamımız məsuliyyəti bölüĢdürəcəyik. Mən əsas yükü öz 

boynuma götürürəm, amma hamısını mənim üstümə atıb qaçmayın - yenə də haqsızlıq olar. 

Hərə öz günahını boynuna alsın, sonra baxarıq. Çox Ģey olub; bütün olanlar yoxlanılmalıdır. 

Mübarizə və döyüĢ gedən vaxt kütləvi mühakimə aparılmır. DöyüĢ hələ qurtarmayıb, davam 

edir. Kim ki Azərbaycan xalqına xəyanət edib - cəzasını çəkir. Və bütün xəyanətlərin baĢında 

duran H.Əliyev də öz cəzasını çəkəcək. 

Kiçik bir izahat vermək istəyirəm. 1993-cü ildə Rusiya imperiyası Azərbaycanda vətəndaĢ 

müharibəsi salmaq planlaĢdırırdı. Bu qırğının qarĢısını almaq mümkün deyildi, çünki ölkədə 

qüvvələr hissələrə bölünmüĢdülər. Ġndi o qüvvələrin bir hissəsi həbsxanadadır, bir hissəsinin 



də rəhbəri H.Əliyevin özüdür. Mən H.Əliyevi hakimiyyətə dəvət edəndə bunu nəzərə aldım. 

Onu gətirib hakimiyyətə Ģərik edirsən ki, qan tökməsin. BaĢqa yol yoxdur.  

KeçmiĢ Sovet hökumətini bərpa etmək istəyənlər belə qırğınlar hazırlamıĢdılar - Tacikistanda, 

Gürcüstanda, Azərbaycanda, Qırğızıstanda, Moldovada vətəndaĢ müharibəsi salmaq, keçmiĢ 

SSRĠ-də qan töküldüyünü deyərək sonradan onu bərpa etmək. BĠZ VƏTƏNDAġ 

MÜHARĠBƏSĠNDƏN ÇIXMALI ĠDĠK VƏ ÇIXDIQ!" (Ə.Elçibəyin 3 oktyabr 1998-də 

Ümumrespublika forumundakı nitqindən).  

Niyə məhz H.Əliyevlə birləĢməyə üstünlük verdiniz - baĢqalarıyla olmazdımı? 

BaĢqaları qiyamı yatırtmağı bacarmayacaqdı. 

Hökmən qan töküləcəkdi? 

Yox, söhbət qan tökülməkdən getmir. Sadəcə, baĢqaları cəmiyyətə təsir göstərə biləcək 

fiqurlar deyildi. Axı onun yerində kim olaydı? Ayaz Mütəllibov gəlsəydi mütləq Rusiyanın 

qoĢununu da arxasınca gətirəcəkdi. O deyirdi ki, mən 50 faiz moskvalı, 50 faiz 

azərbaycanlıyam. Belə adamla necə birləĢəsən? BaĢqa kimi deyirsiniz?  

Məsələn, Surət Hüseynovu. Hər halda, onun özü prezident olmaq iddiasındaydı. 

-Surət Hüseynov müdafiə nazirinin müavini olmaq istəyəndə mən onu heç ora layiq bilmədim. 

Axı o, kimdi, haranın adamıydı ki, vətəndaĢ müharibəsinin qabağını alaydı? O, bir piyadaydı, 

əldə oyuncaqdı. 

Ümumiyyətlə, Əbülfəz bəy, Kələkidə olduğunuz müddətdə indiki iqtidarın legitimliyini qəbul 

etməmisiniz. Ġndi bu məsələyə və ümumən H.Əliyev iqtidarına münasibətiniz? 

Biz hakimiyyətdən hərbi qiyam yoluyla uzaqlaĢdırılmıĢıq. Bunu təĢkil edən qüvvələrə gücümüz 

çatmadı. Sonradan bu hərbi qiyam siyasi qiyamla parlamentdə baĢa çatdırıldı və Heydər 

Əliyev hakimiyyəti qeyri-qanuni olaraq qəsb etdi.  

Axı onu Siz dəvət etmiĢdiniz? 

Onu Ali Sovetin sədri kimi çağırmıĢdıq. Daha deməmiĢdik ki, gəlib prezident hakimiyyətini ələ 

keçir. O, məni hakimiyyətdən uzaqlaĢdırmaqçün qanunsuz referendum keçirdi, halbuki 

referendum hüquqi deyil, siyasi aktdır - referendumla prezident çıxarılıb prezident qoyulmaz. 

Əslində bu ideyanı da özünüz vermiĢdiniz - Kələkiyə getməzdən bir-iki gün öncə Prezident 

Aparatının qarĢısındakı mitinqdə bildirmiĢdiniz ki, prezidenti hakimiyyətdən 

kənarlaĢdırmaqçün referendum keçirilməlidir. Əliyev də referendum keçirərkən həmin 

sözlərinizə söykəndi... 

Referendumun bu məsələdə nə dərəcədə səlahiyyətli olub-olmaması məsələsini hələ bir 

qırağa qoysaq belə, axı onun aparılması da tam qanunsuz olub, belə ki, hakimiyyətinin taleyi 

həll edilən prezident, yəni mən hökmən həmin tədbirdə iĢtirak etməli, sərbəst olaraq təbliğat 



aparmalıydım, ancaq buna qətiyyən imkan verilmədi. Prezident səlahiyyətlərinə yiyələnmiĢ 

H.Əliyev sonra qanunsuz referendumun saxta nəticələri əsasında yenə qanunsuz olaraq yeni 

prezident seçkiləri təyin etdi, öz namizədliyini irəli sürdü və çox çəkmədən az qala 100 faizli 

nəticəylə özünü prezident elan etdi. 

Yeri gəlmiĢkən, prezidentlik səlahiyyətlərinizin müəyyən hissəsini də H.Əliyevə özünüz 

vermiĢdiniz axı? 

Mən kənddə olarkən barıĢıqçün prezident səlahiyyətlərimin müəyyən hissəsini Ali Sovetin 

sədrinə verməyi, müəyyən hissəsini də prezidentdə saxlamağı məqsədəuyğun saydım. 

DüĢündüm ki, ikimiz birlikdə iĢləyərək Azərbaycanı bu bəlalardan çıxara bilərik. Amma 

Əliyevin hakimiyyət iĢtahı o qədər dərinləĢdi ki, bununla razılaĢmadı və yerdə qalan 

səlahiyyətləri də tam qanunsuz olaraq mənimsədi və sonra da dediyim qayda üzrə 

hakimiyyəti bütövlükdə qəsb etdi. Məhz bu səbəbdən də AXCP və Müsavat onun 

hakimiyyətinin legitimliyini indiyədək tanımayıb. 

"Doğrudan da qətiyyətlisənsə sənin haqqında hər Ģey deyiləcəyini gözünün 

qarĢısına alıb özünü ümumi məqsəd yolunda qurban verməyi bacarmalısan" 

Bəy, istər Siz iqtidardaykən, istərsə də iqtidardan gedəndən sonra, məncə, eyni mərkəzdən 

idarə edilən qüvvələr ictimai rəyə inadla bu fikri aĢılamağa çalıĢıb ki, Elçibəy qətiyyətsizdir, 

onu idarə edirlər, o, qərar qəbul etməyə qadir deyil və s. Siz "qətiyyətli" olsaydınız 

Azərbaycanda Əfqanıstan və ya Tacikistan qarĢıdurması yarana bilərdimi, yaxud Sizin Ģəxsi 

taleyinizdə də Zviad Qamsaxurdia, ya da Cövhər Dudayev faciəsi təkrarlanardımı? Yoxsa 

tamam baĢqa bir ictimai-siyasi durum yaranardı? 

Birincisi, "qətiyyət" anlayıĢının meyarlarını müəyyənləĢdirmək lazımdır. Qətiyyət hansı anlarda 

olur, haçan olmur? Bir var gedirsən döyüĢə, ordunu da batırırsan. Bu nə qətiyyətdir? Belə 

ağılsız qətiyyət kimə lazımdır? Bir də var ki, ordunu vaxtında geri çəkdin, sağ saxladın, məhv 

olmağa qoymadın və sonradan yenidən döyüĢə hazırladın. Sənin haqqında düĢmənlərin "geri 

çəkildi", "qorxub qaçdı" deyəcəklər, ancaq "qorxub qaçdı" sözünün üstündən aĢmaqçün də 

qətiyyət lazımdır - gərək onu götürə biləsən. Səni hər yerdə söyəcəklər, dözülməz mənəvi-

psixoloji əzab verəcəklər, səni "qorxaq" adlandıracaqlar, amma hünərin var, götür bunları 

boynuna, get və siyasəti düzgün həll elə. Mən "Qamsaxurdia qətiyyəti"ylə hərəkət etsəydim - 

Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsinə salıb özüm də ölsəydim o qətiyyətə siz necə qiymət 

verərdiniz? Bu, qətiyyətdirmi? Xalqımı qurban verəcəyəm ki, qətiyyətliyəm?! 

Ġnsanların beynində hərdən belə psixoloji an yaranır ki, filankəs qətiyyətli deyil; məsələn, 

Fransanın prezidenti Jak ġirak qətiyyətli adam deyil, ancaq Səddam Hüseynə söz ola bilməz. 

Bir çoxlarının düĢüncəsinə görə, diktatorlar qətiyyətlidir - Lenin qətiyyətlidir, Stalin 

qətiyyətlidir, Hitler qətiyyətlidir, Mussolini qətiyyətlidir. Kim baĢ kəsib adam öldürübsə o, 

qətiyyətli sayılır. Yox, heç də belə deyil. Qətiyyətlilik odur ki, sən hər cür əzab-əziyyətdən 

keçərək xalqın xoĢbəxtliyi uğrunda sonadək çalıĢasan! Burada bəzən sən öz Ģəxsiyyətini də 

qurban verməli olursan - sənin Ģəxsiyyətin itir, xalqın vahid ruhunda əriyir. Doğrudan da, 

qətiyyətlisənsə sənin haqqında hər Ģey deyiləcəyini gözünün qarĢısına alıb özünü ümumi 

məqsəd yolunda qurban verməyi bacarmalısan. 



Məsələn, götürək sufiləri. Onların qətiyyəti olmayıb? Nə qədər əzablara, iĢgəncələrə dözərək 

bir tikə çörəklə yaĢayıblar, "rizq Allahdandır" deyiblər. Əksinə, dünyanın ən qətiyyətli adamları 

onlardı - haqqın yoluyla gediblər. Onlar öz Ģəxsiyyətlərini önə çəkməyiblər. Kimdi onlar? 

Təsəvvür edin ki, bir sufi dərviĢ bütün ölkəni gecə-gündüz gəzərək oxuyur: "ya haqq", "ya 

haqq", "ya haqq"... Onun özünün heç nəyi yoxdur - çöldə gəzir, xarabalarda yatır, ac-susuz 

qalır, ancaq dönmədən Haqqı insanların beyninə yeridir. Ġndi demək olarmı ki, o, qətiyyətsiz 

adamdır?! Əksinə, çox qətiyyətlidir. O, baĢ kəsmək yox, Haqqı anlatmaq istəyir. Kim də Haqqı 

çox sevirsə, Haqqı daha çox müdafiə edirsə qətiyyətli adam odur!  

Qətiyyətli adamlar imperatorlar deyil. Mənə ordu verin, gedim kimisə əzim. Buna nə var ki, 

hamı edər. Qətiyyət qan tökməklə ölçülməz. Gəncədə tərksilah edilməli 500 adam - bir 

batalyon vardı. Onları topla elə yatdıqları yerdəcə batırmaq olardı. Bəs sonra bunu hansı 

Haqqa yazacaqdıq? Xalqa necə izah edəcəkdik? Bu 500 adamın içərisində, deyək ki, 30-u 

günahkardı. Qalanları əmrə tabe olub. Onları qırandan sonra özümüzə necə, hansı adla haqq 

qazandıra bilərdik?! Mən, doğrusu, buna cavab tapa bilmirəm.  

Cinayətkarı tapıb onun özünə cəza vermək lazımdır. Surət Hüseynovu həbs etməkçün gərək 

bir 300 nəfəri qıraydıq; axı o 300 nəfərin günahı yoxdu! Bəs bu qiyam sonradan böyüyüb 

vətədaĢ müharibəsinə çevriləndə nə etməli? Mən, Qamsaxurdianı bacarıqlı adam sayıram. 

Böyük Ģəxsiyyətdi - gürcü xalqının azadlığı uğrunda dönmədən mübarizə aparıb. Amma 

vətəndaĢ müharibəsində qətiyyətli ola bilməzsən. VətəndaĢ müharibəsində qətiyyətlilik 

dəlilikdir. Öz əsgərini öldürmək, öz vətəndaĢını öz vətəndaĢına qırdırmaq, üstəlik, qıran 

vətəndaĢa Milli Qəhrəman adı da vermək xəstə insanın psixologiyasıdır. 

Tutaq ki, mən lap əmr verdim, deyək 500 nəfər 500 nəfərlə vuruĢdu. 100 nəfər bu tərəfdən, 

200 də o tərəfdən qırıldı. Qalib gəldik. Amma bu qırılanın hamısı Azərbaycan xalqının övladları 

deyilmi?! Bu, aksiomdur - insan ağlının, milli Ģüurun ən inkaredilməz aksiomudur ki, vətəndaĢ 

müharibəsinin qalibi olmur, qurtardı! Kim özünü qalib sayır saysın! VətəndaĢ müharibəsinin 

qətiyyətlisi olmur! Kim özünü qətiyyətli sayır saysın!.. 

Dövlət baĢçısı öz qətiyyətini ölkəsinin, dövlətinin içində - öz vətəndaĢlarına yox, çölündə - 

düĢmənlərinə göstərməyi bacarmalıdır! 

Bir Türkiyə generalının belə sözü var ki, igid adam vətən uğrunda, xalq uğrunda öz həyatını 

qurban verən yox, onların yolunda öz Ģərəfini, təmiz adını qurban verəndir. Siz Kələkiyə 

gedəndə Ģərəfinizi qurban verəcəyinizi görürdünüz? 

Çox qabaqcadan görürdüm. 

Deməli, özünüfədaya qəsdən gedirdiniz? 

Qəsdən gedirdim, bilə-bilə gedirdim. Mənə heç nə lazım deyildi. Ġstəyim bircə oydu ki, 

vətəndaĢ müharibəsi olmasın, soydaĢlarımız, qandaĢlarımız bir-birini qırmasın. Mənimçün 

orada Ģərəfdən söhbət gedə bilməzdi. Mənimçün hər Ģeydən öncə VƏTƏN və MĠLLƏT’di! 

Ġstədiyinizə çatdınız? 



Bəli! Mən istədiyimə çatdım. Tarixə bir daha sübut edəcəyəm ki, mən ən doğru olan 

fenomenal bir addım atmıĢam! Onun izahını sonra verəcəyəm. 

"Yeni dövlət qurmaqda və onu demokratik üsullarla idarə etməkdə mən Heydər 

Əliyevdən on qat səriĢtəliyəm!" 

Bəy, Sizi prezident və bizi iqtidar olaraq səriĢtəsizlikdə suçlandırmağa indiki iqtidar nə qədər 

haqlıdır? Ümumiyyətlə, bu "səriĢtəsiz" termininə münasibətiniz? 

Bunların hamısı indiki iqtidarın ortaya atdığı boĢ sözlərdir. Mənim haqqımda iki Ģeyi xalq 

həmiĢə deyir: birincisi, qətiyyətsizdir - özü idarə etmir, onu idarə edirlər; ikincisi, qorxdu, 

qaçdı Kələkiyə. Budur mənim üstümdə qalan ittihamlar. Onlara da cavab verəcəyəm, qoy nə 

deyirlər desinlər. Qaldı ki səriĢtəsizliyə, bu məsələni artıq bir dəfə izah etmiĢəm. 

Bizim kadrlarımız doğrudanmı səriĢtəsizdilər? 

Xeyr, elə deyil. Ola bilsin ki, dövlətin müəyyən mexanizmlərini köhnə üsullarla idarə etməkdə 

Heydər Əliyev məndən səriĢtəlidir, bunu qəbul edirəm. Ancaq yeni dövlət qurmaqda və onu 

demokratik üsullarla idarə etməkdə mən Heydər Əliyevdən on qat səriĢtəliyəm! Bu, bir.  

H.Əliyevin indiki kadrlarıyla müqayisədə bizimkilər hər baxımdan yüz dəfə üstündür - həm 

demokratik idarəçilikdə, həm vicdanlılıqda, həm dövlətçiliyə sədaqətdə, həm də mənəvi-

əxlaqi təmizlikdə. Bunların kadrı yoxdur. Qoy 10 nəfər kadr bunlar çıxarsın, 10 nəfər də mən, 

oturub üz-üzə söhbət etsinlər. bunlar idarəçilik nədir bilmirlər; yalnız onu bilirlər ki, rüĢvət alıb 

rüĢvət versinlər, vəzifələrini saxlasınlar, kim güclüdürsə ona yaltaqlanıb kim zəifdirsə onu 

əzsinlər. Vəssalam. Sistemləri budur. Bunlara "kadr" deyəndə mənim gülməyim gəlir. ÇağdaĢ 

elmə azca da varsa yiyələnmiĢ adamlar bunları kadr sayırsa vay bu millətin halına, yazıqlar 

olsun bu xalqa! Bunlar kadr deyil, aĢağıdan oğurlayıb yuxarı ötürən bir sürü oğru dəstəsidir. 

Yuxarı çığıranda "ləbbeyk" deyirlər, aĢağını da döyürlər, əzirlər.  

Minlərcə belə heyvərə hökumət olub dünyada. Buna "cahil cəmiyyət" və "cahil hökumət" 

deyirlər. Bizim iqtidar dövründəsə Ģüurlu cəmiyyət vardı. Bu cəmiyyətin içindən yararlı bir 

təbəqə seçilmiĢdi. Onlar yeni, azad, müstəqil dövlət qurmaq istəyən namuslu, fədakar 

vətəndaĢlardı. Vətəni hədsiz sevirdilər, onun yolunda ölümə hazırdılar, azadlığı hər Ģeydən 

üstün tuturdular, onun uğrunda məqsədyönlü mübarizəyə giriĢmiĢdilər. Onlar Ģüurlu, 

yaradıcı, təĢəbbüskar, təmiz niyyətli insanlardı və baĢlanğıcda təcrübələri hələ yetərincə 

olmasa da cəmiyyəti ləyaqətlə idarə etməyə baĢladılar. 

Bəs sonra nə oldu? Bizi daxili və xarici güclər aradan götürdülər, baĢqa yerdən cəmiyyətə 

üstqurum gətirdilər və həmin üstqurum baĢladı bazisi əzməyə, onu Ģüursuz, qorxaq etməyə, 

alçaltmağa, vətəni satmağa təhrik etməyə. Onlarla bizim baĢlıca fərqimiz, bax, budur.  

Biz indi yenidən bu cəmiyyətin içərisinə gedib onun keçmiĢ mübariz ruhunu qaytarmalı, onu 

yenidən Ģüurlu, mübariz vətəndaĢlar taplumuna çevirməli, onun inkiĢafına mane olan 

çürümüĢ, rüĢvətxor üstqurumu götürüb atmalıyıq. 



"Mən aliməm, sosioloqam. Zamanın gediĢini qabaqcadan görüb deyirəm..." 

Öz hakimiyyəti dövründə Qarabağ məsələsini nəinki həll etməyən, hətta Kəlbəcəri də itirən 

prezidenti Çin sərhədinədək türk bayraqlarının dalğalanacağını iddia etməkdə 

günahlandıranlar indinin özündə də az deyil... 

Məsələni nədə dolaĢdırırlar? Bəli, mən bir prezident kimi Qarabağı qurtarmalıydım və onun 

uğrunda da mübarizə aparırdım. Düzdür, Kəlbəcəri itirdik, ancaq iki rayonu da geri aldıq. 

Qarabağı qaytara bilməməyimizə və Kəlbəcəri itirməyimizə görə, bəli, xalq bizi qınamalıdır - 

bu qınaq düzdür. Ancaq Çin sərhədlərinə qədər türk bayraqlarının dalğalanacağını mən bir 

tarixçi kimi deyirəm.  

Alim Əbülfəzlə prezident Əbülfəzi qarıĢıq salırlar. Mən aliməm, sosioloqam. Zamanın gediĢini 

qabaqcadan görüb deyirəm ki, ay camaat, bir zaman gələcək, Çində türk bayrağı 

dalğalanacaq. Həqiqətən də, Çinədək bu bayraqlar dalğalandı. Çində 40 milyon uyğur öz 

bayrağını qaldırıb. Bu gün dünyada 27 türk bayrağı dalğalanır. Mən bunu neçə il qabaqdan 

deyirdim. 

Ancaq Siz bunu deyəndə dünyada tək bir türk bayrağı vardı. 

O zaman, bəli, yalnız Türkiyənin bayrağı vardı. Sizi inandırıram ki, gələcəkdə bu bayraqlar 33-

ə, 35-ə çatacaq. Harada əzilən türklər varsa orada onlar bayraqlarını qaldıracaqlar. Düzdür, 

Azərbaycanın Güneyində yeni bayraq yaranmayacaq - oraya bu bayraq gedəcək. Amma ola 

bilsin, Ġranın lap cənubunda yaĢayan qaĢqaylar öz bayrağını qaldıracaq. Çində 5-6 türk xalqı 

yaĢayır. Bəlkə onlar ümumi bayraqdan baĢqa öz bayraqlarını da qaldıracaqlar, çünki türk xalqı 

bir qövm kimi öz sancağı olan xalqdır.  

Təsəvvür edin ki, orta əsrlərdə türklərin dövlət bayrağından savayı hər tayfanın da öz 

bayrağı, hər birinin öz gerbi - damğası da olurdu. Bu, türk ruhunun müstəqilliyə, azadlığa can 

atmasından irəli gəlir - dövlətimiz böyükdür, əlbəttə, olmalıdır, amma bizim ərazi, bizim tayfa 

da qüvvətli olmalıdır! Buna nə sultan, nə xaqan bir söz deyir. Nə olar - sənin də bayrağın 

olsun, döyüĢə öz ordunla, öz bayrağınla gəl! Tayfa, yaxud elat yaylağa qalxanda bayrağını 

sancırdı ki, bu örüĢ mənimdir. Həmin örüĢə bayraq gəlib çıxmasa xan icazə verirdi ki, oraya 

filan tayfa gəlib öz bayrağını sancsın, heyvanlarını orada otarsın.  

Qədimdə beləydi. Ġndi türk bayraqlarının çoxluğu adamları niyə xofa salır? 

Mən deyəndə ki Skandinaviyanın ən qədim əhalisi türklərdir, inanmırdılar. Bu yaxınlarda 

mənə XII əsrdə Skandinaviyada tərtib olunmuĢ bir sənəd göstərdilər. Skandinaviya dilindən 

rus dilinə tərcümə olunub. Orada yazılır ki, "bu yerin, bu ölkənin əhalisi Asiyadan gəlmiĢ 

türklərdir". XII əsr, Skandinaviya mətni, Skandinaviya dilində. Buna nə deyirsiniz? Mən 

deyəndə oluram dəli, amma Skandinaviya alimi deyəndə böyük kəĢf sayılır. 

Bilirsiniz, hələ türkün özüyçün və dünya üçün nə olduğunu, türk tarixinin nə olduğunu hələ 

çox adam bilmir. Türk bir zaman o qədər güclü olub ki, türk inanca çevrilib. Təsəvvür edin ki, 

islam dini, xristian dini necə bir inancdırsa türk özü də elə bir inancdır - türk inancı! BaĢqa 



xalqlar da onu qəbul edirdilər. Türk inancı artıq millət adından çıxaraq bir sistem, idarə və 

əxlaq kimi bir ideyaydı. 

Əbülfəz bəy, türk bayraqlarıyla bağlı öncəgörmənizin açıqlaması maraqlıdır. Ancaq 

opponentləriniz Sizi baĢqa ehtiyatsız öncəgörmələr irəli sürməkdə də suçlayırlar. Məsələn, 

bildirirlər ki, Siz hələ 1992-nin martında MDB-nin vur-tut 6 ay ömrü olacağını söyləyirdiniz, 

halbuki o, artıq 6 ildir yaĢayır. 

Bəli, mən deyirdim ki, MDB ölü doğulmuĢ uĢaqdır və ya nizamnaməsi olmayan kolxozdur; o 

yaĢamayacaq, dağılacaq. Həmin vaxt, doğrudan da, elə oldu. Biz MDB-yə girmədik, 

Gürcüstan çıxdı, bir sıra dövlətlər çıxdı. Sonra yenidən qaytardılar MDB-yə. Bu, bir.  

Ġkincisi, MDB əslində yenə də ölüdür. Onun heç bir Ģeyi yoxdur. Onun üzvlərinin özləri etiraf 

edirlər ki, qəbul olunmuĢ neçə yüz sənədin heç biri iĢləmir. Bu, "yaĢamaq" demək deyil axı. 

Rusiya onu, sadəcə olaraq, bir forma kimi saxlayır (Belarusun da marağı var) ki, lazım gələrsə 

keçmiĢ Sovet respublikalarının baĢına vurmaqçün toppuz kimi istifadə edilsin. Ancaq bu da 

mümkün deyil. Rusiya bu gün öz içərisində Çeçenistanı idarə edə bilmirsə hansı ölkə, hansı 

respublika axmaqdır ki, MDB-nin xəttiylə təzədən Rusiyanın təsiri altına girsin? Sadəcə olaraq, 

vaxtaĢırı yığıĢıb iclas keçirirlər. Yadınızdadırsa hər 6 aydan bir MDB-nin baĢçısı dəyiĢilməliydi, 

ancaq indiyə kimi Yeltsindir. Onu da KiĢinyov sammitində Ukrayna, Moldova və Gürcüstanın 

prezidentləri, Azərbaycanın dövlət baĢçısı Ģil-küt elədilər. Moskva bundan yaman acığa düĢdü. 

Axırda nə dedilər? Ġfadəyə baxın: biz hamını baĢa düĢürük, ancaq H.Əliyevlə E.ġevardnadzeni 

baĢa düĢmürük. Moskva anlaya bilmirdi ki, onun hakimiyyətə gətirdiyi adamlar niyə indi ona 

qarĢı çıxırlar. 

Siz Yuqoslaviya, Çin və Ġranın yaxın vaxtlarda parçalanacağını bildirirdiniz. Ancaq onlardan 

hələlik yalnız Yuqoslaviya dağılıb. 

Yuqoslaviya dağıldı, göz qabağındadır. Çində də tibetlilər özlərini tam müstəqil sayırlar - Çin 

hələ bunu qəbul etməsə də. Ancaq ABġ və Fransa Çindən Tibetin müstəqilliyini tanımağı tələb 

edirlər. Onun Dalay-laması gah Amerikada olur, gah Hindistanda. Doğrudur, o, ölkəyə gedə 

bilmir, ancaq xalq Çin hökumətini tanımır, yalnız öz Dalay-lamasını eĢidir. Bu, artıq 

yarımmüstəqillikdir.  

Ġkincisi, son vaxtlar Doğu Türküstanda, bildiyiniz kimi, uyğur türkləri ayağa qalxdılar. Orada 

məsələ nə cürdür? Paytaxtı Urumçi Ģəhəri olan Sincan əyalətinin tam muxtariyyəti var: 

özünün idarəetmə sistemi, məktəbləri, dini mərasimləri və s. Uyğurlar Çinlə tamamilə 

uyuĢmaz haldadırlar. Ġndi azadlıqları uğrunda mübarizə aparırlar və buna nail olacaqlar. Çinin 

dağılması prosesi oradan baĢlanacaq. Hindistanın adını mən ən sonda çəkmiĢəm. Çünki orada 

müəyyən qədər demokratiya var, ayrı-ayrı Ģtatlar tam müstəqildirlər, sadəcə olaraq dövlət 

qurumu birdir. ġtatların özünün büdcəsi, idarəetməsi, daxili siyasəti müstəqildir. Yalnız ordu 

və XĠN birdir, vəssalam. Qalan Ģeylərdə tam daxili müstəqillik var. Belə yarımdemokratik 

ölkədə parçalanma gec gedir. Ġrana gəlincə, SSRĠ, Yuqoslaviya necə dağıldısa Ġran da eləcə 

parçalanacaq. 

Buna əminsiniz? 



Əlbəttə, əminəm. Yaxın illərdə bunu görəcəksiniz. 

Siz Ermənistanla sərhədlərimizin möhkəm kəsilməsini Qarabağ münaqiĢəsinin həllində 

həlledici amil sayırdınız. Deyirdiniz ki, belə edilsə Qarabağ məsələsi həll olunacaq. 

Bəli, çox düzdür. O sözü demiĢdim və indi də o fikirdə gedirəm. Buna görə də Goranboyu, 

Ağdərəni götürəndən sonra ordunu yeritdik Laçına. Laçında kəndlərin hamısını qaytardıq və 

dəhlizə keçdik - Laçını da alıb dəhlizi bağlamalıydıq. Biz iki gün Laçını mühasirədə, yolu atəĢ 

altında saxladıq. Həmin vaxt Ermənistan qərar çıxardı ki, Xankəndi köçürülsün. Biz dəhlizi 

bağlaya bilsəydik məsələ 1-2 aya həll olunub qurtaracaqdı. 

Bəs niyə həll olunmadı? 

Həmin anda Rusiya bunu gördü. Ermənistandakı batalyonlarını Azərbaycan qüvvələrinə qarĢı 

atdı, Azərbaycan geri çəkilməyə məcbur oldu - qüvvələr qeyri-bərabərdi. 

Sizin Ġranı və onun baĢçılarını açıq-aĢkar tənqid etməyinizi indi də bir çoxları siyasətdə 

səriĢtəsizliyin nəticəsi kimi qələmə verməyə çalıĢır. 

Çox gözəl deyirsiniz. Mən Əliəkbər HaĢimi-Rəfsəncanini hakimiyyətdə olanda tənqid edirdim, 

indisə onu hələ xarici ölkələr bir yana, bütün Ġran xalqı tənqid edir. Deməli, mən qabaqcadan 

onun qiymətini düz vermiĢəm.  

Amerika Ġranı irticaçı yox, cinayətkar rejim elan edib. Bir var sivilizasiyalı, mütərəqqi rejim, bir 

də var cinayətkar rejim; dünyanın bir çox dövlətləri də bu fikrə qoĢulublar ki, Ġranda 

cinayətkar rejim hökm sürür. 

Bu cinayətin mahiyyəti nədədir? 

Xalqlara azadlıq verilmir, ölkədə hərbi-polis diktaturası hökm sürür, vicdan azadlığı, söz 

azadlığı yoxdur - kim müxalif söz desə onu asır, qətlə yetirirlər. Dinimizin hökmünə görə, qız 

uĢağı dar ağacından asılmaz. Ancaq Ġran nə edir - hökumətin əleyhinə danıĢdığına görə gecə 

onu zorla ərə verərək qızlığını alıb ertəsi gün asırlar! Bundan böyük cinayət ola bilərmi?! 

Yaxud cinayət etmiĢ hər hansı adamın boğazına məftil keçirib krandan asır və onu Ģəhərin 

küçələrində beləcə gəzdirirlər! Bu cür vəhĢilik nə Qur’anda var, nə dində, nə də imanda. Belə 

allahsız rejim yaĢaya bilməz! Cinayətkara, əlbəttə, cəza verilməlidir, amma görəndə ki onu 

boğazdan asıb bir heyvan ölüsü kimi küçələrdə gəzdirirlər, insan istər-istəməz bunu edən 

hökumətə, buna fitva verən din xadimlərinə nifrət edəcək. Görün o asılmıĢın anası, bacısı nə 

dəhĢətli hallara düĢəcək! Buna heç kim dözə bilməz. Belə rejim cinayətkar deyil, bəs nədir?! 

Özünün varlığını saxlamaqçün ən adi insan hüquqlarını pozur, öz vətəndaĢlarını daim qorxu 

içərisində saxlayır. Bəli, günahkara ən ağır cəza ver, ancaq onu küçələrdə gəzdirib adamların 

gözünün odunu almağa çalıĢırsansa artıq insan haqqını pozursan. Ġnsana təkcə öz günahına 

görə yox, baĢqalarını qorxutmaqçün cəzalar verilməsi nə üçündür? Ədalətsiz dövləti, rejimi 

qoruyub saxlamaqçün!  



Yaxud baĢqa faktı götürək. Parlament qərar çıxarır ki, onun komissiyası gedib maliyyəni 

yoxlasın. Buna, məsələn, 1 il vaxt verilir. Gedir, 1 ildən sonra gəlir ki, biz tapĢırılan iĢin cəmi 

40 faizini yoxladıq, 60 faizi qaldı. SoruĢanda "niyə?", deyir ki, bizi yoxlamağa buraxmadılar, 

icazə vermədilər. Baxın, dövlətin ali məqamı, Flora_EyVatan.mp3 qanunverici orqanı qərar 

çıxarır, onu yerlərdə saymırlar. Deməli, bu dövlət çürüyüb.  

Ya da bir ali ruhani minbərə çıxaraq deyir ki, cənnətdə fars dilində danıĢacaqlar, siz də gərək 

fars dilini öyrənəsiniz. Xalqın ağsaqqalı, ruhanisi sayılan bu adam xəstədir. Belə adamlarla 

dövlət, ölkə hara gedəcək? Onlar bizə qoca, çənəsi əsən, ağlı iĢləməyən Brejnevi, 

Çernenkonu xatırladırlar; həmin xəstə Ģəxslər guya Sovet hökumətini idarə edirdilər. Belə 

rəhbərləri olan dövlət həmiĢə çökür. 

 

Üçüncü söhbət. KƏLƏKĠDƏ NƏLƏR OLDU? 

 

Allahın hökmlərini inkar edənlərə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənlərə, insanları ədalətə 

çağıranların canına qəsd edənlərə Ģiddətli əzab veriləcəyini xəbər ver!  

O Ģəxslərin əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxacaq və havadarları olmayacaqdır. 

(Qur’an, "Ali-Ġmran" surəsi: 21-22) 

  

Viktor Hüqonun "Səfillər" romanında oxuyuruq: "Əgər 1815-ci ilin iyun ayının 17-dən 18-nə 

keçən gecə yağıĢ yağmasaydı Avropanın gələcəyi baĢqa cür olardı. Bir neçə damcı su 

Napoleonun məğlubiyyətinə səbəb oldu. [...] Təsəvvür edin ki, yer quru olsaydı artilleriya 

vaxtında gəlib çıxar və vuruĢma səhər saat altıda baĢlanardı. Bu halda o, gündüz saat ikiyə 

kimi, yəni prussiyalıların gəliĢindən üç saat əvvəl qurtarmıĢ olardı. 

VuruĢmanın məğlubiyyətlə nəticələnməsində Napoleonun günahı çoxdurmu? Gəminin 

fəlakətə uğramasında sükançını taqsırlandırmaq olarmı? [...] Biz qətiyyən bu fikirdə deyilik. 

[...] Biz yalnız belə güman edirik ki, Vaterloo müharibəsində hər iki sərkərdənin hərəkətləri 

bir sıra təsadüflərdən asılı idi. Müəmmalı müqəssir, yəni tale məsələsinə gəlincə, biz buna ən 

sadədil bir hakimin - xalqın nəzəri ilə baxırıq". 

Hökmdarının taleyinə fransız xalqının gözüylə baxan dahi yazıçı "öz" Napoleonunu 

məğlubiyyətdə suçlamağa qıymır. 

Bu hadisədən düz 178 il sonra - 1993-də eyni gündə - iyun ayının 17-dən 18-nə keçən gecə 

prezident Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk edib doğma kəndi Kələkiyə getməsəydi Azərbaycanın 

gələcəyi baĢqa cür ola bilərdi. Napoleondan fərqli olaraq o, öz taleyinin necə olacağını 
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vəzifəyə gəlməzdən iki ay yarım öncə - 25 mart 1992-də xəbər vermiĢdi, ancaq Azərbaycanda 

hələ də bir çoxları Kələkiyə getməkdə onu və yalnız onu suçlu saymaqdadır... 

"Nəcəf Nəcəfov mənə dedi ki, sənin və bizim son məqsədimiz iki Ģeyə nail 

olmaqdır - birincisi, Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsindən, ikincisi, sağlam 

qüvvələri ölümdən qurtarmaq" 

-Sizə Kələki dönəminizlə bağlı suallar vermək istəyirəm. Kələkiyə dönmək qərarını harada 

verdiniz - Prezident Aparatında, hava limanında, yoxsa təyyarədə? 

-BirbaĢa Prezident Aparatında. 

-Deməli, hələ oradan çıxmamıĢdan bilirdiniz ki, Kələkiyə gedəcəksiniz? 

-Bəli, bilirdim ki, Kələkiyə gedirəm. Artıq təyyarə hazırlanmıĢdı. 

-Sizcə, Kələki ən doğru seçimdi? 

-Mən onu ən doğru seçim sayıram! Bayaq bir "fenomenal" sözü iĢlətdim... Hələ dünya 

tarixində olmayıb ki, inqilab, qiyam və ya çevriliĢ nəticəsində hakimiyyətdən devrilmiĢ bir 

prezident öz ölkəsində qalsın, yaĢasın və yenidən siyasi həyata qayıtsın. Qətiyyəti indi kimdə 

axtarırlarsa gedib axtarsınlar! Mənim yerimdə kim olsaydı ya kənddə bağrı çatlayıb öləcəkdi, 

ya onu məhv edəcəkdilər, ya da məcbur olub xaricə gedəcəkdi. Mənə dəfələrlə hədələr gəldi 

ki, çıx ölkədən, xaricə get, öldürüləcəksən və s. Xarici ölkələrdən neçə dəfə müraciət etdilər 

ki, biz səni aparırıq, istədiyin vaxt da qaytararıq. Dedim ki, Vətənimdən heç yerə 

getməyəcəyəm - oturacağam bu kənddə, kimin hünəri varsa gəlib məni buradan çıxarsın, 

kimin qətiyyəti varsa göstərsin. Məndən əvvəlkilərdən hansı indi Azərbaycandadır? 

-Heç biri. Nə Vəzirov, nə Mütəllibov. 

-Ölkədən rus təyyarəsində getdilər. Bəs mənə parlament kürsüsündən lağ edənlər indi 

haradadır? Nədənsə, onları Azərbaycanda görmürəm. Niyə bu adamların hərəsi bir xarici 

ölkəyə qaçdı? Axı onlar qətiyyətdən danıĢırdılar. Rəsul Quluyev niyə Amerikaya getdi? Əli 

Ömərov niyə üzə çıxmır, haradadır? Mahir Cavadov hanı? Tamerlan Qarayev Çinə getməyə 

niyə razı oldu? Heç olmazsa birisi oturaydı da Azərbaycanda! Lağ etməklə deyil. Mənim 

məsləkim, əqidəm var və kimin qətiyyətli olduğunu bir daha sübut edəcəyəm! 

-Bakıdan Kələkiyə getməklə nəyə nail oldunuz? 

-Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını almağa! Ən baĢlıcası budur. Bir də, 

Azərbaycanın sağlam qüvvələrinin, o sıradan demokratik müxalifətin qırılmasının qarĢısını 

aldım - onlar məhv ediləcəkdi!  

Bir Ģeyi də demək istəyirəm. Biz yaxın adamlarımızla məsləhətləĢdik, bəzi məsələləri müzakirə 

etdik (onların adını hələ çəkmək istəmirəm). Nəcəf Nəcəfov mənə dedi ki, sənin və bizim son 

məqsədimiz iki Ģeyə nail olmaqdır - birincisi, Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsindən, ikincisi, 



sağlam qüvvələri ölümdən qurtarmaq. Bu sözü Nəcəf bəy dedi, biz də bəyəndik. Bir neçə 

nəfərimiz və mən onu yerinə yetirdik.  

-Ancaq axı Nəcəf bəyin Sizin Kələkiyə getməyinizdən xəbəri yoxdu... 

-Xeyr, yoxdu. O, bu sözü bir qədər qabaq demiĢdi - duyumu çox güclüdür. Söz deyildi və 

mən də onu yerinə yetirdim. Nəcəf Nəcəfovun bir sözü də vardı ki, xalqın vətəndaĢ 

müharibəsindən qorxmasına çalıĢmaq lazımdır - xalq bu müharibədən qorxmayıb ona girsə 

sonra onu oradan çıxarmaq mümkün olmayacaq. Çox düzgün fikirdi. Biz xalqı qorxutduq, 

vətəndaĢ müharibəsindən çəkindirdik. Xalq vətəndaĢ müharibəsindən indi də qorxur. Amma 

onun içinə girsəydi çıxarmaq olmazdı - oradan çıxmaq istəmir, bu odu söndürmək olmur. 

-Bəy, Heydər Əliyev televiziyayla səhər-səhər çıxıĢ edərək Sizin Türkiyəyə uçduğunuzu 

söyləmiĢdi. Siz onu aldatmamıĢdınız ki? 

-Görünür, məni soruĢub, ona deyiblər ki, Bakıdan çıxıb. O da məntiqlə fikirləĢib ki, düĢmənləri 

olan Ġrana və Rusiyaya getməz, birbaĢa Amerikaya getməsi də mümkün deyil; deməli, qalır 

bircə Türkiyə. Naxçıvana gedə biləcəyimisə, sadəcə, ağlına gətirməyib.  

-Kələkiyə getməzdən öncə Heydər Əliyev, Rəsul Quluyev və Etibar Məmmədov axĢam 

yanınıza gəliblərmiĢ. Onlar Sizə nə təklif edirdilər?  

-Təklif etdilər ki, daxili iĢlər naziri yoxdur, buna görə də vəziyyət xarabdır; naziri təyin et. Mən 

də dedim ki, hələ öz adamımı tapmamıĢam, onun haqqında düĢünürəm. Onda Etibar 

Məmmədov dedi ki, sənin adamın yoxdur, amma bizim adamımız var. Həmin adamın kim 

olduğunu soruĢduğum zaman Rəsulla bir-birinə baxıb dedilər ki, bizim adamımız RövĢən 

Cavadovdur. Onlarla razı olub-olmadığını Heydər Əliyevdən soruĢanda cavab verdi ki, bunlar 

razıdırsa mən də razıyam. Mən dedim ki, RövĢən Cavadovun qüvvələri Gəncədə Surət 

Hüseynova qoĢulub və qiyamda iĢtirak edib; bu adamı nazir qoya bilmərəm. Onda dedilər ki, 

qalsın, sabah danıĢarıq. RazılaĢdım. Ancaq artıq qət etmiĢdim ki, Kələkiyə gedəcəyəm  

O görüĢdə yalnız DĠN-dən danıĢıldı? 

-Bəli.  

Sizin dönüĢünüz 80 evlik Kələkini dünyanın ən məĢhur kəndlərindən birinə çevirdi. Sizcə, bu 

məĢhurluq kələkililərə məhrumiyyətlər də nəsib etmədi ki? 

Nəinki kələkililərə, mən deyərdim ki, bütün Naxçıvana, xüsusən Ordubad və ġərura mənim 

üstümdə çox zərbələr dəydi, onlar hədsiz zülmlərə, məhrumiyyətlərə düçar oldular. Ancaq ən 

ağır zərbələr 4 kəndə: Dırnıs, Kələki, Üstüpü və Unusa endirildi. Mənə görə bu kəndlər çox 

çıxılmaz vəziyyətlərə düçar oldular. Mən həmin kəndlərin əhalisinin mənə görə çəkdikləri 

əzab-əziyyətə necə mərdiklə dözdüklərini, arxamda necə cəsarətlə durduqlarını, məni necə 

qayğıyla qoruduqlarını, ürəkdən sevdiklərini heç zaman unutmaram. Tale haçansa mənə 

yaxĢı imkan versə həmin kəndlərə gedib onların camaatıyla görüĢərək halallıq alacağam. 



ĠnĢallah, Allah-taala Sizi arzunuza yetirər.  

Siz Məmmədəmin Rəsulzadənin Lahıcda olmasıyla Əbülfəz Elçibəyin Kələkidə olması arasında 

tarixi paralellər görürsünüzmü? 

Burada tarixi paralel görmürəm. Amma baĢqa tarixi paraleli deyə bilərəm. Mənim baĢımı 

1991-in 23 avqustunda yardılar. O zaman məni ağır zədələmiĢdilər. Dincəlməkçün Ġsmayıllının 

Basqal kəndinə getdim. Basqalla Lahıc yaxın kəndlərdir. Orada yaĢadığım bir aylıq həyatımı 

Məmmədəminin Lahıc həyatına uyğun sayıram. Məmmədəmin Lahıcda "Əsrimizin 

SəyavuĢu"nu yazmıĢdı, bizsə Basqalda AXC-nin Proqramını yazdıq.  

Görünür, Ġsmayıllı torpağının taleyinə də Azərbaycan istiqlalının iki liderinin ağır günündə 

onlara hayan olmaq Ģərəfi yazılıbmıĢ. Ancaq Sizi özümün də hədsiz sevdiyim gözəl və 

qonaqpərvər Ġsmayıllı torpağından ayırmağa, yenidən doğma Kələkiyə qaytarmağa 

məcburam - Sizi doğma kəndinizdə ən çox sevindirən və ağrıdan nə(lər) oldu? 

Bu, çox ağır sualdır. Ona indi cavab vermək istəməzdim - bu çox geniĢ mövzunun ayrı-ayrı 

hissələrini danıĢmaqla hadisələrin ümumi mənzərəsini korlaya bilərik. ĠnĢallah, bunu bir 

zaman ya özüm yazaram, ya da söyləyərəm, sən yazarsan. 

Kənddə olarkən məlumat mənbələriniz nə qədər geniĢ və etibarlıydı? Bakıda baĢ verənlərdən 

vaxtında xəbər tuta bilirdinizmi?  

-Məlumatım burada təsəvvür ediləndən çox geniĢdi. Telefonla müxtəlif xarici ölkələrlə, 

Türkiyəylə əlaqə saxlayırdım. Hətta Təbrizə, Tehrana da zəng edirdim. Telefonla operativ 

məlumatları vaxtında ala bilirdim. Ehtiyacım olanda Amerika, Avropa ölkələriylə, məsələn, 

Ġngiltərə, Hollandiya və baĢqalarıyla birbaĢa əlaqə saxlamağıma əngəl yoxdu. BaĢqa tərəfdən, 

Kələkiyə Bakıdan və Naxçıvandan qəzetlər müntəzəm gətirilirdi. Doğrudur, son vaxtlar onlar 

bəzən 3-4 gündən bir gəlirdi, ancaq hər halda mətbuatı ardıcıl izləyirdim. Digər məlumat 

mənbəyimsə Bakıdan yanıma gələn insanlardı.  

Təkcə Bakıdanmı? 

Əlbəttə, yox. Azərbaycanın bütün rayonlarından, eləcə də xarici ölkələrdən gələn Ģəxslər də 

mənə çox qiymətli məlumatlar verir, eyni zamanda bununla mənə mənəvi yardım 

göstərirdilər. Bunlar partiya yoldaĢlarım, dostlarım, tanıĢlarım, Azərbaycanın ən müxtəlif 

ziyalılarıydı. 

Burada jurnalistlərin mənə mənəvi hayan olmalarını ayrıca xatırlatmaq istəyirəm. Doğrudur, 

yanıma ardıcıl gələn jurnalistlərin adlarını sadalamaq istəmirəm (onlar çoxdur - birinin adını 

çəksəm qalanları məndən inciyər), ancaq Natella xanımdan danıĢmasam günah olar. O, çox 

böyük fədakarlıq edir, hər həftə Kələkiyə gəlirdi. Bəzən bu gün gedib sabah qayıdır, mənə 

yeni məlumatlar gətirir, dostlarımın, yoldaĢlarımın salamını yetirirdi. Yol-iriz bağlı olanda o 

dəfələrlə dağları aĢaraq, əzab-əziyyətə kiĢi kimi qatlaĢaraq özünü Kələkiyə yetirib. Qalan 

jurnalistlər də məni unutmur, hərə bacardığı iĢi görürdü.  
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Radiolardan ən çox qulaq asdığım "Azadlıq", "Amerikanın səsi", bir də "Bi-Bi-Si"ydi. "Azadlığ"ı 

heç vaxt buraxmırdım. Kələkidə qaydadır - hər gün axĢam saat 8-də hamı "Azadlığ"a qulaq 

asır. Bunlardan əlavə, gecə 12-dən 4-ə kimi rusca "Svoboda"nı da dinləyirdim, çünki onun 

məlumatları daha geniĢ olurdu. Mən bütün bu radiolara minnətdaram ki, Kələkidə gecələr 

mənim həmdəmim olublar.  

Ġmkan tapanda Türkiyə telekanallarına da baxırdım. Elə olurdu ki, gecə saat 5-ə kimi 

radiolara qulaq asır, gündüzlərsə qəzet, kitab oxuyurdum.  

Ġlk vaxtlar silahdaĢlarınızın çoxu Kələkidə Sizinlə bir yerdəydi. Onlar tədricən Bakıya qayıtdılar, 

demək olar ki, tək qaldınız. Bundan sonrakı həyatınızın dustaqlıqdan da ağır keçdiyini 

jurnalistlərə söyləyirdiniz. Bu ağırlıq daha çox nələrdən irəli gəlirdi? 

Ġlk növbədə ona görə ağırdı ki, yanımda olan qohumların, dost-tanıĢların taleyi qeyri-

müəyyəndi. Hər an çığırır, hay-küy salırdılar ki, Kələkidə quldur dəstəsi var, silahlı dəstə var. 

FikirləĢirdim, görəsən, bunların arxasında nə gizlənir? Yəni istənilən vaxt Kələkiyə hücum edib 

adamları həbs edə, öldürə bilərdilər. Bu qorxu məni həmiĢə böyük gərginlik altında saxlayırdı. 

QonĢu kəndlərin camaatı da deyirdi ki, bura qoĢun gəlsə çıxıb özümüzü tankın altına 

atacağıq.  

Həbsxanada belə Ģeylər olmur axı. Bilirsən ki, müəyyən vaxta kimi burada oturacaqsan. 

Kənddəsə bilmirsən ki, sabah nə baĢ verəcək, təkcə sənin özünü yox, səni əhatə edən sadə 

insanları, heç bir təmənnası olmayan qadınları, uĢaqları, qocaları nə gözləyir! FikirləĢirdim ki, 

onların baĢına bir iĢ gəlsə, kimsə tələf olsa bu qan mənim boynumda qalacaq. Bunları 

düĢünmək mənimçün, inanın, cəhənnəm əzabından da ağırdı! Gücümü ona yönəldirdim ki, 

heç bir hadisə baĢ verməsin. Ancaq bir də eĢidirdim ki, Ordubadda, yaxud ġərurda cəbhəçiləri 

tuturlar - guya onlar silah gəzdirirlər. Halbuki hamısı ağ yalandı. Bu insanlar mənim 

tərəfdarım olduqlarına görə məhv edilir, məni müdafiə etdiklərinə görə həbsxanalara 

atılırdılar. Bu hakimiyyət məni müdafiə edənləri aradan götürməklə istənilən vaxt Kələkiyə 

qarĢı hər hansı əməliyyat həyata keçirməyə Ģərait yaratmaq istəyirdi.  

Çox ciddi manevrlərin, Amerika səfirliyinin, Türkiyədəki müəyyən partiyaların, cəmiyyətlərin, 

ayrı-ayrı Ģəxslərin (onların hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm) təzyiqi, müdaxiləsi 

nəticəsində Kələkiyə dəfələrlə hazırlanmıĢ hücum əməliyyatları yarımçıq dayandırıldı. Gecə 

saat 3-də olası hücum bəzən saat 2-də dayandırılıb. (Ertədən yolda gördüyümüz polislər gecə 

hücum olacağını bildiriblər, biz də o məlumatı konsulluqlar, səfirliklər vasitəsilə dünyaya 

yaymaqla həmin hücumun qarĢısını almıĢıq). 

"6 min - 7 min il qabaq Azərbaycan mədəniyyəti olub - böyük Kür-Araz 

mədəniyyəti! Bu mədəniyyət sonralar ġumerə keçib"  

Bəy, 1996'nın mayında Kələkidə qonağınız olarkən öyrəndim ki, elmi yaradıcılıqla da 

məĢğulsunuz. Ümumiyyətlə, Kələki dövründə elmimizə Sizdən nə qaldı? 

Mən Kələkidə daha çox oxumaqla, radio, televiziya vasitəsilə məlumat, informasiya almaqla 

məĢğul olurdum. Bu, çox vaxt aparırdı. Bakıdasa buna az vaxt gedir, çünki mətbuatın ümumi 



müzakirəsi bir yerdə olur, bilirsən nə var, nə yox. Mətbuat xidmətinin adamları da ümumi 

məlumatı toplayıb verirlər. Kələkidə bu, əlbəttə, o qədər asan deyil, ona görə də bütün 

qəzetləri oxumağa məcburdum. Bunda bir marağım da vardı - Azərbaycanda çıxan bütün 

qəzetləri oxuyurdum görüm mətbuatımız necə inkiĢaf edir. Düzdür, öz haqqımda yazılanları 

da oxuyurdum, ancaq daha çox bilmək istəyirdim ki, mədəniyyətimiz yüksəlir, yoxsa yerində 

sayır.  

Mənimçün qələm sahiblərini tanımaq da maraqlıydı. Çoxlu gənc jurnalistlər yetiĢirdi. Bu nəslin 

necə inkiĢaf etməsini, içərisində hansı iĢıqlıların olduğunu, hansıların ancaq siyasətə və 

demokratiyaya, hansıların dedi-qoduya xidmət etdiyini izləməyə çalıĢırdım. Buna marağım 

vardı.  

Ümumiyyətlə, mənim çox böyük arzumdur ki, Azərbaycanda mətbuat inkiĢaf etsin, 

geniĢlənsin. Bəzən hansısa bir ölkədə, məsələn, 1000 jurnalistin toplantısının keçirildiyini 

eĢidəndə buna həsəd aparıram - kaĢ yaxın vaxtlarda Azərbaycanın da heç olmazsa 500-700 

jurnalistinin qurultayının keçirildiyini eĢidəydik, yəni bu boyda söz əsgərləri ordumuzun 

olduğunu görəydik. Düzünə qalanda, jurnalistikamızın inkiĢafından narazı da deyiləm, çünki 

yazarlarımız belə ağır Ģəraitdə həqiqətən fədakarlıq göstərirlər - aylarla pul yox, maaĢ yox, 

yaxĢı geyimləri yox, evdə yeyimləri yox, normal yaĢayıĢ Ģəraitləri yox, bunun heç gileyini, 

davasını da etmirlər. 

Əksəriyyəti kirayədə qalır. 

Əksəriyyəti kirayədə, yataqxanalarda yaĢasa da onlar bir milli duyğunu, ruhu yaĢadan 

adamlardır. Onların həlledici qismi gənclərdir. Hiss edirlər ki, Azərbaycan dövləti təzə qurulub 

və istəyirlər ki, gözəl bir demokratik dövlət qurulsun, onlar da gələcəkdə bu dövlətin 

təmsilçiləri olsunlar.  

Mən Ġranla, Orta Asiya dövlətləriylə müqayisə edəndə sevinirəm ki, Asiyayla Avropanın 

qovĢağındakı dövlət kimi biz nisbətən inkiĢafdayıq və daha çox Avropa yönündə, demokratiya 

yönündə inkiĢaf edirik - bu, çox yaxĢıdır.  

Mən Türkiyə televiziyalarına da baxırdım, çünki Türkiyə həyatı mənimçün çox maraqlıdır və 

bu həyatı kənddə, demək olar ki, ikiqat artıq öyrəndim. Qabaqlar Türkiyənin siyasi həyatını 

belə geniĢ Ģəkildə bilmirdim. Televiziya veriliĢləri vasitəsilə türkiyəlilərin dinə, laikliyə 

(dünyəviliyə), cümhuriyyətə münasibətlərini, toplumun ümumi fikirlərini, düĢüncə tərzini, 

nəylə maraqlanıb nəyə laqeyd qaldığını özümçün müəyyənləĢdirməyə çalıĢırdım. Nəticədə 

belə qənaətə gəldim ki, Türkiyədə xalq çox sevimli, güclüdür, insanlar çox həssas, yurdsevər, 

millət uğrunda ölümə hazırdır, amma toplumun ümumi səviyyəsi aĢağıdır. 

Savadını nəzərdə tutursunuz? 

Bəli, ümumi dünyagörüĢü, siyasi savadı, çağdaĢ dünyaya baxıĢı çox aĢağıdır, geri qalıb. 

Bunun da kökünün savadsızlıqda olduğunu tapdım. Sovet imperiyasının pis olmasına 

baxmayaraq çox güclü təhsil sistemi vardı. Səkkizilliyi, onilliyi hamı məcburi oxuyub qurtarırdı, 

insanlar pis-yaxĢı savad, bilik alırdılar. EĢidəndə ki Türkiyədə 9 milyon 600 min adam yazıb-



oxumağı bacarmır, məni dəhĢət götürdü. Bu qədər adam Azərıbaycan əhalisindən çoxdur, 

amma oxumağı bilmir, yazmağı bilmir - məktubu aparıb qonĢuya, müəllimə oxutdurur. 

Türkiyədə səkkizillik məcburi təhsil haqqında qərar çıxaranda bir az sevindik, ancaq indi 

milyonlarla insan ona qarĢıdır, çünki toplum o qədər geri qalıb ki, dünyəvi savadın 

artırılmasına mane olan ruhani təbəqəyə müqavimət göstərmir.  

Lap orta çağda islam aləmində elm iki yerə bölünürdü: elmül-ədyan - din elmləri, yəni dinləri 

öyrənən elm və elmül-əbdan - fiziologiya elmləri, yəni təbiətĢünaslığı öyrənən elm. Sonra elm 

inkiĢaf etdi, islam fəlsəfəsi yarandı. Ġslam alimləri fəlsəfəni elmlərin elmi sayır, təbiəti 

öyrənməyə, ayrı-ayrılıqda fizikaya, riyaziyyata geniĢ yer verir, məktəblər, rəsədxanalar 

açırdılar. Ġslam dünyasında, o sıradan Türkiyədə bu elmlər yüksək inkiĢaf etdi. Ġndi çağdaĢ 

ruhani təbəqə bu inkiĢafa qarĢı çıxır - bu elmlər də gərək dini məktəblərdə öyrənilsin. Ancaq 

orada öyrətməksə artıq mümkün deyil - dünyəvi məktəblər var, sınaqdan çıxmıĢ Avropa 

sistemi var - dünyada məĢhur Sorbonna universiteti, 200 ildir hərtərəfli mütəxəssislər 

hazırlayan Oksford universiteti var. Necə olsun, indi ölkə geriyə dönsün? Bu hal türk millətinə 

heç layiq deyil. Mustafa Kamal Atatürk deyirdi ki, mən cümhur baĢqanı olmasaydım bu gün 

milli eyitim bakanı olurdum. Bu vaxta kimi savaĢ silahlı savaĢdı, ordu savaĢıydı, mən ona 

komutandım. Amma bu gündən sonra dünya savaĢı eyitim savaĢıdır, maarif savaĢıdır. 

Müəllimlərin qurultayında deyirdi ki, o savaĢın baĢında siz duracaq, o savaĢın qəhrəmanları da 

siz olacaqsınız.  

Özünün çox qürur duyduğu, dünyanın qürur duyduğu, türkün qürur duyduğu milli savaĢdan, 

milli mücadilədən Atatürk qalib çıxıb, amma buna baxmayaraq o, maarif savaĢındakı 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. Ġndi hökumət ciddi yanlıĢlığı baĢa düĢür və məcburən ona 

qayıdır. Cəmiyyətin çürüdüyünü, onda böyük anlaĢılmazlıq yarandığını görərək yenidən 

savadlanmaya gedirlər.  

Bu baxımdan Azərbaycan pis deyil. Əksinə, Azərbaycanın yüksək intellektual səviyyəli gözəl 

alimləri, dəqiq elmlər sahəsində çox güclü mütəxəssisləri var. Hətta Azərbaycanda yetiĢən 

dəqiq elmlər üzrə mütəxəssisləri Türkiyəyə çatan kimi universitetlərə, institutlara iĢə 

götürürlər, çünki bizim mütəxəssislərin hazırlığı çox yüksək səviyyədədir. Amma indi 

Azərbaycanda maarifə, elmə ögey, yabançı, yırtıcı, dağıdıcı, düĢmən münasibət var. RüĢvət, 

pul bunların hamısını dağıdır. Gələcəkdə indiki iqtidarın cinayətlərindən biri də bu sayılacaq.  

Türkiyədə çox güclü bir ziyalı, aydınlar təbəqəsi var; o, imkan verməyəcək geri getməyə. Bu, 

Türkiyənin xoĢbəxtliyidir. Bu da sevindiricidir ki, o aydınlar təbəqəsi dağılmır - onlar artıq 

maddi baxımdan da normal səviyyədə təmin olunurlar. Doğrudur, bəzən onların da, məsələn, 

məiĢət çatıĢmazlıqları olur, yaxud, deyək ki, hələ Amerika alimi, alman alimi kimi yaĢaya 

bilmir, amma Türkiyə bu baxımdan, məsələn, Asiya ölkələrindən çox-çox qabaqdadır. O ziyalı 

aydınlar təbəqəsi, məncə, imkan verməyəcək ki, Türkiyədə cahillik, geriçilik üstünlük əldə 

etsin, əksinə, Avropaya yaxınlaĢmaqçün onlar ölkəni inkiĢafa aparacaqlar. Sadəcə olaraq, bu 

aydınlar təbəqəsinə dövlət yiyə durmalıdır, siyasətində ona geniĢ yer verməlidir, milli təhsilə, 

ali savadlılığa pul buraxmalıdır. Türkiyənin universitetlər Ģəbəkəsi çox geniĢdir, çoxlu 



tələbələri var. Allah qoysa, Türkiyə geriçilərə təzyiqi artırıb indiki doğru istiqamətdən sapmasa 

5-6 ilə kimi bu gerilikçi böhrandan çıxacaq.  

Türkiyə, eyni zamanda, baĢqa türk cümhuriyyətlərindən olan tələbələri də toplayır. Bu da 

dövlətçün ağırlıqdır - baĢqa türk ölkələrindən aĢağı-yuxarı on minlərcə tələbə oxuyur və 

bunların hamısının təhsil xərci Türkiyənin üstünə düĢür. Bu qədər insanı oxutmağa, oxuduğu 

müddətdə yaĢatmağa milyonlarca dollar xərc lazımdır. Doğrudur, indi Türkiyə bu nəhəng 

xərci öz xalqının boğazından kəsərək çəkməli olsa da türk dövlətlərinin gələcəyi üçün bu 

xərcdən qat-qat artıq olacaq mühüm strateci qazancın özülünü qoyur - onun yetiĢdirdiyi 

kadrlar türk xalqlarının milli tərəqqisində əvəzsiz xidmət göstərəcəklər. Onlar daha Moskvanın 

yetiĢdirdiyi, Tehranın yetiĢdirdiyi manqurd düĢüncəli uĢaqlar olmayacaqlar. Bunlar əsl türk 

məfkurəsiylə, türk əxlaqıyla böyümüĢ aydınlar olacaqlar, indiyədək yalnız arzularımızda 

mövcud olmuĢ böyük yeniliyin əsasını qoyacaqlar. Bu, çox sevindirici haldır... 

Bəy, xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyəyə ilk dəfə olaraq məhz bizim hakimiyyət dövründə 2 

mindən artıq tələbə göndərildi. 

Çox düzdür. O zaman rəhmətlik Turqut Özalla söhbət etdik, mənə söz verdi ki, Türkiyə hər il 

Azərbaycandan 2 min tələbə götürəcək və onların bütün təhsil xərclərini ödəyəcək. Əgər biz 

beĢ il hakimiyyətdə qalsaydıq bu, 10 min tələbə edəcəkdi. Ancaq bizdən sonra bunun 

üstündə durmadılar, hər Ģey pozuldu, yarımçıq qaldı. Bizdən sonrakıların siyasətinin ən 

mənfur cəhətləridən birisi o oldu ki, özümüzdə neyləmiĢdi cəhənnəmə, gərək Türkiyənin 

yaratdığı Ģəraiti dağıtmayaydı; həmin həqiqətən qardaĢlıq yardımından istifadə etməklə 

gələcək çatıĢmazlıqları aradan götürməkdən ötrü böyük kadr potensialı, kadr ehtiyatı yarada 

bilərdik. Bu da xəyanətin bir üzüdür. Bu da indikilərin öz siyasətlərini xalqa xidmət üstündə 

yox, ancaq xalqı dağıtmaq üstündə qurduqlarını əyani göstərir.  

Bütün bu olub-keçənləri düĢündükcə elmlə məĢğul olmaq həvəsim də ölürdü. Bəzən 

istəyirdim ki, bir elmi iĢi yazım. 2-3 gün yazırdım, sonra öz-özümə deyirdim ki, mən oturub 

burada elmi kitab yazıram və oradasa cəmiyyət aĢılanır; gərək daha çox mübarizəyə üstünlük 

verəm. 

Yəni siyasi fəaliyyəti elmi fəaliyyətdən daha faydalı sayırdınız? 

Bəli. Ona görə də çalıĢırdım müsahibələr verim, radiolarda çıxıĢ edim, xaricə məlumatlar 

çatdırım ki, Azərbaycanın taleyi dünyanın siyasi gündəmindən düĢməsin, daha çox marağı 

bura çəksin. Türkiyə qəzetlərinə, televiziyalarına tez-tez müsahibələr verirdim ki, Azərbaycan 

problemi Türkiyənin də diqqətindən qaçmasın. Buna çox vaxt sərf edirdim. Elmi məsələlərə 

gəlincə, məni çox maraqlandıran bir problem üzərində müəyyən qədər iĢlədim, sonra gördüm 

ki, ədəbiyyat çatıĢmır. Bilirsiniz, kəndə sifariĢlə 5-6 kitabı gətirtməklə özünü tam razı salacaq 

əsər yaratmaq olmaz. Bununçün gərək mərkəzdə yaĢayıb böyük kitabxanalarda aylarla 

oturasan ki, ortaya sanballı əsər qoya biləsən.  

Mən uzun müddət - 20 il apardığım araĢdırmalar nəticəsində belə qəti qənaətə gəldim ki, 

dünya mədəniyyətinin mərkəzi ġumer deyil. Çoxları, məsələn, Kramer yazır ki, "Tarix 

ġumerdən baĢlayır", yəni yazılı tarix oradan baĢlayır.  



Uzun müddət "tarix nədir?" sualı üstündə baĢ sındırdım. Mənimçün açıldı ki, tarixi 2 halla və 

bir neçə xətdə izah etmək olar. Mən 2 xətdə izah etməyi üstün tutdum. Birincisi, tarixə bir 

dinçi kimi baxırsan. 

Allah-taala filan vaxt yeri yaratdı, filan vaxt göyü yaratdı, filan vaxt insanları yaratdı... 

Bəli, çünki tarix zamandır. Tanrı yaradandan zaman baĢlayır. Zaman baĢlayırsa, deməli, tarix 

baĢlayır. Yerin neçə min il yaĢı var - bu, Yerin tarixidir. DaĢın, suyun da öz tarixi var. Bax, 

tarix oradan baĢlayır. Biz tarixin baĢlanğıcını oradan götürməliyik. Amma biz birdən-birə 

keçirik cəmiyyətin tarixinə. Yerin, fəzanın, ulduzların tarixini astronomlar müəyyənləĢdirir - 

artıq bu tarix milyon illərə gedib çıxır. Coğrafiyaçılar, geoloqlar daĢın tarixini, əlvan metalların 

tarixini öyrənirlər. Deməli, dünya alimlərinin böyük bir hissəsi mövcudatın, mühüm hissəsi də 

cəmiyyətin tarixini öyrənməklə məĢğul olur. 

Adəmlə Həvvadan bu tərəfə... 

Bəli. Ancaq elə buradaca bildirim ki, biz türklər tarix yazmaq məsələsində çox geridə qalmıĢıq. 

Ona görə də dünya tarixi yazılanda türkün tarixini hərə öz istədiyi kimi, əksəriyyəti, təbii ki, 

düĢmən mövqeyindən yazır. Çünki orta əsrlərdə türklər Avropaya böyük təzyiqlər ediblər və 

Avropa 400-500 il türkə düĢmən olub. Deməli, türklərlə bağlı nə varsa 400-500 il 

düĢmənçiliklə qələmə alıblar, buna görə də onların yazdıqları doğru sayıla bilməz. Sonra da 

meydana məqsədi türk dünyasını məhv etmək, parçalamaq olan, "türk" adı gələndə canına 

üĢütmə düĢən, gecə-gündüz onu necə yox etməyi düĢünən rus imperiyası çıxdı. Bu 

imperiyanın alimləri də türk tarixini saxtalaĢdırmaqçün az iĢ görmədilər. Bunu izah etməkçün 

həmin məsələlərə ekskurs etdim. Bu kitabıma onlardan müəyyən qədər saldım. 

Hansı kitabı nəzərdə tutursunuz? 

"Bütöv Azərbaycan Yolunda" kitabını. O kitabda Sizin mənə göndərdiyiniz fars Ģovinizmi 

məsələsinə aid sənəddən də istifadə etdim. Elə orada da yazdım ki, Ədalət bəy mənə kömək 

etdiyinə görə ona öz təĢəkkürümü bildirirəm. Bu sənədləri mənə o göndərib. Siz dilimizə aid 

qəzet məqalənizi də göndərmiĢdiniz, amma onu salmadım kitaba. BaĢladım yazmağa - nə cür 

oldu ki, dilimiz "Azərbaycan dili" adlandırıldı? Bunun tarixini ortaya qoydum. Rus 

imperiyasının türkləri parçalamaqda terminlərdən necə istifadə etdiyini açıqladım.  

Məsələn, o, türklərin bir hissəsini "tatar" adlandırdı: "Qafqaz tatarları" (biz), "Krım tatarları" 

və "Qazan tatarları". Sadəcə olaraq, o, türkə "tatar" adı qoymaqla onu türklükdən 

uzaqlaĢdırmağa çalıĢırdı. Hətta bir vaxt bizim dilimizin adını "oğuz dili" qoymaq istəyiblər - 

hələ XIX əsrdə rus imperatorluğuna təklif ediblər ki, bunların babaları oğuzlardır, gəlin onların 

dilinin adını "oğuz dili" qoyaq, "türk dili" olmasın. "Türkmən dili" adlandırmaq təĢəbbüsləri də 

olub - təki "türk" sözü aradan çıxsın.  

Bəli, "türk" sözünə qarĢı dünyada bir müharibə baĢlayıb. XIX əsrdə ruslar fikirləĢib tapıblar ki, 

bura Azərbaycandır, biz bunları "azerbaydcantsı", dillərinisə "azerbaydcanskiy yazık" adlandıra 

bilərik. Bu, Stalinin yox, XIX əsr imperiyasının siyasətidir və hətta Abbasqulu ağa Bakıxanovu 

da karıxdırıb. 



Mirzə Kazım bəyin özü "aderbidjanskoye nareçiye" termini iĢlədir. 

Bakıxanov ondan qabaqdır da. O, rusca qeydlərində dilimizi gah "tyurkskiy yazık", gah 

"tyuretskiy yazık", gah da "tatarskiy yazık" adlandırır. Əsərlərinin siyahısını verəndə artıq 

göstəriĢlə "türk"dən uzaqlaĢır, "tatar"a keçir.  

"Türk" adı o qədər ümumiləĢib ki, o, bu adı daĢıyanlarçün qürur qaynağı, düĢmənçünsə 

qorxu, vahimə mənbəyidir. Bu vahiməni götürməkçün "türk"ü parçalayır, ayır - buyur 

siyasətini ustalıqla yerinə yetirir.  

Bəs türkün gerçək tarixi haradan baĢlayır? AraĢdırmalarımın sonunda gördüm ki, nəinki 

türkün, bütövlükdə dünyanın tarixi Turandan baĢlayır. ġumer miladdan 3 min il əvvəl mövcud 

olub, üstünə indiki eranı da gələndə edir 5 min il, yəni ġumerin 5 min il tarixi var. 

Azərbaycanınsa tarixi ġumerinkindən qabaqdır. 6 min - 7 min il qabaq Azərbaycan 

mədəniyyəti olub - böyük Kür-Araz mədəniyyəti! Bu mədəniyyət sonralar ġumerə keçib, ona 

təsir edib, orada yayılıb.  

Bəs Kür-Araz mədəniyyətinin özü haradan gəlib? O, böyük Turana daxildir. Turanın da 

mərkəzi Xəzər ətrafı və Ġssıkgöldür. Moskvada çıxan nüfuzlu bir curnalda oxumuĢdum ki, 

alimlər artıq etiraf edirlər ki, bizim eradan qabaq X-IX minilliklərdə Turan ovalığında böyük bir 

mədəniyyət olub və bütün mədəniyyətlər oradan getməyə, yayılmağa, çözələnməyə baĢlayıb. 

Bu vahid mədəniyyət mərkəzinin sərhədləri söykənir Əfqanıstana, söykənir Hindistanın 

Ģimalına (Hindistana girmir), söykənir Çinə (Çinə də girmir) və söykənir bir də Azərbaycan da 

içində olmaqla Xəzər ətrafına (burada geniĢ yayılır). Bu mədəniyyətdən danıĢarkən, məsələn, 

bildirilir ki, ən qədim bürünc, qızıl əĢyalar Orta Asiyada tapılıb. Svastika elə, xaç elə, yaxud 

dünyanın mühüm aparıcı rəmzləri - onların hamısı qazıntı nəticəsində tapılan və xristianlıqdan 

5 min il qabağa aid Ģeylərdir. 

Elə bizim bayrağımızdakı 8-guĢəli ulduzun özü. 

Bəli, bəli. Bunların hamısı oradan çıxıb və buna "Böyük panteon" deyilir. Buradan belə 

nəticəyə gəlinir ki, mədəniyyətlərin ilkin mərkəzi sərhədlərini cızdığım Turanda olub, hind-

avropalılar da, türklər də oradan çıxıb, sami mədəniyyəti də hər Ģeyi oradan götürüb. 

Qəribədir ki, indi bu mədəniyyətə yiyələnməyə çalıĢaraq söyləyirlər ki, onu elə hind-

avropalılar yaradıb. SoruĢanda ki bəs oradakı türklər necə olub, deyirlər ki, o türklərlə indiki 

türklər fərqlidir. Sözə bax! Sadəcə olaraq, indi də istəyirlər ki, bunu sübut etsinlər ki, 

doğrudur, Turanın əhalisi türkdür, ora türk məkanıdır, ancaq ən qədim əhalisinin kökündə 

hind-avropalılar dayanır - sonradan hind-avropalılar çıxıb gedib, yerində türklər qalıb. 

Yaxud da onlar türklərə qarıĢıblar... 

Yəni özlərindən nəzəriyyələr çıxarırlar. Amma gerçəkliksə qətiyyən belə deyil. Bu, tamam 

baĢqa sistemdir.  

"Dünya tarixində din-ruhani sisteminin köklərini tapmaqçün xeyli axtarıĢlar 

aparmıĢam" 



Bəy, Sizi həm də din tarixi üzrə mütəxəssis kimi tanıyırıq...  

Dünya tarixində din-ruhani sisteminin köklərini tapmaqçün xeyli axtarıĢlar aparmıĢam. 

Məsələn, deyək ki, Qut Tanrı adıdır və Almaniyayadək gedib yayılıb. 

Fars dilindəki müasir "xuda" sözü də oradandır. 

"Xuda" sözü "qutay"dandır; əslində o, "xuday"dır. Farslar miladdan öncə IX-VIII əsrlərdə 

"Xuday-namak" kitabı yazıblar. Oradakı "xuday" "qutay"dır, bu "qut" deyil. 

Kökündə "qut" durur da. 

Hə, kökündə dayanır: "qutay", yəni "ay qutu", "ay Tanrı". "Ay Tanrı", "gün Tanrı", "ulduz 

Tanrı" çox-çox sonralar "Oğuznamə"lərdə "Ay xan", "Ulduz xan" və "Gün xan"a çevrilib. 

Demək, öncə olur "ay qut", "gün qut", "ulduz qut"; bunlar Tanrının sifətləridir. Onun yerdə 

təmsilçisi insan olandan sonra insan xan sayılır: Ay xan, Gün xan, Ulduz xan; o daha qut ola 

bilməz - qut Tanrının sifətidir. Mən Kələkidə elmlə məĢğul olarkən Turan arealındakı çox 

mühüm bir Ģeyin - Su dövlətinin izinə düĢərək onu öyrənməyə baĢladım. Dövlətin və tayfanın 

adı sudur - birbaĢa suyun müqəddəsliyiylə bağlıdır.  

Qədim türklərdə "Su" dastanı da var axı? 

Bəli, bəli. Su həm də "ġu"dur - ġu xaqan. Suyun müqəddəsliyini əks etdirir. Sonra gördüm ki, 

bu, çox böyük problemdir. Müəyyən qədər onun tezislərini yazdım, amma özünü iĢləməyi 

saxladım, çünki kənddə iĢləyə bilməzdim, çətindir. Ġmkanım olsa Azərbaycanda bu mövzunu 

araĢdırmaqçün 15-20 nəfərlik bir alimlər toplusu yaradardım. Ya belə olmalıdır, ya da mən 

siyasi həyatdan uzaqlaĢandan sonra bütün iĢimi bu məsələnin həllinə yönəldəcəyəm.  

Mən gözləyirdim ki, Oljas Süleymenovun "Min söz"ü çıxsın (o, bu adda kitab yazdığını mənə 

demiĢdi), çünki bilirəm ki, o da bunlardan yazacaq. O, min qədim türk sözünün izahını verir. 

Məsələn, "manqurt" sözü Çindən Avropaya qədər yayılıb. "Muğan" sözü necə olur Koreyada 

da var (sərkərdə adı olub), Azərbaycanda da (yer adıdır) və muğların ona nə dəxli var? 

Muğlar məsələsinə gələndə fikirləĢdim ki, bu ad IV-V əsrlərdə yarana bilər; Mani peyğəmbər 

Mani-Muğ dininin aparıcısıydı. 

Çindəydi də o? 

Yox, Azərbaycandandır, türkdür. Maninin atası Həmədandandır, özü Mədinədə anadan olub. 

Sonra yenə köçüb qayıdıblar Həmədana. Maniyə burada peyğəmbərlik yetiĢib. Onun əsərləri 

bütün Avropaya və Çinə yayılıb. 

O, manixeyizm dininin banisidir də. 

-Bəli, Mani həmin adamdır. Amma o, bizim ədəbiyyatımızda (xüsusən Nizamidə) rəssam Mani 

kimi tanınıb. Çox böyük rəssammıĢ. 23, ya da 24 yaĢında özünü peyğəmbər elan edib. Nəysə, 

bu, baĢqa məsələdir.  



Sonra keçdim "Bütöv Azərbaycan Yolunda" kitabına. Ümumi tanıĢımız Çingiz bəy mənim 

Bütöv Azərbaycana aid çıxıĢlarımı toplamıĢdı. O, mənə dedi ki, bunları bir kitab Ģəklində 

bütövləĢdirmək lazımdır. Mən Kələkidə bir neçə yazı da yazdım, oraya əlavə etdik və hamısını 

bir kitab halına saldıq, göndərdik Türkiyədə çap olunmağa. Bundan Sizin geniĢ məlumatınız 

var, çünki özünüz də iĢtirak etmisiniz. 

Bəy, oxucularımız həmin kitabın ümumi məzmununu bilmək istəyərlər. 

Elə düĢünürəm ki, Siz bu kitabı çap edincə o kitab çıxacaq. ("Bütöv Azərbaycan Yolunda" 

kitabı 1998-in yayında Türkiyədə nəĢr edildi və 24 yanvar 1999-da Bakıdakı "Hyatt Recensy" 

otelində onun təqdimetməsi oldu - Ə.T.). 

ĠnĢallah. 

Hə, məni maraqlandıran bir məsələ də vardı, o da çəkdi məni - ZərdüĢt dinini öyrənmək. Bir 

az yazdım. "Bütöv Azərbaycan Yolunda" kitabına həmin hissəni salmıĢam. Ġran Ģovinizminin, 

fars Ģovinizminin zərdüĢtlüklə necə mübarizə apardığını, zərdüĢtlüyün fars Ģovinizminin 

alətinə necə çevrildiyini və onu necə dəyiĢdirdiklərini, onu necə mifləĢdirdiklərini 

aydınlatmağa çalıĢmıĢam.  

Yazdım, yazdım, amma yarımçıq qaldı. Bu da çox maraqlı mövzudur, axı ZərdüĢt dini 

dünyanın ən ilkin təkallahlı dinidir.  

Necə yəni "təkallahlı"? Bəs Ahuraməzda (Hörmüz) - Anqramanyu (Əhrimən) cütlüyü? 

Yox, yox. Onlar təqribən Tanrı - Ģeytan sistemidir. ZərdüĢtçülükdə də Allah təkdir - 

Ahuraməzdadır. Əhrimən Ģeytandır. 

Bəli, zərdüĢtçülük təkallahlı dindir. Çox qəribədir ki, avropalılar artıq etiraf və qəbul edib ki, 

təkallahlılığı xristianlıq məhz zərdüĢtçülükdən götürüb. 

Deməli, xristianlıq yəhudiliyin xələfi deyil? 

Yox, orada yazıblar ki, xristian təkallahlılığının əsas mayasının bir hissəsi zərdüĢtçülükdən 

götürülüb. Bu, çox maraqlı faktdır. Bəs nə cür olub ki, islam onu görməyib, götürməyib? 

Əksinə, islam dini zərdüĢtçüləri müĢrik sayaraq, məhv etməyi buyurub. 

Bunun kökü haradan baĢlayıb? ZərdüĢt dini düĢür farsların əlinə... 

Sasanlıların? 

Sasanlılardan çox qabaq - Əhəmənlilərin, Daranın vaxtında bu dini təzədən yığıĢdırıb yeni 

Ģəkildə dövlət dini elan edirlər. Bu zaman onun əsl qat’ları itir, amma müəyyən qat’ları qalır. 

ZərdüĢtçülük davam edir. Ġsgəndər indi "Ġran" adlandırılan yeri tutanda "Avesta"nın öküz 

dərisində yazılmıĢ iki nüsxəsindən biri olub Əhəmənlilərin sarayında, onu götürüb yandırıblar, 

ikinci nüsxəsisə baĢqa Ģəhərdə olub, onu aparıblar, yenə indiki terminlə desək, Yunanıstana. 



Çox qəribə bir mənzərə yaranır - dünyanı dərketmənin Yunanıstanda dəyiĢdirilməsinin əsas 

Ģərtlərindən biri də zərdüĢtçülükdür. 

Bu yəqin ki, "Avesta"nın yunancaya tərcümə edilməsinin nəticəsidir. 

Yox. Əvvəldən də varmıĢ. "Avesta"dan təbiətə aid hissələri götürərək dinə aid hissələri rədd 

ediblər. Sonra bu itib. Daha sonra iranlılar Orta Asiyada dövlətlər yaradırlar: Parfiya və s. 

Bundan bir qədər keçmiĢ, Sasanlılar yenidən hakimiyyətə gələndə göstəriĢ verirlər ki, həmin 

kitablardan tapıb yığsınlar. Hətta Yunanıstana da adam göndərirlər ki, qalan nə varsa 

gətirsinlər. Beləliklə, "Avesta"nı təzədən tərtib ediblər; bu edilənsə "Avesta"nın özü deyil. 

Onun əsl qat’larını əlavələr etməklə saxlayıblar, qalanlarını bütöv dəyiĢdiriblər.  

"Avesta"nın adı əslində "Zənd Avesta"dır. Bu, "Avesta"nın özü deyil, onun Ģərhidir. Bununla 

da kifayətlənməyərək "Pa Zənd Avesta" ("Avesta" Ģərhinin Ģərhi) da yaradıblar. Bizdə buna 

"haĢiyə" deyirlər. Bütün Orta Asiyada qədimdən mövcud fars miflərini doldururlar bu kitaba. 

"Avesta" kitabını din əsəri olmaqdan çıxarıb mifləĢdirir, öz istəklərinə uyğun Ģəklə salırlar. 

Ġslam bu əsərlə tanıĢ olanda görür ki, tamamilə miflərdən ibarətdir. Çox qəribədir ki, "Xuday-

namak"a - "Avesta"nın sistemini davam etdirən bir əsərə farslar götürüb öz hökmdarlarının 

adlarını saldılar: "Tanrı Hörmüz Qubada belə dedi", "Keyqubad saray tikdirdi" və b. Belə 

Ģeylərlə doldurdular dini kitabları, onlardan din adına istifadə etdilər. "Xuday-namak"ı 

ərəbcəyə çevirib verdilər həzrəti-Ömərə. O da oxuyub dedi ki, nağıldır, yığıĢdırın - belə din 

olmaz. "Onların inancı budur" deyildiyində həzrəti-Ömər göstəriĢ verdi ki, orada yazılanlar 

allahsızlıqdır, onların kitabı Tanrıdan gəlmə deyil. 

Buna görə də zərdüĢtçüləri müsəlmanlar əhli-kitab saymadılar. 

Saymadılar və onlara qarĢı mübarizəni gücləndirdilər. Nəticəsini də bilirik.  

Bir də, əlbəttə, Xosrov Pərvizin peyğəmbərimizin (s.ə.s.) məktubunu cırıb atması artıq tamam 

düĢmənçilikdi. O, Yəmən valisinə göstəriĢ vermiĢdi ki, peyğəmbəri tut, gətir. Bir adam gəlir 

ki, onu tutub aparsın. Ona Məkkədə müqavimət göstərilir. Elə bu vaxt Xosrov Pərviz ölür və 

həmin adam yenidən qayıdır Yəmənə. Bir müddət sonra onun özü peyğəmbərə iman 

gətirərək islam dinini qəbul edir. Yəni burada düĢmənçilik pozuldu.  

Deməli, ərəblər ZərdüĢtün özünü də, ideyasını da qəbul etmədilər və bununla da qurtardı. 

Ancaq o dinin adı "ZərdüĢt dini" deyil - "mağ" da gedir, "muğ" da gedir. Mən indi düzgününü 

axtarıram. Ola bilsin ki, "mağ" ilkin, "muğ" sonrakı variantdır və hər ikisi bu dinin adıdır. Onun 

təbliğatçısı ZərdüĢt olduğuna görə dinə "zərdüĢtçülük" deyirlər. Əslində bu, düzgün deyil. 

Məsələn, peyğəmbərlərin adıyla islam dininə "Məhəmmədiyyə", xristian dininə "Ġsaviyyə", 

yəhudi dininə "Musaviyyə" deyirlər, halbuki dinin adı belə deyil. ZərdüĢt bu görüĢləri təbliğ 

etdiyinə görə ona "zoroastrizm", "zərdüĢtçülük" və s. ad veriblər. Əslində o, "muğ" dinidir - 

mən qat’lara baxdım, onlarınsa bəzilərində "mağ", bəzilərində "muğ" gedir.  

Bu "mağ", "muğ" da türkün "bağ", "boğ", "bəy" sözləriylə bağlı deyil? 



Bəli, bəli. "Bağ" da, "boğ" da oradandır. "Mağ"la "bağ"ın eyniliyi maraqlı faktlar ortaya qoyur. 

"Bağdad" adı çıxır meydana. "Muğ"la "buğ"un yadigarı olan "boq"sa Avropaya, daha doğrusu, 

Bizans və Rusiya imperiyasına keçir.  

Nəysə, bu, çox ağır sistemdir. Bundan da yazdım, amma çox dərinə getməyə vaxtım olmadı. 

Baloğlan ġəfizadənin ZərdüĢt haqqında, "Avesta" haqqında kitabına baxmısınız? 

Yox, məndə yoxdu, o kitaba baxa bilmədim. 

Təəssüf, mən də görə bilməmiĢəm. Ancaq deyirlər ki, çox maraqlı kitabdır. Sübut etməyə 

çalıĢır ki, "Avesta" sırf türk təfəkkürünün məhsuludur. 

Düz fikirdir. 

Onun farslara heç bir dəxli yoxdur? 

Yox! Axı "Avesta" yazılanda, bu din meydana çıxanda həmin ərazidə farslar yoxdu. Fars öz 

tarixini aparır miladdan öncə VIII yüzilliyə (1200-üncü ildən 800-üncü ilədək). ZərdüĢt dini axı 

bundan çox-çox qədimdir. 

Bizim bugünkü Novruz bayramı adət-ənənələrinin hamısı oradandı. 

Bu da çox maraqlıdır.  

Bir qədər din tərəfdən, din və tarix baxımından yanaĢsaq təsəvvür edin ki, Azərbaycanda 7-8 

peyğəmbər olub, ona görə də yazmıĢam ki, "peyğəmbərlər yurdu Azərbaycan". 

Türk peyğəmbərlər? 

Onlar sami peyğəmbərləri deyil. Sami peyğəmbərlər sistemi baĢqadır - o peyğəmbərlərdən bir 

neçəsini çıxmaqla əksəri yəhudidir. Amma Azərbaycan peyğəmbərləri sistemi ora daxil olmur. 

Məsələn, Azər peyğəmbəri götürək. 

Ġbrahimxəlil peyğəmbərin atasını? 

Bəli. Azər peyğəmbər haradan gedib, haradaydı? Ġkiçayarasından - Mesopotamiyadan gedib. 

Bu, bu tərəfdən. Qur’an’da deyilir ki, Nuhun gəmisi gəlib Cudi dağında dayanıb (baĢqa dini 

kitablarda Ağrı dağının adı çəkilir). BaĢqa qaynaqlarda da bildirilir ki, gəmi yerə enəndən 

sonra Nuh 3 oğlunu ayırdı. Yafəs Ģərqə, demək, Azərbaycana getdi. 

Bəli, Yafəs gəldi Azərbaycana. Onun oğlu Türk bu areala - Azərbaycana, Orta Asiyanın 

içərisinə düĢür. Qırğız mifində onu Ġssıkgöldə doğulmuĢ sayırlar.  

Sonra gəlir ZərdüĢt peyğəmbər, Mani peyğəmbər, Məzdəkin özü peyğəmbərlik iddiasında 

olub, Ġl peyğəmbər, Xıdır Ġlyas. Bunların hamısı peyğəmbərdir, ancaq sami tipli deyil. 

Samilərdə peyğəmbərlər doğulurlar, ölürlər.  



Məzdək fars deyil? 

Yox, Məzdək Həmədandandır, özü də farslara qarĢı çıxıb. 

Nizamülmülkün "Siyasətnamə"sində onun tarixçəsi çox geniĢ verilib. 

Nizamülmülk onların hamısını saxtalaĢdırılmıĢ fars qaynaqlarından götürməli olub, ona görə 

orada yalanlar istənilən qədərdir.  

Mən əsasən ZərdüĢtün üstündə dayanırdım. O, Urmiyənin yaxınlığında, ġiz Ģəhərində anadan 

olub. Bir sıra alimlər onun yurdunu zorla Orta Asiyaya çəkirlər, amma elə Ģey yoxdu. Onlar 

istəyirlər ki, belə böyük Ģəxsiyyət Azərbaycana aid olmasın.  

AtəĢpərəstlikdə, yəni odsevərlikdə od Allah deyil; o təxminən Məkkə rolunu oynayır - Məkkə 

Allahın evi olduğu kimi od da Allaha bağlayıcı rəmzdir, sitayiĢ mənbəyidir. Gedib Məkkədə, 

pirlərdə, məsciddə Allaha sitayiĢ edirsən. Onlar məbəddir. Odun da ətrafında fırlanıb Tanrıya 

sitayiĢ edirlər, odun üstündə Tanrının mahnılarını oxuyurlar. Allahın rəmzi olan ilk od, 

müqəddəs od ġizə göndərildi. Sonra zaman-zaman bütün odlar oradan aparılır. BaĢlayırlar 

onu parçalamağa.  

Neçə min ildən sonra Xorasanda ikinci od peyda oldu; onu da Allah göndərib. Burada olan od 

bütün xalqın təmsilçisidir. Bu od öncə kəndliləri, sonra ordunu və hakimiyyəti himayə edən, 

qoruyan oddur. Xorasandakı od sənətkarların himayəçisi olur (axı əvvəldən sənətkarların 

himayəçisi yoxdu). Ölkədə doğrudan-doğruya sənətkarlıq inkiĢaf edir. Sənətkarlar, ticarətçilər 

təbəqəsi yaranır. Axı yarananda onun təmsilçisi də olmalıdır. Onu da od təmsil edir. Çox 

qəribə proses baĢ verir - farslar hakimiyyətdə güclənirlər. Göydən üçüncü od farsların 

mərkəzinə - Parsayaya düĢür və əkinçilərin himayəçisinə çevrilir. Bununla dini kahinlik 

Parsayaya keçir. Nə qədər kahin varsa Parsayaya ziyarətə gəlir və o kahin ocaqlarında 

dövlətin və sülalənin yaĢamasına uyğun olaraq dini dəyiĢdirməyə və təbliğat aparmağa 

baĢlayırlar. Beləliklə, dini hakimiyyət Azərbaycandan ayrıldı, keçdi farsların əlinə. 

Azərbaycanda nə qaldı - yenə kəndlilər, ordu, bir də dövlət hakimiyyəti. Bu zaman çox 

maraqlı vəziyyət yaranır - kahinlərin hamısı Parsayaya yığılırlar, amma hakimiyyətin baĢçısı 

(məsələn, Sasanlıların padĢahı) taxta çıxmaq mərasimindən qabaq Mədaindən - imperiyanın 

mərkəzindən pay-piyada gəlir Azərbaycana. 

Azərbaycanın konkret olaraq harasına? 

Urmiyədə ġizə. Orada oda sitayiĢ edərək özünü bildirir ki, mən taxta çıxıram, ey ulu Tanrı, ulu 

Ahuraməzda, məni qoru. Burada bir çox mərasimləri yerinə yetirir, sonra gedib oturur taxtda; 

yoxsa otura bilməzdi.  

Bəli, mərkəz Azərbaycandı, ona görə bizanslı rumlar - yunanlar hücum edəndə, Ġranla 

vuruĢanda birinci Azərbaycandakı atəĢgahı dağıdıblar. Bu dağıtmadan sonra hakimiyyət 

mərkəzi də keçib Parsayaya. Bu, böyük bir tarixi gediĢdir.  



Sonra Ġranın hansısa bir sahəsində dördüncü odu çıxarırlar. O da baĢqa bir təbəqəni təmsil 

etməyə baĢlayır. Beləliklə, dörd müqəddəs od məkanı yaranır və parçalanma gedir. Ancaq 

Tanrı vahiddirsə, deməli, onun göndərdiyi od da vahid olmalıdır. Ġslam dinində Tanrının baĢqa 

evi yoxdur - ancaq Məkkədir. Məkkəyə "Beytullah" ("Allah evi") deyirlər, dinimizin mərkəzi 

odur. Ġstədilər ki, Mədinəni də mərkəz etsinlər, alınmadı. Dedilər Mədinə peyğəmbərin 

Ģəhəridir, Allaha aid deyil. Yəni mərkəziyyət pozulmadı, dağılmadı. Ġrandasa vahid din 

sistemini etdilər 4 parça, ondan sonra baĢladı ölkə daxilində ruhanilik bir tərəfdən, obirisi 

baĢqa tərəfdən təfriqəyə. Həm dövlətdə, həm dində parçalanma getdi, həm də hərə baĢladı 

öz oduna dastanlar, nağıllar qoĢmağa. Hərə öz odunun müqəddəs olduğunu sübut etməyə 

çalıĢdı. Din məhv oldu, mifləĢdi.  

Bütün dinlərin tarixində çox maraqlı bir epizod var. Ġnsanlar uzun müddət - bəlkə də 10 min il 

mifin içində yaĢayıblar, onları miflər idarə edib və yaĢadıb. Bu miflər inkiĢaf edə-edə gedir. 

Sonra cəmiyyətin Ģüuru artır, onun içindən böyük Ģəxsiyyətlər çıxır, yenidən mifdən dinə 

keçilir. Hər bir dində mif var və o, inanc qaynağına çevrilib. Məsələn, Yerin öküzün üstündə 

durmasını götürək. Bu, bir mifdir. Dinə keçəndə o, bunu rədd edə bilmir, o da deyir ki, Yer 

öküzün üstündə durubdur. 

Tövratın özündə nə qədər ġumer əfsanəsi var. 

Bəli, bax, o cürdür. Mif o qədər güclüdür ki, hətta dinin də onu qırması çətin olur. Mifdən 

dinə belə keçidin özü bəĢəriyyətin inkiĢafı deməkdir. Sonra zaman-zaman dinlər güclənib, 

miflər azalıb. Ġslamda xüsusən azdır, çünki o, sonuncu dindir, halbuki əvvəlki dinlərin 

əksəriyyətinin yarısını, bəlkə də çoxunu miflər təĢkil edir. Amma islam da ondan tam qaça 

bilməyib, mifin müəyyən Ģərtlərini özündə saxlayıb. Ġslamda mifləri kimlər yaradıb - farslar. 

M.F.Axundzadə deyir ki, farslar qədər əfsanəyə inanan xalq yoxdur; onlar əfsanəçi xalqdır. 

"ġahnamə" əfsanə üstündə yazılıb. Bunların baĢqa dastanlarının bir dənəsi də düz deyil, 

hamısı nağıl, əfsanədir. Firdovsi, farslar həm dini, həm də tarixi mifləĢdiriblər. 

Reallığı mifləĢdiriblər. 

MifləĢdiriblər və gerçəklikdən uzaqlaĢdırıblar. Nə cür olub bu? Zaman-zaman islam dininə 

mifləri kütləyə xoĢ gəlməkçün saldılar. Məsələn, deyək ki, Ġmam Hüseyn 3 yaĢında əjdahanın 

ağzını cırdı. Məkkədə, yaxud Mədinədə əjdaha nə gəzirdi ki, Ġmam Hüseyn də bağda oturub 

onun ağzını cırsın?! Bax, bu, mifdir. Yaxud həzrət Əli barmağını saldı, Xeybərin darvazasını 

tulladı, bir tayı məğribə düĢdü, bir tayı məĢriqə, hələ də tapa bilmirlər. Bu da baĢqa mifdir. 

Bəli, Xeybər qalasının darvazasını həzrət Əli öz adamlarıyla çıxarıb. Qalanın divarlarını sökmək 

mümkün deyildi, ona görə dəmir qapıları çıxarıblar. Güc verib yerindən çıxararaq qırağa 

qoyublar. Sonra mifdə deyilir ki, həzrət Əli qapı tayını aldı əlinə, onunla vurdu düĢmənlərin 

hamısını, sonra tulladı. Elə deyil. Həzrət Əlini Xeybər davasında vurublar, zirehi parçalanaraq 

düĢüb. Bundan sonra döyüĢə-döyüĢə geri çəkilib; divarda dəmir lövhə vurublarmıĢ ki, bu, 

Xeybər qalasıdır. O lövhəni sökərək özünə zireh edib və vuruĢub. Bu əhvalatı farslar 

mifləĢdirirlər, çünki savadsız, cahil kütləni ancaq belə miflərlə idarə etmək olar - gerçək din 

ona çox da xeyir etmir. "Gerçək din" deyəndə savadsız kütləyə bir az qəribə gəlir; gərək elə 

edəsən ki, din mifli olsun - sevsin, dəlicəsinə vurulsun, xəyalpərvər olsun, ancaq dinpərvər 

olmasın. Bu oyunu islam dininin də baĢına gətiriblər.  



BəĢəriyyət dindən sonra, açığı budur, inkiĢaf edərək yavaĢ-yavaĢ gerçək elmə və fəlsəfəyə 

gedir. Fəlsəfənin, yəni məntiqin gücü bəĢəriyyətə daha artıq təsir edir. 

Yəni məsələ nədədir? Mifi öyrənmək lazımdır, mif bizim tariximizin bir hissəciyidir. Amma mən 

Qumilyovun bu fikrinin tam tərəfindəyəm: "Mif özünə yer tapan yerdə elm yoxa çıxır". Burası 

da var ki, elmi hamının öyrənməsi üçün onu müəyyən dərəcədə mifləĢdirmək lazımdır. Bizdə, 

məsələn, fantastika ədəbiyyatı yaranıb. Fantastika özü mifin yeni Ģəklidir. Demək, elmi 

fantastikləĢdirirlər. Orada hər Ģey də maraqlıdır. Amma bu marağın özü elmin üstünə 

gətirilsə, yəni elmi mifə tərəf eləsən elmə marağı artıracaqsan. Yox, mif elə nağılların, 

əfsanələrin üstündə dayansa cəmiyyətin inkiĢafını geri çəkəcək. 

Bəy, Sizin bu danıĢdıqlarınıza qulaq asdıqca hədsiz təəssüflənirəm ki, siyasət gözəl bir 

tarixĢünas, dinĢünas, filosof alimimizi elmimizdən qoparıb aldı. Bu dediklərinizin hər cümləsi 

bir tezisdir. Nə gözəl olardı ki, onları sanballı elmi monoqrafiyalara çevirəydiniz! 

Bunu mənə bir neçə adam deyib. Ayrı-ayrı vaxtlarda iki yəhudi alimi də bildirib ki, heyf, 

Azərbaycan yaxĢı bir alimdən məhrum olur. Mən bilmirəm nə qədər doğru düĢünürəm, ancaq 

istəyirəm ki, azad, xoĢbəxt cəmiyyət quraq, onda elmdən, alimlikdən qətiyyən uzaqlaĢmaram. 

Amma indi görürəm ki, bu mümkün deyil - xalqa mənim siyasətçiliyim alimliyimdən daha çox 

xeyirlidir. Düzdür, gələcəyə özümdən sonra çoxlu elmi kitablar qoya bilərəm, ancaq gözüm 

baxa-baxa xalq aclıq, dilənçilik, zülm altında yaĢayırsa yazdıqlarımdan nə fayda?! Öncə 

cəmiyyəti sağlamlaĢdıraq, sonra sağlam cəmiyyətə sağlam elm, sağlam ədəbiyyat verərik... 

Allah Sizə qismət etsin ki, arzuladığınız o sağlam cəmiyyətin baĢında durasınız və eyni 

zamanda, beyninizdəki bu elmi düĢüncələri də istədiyiniz səviyyədəki əsərlərə çevirəsiniz. 

Ġndisə yenə qayıdaq Sizin Kələki dövrünüzə. 

"Yadıma tez-tez YaĢar Türkazər düĢürdü" 

Kənddə olduğunuz müddətdə dostlarınızı və düĢmənlərinizi saf-çürük edə bildinizmi? 

Mən dostlarımı saf-çürük etmirəm. Cəmiyyətdə də yeni bir Ģey yaratmıram. Bilirsiniz ki, mən 

Mustafa Kamalı çox sevir və onun dahiliyini də qəbul edirəm. Mustafa Kamaldan ingilislər 

soruĢublar ki, nə cür oldu ki, bu azadlığa nail oldunuz, bu mücadilədə qələbə çaldınız? Cavab 

verib ki, mən gördüm ki, tarix buna gedir, xalq da buna gedir; sadəcə olaraq mən onların 

qabağındakı əngəlləri götürməklə məĢğul oldum. Yəni Azərbaycan xalqı azadlığa gedir - yol 

da ora gedir, zaman da onu tələb edir; sadəcə olaraq yolumuzdakı əngəlləri götürməyə 

çalıĢıram. Dostlarıma münasibətdə də eləyəm.  

Mən dostluqdan fayda güdmürəm; sadəcə, dostluğa mane olanlardan uzaq dururam. KeçmiĢ 

dostum mənə düĢmənçilik edəndə ona düĢmən olmuram - əngəl kimi özümdən aralayıram ki, 

qabağımda durma, qoy öz yolumla gedim.  

Yaxın dostlarım çoxlu sınaqlardan çıxdılar, mənimçün əziz oldular. Özü də, təkcə dostlarım 

yox - xeyli insan mərdliyi, əqidəsi, məsləkiylə mənə dayaq oldular. Ġnandım ki, xalqımız hələ 

hər Ģeyi itirməyib, onun çox güclü, sağlam qüvvəsi var. Hətta hakimiyyətimiz dövründə mənə 



qarĢı olan bir çoxları hakimiyyətdən gedəndən sonra mənimlə mehribanlaĢdılar. Amma 

hakimiyyət dövründə mənə yaltaqlananların da içərisində mənə düĢmən olanlar tapıldı. 

Bütün ölkələrdə, o sıradan bizdə də hakimiyyətə yaxınlaĢmaq, hakimiyyətdəkilərdən nəsə 

əldə etmək istəyi var. Amma Azərbaycan xalqının içərisindəki böyük bir təbəqə üçün 

hakimiyyətdə kimin olmasının fərqi yoxdur. O təbəqə yalnız bunu istəyir ki, Azərbaycan 

xoĢbəxt olsun, özü də xoĢbəxt yaĢasın. 

Bəy, Kələkidəykən Bakıdakı silahdaĢlarınız və dostlarınız içərisində kim(lər)in həsrətini daha 

çox çəkirdiniz? 

Ad saymaq mümkün deyil. Axı adam daim bir nəfərin həsrətini çəkmir. Elə olur ki, bir həftə 

biri yadına düĢür, ya da nəyləsə xatırlanır, yaxud fikirləĢirsən ki, ad günüdür, nə oldu? Hətta 

bəzən elə olur ki, küçəylə gedəndə o adamın ya bir cümləsi yadına düĢür, ya da səsi 

beynindən keçir, bu zaman baĢlayırsan onun haqqında düĢünməyə. DüĢünə-düĢünə 

hövsələdən çıxırsan ki, kaĢ burada olaydı, onu görəydim. O, bir uĢaq da ola bilər, tələbə də, 

mübarizə yoldaĢım da. Məsələn, yadıma tez-tez YaĢar Türkazər düĢürdü. Nəyə görə? Çünki 

heç bir təmənnası yoxdu. Hər hansı hərəkat olan kimi bayrağı götürüb irəli gedəcək və 

bununçün heç kəsdən heç nə ummayacaq. YaĢar Türkazər bu bayrağa məndən də çox 

vurğundur. Mən bayrağı Ģüurla, ağılla sevirəm. O da Ģüurlu, ağıllı oğlandır, ancaq onun içində 

bayrağa vurğunluq vəcdi var və o, bayrağı vəcdlə götürür. FikirləĢirsən ki, kaĢ belə vəcdlə 

yaĢayan insanlarımız çox olsun.  

Alman alimi Avqust Müller söyləyir ki, Əbubəkr Məhəmmədə (s.ə.s.) o qədər vurğundu ki, 

peyğəmbərin dediyi Tanrıya bəlkə ondan da çox inanırdı. Bilirsən, bir var təlqin edən, bir də 

var inanan. O inanan çox qəribə varlıqdır. Təlqin edəndə müəyyən Ģübhələr ola bilər, o öz-

özünün səhvini düzəldər. Amma vurğun adam baĢqa cür fikirləĢir. Məsələn, Məhəmməd 

peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, hamı səhv edə bilər, ancaq Əbubəkr düĢünür ki, peyğəmbər səhv 

edə bilməz, buna görə də onun bütün dediklərinə tam inanırdı.  

Deməli, vurğun adam vurulduğu adamı, yaxud ideyanı vəcdlə sevir. Bu gün Azərbaycanda 

ideyanı vəcdlə sevən adamlar xüsusən gənclərimizin içərisində çoxdur. 

Rəhmətlik Hacı Əbdül (ona "MəĢədi Əbdül" deyərdik), Mustafa bəy, Gültəkin ana, Elman 

Türkoğlu tez-tez yadıma düĢürdü. Əqidəyə, məsləkə vurğun insanları, yaxın dostları 

xatırlayırdım. Partiya rəhbərlərindən, məsələn, Ġsa bəylə görüĢməyi arzulayırdım, ancaq nə 

onu buraxırdılar, nə də məni. Arada Pənah Hüseynov, yaxud Arif Hacıyev könlümə düĢürdü. 

Bəzən Nəcəfdən ötrü darıxırdım, bir-iki ay keçirdi, bir də gördün Nəcəf özü gəlirdi, 

dincəlirdim. Görürdüm ki, o da mənimçün qəribsəyib.  

Kələkidə olarkən Sizin üstünüzdə kənd əhalisinə mənəvi-psixoloji təzyiqlər göstərilirdi. 

Bildiyimə görə, Sizi bir insan kimi ən çox sarsıdan da bu amildi və ən incə, ən ağrılı yerinizi 

tapmıĢ iqtidar psixoloji müvazinətinizi məhv etməkçün məhz bu ən göynərtili, ən həssas 

nöqtəni ağrıtmağa daha çox səy göstərib, bu sahədə məqsədyönlü tədbirlər silsiləsi həyata 

keçirib. Bütün bunlara kənd əhlinin reaksiyası necəydi?  



Ədalət bəy, bunu çox gözəl tutmusunuz. Dediyiniz mənim ən həssas yerimdi. Məni həmiĢə 

oradan vururdular ki, mənəvi-psixoloji cəhətdən tam əzilim. Ona görə silahdaĢlarımı, 

arxadaĢlarımı, cəbhədaĢlarımı həbs edirdilər, aparıb əziyyət verirdilər. Əziyyət verərək 

söyürdülər ki, sənin rəhbərin Elçibəydir, ondan imtina elə. Özünü döyürdülər - dinmirdi, 

özünü söyürdülər - susurdu, məni söyəndəsə cavab verirdi, lap çox döyürdülər. Yəni insanları 

sındırmaq istəyirdilər ki, siz onun üstündə əzab-əziyyət çəkirsiniz. Bununla həm də məni 

sındırmağa çalıĢırdılar ki, bu adamlar sənə görə zülm içindədir.  

Açığı, çıxılmaz vəziyyətdəydim. Bu adamlar əziyyət çəkməsin deyə qarĢımda bircə yol qalırdı - 

çıxıb xaricə getmək. Uzun müddət düĢüncələr içində çapaladım ki, bəlkə çıxıb gedim xaricə, 

bu adamların da canı qurtarsın. Ancaq onu da fikirləĢirdim ki, mənim xaricə getməyimlə bu 

insanların özləri də sınar - "bizi atıb getdi" deyə düĢünərlər.  

Bütün Naxçıvanda cəbhəçilərə əsasən mənim orada olduğuma görə daha çox iĢgəncə 

verirdilər. DüĢünürdülər ki, onlar əhəmiyyətli qüvvədir, nə vaxtsa Əbülfəz bunları ətrafına 

toplayaraq istifadə edə bilər, Naxçıvanda hay-küy qaldırar. Ona görə iqtidarın məqsədi onları 

tam əzməkdi ki, mən həmin qüvvədən məhrum olum. Ancaq mənim onlar fikirləĢən istəyim 

yoxdu, çünki həll etməyə çalıĢdığım problem təkcə Naxçıvanda deyil, bütün Azərbaycandaydı. 

Ġstəsəydim Cəbhəni bütünlüklə qaldırardım mübarizəyə, ancaq mən Azərbaycanda sabitliyin 

tərəfdarıydım. Bilirdim ki, diktatura olacaq, avtoritarizm olacaq, amma Azərbaycan dövlətinin 

ömrü uzun olacaq. Ġstəyirdim ki, dövlətimiz 2-3 illik olmasın, uzun müddət yaĢasın, əzablı da 

olsa dövlətçiliyə öyrəĢək. Ġnsanlarımız doğrudan da öyrəndilər. Bu gün mən, məsələn, 

sərhəddə duran polkovnikin rəyini bilirəm ki, o buraya rus ordusunun gəlməsini istəmir. Deyir 

ki, biz azadlıq aldıq, sərhədlər özümünküdür. Halbuki biz hakimiyyətdə olanda o, özünü öz 

sərhədinin hakimi saymırdı, düĢünürdü ki, Ģəxsən bizə xidmət edir. 

        Sahibsiz olan məmləkətin batması haqdır,  

        Sən sahib olursansa Vətən batmayacaqdır!  

"Sahib olursansa". Sahib olandan sonra - qurtardı; mahiyyət buradadır, yəni milləti öz 

vətəninə sahib etməkdir. Bunusa təĢkil edə bilən yeganə qüvvə dövlətdir. Dövlət yaĢadıqca 

insanlar öz vətəninə, torpağına sahiblik hissini gücləndirir. Artıq hiss olunur ki, biz istədiyimizə 

yetiĢdik. Mən bilirəm ki, Rusiya olmayıb kim olur-olsun, daha Azərbaycanın azadlığı 

geridönməz amilə çevrilib. Bundan sonra pis-yaxĢı, əziyyətli-əziyyətsiz, hər nə cür olsa bu 

dövlət yaĢayacaq. Xalq zaman-zaman özünə gələndən, diktatura və avtoritarizmi sındırandan 

sonra demokratik cəmiyyət quracaq, millət xoĢbəxt yaĢayacaq. Məqsəd budur. Məhz bu 

idealın naminə mən dözdüm, Vətəni tərk edib xaricə getmədim, halbuki mənə dəfələrlə təklif 

etmiĢdilər ki, gedirsənsə hər cür kömək edək. 

Daxildən oldu bu təkliflər, yoxsa xaricdən? 

Xaricdən də oldu - Türkiyədən. Orada mənim tanıĢlarım, dostlarım, mənimlə həmrəy olan 

qüvvələr vardı ki, biz dövlətə təzyiq edərik, müxtəlif üsullarla səni də, ailəni də apara bilərik. 

Getsəydiniz Bakıda da sevinərdilərmi? 



Nəinki sevinərdilər, lap qurban da kəsərdilər. Təki mən ölkədən çıxım, məndən canları 

birdəfəlik qurtarsın. Mənim bura qayıtmağım onlara əlveriĢli deyil. Ġndi, düzdür, üzə 

vurmurlar, ancaq buna deyirlər "pərtə lənət".  

Mənə xaricə getmək təklif olunanda bildirdim ki, kənddən heç yerə çıxan deyiləm. Dedim ki, 

yaĢadığım evlə qəbiristanlığın arası cəmi 200-300 metrdir; ən pis halda buradan ora 

gedəcəyəm - son yol budur, bir də Bakıya həbsxanaya gedərəm. Yalnız bu ikisinə razıyam: 

ölümə və Bakıya həbsxanaya. Bunu çoxları bilir...  

Camaatın müəyyən hissəsi sındı, müəyyən hissəsi dilxor oldu. Kələkidə yox, Kələkidə bir-iki 

nəfər beləsi olardı. Ətraf kəndlərdə, xüsusən Dırnısda, Vənənddə, Ordubadın özündə, Üstüpü, 

Unus kəndlərində də çox böyük müqavimət göstərirdilər. Deyirdilər ki, bura tank gəlsə 

özümüzü onun altına atacağıq. Hətta qadınlar, uĢaqlar xəbərdarlıq edirdilər ki, Əbülfəzə bir 

Ģey olsa özümüzü yandıracağıq.  

Nəysə, çox ciddi müqavimət göstərdilər, çox da əzab çəkdilər. Mən o insanlara həyatımı 

borcluyam - sağ qalmağıma görə. O zaman ya gərək çıxıb gedəydim xaricə, taleyimi harasa 

bağlayaydım (mən də xalqımın taleyindən aralı düĢmək istəmirdim), ya da Ģərə qarĢı 

durmalıydım. Bu iĢdə doğma camaatım mənə arxa durdu, dayaq oldu. Ġnsafən, baĢqa ölkələr, 

xüsusən ABġ və Türkiyə tez-tez iĢə qarıĢdılar, bu iqtidarı silkələdilər ki, Elçibəy demokratik 

adamdır, o, demokratiyanı müdafiə edən Ģəxsiyyətdir, onu məhv etməyin.  

Əhalinin içərisində tez-tez onlardan üzr istəyirdim ki, məni bağıĢlayın, sizə əziyyət verirəm. 

Onların böyük hissəsi qürurla deyirdi ki, bu əziyyətə dözmək bizimçün fəxrdir. Bilirsiniz, 

insanlar çox qəribədir - hətta mənə zarafatla deyirdilər ki, əĢi, sən Kələkini, Dırnısı, Unusu, 

Üstüpünü tarixə salmısan, səndən niyə inciyək? Heç olmasa sənə görə kəndlərimizin adı 

tarixdə qalacaq. Bu bəlkə də özlərinə, yaxud mənə təskinlik verməkçün bir üsuldu, incə bir 

kəndli siyasətiydi ki, çox darıxmayım.  

Bir çoxları da deyirdi ki, elə-belə yaĢayıb ölməkdənsə müqavimət göstərib insan kimi ölmək 

bizimçün daha Ģərəflidir. Hətta balaca uĢaqlar da məni çox sevirdilər. Elə ki küçəyə çıxırdım, 

qıĢqırıĢırdılar: "Elçibəy baba, xoĢ gördük!". Cumurdular yanıma, mənimlə oynayırdılar. Bəzən 

bundan da təskinlik tapırdım ki, deməli, məfkurə ölmür, fikir ölmür, insanlar azadlıq istəyirlər 

- sən olsan da, olmasan da. 

Əbülfəz bəy, Siz bu mübarizəyə nə bu gün baĢlamısınız, nə də dünən. Artıq neçə illərdir 

Sizinlə əlaqədə olan dostlarınız, yoldaĢlarınız istər vaxtilə kirədə qaldığınız evlərdə, istər 

prezidentliyinizdən qabaq da, sonra da, bu gün də qardaĢınızın evində olanda həmiĢə hədsiz 

sayda gəliblər. Burada xüsusən xanımlar onları həmiĢə gülər üzlə qarĢılayıb. Mən bunu tək öz 

adımdan yox, bu evdə dəfələrlə olmuĢ bir çox dostlarımın adından deyirəm. Məsələn, Firuzə 

xanım Bakıda da, Kələkidə də, Xumar xanım, onun qızı Kəmalə xanım (mən bunları tanıyıram, 

yəqin baĢqaları daha çoxlarını tanıyır) xüsusən Kələkidə Sizin qonaqlarınızın əziyyətini 

çəkiblər. ġəxsən mən onlara hədsiz minnətdaram. Bu adamlardan baĢqa, Kələkidə daha 

kimlər belə fədakarlıqda bulunublar? 



Kələkidə olanların hamısı mənim qohumlarımdır, axı kənd balaca olanda hamı bir-birinə 

qohum düĢür. Firuzə mənim həm anamın dayısı oğlunun qızıdır, həm də qardaĢım Muradın 

həyat yoldaĢıdır. Bəzən bir-birimizə xalaoğlu-xalaqızı deyirik, bəzən də dayıoğlu-dayıqızı. O, 

gəncliyimdən mənim əziyyətimi çəkən qadınlardan, xanımlardandır. Belə deyirdim ki, o, kiĢi 

qeyrətiylə adamı müdafiə edən, kiĢi qeyrətiylə sözündən dönməyən mətin bir qadındır. Sonra 

adını çəkdiyiniz Xumar mənim dayıqızımdır, Kəmalə də onun qızıdır. Onlar da mənim 

əziyyətimi uzun müddət çəkib. Ancaq onların heç biri bunu əziyyət kimi götürmür; bəzən mən 

əziyyətə görə üzrxahlıq edəndə deyirlər ki, Azərbaycanın çox alicənab xanımlarını, bəylərini 

qəbul etmək bizimçün Ģərəfdir.  

Kənddə belə bir söz var, deyirlər ki, filan qonaq niyə gəlib filan evə düĢdü, məgər mən ondan 

uzaq qohumam, niyə mənim evimə gəlmədi? Bundan küsürlər. Belə incik bir adama deyəndə 

ki bir çay qoy, gəlim içim, cavab verir ki, qonaqlarına kim çay qoymuĢdusa indi də gedib çayı 

o qoysun. Həqiqətən də, qonaq qəbul etməyi kəndlərimizdə hamı özünə Ģərəf sayır. Mən 

qonĢu kəndlərdə bir evə qonaq gedəndə obiri kənddəki qohumlarım "hücum" edirdilər ki, bəs 

biz ölmüĢük, bizə niyə gəlmirsən? Biz onlardan əskik adamıq?  

Dəfələrlə bəylər bura gəlib-gediblər. Obiri kəndlərdəki qohumlarımın hamısı inciyib ki, 

qonaqların vardı, xəbər yollayaydın, heç olmazsa gəlib bir görəydik, bir quruca salam 

verəydik, bir evə qonaq aparaydıq. Yoxsa bizi adam saymırsınız, qohum yerinə, kəndçi yerinə 

qoymursunuz? Elə 2-3 nəfər özünüz qəbul edib özünüz də yola salırsınız.  

Kənd əhalisinin hamısı belədir. Mən Azərbaycanın çox kəndlərində olmuĢam. Sevinirəm ki, 

xalq hələ bu qonaqpərvərlik hissini, duyğusunu itirməyib. Bu, xalqımızın olduqca dəyərli 

mənəvi nemətidir. 

"Tarix özü o təhqir və böhtanların cəzasını, cəmiyyət özü onların əsl qiymətini 

verəcək" 

Xüsusi sifariĢlə öncə Ali Sovetin iyundansonrakı sessiyalarında, sonra Nizami Süleymanovun, 

Karaulovun çıxıĢlarında, Az.TV-nin daha çox Nizami Xuduyev dönəmindəki teleittihamlarda 

Sizə qarĢı insanın Ģərəf və ləyaqətini alçaldan, təhqir edən amansız və heç bir əxlaq ölçülərinə 

sığmayan təbliğat kampaniyası aparılırdı (bu təbliğat son vaxtlar əvvəlki quduzluğunda 

olmasa da indi də kəsilməyib). Sözsüz ki, bunların hamısından xəbəriniz vardı. Suallarım: 

birincisi, bu iftira və təhqirlərə necə dözürdünüz; ikincisi, niyə iftiraçıları məhkəməyə 

vermirdiniz?  

Bu mübarizə yolu çox ağır, həm də Ģərəfli yoldur. Ġkisi də var. Ona görə ağırdır ki, 

döyüləcəksən, söyüləcəksən, təhqir olunacaqsan, öləcəksən, asılacaqsan. Ona görə Ģərəflidir 

ki, nə qədər incidilsən də haqq yolunda olduğuna görə seviləcəksən. Əgər Ģərəfə 

yiyələnirsənsə zəhmət çəkib o təhqirləri də qəbul etməlisən - onlar da sənindir! ġərəfi, 

hörməti qazanmısan, on minlərcə adam səni salamlayır, milyonlarca adam səni sevir, adını 

məhəbbətlə çəkir. Bəs döyüləndə, söyüləndə niyə Ģikayətlənməlisən? Yəni bu yolun 

xüsusiyyəti belədir, ona görə qabaqcadan bilirdim ki, döyüləcəyəm də, söyüləcəyəm də, hətta 

bəlkə öldürüləcəyəm də. Məhz bu üzdən həmin təhqirləri heç saymıram da - ha çığırıb-

bağırsınlar. Çox vaxt onlara gülməyim tutur. Ya televizora baxanda, ya qəzetdə bir iftiranı, 



böhtanı, təhqiri görəndə həmiĢə zarafatla deyirəm ki, bunlar xəstədir. Bu cür adamlar, 

doğrudan da, xəstədirlər. Onlara nə fikir verəsən? Tarix özü o təhqir və böhtanların cəzasını, 

cəmiyyət özü onların əsl qiymətini verəcək.  

Bir də ki, bu dözüm təkcə məndə görünməyib ki. Bu dözüm, səbir bizə babalarımızdan 

yadigar qalıb. Nəsimi, Füzuli, Vidadi, Mirzə Fətəli, Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Cəlil, Sabir, Əli 

bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Hadi... hansı əzabları çəkmədilər, hansı məhrumiyyət 

və təhqirlərə tuĢ olmadılar?! Hadi kimi nəhəng özünü bu millətçün yandırıb kül etdi, ancaq 

indi qəbri də bilinmir. Məgər mən Əhməd Cavaddan, Hüseyn Caviddən artıq oğulam?! Ġndi 

yox ha, lap tutulmamıĢdan qabaq deyirdim bu sözü. DüĢünürdüm ki, Hüseyn Cavid Stalin 

kimi bir dünya diktatorunun qarĢısında baĢ əymədi, hətta həyatını qurtarmaq naminə də 

varsa öz əsərlərində onun adını bir dəfə də çəkmədi, hamı neftdən, pambıqdan, kolxozdan 

yazan vaxt o, əqidəsini dəyiĢməyərək "Əmir Teymur"u, "Peyğəmbər"i, "SəyavuĢ"u... qələmə 

aldı, qorxmadan gözlədiyi Sibir buzlaqlarındakı ölümüsə Ģirin bir Allah neməti kimi qəbul 

elədi! Cavidi gedərgəlməzə yollayaraq ondan sonra da 40-50 il yaĢayıb fəxri adlar alanlar, 

döĢlərini orden-medallarla dolduran əqidəsizlər, hər əmrə, göstəriĢə müti fırfıralarsa cismani 

yoxluqlarıyla eyni zamanda mənəvi ölümə də düçar oldular - unuduldular. Cavidsə əqidədən 

dönməmək naminə cismani mövcudluğunu qurban verərək əvəzində peyğəmbərlərə nəsib 

olan Ģərəfli əbədiyyət qazandı!  

Mən də Hadinin, Cavidin, Cavadın yolunu seçmiĢdim deyə həmiĢə ağrı-əzaba düĢəndə onları 

oxuyurdum, özümə təskinlik tapırdım. DüĢünürdüm ki, onların ailələrini də dağıdıblar, ancaq 

mənim ailəm, qohum-qardaĢım, el-obam allahsızcasına incidilsə də gözümün qabağındadır. O 

insanları uzaq-uzaq diyarlarda elə məhv etdilər ki, qəbirləri də qalmadı, ancaq məni 

öldürsələr yenə öz vətənimdə qalacağam.  

Səttar xan, Xiyabani, Məmmədəmin Rəsulzadə, PiĢəvəri... nə faciələr, bəlalar görmədilər! 

Ancaq onlar son nəfəslərinədək Azərbaycanın xoĢbəxtliyi yolunda mübarizədən geri 

çəkilmədilər. Elə çıxmasın ki, mən özümü böyüklərə oxĢadıram - mən, sadəcə, onlardan 

öyrənirəm.  

Bu mübarizə yolu gediləcək - o, ərənlər yoludur, ərənlər gedəcək. Mən də getməsəm 

minlərcə gedən tapılacaq.  

Bəli, bu yolu gedə bilmirsənsə, getmək istəmirsənsə getmə, çəkil dur qıraqda, get alimliyini 

elə, bir tikə çörəyini qazan, ancaq gedəcəksənsə unutma ki, yolun hökmən bu əzabların 

içindən keçəcək! Bax, buna görə də həmin təhqirləri təbii qarĢılayır, onları söyləyənlərdən 

əsasən incimirəm. Sualınızın ikinci tərəfi necəydi? 

Niyə Sizi təhqir edənləri məhkəməyə vermirsiniz? 

Birincisi, mən o qədər aĢağı enmərəm - bu adamlar kimdir ki, onları məhkəməyə verim? Bu, 

onlarçün böyük Ģərəf olardı. Bir çoxu məhz bu məqsədlə də təhqirə əl atır. Mən bunu bir dəfə 

əyani Ģəkildə gördüm. ZərdüĢt Əlizadə məni bir-iki dəfə söydü. Ondan səbəbini soruĢanda 

deyib ki, istəyirəm məni məhkəməyə versin. Ġstəyir ki, mənimlə məhkəmədə tay olsun. O, 

kimdir ki, onu məhkəməyə verim?  



Bəllidir ki, Klinton prezident seçkisi ərəfəsində onu təhqir edənləri 131 dəfə məhkəməyə verib 

hamısını da uda bilərmiĢ. Vəkili bunu ona məsləhət görəndə deyib ki, iĢiniz olmasın, buraxın 

getsin. Yəni lider olmaq, qabağa düĢmək istəyirsənsə arxadan vurulan daĢlara dözməlisən. O 

insanları məhkəməyə verməyi, doğrudan, özümə sığıĢdırmadım.  

Ġkincisi, məhkəməyə verirsənsə gərək məhkəmənin ədalətinə inanasan. Ədalətsiz 

məhkəməyə verməyin nə faydası? Doğrudur, belə hallarda çox adamların qəzetlərdən və s. 

yerlərdən məhkəməyə müraciət etdiyini görürdüm. Kimdir bu Ģikayətlərə düzgün baxan? 

Məhkəmə hakimiyyətdəkilərin sərəncamındadır, onlara da qulluq edir - rəqiblərini 

məhkəməyə verib əzdirirlər, onlarısa məhkəməyə vermək mümkün deyil. 

Ġsa Qəmbəri prezidentin qardaĢı Cəlal Əliyev təhqir etdi, ancaq məhkəmə Ġsa bəyin heç 

ərizəsini də götürmədi. 

Bəli, bəli. Kimdir ona baxan? Düzdür, mən məhkəməyə müraciət edənləri də müdafiə edirəm 

ki, heç olmazsa gələcəyə sənəd qoyurlar. Ancaq mən fikirləĢdim ki, heç o sənədi də 

vermirəm, eybi yoxdur. 

Bilirsiniz, bəzən qınayırlar ki, söhbət Ģəxsən vətəndaĢ Əbülfəz Elçibəyin yox, böyük bir 

təĢkilatın liderinin, on minlərcə insanın rəhbərinin təhqir edilməsindən gedir. 

Mən amerikalıların fikrini üstün götürürəm. Orada sadə vətəndaĢlar bir-birini məhkəməyə 

verirlər. Prezidentsə, ümumiyyətlə, vətəndaĢı məhkəməyə vermir. Liderlər də bunu etmirlər. 

Bilirinizmi, Ədalət bəy, əlbəttə, məhkəmələr lazımdır. Cəmiyyəti idarə etməkçün möhkəm 

qayda-qanunlar olmalıdır və onlara əməl etmək lazımdır. Mən bunu əsas tuturam və 

silahdaĢlarımdan da, cəmiyyətdən də tələb edirəm ki, sizi təhqir edənləri verin məhkəməyə, 

haqqınızı alın, çünki belə olmasa cəmiyyət batar. Amma eyni zamanda, mən özüm bir Ģəxs, 

fərd olaraq insanları vicdanının, xalqın və Tanrının mühakiməsinə buraxıram. 

Və tarixin. 

Bəli, tarixin də! Hər kəs cəzasını alacaq. Heç kim cəzasız qamayacaq. 

Siz bilən, tarixin məhkəməsində cəzasını alanlar çox olubmu? 

Bir çoxları cəzalarını aldılar, alırlar və alacaqlar da. Bunu mən yox, camaat, xalq deyir. Deyir 

ki, filankəs səni söydü - indi cəzasını çəkir, obiri belə etdi - indi haradadır.  

Yanvar qırğınında dedim ki, siz hələ baxın görün kimlərin baĢı gedəcək, bu alçaqlar nə cür 

olacaqlar? Dedim ki, Tanrı var, zamanı gözləyin. 20 Yanvar qırğınını törədən kimlərdi? 

Polyaniçko. Necə oldu? Vurdular, maĢınında darmadağın oldu. Yanvar qırğınını kim törətdi? 

Barannikov. Ürəyi partladı, öldü. Qorbaçov, Yazov, Kryuçkov nə oldular? Bəli, nahaq qan 

yerdə qala bilməz - Tanrının hökmü var, ədalət divanı var! 

  



Dördüncü söhbət. ġAYƏLƏR, GERÇƏKLƏR 

Məhv olsun yalançılar! 

(Qur’an, "Zariyat" surəsi: 10) 

Haqqında yayılmıĢ Ģayiələrin sayına görə Azərbaycanın çağdaĢ tarixində Əbülfəz bəy yəqin ki, 

birinci yeri tutur. Özü də bu Ģayiələr fantaziya sonsuzluğuyla seçilir: sən demə, Bəyin oğlu 

tank alveri edirmiĢ (hələ məktəbə getməyən uĢaq!), onun bacısı ermənidə ərdəymiĢ (halbuki 

bacısı yerli-dibli olmayıb!), özü gəncliyində bir qız üstündə dustağa düĢübmüĢ 

(əstəğfürullah!). Bu cür Ģayiələr indi də çoxdur və əminəm ki, onlar sabah da bol olacaq - axı 

Bəyi həqiqətlə məğlub etməyə gücü yetməyən acizlərin son silahı məhz Ģayiədir...  

"Bu Ģayiələri sistemli Ģəkildə və əsasən vahid mərkəzdən yayırlar" 

-Bəy, haqqınızda yayılmıĢ bəzi Ģayiələrə münasibət bildirməyinizi xahiĢ edərdim. Həmin 

Ģayiələrlə ictimai rəyə təlqin olunan fikirlərdən baĢlıcası budur ki, Siz Kələkiyə getməzdən 

öncə Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdiniz, indisə Sizin Bakıya dönüĢünüzü o təmin və təĢkil 

edib. 

-Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində müəyyən fəaliyyətim olub. Mən belə bir siyasi gediĢ 

getdim ki, Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsi baĢ tutmasın. Heydər Əliyevi Bakıya 

gətirəndən sonra gördüm ki, vətəndaĢ müharibəsi yenə davam edə bilər, buna görə də özüm 

səngərdən çıxdım. O da bundan yararlanaraq bütün hakimiyyəti qəsb etdi və Gəncədə 

baĢlanmıĢ hərbi qiyamı parlamentin əliylə siyasi qiyamla baĢa vurdu. Bu səbəbdən mən onun 

prezidentliyini tanımadım və bu gün də tanımıram.  

Qaldı mənim qayıtmağıma, bunda H.Əliyevin heç bir xidməti, fəaliyyəti yoxdur. Bu təĢəbbüsü 

AXCP geniĢləndirdi, Demkonqres ona qoĢuldu və bura gəlməyim əsasən onların xidmətinin 

nəticəsidir. Əlbəttə, müəyyən xarici ölkələrin nümayəndəlikləri də bunu istəyirdilər. Ona görə 

də mən Bakıya qayıda bildim. Bu məsələdə Əliyevlə bizim aramızda heç bir danıĢıq olmayıb.  

-Deyilənə görə, gəlməzdən qabaq Sizinlə Heydər Əliyev arasında gizli razılaĢmalar olub və 

Kələkidə hüquq-mühafizə iĢçiləriylə görüĢ də bunu təsdiq edir.  

-Bilirsiniz, Heydər Əliyev elə adamdır ki, özü heç zaman birbaĢa, yaxud dolayı yolla kontakta 

çıxan deyil. Özünü həmiĢə elə göstərir ki, heç Ģeydən xəbəri yoxdur, çünki sabah deyəcək ki, 

heç nə bilmirəm. O, bütün gediĢlərində belə edir. Ona görə də belə söhbət ola bilməzdi.  

Digər tərəfdən, Kələkiyə göndərilən hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri və 

Naxçıvanın millət vəkilləri də oradaydı. Onlar doğrudan-doğruya bildirdilər ki, Sizdən izahat 

almağa gəlmiĢik. Sözə baĢlayanda dedilər ki, Sizdən indiyədək dəfələrlə izahat istəyiblər, 

ancaq bundan qaçmısınız, mən də bildirdim ki, bu, tamamilə səhv fikirdir - məndən bircə dəfə 

izahat istəyiblər, onu da vermiĢəm, qalan vaxtlarda heç kim mənə müraciət etməyib. 

Ordubadın prokuroru da oradaydı. Dedim ki, mənə müraciət etmisiniz? O da bildirdi ki, belə 
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Ģey olmayıb. Orada olan Naxçıvan daxili iĢlər nazirinin və prokurorunun müavinləri də bu 

məqsədlə mənə müraciət edilmədiyini söylədilər.  

Mən dəfələrlə demiĢəm ki, məhkəməyə aid hər hansı bir məsələdən, qanundan heç zaman 

qaçmaram, lazım olsa özüm gedib izahat verərəm. Bütün mədəni dövlətlərdə belədir. 

Dövlətin prezidentini də məhkəməyə çağırırlar, gedib izahat verir. Mən bundan 

çəkinməmiĢəm. O söhbətdə mənə dedilər ki, son 4 ildə olan məhkəmələrdə Sizin adınız 

çəkilir, bu səbəbdən də Ģahid qismində dindiririk. Dindirdilər və lentə çəkdilər. Bir gün sonra 

materialları gətirdilər, gördüm düzdür, qol çəkib təsdiqlədim.  

Amma orada dedim ki, mən hakimiyyətdə olarkən prokurorluq və məhkəmələrin iĢinə 

qarıĢmırdım - prezident gərək bu iĢə qarıĢmasın, ancaq Heydər Əliyev elə adam deyil, yəqin 

ki, sizi də bura o göndərib. GülüĢdülər. Vəssalam. Daha bir söz də demədim.  

-Sizin Bakıya dönüĢünüzü ABġ və Türkiyənin təĢkil etdiyini də söyləyirlər. 

-Belə deyil. Mən Kələkidə olanda Türkiyənin bəzi siyasi xadimləri məni müdafiə edirdilər. 

EĢitdiyimə görə, Məsud Yılmaz burada olarkən Heydər Əliyevə deyib ki, Elçibəy bizimçün çox 

önəmli adamdır - demokratdır, Türkiyədə nüfuzu var; xahiĢ edirik ki, ona qarĢı sərt tədbirlər 

görməyəsiniz, oraya ordu, polis göndərməyəsiniz. Bu, bir.  

Türkiyədən mənim yanımda müxtəlif adamlar olurdu. Onların da vəziyyətdən geniĢ xəbəri 

olurdu. Mənim hava telefonum vardı (onu da Türkiyədən vermiĢdilər. Bura gələndə qaytardım 

özlərinə), onunla bizim iĢçilər Kələkidəki durum haqqında xəbərdar edirdilər. Maraqlananlar 

həddən artıqdı - bütün siyasi partiyalar, kültür dərnəkləri, ocaqları... maraqlanırdı. Onların da 

soruĢduğu əsasən buydu ki, nə vaxt Bakıya dönəcəksiniz? Ġstəyərdik Bakıya dönəsiniz.  

Bu söhbət ABġ səfirliyində də olub. ABġ səfiri də Heydər Əliyevə deyib ki, Avropa ġurasına 

girmək, ABġ-la iliĢkiləri geniĢləndirmək istəyirsinizsə Azərbaycanda demokratiyanın inkiĢafına 

Ģərait yaratmalısınız. Bu, sizin borcunuzdur, ona görə də siyasi partiya liderlərinin ölkədə 

sərbəst fəaliyyətinə Ģərait yaratmalısınız. Mən fikirləĢdim ki, bu fikir təkcə mənə aid deyil - 

burada Ġsa Qəmbərin də söhbəti var, axı bir sıra adamlarla birgə onun da Bakıdan kənara 

çıxmağa hüquqları yoxdur. 

Bəli, belə söhbətlər olub, ancaq onların hadisələrin gediĢinə nə qədər təsir göstərdiyini deyə 

bilmərəm. Mənim qayıtmağımla bağlı Tehranda Heydər Əliyevə sual verdilər ki, bu iĢlə sizin 

əlaqəniz necədir? O da dedi ki, Elçibəy Kələkiyə necə getmiĢdisə Bakıya da eləcə qayıdıb - biz 

heç zaman bu iĢə qarıĢmamıĢıq və onda heç bir iĢtirakımız yoxdur. Yəni bunun özü bir 

etirafdı. Əgər o desəydi ki, mən gətirmiĢəm, onda bunu özümə ən böyük zərbə sayardım. 

-YaxĢı ki, belə demək ağlına gəlməyib.  

Bəy, ABġ-ın dövlət katibi Madlen Olbraytın Sizinlə bağlı Heydər Əliyevə məktubu olubmu? 

Heydər Əliyev ABġ-da olarkən ABġ tərəfi Sizinlə bağlı ona nəsə deyibmi? 



-Yox. ABġ-da mənimlə bağlı heç bir söhbət olmayıb. DanıĢılanlardan da belə çıxdı ki, bu, 

xoĢagəlməz söhbətlərə gətirə bilər, diplomatik münasibətlərdə bir qədər soyuqluq yaradar, 

danıĢıqların gediĢinə mane olan mövzuya çevrilə bilər. Ona görə də bu məsələni orada 

qaldırmayıblar. Amma ABġ Dövlət Departamentində M.Olbraytın müavinlərindən hansınınsa 

Əliyevə məktubu olub ki, ABġ-da olarkən siz demokratiyanı yürüdəcəyinizə söz vermiĢdiniz və 

bunun ilkin Ģərtləri kimi siyasi liderlərin sərbəst fəaliyyətinə imkan yaradılmalıdır - Elçibəyin 

Bakıya qayıtmasına mane olmamağınızı arzu edərdik. 

-DanıĢırlar ki, Heydər Əliyev Sizə vəzifə təklif edib - Əlyazmalar Ġnstitutunun direktorluğunu. 

-O cür danıĢıqları mən də çox eĢitmiĢəm. Bu, sadəcə olaraq, xalq yaradıcılığıdır.  

Mən xalqdan razıyam - heç vaxt ondan narazı olmamıĢam və ola da bilmərəm. HəmiĢə də 

deyirəm ki, insan xaliqə yaxınlaĢmaq istəyirsə xalqın içindən keçib getməlidir - xaliqə ən yaxın 

yol xalqı sevməkdən keçir. Sadəcə, xalqın siyasi hadisələrdən məlumatı çox azdır, çünki bizdə 

qapalı cəmiyyətdir - aĢkar yazılmır, deyilmir, xalq da baĢlayır özündən düzüb-qoĢmağa.  

Bizim pis bir cəhətimiz var - yerliçilik xəstəliyi geniĢ yayılıb. Ġnsanlar düĢünür ki, hə, Əliyev də 

naxçıvanlıdır, Əbülfəz də. Bunlar yerli olduqlarına görə elə bir-biriylə danıĢıblar, bir-birinə 

mane olmazlar, bir-birinə dəyməzlər, əksinə, güzəĢtə gedərlər. Ancaq onlar kökündən 

yanılırlar. Bu gün Azərbaycanda 100-dən çox siyasi dustaq var və onların 80 nəfəri 

naxçıvanlıdır.  

Ġqtisadi baxımdan bizim Naxçıvan kimi ağır Ģəraiti olan ikinci bölgəmiz yoxdur. Ora həddən 

ağır vəziyyətdədir. Bunu da bəhanə edirlər ki, blokadadır da. Blokadanın dəxli yoxdur. 

Naxçıvana göndərilən benzin, yanacaq aparılıb baĢqa yerlərdə satılır, pulları xüsusi ciblərə 

qoyulur, Naxçıvan əhalisinə çatmır. Adamlar soyuqdan qırılır. Lampaya neft tapa bilmirlər. Bu 

zülmü naxçıvanlıya edən məgər naxçıvanlı deyil? 

Yerliçiliyin özü maraqlı hissdir və çox da pis deyil. Doğrudur, hamı ona qarĢı çıxır, amma mən 

elə götürmürəm, axı yerlipərəst insan bir bölgənin vətənpərvəridir. Adamlar bir-birini 

tanıyırlar, uzun müddətli ünsiyyətlə bağlanıblar, onlar bir-birindən qırıla bilməzlər. Ancaq dar 

yerliçiliyi ümumi vətənpərvərliyə qarĢı üz-üzə qoymaq çox yaramaz və Ģərəfsiz məfkurənin 

məhsuludur.  

Bəziləri deyirdi ki, Heydər Əliyev Əbülfəzə vəzifə verəcək, hətta deyirdilər onu Milli Məclisə 

sədr qoyacaq. SoruĢurdum ki, mən millət vəkili olmaya-olmaya ora necə qoya bilər? 

Deyirdilər ki, Əliyevə nə var, hər Ģey onun əlindədir - birini çıxardar, səni seçər millət vəkili, 

sonra da qoyar parlamentin sədri. Bəziləri deyirdi ki, Akademiyanın vitse-prezidenti edəcək. 

Əlyazmalar Ġnstitutu direktorunun yeri boĢdur, fikirləĢirlər ki, yəqin ora qoyacaqlar.  

Bu söz-söhbət bəzən düĢünülməmiĢ zarafatlardan da yaranır. Bir adam mənə danıĢırdı ki (o, 

Kələkidəndir, qohumumdur), gördüm Bakıda bir yerdə mənə pis münasibət var ("sən 

Elçibəyin qohumusan, Kələkidənsən, H.Əliyevə qarĢısan"), dedim boĢ-boĢ danıĢmayın - 

Heydər Əliyevlə Əbülfəz Əliyev əmioğludur, ay bədbəxtlər, sizin baĢınıza ip salıblar. Güldülər, 



məni qucaqlayıb dedilər ki, çıx get. Yəni belə də yayılır - Əbülfəzin öz qohumu dedi ki, 

əmioğludurlar. 

-Bəy, mətbuata yol tapıb ki, Heydər Əliyev Sizə 10 otaqlı mənzil və maĢın bağıĢlayıb. 

Ġstəyirəm buna münasibət bildirəsiniz. Ancaq cavab verməzdən qabaq mən də bir Ģey deyim 

- indiyədək çox adam Sizi qınayırdı ki, Əbülfəz necə adamdır ki, özünə bir mənzil düzəldə 

bilmir, ancaq camaata gün ağlamaq istəyir? Mənzil alandan sonra da qınayırlar ki, Əbülfəz 

niyə ev aldı, buna hansı hesaba ev verdilər? 

-Mənim heç zaman dəbdəbəli evim olmayıb. Olubdur vaxtilə alçaq məhəllələrdə 1-2 otaqlı. 

Xaricdən gələndə almıĢam. Sonra onu ehtiyacı olan birinə verərək çıxıb getmiĢəm, kirayələrdə 

qalmıĢam. Mən həbsxanada olanda qardaĢım Almurad bəy mənzil aldı, mən də gəlib 

həmiĢəlik burada qaldım. Bunu hamı bilir.  

Prezident olanda da evim yoxdu. Polyaniçko çıxıb Moskvaya getmiĢdi. Bir dəfə televiziyada bir 

veriliĢ oldu, Polyaniçko dedi ki, Bakıdan ötrü ürəyim darıxır; çalıĢacağam ki, ora qayıdım. 

Bizim adamlar fikirləĢdilər ki, Polyaniçko gəlməmiĢ evini əlindən alaq, belə fikirlərə düĢməsin. 

Ancaq bu mənzili dövlət adamlarından birinin ayağına yazmaq lazımdı. Kimə dedilərsə 

götürmədi. Pənah bəy də, Ġsa bəy də razı olmadılar. Axırda məni "biĢirdilər" ki, Sizin xaricdən 

Ģəxsi qonaqlarınız, dostlarınız gələndə onları öz evinə aparmağınız yaxĢıdır. Prezident 

otaqlarında qalmağınız düz deyil, həm də axı hamını prezident sarayında qəbul etmək 

mümkün olmur, mehmanxanaya yerləĢdirirsiniz. Özü də bu mənzil Prezident Aparatına 

yaxındır; ailəniz də qalar, qonaq da qəbul edərsiniz. Nəysə, razılaĢdım, mənim adıma 

yazdılar, ancaq eləcə də qaldı. Özüm bircə dəfə gedib baxdım ki, bu nə evdir. Baxdım, dedim 

ki, bura mənim yerim deyil - burada yaĢaya bilmərəm. 

-Dəbdəbəliydi? 

-Dəbdəbəli deyəndə ki, yaxĢı təmirli evdi. 

-Neçə otaqdı? 

-Vallah, bilmirəm - 4, ya 5 otaqdı. Otaqların 1-2-sinə baxdım. Bir də krantları açdım, gördüm 

ki, suyu yoxdur. Dedilər ki, burada olmursunuz, ona görə su gəlmir, köçsəniz açılacaq. 

Vəssalam. Oradan o çıxan oldum, bir də getmədim. Bunu hamı bilir. 

-Heç orada yaĢamadınız? 

-Qətiyyən. 

-Ailəniz də? 

-Heç on dəqiqə belə! Bakıya qayıdandan sonra fikirləĢirdim ki, ora köçə bilərəm. Sonra elə 

oldu ki, getmək istəmədim - mən çoxlu adamları qəbul edəcəyəm, onlarla görüĢəcəyəm, 

oradasa polis durur, gələnlərə icazə verilməlidir və s. Özümü belə çərçivəyə salmaq 

istəmədiyimə görə o evdən imtina etdim. ġəhər rəhbərliyinə bildirdim ki, baĢqa ev versəniz, 



qardaĢımın ailəsinin də mənim ailəmlə yaĢamasına imkan yaratsanız (onun da ailəsi böyüyüb; 

oğlu evlənib. Ġndi bu mənzildə dörd ailə yaĢayır) mən bu mənzili təhvil verərəm. Belə də 

razılaĢdıq. Onu da deyim ki, həmin mənzilin qiyməti çox yüksəkdi. Çünki həm Ģəraiti gözəldi, 

həm də dənizin qırağındadı. 

-Deyilənə görə, yarım milyon dollara yaxın qiyməti var. 

-Bilmirəm. Bəziləri 400 min dollar deyir, bəziləri də bundan çox. Mən elə Ģeyləri çox bilmirəm 

də, qarıĢmıram da.  

Nəysə, həmin mənzilimin əvəzində Azadlıq prospektində mənə 10 otaqlı (iki ailə üçün; hərəyə 

5 otaq), 140-160 min dollarlıq ev verdilər. Orderini də almıĢıq, amma hələ hazır deyil. Yaza 

kimi hazır olub-olmayacağı bəlli deyil. Çox güman ki, mən tezliklə kirayədə yaĢamalı 

olacağam, çünki uĢaqlar kənddən gəlməlidir, məktəbə qoyulmalıdır. QardaĢımın bu 

mənzilindəki dörd ailənin içinə mən onları gətirim? Buna görə də yeni evə köçənədək 

kirayədə qalmağa məcburam. 

-Bəs maĢın bağıĢlama məsələsi? 

-Bu dövlət adama maĢın verəndir? Mən desəm də siz inanarsınız? O, camaatı acından qırır. 

Eks-prezidentlər haqqında Milli Məclis qanun çıxarsaydı və ona uyğun olaraq mənim 

haqqımda qərar qəbul etsəydi mən hər Ģeyə razı olardım, çünki mədəni, demokratik 

dövlətlərdə keçmiĢ prezidentlər haqda belə qərarlar çıxarılır və onlar evlə, maĢınla, Ģəxsi 

mühafizəçilərlə təmin edilir. BaĢqa sözlə, onların rəsmi imtiyazları olur. Rəsmi olmayan Ģeyə 

mən qol qoymaram.  

MaĢına gəlincə, mənim yaxın adamlarımdan biri girov qoyaraq pul götürüb. MaĢını özünə alıb, 

ancaq mənim maĢınım olmadığına görə müvəqqəti istifadədən ötrü mənə verib. Məni 

müĢayiət edən maĢınlar da təmənnasız dostlarımın, tanıĢlarımındır; könüllü Ģəkildə məni 

mühafizə edirlər. Yoxsa mənim maĢınım yoxdur; bu, "Hürriyyət" qəzetinin uydurmasıdır.  

Bilirlər ki, prezident seçkisinə gedəcəyəm, belə sözlərlə məni camaatın gözündən salmaq 

istəyirlər. Ancaq mən belə Ģeylərə əhəmiyyət verən deyiləm. 

-Azərbaycan televiziyasının Ģəxsiyyətinizi dəfələrlə təhqir etməsinə baxmayaraq 17 noyabrda 

Siz həmin televiziyada DirçəliĢ günümüzlə bağlı çıxıĢ etməyə razılıq verdiniz və bir çox 

adamların fikrinə görə, bununla iqtidara təslim olduğunuzu bildirdiniz, çünki Az.TV Sizdən üzr 

istəməmiĢdi. 

-Birincisi, Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dövlət televiziyasıdır və heç kimin dədəsinin, 

babasının mülkü deyil. Həm də məni orada təhqir edənlər televiziya iĢçiləri yox, Heydər 

Əliyevdir - nə deyiblərsə onun göstəriĢiylə ediblər. Buna görə də televiziyanı o qədər də 

təqsirkar saymıram - onun rəhbərləri də, əməkdaĢları da əli-qolu bağlı qullardır.  

C.Cabbarlının "Od gəlini" əsərində deyilir ki, "köksündə kölə qəlbi döyünür". Televiziya 

rəhbərlərinin də köksündə kölə qəlbi döyünür. "Qapı qulları" deyirlər bunlara; onlardan heç 



nə ummuram. Mən, sadəcə, bu insanları o yaltaq, qorxaq, müti qul psixologiyasından 

qurtarmaq istərdim. Mənim mübarizəmin məqsədi də budur.  

Bu, mühitin bəlasıdır, fərdlərin yox. Fərdlərin bəlası olsaydı 3 olardı, 5 olardı. Belə hallar 

kütləviləĢirsə, demək, mühit korlanıb. Bizim azadlıq mübarizəmizin əsas qayəsi də insanları 

mənəviyyatsızlıqdan, qorxaqlıqdan, böhtançılıqdan xilas etməkdir. Buna görə də mən 

onlardan incimirəm. Buna görə onların məndən üzr istəməsini də tələb etməmiĢəm.  

Ġkincisi, mənə təklif edilmiĢdi ki, 17 Noyabr DirçəliĢ Günü münasibətilə çıxıĢ edim. O bayramı 

biz yaratmıĢıq, xalq yaradıb. Sizin də "Meydan: 4 il 4 ay" kitabında dediyiniz kimi, bu 

hərəkatın bir qəhrəmanı var, o da xalqdır; bir sükançısı var, o da AXC-dir. Mən ondan imtina 

etsəydim, fikrimcə, yersiz görünərdi. Mənim tərəfdarlarım da dedilər ki, get - eybi yox, nə 

olar-olar.  

Orada çox çalıĢdılar ki, məni Nemət Pənahovla, baĢqalarıyla üz-üzə qoysunlar. Mən dedim ki, 

buranın söhbəti deyil - bura gəlmiĢəm ki, bayram münasibətilə öz sözümü deyim, xalqı təbrik 

edim.  

-Mən Sizin həmin çıxıĢınızla bağlı çox adamdan narazılıq eĢitmiĢəm ki, Əbülfəz bəy yumĢaq 

danıĢdı. 

-Mən oraya davaya getməmiĢdim, Azərbaycan xalqının bayramını təbrik etməyə getmiĢdim. 

Sadəcə, oraya gedəndə vətəndaĢ sülhü elan etmiĢdim. Kimisə tənqid etmək, kimisə vurmaq 

məqsədim yoxdu. Mən dövlətçilik prinsipi əsasında danıĢdım. Mən deyəndə ki indiki 

hakimiyyətin, məsələn, GUAM-a - Gürcüstan-Ukrayna-Azərbaycan-Moldova birliyinə girməsi 

çox düzdür, eyni zamanda xalqa çatdırıram ki, siz də doğru yolu dəstəkləyin. Bilirəm ki, bu 

söhbət Gürcüstana, Ukraynaya, Moldovaya, beynəlxalq ictimaiyyətə də çatacaq ki, 

Azərbaycan müxalifəti də bu xətti müdafiə edir, bu xəttin üzərində möhkəm dayanmağı 

tövsiyə edir. Bəli, GUAM Rusiyanın ġərqə doğru təzyiqlərinin qarĢısınıın alınmasında sədd 

olduğuna görə belə ittifaqın yaranmasının tərəfdarıyam və bu fikrimi də xalqa çatdırdım. Mən 

sözümü deməliydim. Mən həmin çıxıĢımda dedim ki, gəlin böyük bir veriliĢ təĢkil edək; oraya 

indiki ölkə rəhbərliyinin hamısını çağırın. Qoy Heydər Əliyev də, parlamentin sədri də çıxsın 

bura, mən də istəyirsiniz tək gəlim, istəyirsiniz AXCP-dən 1-2 partiyadaĢımı gətirim, mübahisə 

edək. Xalqa göstərək ki, kim düz edib, kim düz etməyib. Bu dediklərimin hamısını kəsdilər. 

-ġayiələrin mühüm qismi ailənizlə bağlıdır. Siyasi rəqibləriniz bu sahədən çox asanlıqla 

istifadə edə bilirlər, çünki Siz ailəniz haqqında, demək olar ki, heç bir məlumat vermirsiniz. 

Xüsusən prezident seçkiləri ərəfəsində ailəniz haqqında ən iyrənc iftiralar dolaĢırdı. 

-Hansı prezident seçkilərində? 

-1992-də - Siz prezident seçilən vaxt. Ona görə də ailəniz barədə az-çox tutumlu məlumat 

vermənizi istərdim, çünki mənim özüm həmin söhbətlərin Ģahidiyəm. 

-Bilirsiniz, düĢmən düĢmənçiliyini edəcəksə sən nə deyirsən de. Bu Ģayiələri sistemli Ģəkildə 

və əsasən vahid mərkəzdən yayırlar.  



Hər Ģeyi bir kənara qoyaq, razı deyiləm ki, mənim mövqeyimə görə oğlum, qızım, ailəm təbliğ 

olunsun. Belə Ģeyi xoĢlamıram. Hər Ģeyi hamı həyatda özü qazanmalıdır. Bunu uĢaqlarıma da 

deyirəm: niyə mənə görə Ģöhrət qazanmalısan? Niyə mənə görə gedib çıxmalısan qəzetin 

yuxarı səhifəsinə? Mən bunu ədalətli saymıram. Gəlib deyirlər ki, icazə verin, uĢaqlarınızdan 

müsahibə götürüm. Deyirəm ki, mənimkilərdən istedadlı yüzlərcə uĢaq var, niyə gedib 

onlardan götürmürsünüz? Elə istedadlar var ki, onları tapıb üzə çıxarmaq lazımdır. 

-Bəy, ümumiyyətlə, Sizi ailə məsələlərinə münasibətdə çox mühafizəkar adam sayırlar...  

-Atam müharibədə həlak olub, bizi dayım saxlayıb. O, çox sərt adamdı. Ümumən kənd 

adamlarımızda əxlaq məsələləriylə bağlı bir sərtlik vardı. Məsələn, adam böyüklərin yanında 

öz uĢağının adını çəkməz, onu qucağına almazdı. Mənim böyük qardaĢım Ġbrahimin uĢaqları 

dayımın yanında ona yaxınlaĢanda o, üzünü yana tutardı. Biz belə mühitdə böyümüĢ, 

tərbiyələnmiĢik. Bu, Azərbaycanda bir əxlaq normasıdı.  

Bilirsiniz sonradan nə oldu? Bizim bəzi bəylərdən öz ailələri haqda soruĢanda dedilər ki, mən 

xanımımı sevib ailə qurmuĢam. Üstündən bir az keçdi, qara niyyətli adamlar baĢladılar ki, 

bunlara bax, arvadlarından danıĢırlar. Təhqiramiz Ģeylər yazdılar. Belə iĢlərisə mən 

xoĢlamıram.  

Ġstəyirəm ki, ailə həyatım siyasi həyatıma qətiyyən qatıĢmasın. Ġxtiyarı yoxdur - mən buna 

imkan vermərəm! Bütün fitnələrin qarĢısını almaqçün qəsdən ailəmlə siyasi həyatım arasında 

dəmir pərdə çəkirəm.  

Fikrimcə, ailə elə müqəddəs bir nemətdir ki, onu hətta ən əhəmiyyətsiz kölgələrdən belə 

qorumaq ailə baĢçısının ən birinci vəzifəsidir. Ailə də dövlət kimidir - onun sirlərini ən 

sayıqlıqla qorumaq gərəkdir, onun sərhədlərindən içəridə nə baĢ verdiyini ən məhdud sayda 

adamlar bilməlidir. Məncə, ailə insanın özünə məxsus ən məhrəm özəl sərvətidir və 

baĢqalarının onun daxilinə boylanmaq istəməsi yolverilməzdir. Siyasətçilər bu məsələdə 

xüsusən həssas olmalıdırlar, çünki onların, əxlaq qaydalarını gözləməyi sevməyən rəqibləri də 

az olmur və həmin rəqiblər səni məğlub etməkdən ötrü ailəni niĢangaha götürə bilər.  

Bax, bu mülahizələr üzündən mən ailəmdən danıĢmağı xoĢlamıram. Ancaq bunlar heç də o 

demək deyil ki, mən ailəmi cəmiyyətdən təcrid etmiĢəm və onun baĢqalarıyla ünsiyyətinin 

qarĢısını alıram. Əksinə, fikrimcə, mənim ailəmdə əsl demokratik atmosfer hökm sürür - hərə 

öz hərəkətlərində tam sərbəstdir. Sadəcə, mən üzərimə düĢən vəzifəni layiqincə yerinə 

yetirməyə çalıĢıram.  

Bir çox adamlar məni tənqid edir ki, niyə uĢaqları (həyat yoldaĢı Həlimə xanımı nəzərdə tutur 

- Ə.T.) xarici ölkələrə, yaxud hansısa yığıncağa, tədbirə aparmadın? Bilirsiniz, ölkənin 

vəziyyəti ağır olanda xalq belə iĢlərə xüsusən pis baxır və onun buna haqqı var. Ölkənin belə 

günündə, üzr istəyirəm, arvadını qoltuğuna vurub Avropanı, Amerikanı gəzmək nə deməkdir? 

Mən düĢünürdüm ki, xalq xoĢbəxt olsun, sonra biz də istədiyimiz kimi sərbəst yaĢayarıq. 

Üzr istəyirəm, mənim oğluma iki cüt ayaqqabı alınanda deyirəm ki, onun birini verin kasıb 

uĢağına. Gərək xalqla ayaqlaĢasan. Amma elə Ģeylər var ki, gərək tərəzinin gözünü əyməyək. 



Məsələn, mənə irad tuturlar ki, Əbülfəz artıq xarici maĢında gəzir. Mən keçmiĢ 

prezidentəmsə, siyasi liderəmsə avtobusla gedib-gəlməklə fəaliyyət göstərə bilmərəm - 

avtobus növbəsinə dursam siyasi iĢlərə vaxt qalmaz. Bütün dünyada siyasi xadimlərin xidməti 

və ya Ģəxsi maĢını var. Ġndi Azərbaycanda Ģəxsi minik avtomobillərinin 60 faizi xarici 

markalıdır. Bəs niyə hətta orta təhsili olmayan adicə bir kommersantın xarici maĢının olması 

təbii sayılır, ancaq dövlətin prezidenti olmuĢ Ģəxsə bu, çox görülür?! Sizin sözünüzün qüvvəti, 

çox qəribə vəziyyət yaranır: qabaqlar deyirdilər ki, o özünə ev almıĢdı ki, xalqa da ev versin? 

Ġndi deyirlər ki, özünə neçə otaqlı mənzil alır. Onda deyirdilər ki, küçədə, piyada gəzir, 

camaatın içində gedir. Ġndi deyirlər ki, xarici maĢına minir. Onda xalqla səmimi danıĢanda 

deyirdilər ki, ciddi adam deyil, bundan prezident çıxmaz. Ġndi deyirlər ki, o vaxt sərtlik 

göstərdi, Gəncədə qan töküldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BeĢinci söhbət. BÜTÖV AZƏRBAYCANLA BAĞLI DÜġÜNCƏLƏR 

Göylərin, yerin və onlarda olan hər Ģeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər Ģeyə qadirdir! 

(Qur’an, "Maidə" surəsi: 120) 

Azərbaycan və Azərbaycan türkləri parçalandı, iki imperiyanın tərkibinə qatıldı. Onların 

birləĢmək uğrunda nəinki çarpıĢmalarını, hətta diləklərini də həmin imperiyalar insafsızcasına 

boğdular. 

Almaniya və almanlar da parçalandılar və elə həmin gündəncə bütövləĢməyə giriĢdilər. 

Nəhayət, Helmut Kol adlı bir kanslerin dövründə istəklərinə yetiĢdilər və onu millətin ən 

sevimli adamına çevirdilər. 

Azərbaycanda da iki yüz illik birləĢmə mücadiləsinin baĢına Əbülfəz Elçibəy adlı bir millət oğlu 

keçdi. Ancaq qəribədir - gördüyü iĢə görə Helmut Kolu coĢğunluqla alqıĢlayan bəzi 

soydaĢlarımız eyni missiyanı öz üzərinə götürmüĢ Bütöv Azərbaycan düĢüncəsinin bayraqdarı 

və Bütöv Azərbaycan Birliyinin baĢçısı Elçibəyi xəyalpərvər və romantik saymağa baĢladı. Kim 

bilməsə də mənə çox gözəl bəllidir ki, Bəyin tələbəlikdən bugünədək sürən BÜTÜN faciə və 

müsibətlərinin özəyində millətimizin və Vətənimizin bütövlüyünü gerçəkləĢdirmək yolunda 

mübarizəsi dayanıb.  

Bu da gün kimi aydındır - nə qədər ki dünya xəritəsinə Bütöv Azərbaycan dövlətinin sınırları 

çəkilməyib, Əbülfəz Elçibəyin bu MÜQƏDDƏS ARZU uğrunda çarpıĢması davam edəcək.  

"Azərbaycanın yüz illərlə parçalanmıĢ, bölünmüĢ, dağıdılmıĢ cisminin bütünlüyü 

müqəddəs arzumdur" 

-Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə Əbülfəz Elçibəyçün nə deməkdir - həyatının mənasımı, 

yoxsa siyasi çarpıĢmasının növbəti mərhələlərindən birimi? 

-Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə həyatımın mənasıdır. Azərbaycanın yüz illərlə 

parçalanmıĢ, bölünmüĢ, dağıdılmıĢ cisminin bütünlüyü müqəddəs arzumdur.  

Ruhi baxımdan Azərbaycan həmiĢə bütöv olub. Bunun çox adi misalları var. Azərbaycanın 

quzeyində öyrəndiyimiz tarix və ədəbiyyatda heç zaman ayrılmamıĢıq. ġah Ġsmayılı həm 

dövlətimizin böyük hökmdarı, həm böyük sərkərdəmiz, həm də böyük Ģairimiz kimi 

öyrənmiĢik. Yaxud Təbriz neçə-neçə dövlətimizin paytaxtı olub və biz onun tarixini 

öyrənmiĢik. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Elxanlılar, Atabəylər dövlətlərini biz öz dövlətimiz 

sayırıq. Babək Xürrəmi Ərdəbilin Bilalabad kəndindəndir, onun Bəzz qalası da Savalandadır. 

Azərbaycan peyğəmbəri Xızır peyğəmbərin də məkanı Savalandır; bütün tarix kitablarında 

yazılıb ki, o, Savalanda mağaraya girib, atını çəmənliyə ötürüb və qeybə çəkilib.  

Azərbaycan bizim bütöv, vahid Vətənimizdir. Ruhi və mənəvi baxımdan bölündüyümüzü heç 

cür düĢünmürük. Mirzəli Möcüzü də öyrənirik, ġəhriyarı da. Xaqani, deyək ki, Quzeydə 

doğulub, Güneydə vəfat edib, Təbrizin Surxab qəbiristanlığında dəfn olunub. Buna görə də 
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biz mənəvi-mədəni cəhətdən birik - heç Ģey parçalanmayıb. Mən fiziki mənada götürürəm ki, 

rus imperiyasıyla Qacarlar dövləti (onlar türkdülər) arasındakı müharibədə Qacarlar məğlub 

oldular və ölkənin bir hissəsini Rusiyaya güzəĢtə getməyə məcbur oldular. Sonra da 

itirdiklərini geri qaytarmaqçün müharibə etdilər, ancaq qaytara bilmədilər.  

Parçalamaq, bölmək Rusiyanın siyasətidir. Ruslar sonralar Almaniyanı, Koreyanı, Vyetnamı da 

elə bölmüĢdülər. Dünyanın bölünmüĢ dövlətlərinin əksərində Rusiyanın əli var. 

Türkmənistanın özü də bölünərək yarısı Xorasanda qaldı; indi Xorasanda 1,5 milyon türkmən 

yaĢayır. Yaxud Özbəkistanı götürək - özbəklərin torpaqlarını verdi Qazaxıstana. Bunlar 

istənilən anda düĢmənçilik yaratmaqçün edilən gediĢlərdi.  

Ġndi rus imperiyası çöküb, dağılır. Haqq-ədalət öz yerini tapır. Onun gördüyü iĢlər tarixin təbii 

gediĢinin zorlanmasıydı. Amma tarixin bir ədalət qanunu da var və gec-tez bu qanun öz yerini 

tapır. Biz məhz tarixi ədalətin bərpası uğrunda mübarizə aparırıq. ÇalıĢırıq az qan tökülməklə, 

fəal mübarizə aparmaqla Azərbaycan özünün bütövlüyünü əldə etsin.  

Biz əvvəl də bu yolda mübarizə aparmıĢıq. Onu geniĢləndirmək fikrimiz də vardı, amma sonra 

ehtiyat etdik. 1989-da sərhədləri, bu dəmir pərdəni dağıdandan sonra istədik hərəkatı 

gücləndirək və Güneyi də qaldıraq. Bu həyəcanlar Təbrizdə də vardı, baĢqa Ģəhərlərdə də; 

onu gücləndirib ümumxalq üsyanına çevirmək olardı, amma sonra bu üsyanı idarə etməyin 

çox çətin olduğunu düĢünərək dərinə getmədik. O zamanlar Sizin yadınızdadır. Mən 

Meydanda dəfələrlə deyirdim ki, bu gün Azərbaycan elə qüdrətlə ayağa qalxıb ki, bu hərəkat 

bütün Rusiyanı, Orta Asiyanı bürüyəcək, çox çəkmədən Orta Asiyada da dövlətlər müstəqil 

olacaq. Buna çox gülməli sözlər kimi baxırdılar. Nəhayət, elə də oldu, amma, təəssüf ki, 

orada hərəkatın qarĢısı alındı.  

Mən əvvəldən - Ģüurlu həyata baĢlayanda cəmiyyətlə tanıĢlıqdan hiss etdim ki, biz bugünün 

yox, 200-300 ilin yaralısıyıq. 200-300 ildir bizi hərtərəfli xəncərləyirlər və biz bu yaraları 

sağaltmalıyıq. Sağaltmağınsa bircə yolu var - rus imperiyasından qurtulmaq. Sonra da fars 

Ģovinizmindən xilas olmaq. Bunları edəndə bütövləĢmə məsələni yoluna qoyarıq. Bu mübarizə 

davam edəcək, çünki tarixin hökmüdür. 

-Bəy, bu yaxınlarda mən Sizin məhkəmənizlə bağlı materialları əldə etdim. Orada istər Sizin 

əleyhinizə olan, istərsə də Sizin məhkəməyə verdiyiniz ifadələrdə bütün fikirlərinizin ana 

xəttini Azərbaycanın birləĢdirilməsi zəruriliyi təĢkil edir. 

-Düzdür. Ġstəyirsinizsə mən hazırladığım sənədin baĢlığını da deyim, çünki istəmiĢəm ki, bu 

baĢlıq təmiz türkcə olsun: "Azərbaycanın birləĢdirilməsi üzərində düĢüncələr". Bunun bir 

hissəsi ələ düĢdü - qaralama hissəsi. Əsas hissəsinisə o zaman yandırdım. Bunları "Bütöv 

Azərbaycan Yolunda" kitabında yazmıĢam.  

Orada sənəd çoxdu. Bilirdim ki, məni izləyirlər, ona görə də bunları cırsaydım tapıb bərpa edə 

bilərdilər. Yandırdım, külünü verdim mənimlə bir otaqda yaĢayan dayım oğlu Seyfəddinə ki, 

apar, at. Nələri yandıracağımı bilirdim. Onlardan biri proqram sənəddi - Azərbaycan necə 

birləĢə bilər, biz nələri etməli, nələri qurmalıyıq? 



-Ümumiyyətlə, bu ideya Sizdə təxminən nə vaxtdan yaranıb? 

-Pis çıxmasın, 7-8 yaĢım olanda. 1946-nın dekabrında bir gecə qapımızı döydülər. Atam 

müharibəyə gedib, evdə mənəm, bir də anamdır; qardaĢlarım dayımgildədir. Yəqin 21 

Azərdən sonra olmuĢdu.  

Qapı döyüləndə anam bu gecə vaxtı kim olduğunu soruĢdu. Bir qadın cavab verdi ki, bacı, 

qorxma, aç, sözüm var. Açdıq qapını, içəriyə qadın, qaynı, iki də uĢağı girdilər. QıĢdı, 

soyuqdu. Dedilər ki, bəs Arazdan keçmiĢik; amma yaĢ deyildilər, sadəcə, qarın nəmi vardı. 

Gələndə çox oba keçmiĢdilər.  

Keçib sobada qızındılar. Çay içdilər. UĢaqlar çörək yedi və s. Qadın dedi ki, ərimi qardaĢım 

öldürdü. Demək, biri hökumətdəndi, biri inqilabçılardan. Hökumətdəki deyibmiĢ ki, bacımın 

da baĢını kəsəcəyəm, uĢaqların da. Qadın da bunu eĢidib qaynının köməyiylə uĢaqları da 

götürərək aradan çıxır.  

Qadının qaynının 40-45 yaĢı olardı. Ona baĢqa otaqda yer düzəltdik, yatdı. Bu qadın 

uĢaqlarıyla bizim otaqda qaldı. Ġki gün bizdə gecələdilər. Üçüncü gün hökumət gəlib apardı, 

canları qurtardı. Onda anam dedi ki, orada (əliylə Güneyi göstərir - Ə.T.) qardaĢ qardaĢı 

öldürür. Sonra mən onların gəlməsinin, qardaĢın öz qohumunu öldürməsinin səbəbiylə 

maraqlandım. Anam dedi bilmirəm. YaĢa dolduqca bu haqda ətraflı öyrəndim.  

Ordubadda orta məktəbin səkkizinci sinfində oxuyanda bizi sərhədçilərə köməkçün sərhədə 

apardılar. Sərhədin o tərəfindəki bir oğlana bizim uĢaqlar daĢ atanda mən dava etdim - 

fikirləĢirdim ki, biz müstəqilik, onlarsa zülm altındadır. Bu söhbət müəllimlərimə də çatdı. 

Onlardan biri dedi ki, Əbülfəz düz edir - onlar bizim qardaĢlarımızdır.  

Biz o zaman belə söhbətləri edirdik. Doqquzuncu sinifdəykən tarix müəlliminə sual verdim ki, 

Azərbaycanın parçalanmasının səbəbi nədir? Bir az izah etdi. Sonra bayıra çağırıb dedi ki, 

belə suallar verib məni xataya salma - bu, baĢqa məsələdir.  

Onuncu sinifdə yataqxanada qalanda bu mübahisələr bir az da geniĢləndi. Ġnqilabdan az-çox 

bilirdik, PiĢəvərini də tanıyırdıq. Ordubadda bu məsələdən xəbərdar çoxlu adam vardı. 

Buradakı mühit Cənubu tez-tez yada salırdı. Ġkinci kursda olanda məndə bu maraq daha da 

gücləndi. Məhz bu kursdan artıq beynimdə Azərbaycanın birləĢməsi ideya, məfkurə kimi 

yerləĢdi. 

-Bu yaxında - noyabrın 26-sında "525-ci qəzet"ə müsahibə verən Ġran mədəniyyət nazirinin 

müĢaviri deyir: "Azadlıq meydanındakı mitinqlərdə keçmiĢ prezidentiniz (Ə.Elçibəy - Ə.T.) 

deyirdi ki, “camaat, dağılmayın, Təbriz məsələsini də həll edib gedək”. Elə bil ki, Təbriz 

məsələsi “Azadlıq” meydanında həll olunmalı imiĢ". Bu fikrə və buna bənzər fikirlərə 

münasibətiniz? 

-Bunu meydanlarda olanlardan soruĢmaq lazımdır. Meydan bəzən saatlarla "Təbriz", "Təbriz" 

deyə çığırırdı. Niyə yadlarından çıxıb? Bütün Meydan Dərbənd, Təbriz, Göyçə... adlarını 

çəkirdi.  



-Sizcə, Azərbaycanın bütövləĢməsi hansı mərhələlərdən keçəcək və onu necə təsəvvür 

edirsiniz? 

-Bunun necə baĢ verəcəyini qabaqcadan demək mümkün deyil. Burada bir neçə yol, üsul var. 

Bizim fikrimizcə, Azərbaycan xalqının azadlıq əzmini səfərbər etmək, bir məcraya yönəltmək 

mümkün olardısa ən yaxĢı yol budur ki, Quzeydəki dövlətimiz güclənsin, müstəqilliyi dönməz 

olsun, getmiĢ torpaqları geri qaytarılsın. Bu iĢ bir yandan, Güneydə milli azadlıq hərəkatının 

geniĢlənməsi və bir dövlətin də yaranması baĢqa yandan getsin. Sonra bu iki tərəf arasında 

birləĢmənin yolları müəyyənləĢdirilsin ki, bu iĢ böyük çaxnaĢmalarla baĢ verməsin. Ġndiki 

ziyalılar, siyasətçilər, politoloqlar daha çox bu ehtimalı önə çəkirlər. Bu, ən düzgün yoldur.  

Digər variant bu ola bilər ki, Güneydə azadlıq hərəkatı baĢlaya bilər, Quzey də bu iĢə qoĢular, 

nəticədə birləĢmiĢ vahid dövlət yaranar. Bu varianta çox ehtiyatlı, hətta qorxulu da demək 

olar, çünki Azərbaycanın Güneyində üsyan və inqilab nəticəsində dövlət qurulması çox ağır 

prosesdir. Amma mümkün variantdır.  

Mənim ehtimal etdiyim ən düzgün, sakit variant Quzeydəki dövlətin möhkəmlənməsi, 

güclənməsi, Güneydə yeni dövlətin yaranması və sonradan bunların arasında danıĢıqlar 

aparılıb birləĢdirilməsidir. Bu variant Vyetnam, Yəmən, Koreya və Almaniya tipinə bənzəyir, 

amma Vyetnam tipini (müharibə nəticəsində birləĢməni) arzu etmirik. Bizim arzuladığımız - 

dediyim variantdır, ancaq tarix bizim arzumuzdan asılı deyil - sabah nə olacağını heç kəs deyə 

bilməz... 

-Cənubda əhalinin siyasətdən uzaq yüksək təbəqələri arasında belə bir fikir var ki, onsuz da, 

Ġranda hakimiyyət türklərin əlindədir və burada müstəqil Azərbaycan dövləti yaratmağa 

ehtiyac yoxdur; bundansa Quzey Azərbaycan gəlib bizə birləĢsin, vahid dövlətimizi yaradaq. 

Bu ideyaya münasibətiniz? 

-Bunu deyənlər paniranistlərdir, fars Ģovinistləridir, yaxud onların təsiri altında aldananlardır. 

Bütün paniranistlər anlayırlar ki, Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsi baĢlayıb və o, 

qarĢısıalınmazdır. Xalqımızın da sayca əksəriyyəti Azərbaycanın Güneyində yaĢayır, bu deyilən 

fikir onu aldadıb Quzeyə qarĢı qoymaqçündür. Bu, bir. 

Ġkincisi, tutalım Ġrana birləĢdik. Orada konfederal dövlət yaranacaq, yoxsa federal dövlət? 

Yaxud biz ora birləĢərək niyə farsları, bəlucları, ərəbləri idarə etməliyik? Qoy onların özlərinin 

müstəqil dövlətləri olsun - bizim onlarla nə iĢimiz var?  

Belə cəhdlər həmiĢə olub. Rusiya dağılanda da dedilər ki, ġərqi Avropa dövlətləri müstəqil 

olsunlar, yerdə qalanlar yox, ancaq baĢ tutmadı - Sovet dövlətinin öz içərisindəki 

respublikalar aralandılar, dedilər ki, Rusiyanın öz içindəki xalqlar qalsın. Ġndi hətta bu da baĢ 

tutmur - orada hər xalq öz müqəddəratını həll etmək istəyir. Bu, təbiidir. Belə olan halda 

Azərbaycan xalqı farslar, bəluclar, lorlar, kürdlər və s. xalqlarla bir yerdə öz taleyini necə həll 

edə bilər? Əksinə, bu, böyük qarıĢıqlıq yaradar. Hər xalq öz gələcəyini azad Ģəkildə həll 

etməlidir - bunun baĢqa yolu yoxdur.  

-Sizin təxmininizə görə, Azərbaycanın bütövlüyünü xalqımız nə vaxt əldə edə bilər? 



-Məncə, Azərbaycanın bütövləĢməsi tarixi o qədər də yaxın deyil. Güney Azərbaycanın 

müstəqillik, yaxud yarımmüstəqillik əldə etməsi qarĢıdakı ən azı 3-4 ilin hadisəsidir. Bu, 2001-

2002-ci ilədək çəkə bilər - bir il irəli, yaxud geri ola bilər. BütövləĢmə isə, ola bilsin, 

uzunmüddətli prosesə çevrilsin.  

Əsas odur ki, müstəqil dövlət olandan sonra azad ruhun varlığı, bundan sonrasa onun ifadə 

edilməsi həll olunmuĢ olur. Sonra qalır məsələnin texniki tərəfləri (iqtisadi sistem, mülkiyyətə 

münasibət və s.). Məsələn, Güneydə xüsusi mülkiyyətdir. Ġslahatlar yaxĢı aparılsa Quzeydə də 

xüsusi mülkiyyət əsaslı bərqərar olar. Bu, münasibətlərin doğmalaĢmasının onlarca Ģərtindən 

biridir. BaĢqa Ģərtlər də var. Məsələn, birləĢmiĢ dövlətin konstitusiyaca quruluĢu necə olsun? 

Onun paytaxtı hansı Ģəhərdə yerləĢsin? Bunlar məsələnin texniki tərəfidir.  

ġəksiz, bizim quracağımız dövlət demokratik və dünyəvi olacaq. Ümumən hər iki tərəfdə baĢ 

vermiĢ hərəkatların hamısı demokratik və dünyəvi xarakterdə daĢıyıb - Səttar xan, Xiyabani, 

Rəsulzadə, PiĢəvəri hərəkatlarının hamısı belədir, çünki xalqımızın ruhu demokratikliyə və 

dünyəviliyə meyllidir və gələcəkdə də belə də olacaq. BaĢqa cür düĢünməyə ehtiyac yoxdur. 

-ABġ baĢda olmaqla bir sıra dünya nəhəngləri Ġranın dağılmasına deyil, oradakı rejimin 

dəyiĢdirilməsinə üstünlük verirlər. Bu, Azərbaycanın bütövləĢməsinin gerçəkləĢməsinə əngəl 

olmayacaq ki? 

-Belə bir fikir var, ancaq qəti deyil, bir qədər çaĢdırıcıdır. ABġ BMT-nin qayda-qanununa riayət 

edərək həmiĢə deyir ki, biz beynəlxalq hüquq, sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü 

ideyasını müdafiə edirik. Buna bir misal çəkim. Bizdə Xalq hərəkatı baĢlandı, sonra Yanvar 

hadisələri oldu. Bütün dünya dedi ki, Qorbaçov Bakıya ordu yeritməkdə düz edir və bu, SSRĠ-

nin daxili iĢidir - orada fundamentlistlər, millətçilər var və onlar ölkəni parçalamaq istəyirdilər; 

bu, yolverilməzdir. Üstündən çox yox, il yarım keçdi, biz müstəqil olduq və bizi Yanvarda 

ittiham edən dövlətlərin hamısı müstəqilliyimizi tanıdı. Yeni müstəqil dövlətləri də bütün 

dünya tanıdı. Beynəlxalq münasibətlərin qaydası belədir - hamı gerçəkliklə hesablaĢır. BaĢqa 

cür olsaydı nə SSRĠ, nə də Yuqoslaviya dağılardı. Ġrana münasibət də belədir. Sabah 

Azərbaycan xalqı azadlığını qazananda ABġ ona heç nə deyə bilməz və deməz; BMT-nin 

xalqların öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi var. Hətta siyasi üsyanlar baĢ versə belə o, 

tanınmalı, müdafiə edilməlidir. 

-Deməli, bacarırsan öz azadlığını al! 

-Əlbəttə. ABġ öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqlara əməli kömək edir; bu, onun 

mənəvi borcudur - bir Ģərtlə ki, xalq bu mübarizəni aparsın. Çeçenistan hadisələri zamanı ABġ 

orada insan haqlarının pozulduğunu, qan töküldüyünü bildirirdi. Bunun özü də bir müdafiədir.  

-Almaniya birləĢməni dövlət səviyyəsində həyata keçirdi. Azərbaycan dövlətininsə bu imkanı 

yoxdur, çünki o, Ġranın daxili iĢlərinə qarıĢa bilməz. Heydər Əliyev də bu yaxında Ġranda 

olanda dedi ki, Azərbaycan dövlətinin qarĢısında Cənubi Azərbaycan məsələsi yoxdur. Bu 

halda xalq öz gücüylə məqsədinə çata biləcəkmi?  



-ġəksiz ki, azadlığımız heç bir dövlətin əliylə qazanılmayacaq və qazanılmamalıdır. Öz 

azadlığını xalqın özü əldə etməlidir. Azadlığı əldəetməninsə çox üsulları var. Azərbaycanın 

Güneyindən olan siyasətçilərdən biri belə yazmıĢdı ki, slovaklar çexlərdən ayrıldılar - 

Çexoslovakiya iki dövlətə ağrısız bölündü. Bu, ayrılmanın ən demokratik və sivil formasıdır. 

Əlbəttə, bu formanı Tehran rejimindən gözləmək mümkün deyil.  

BaĢqa yol da mümkündür - Güneydəki həmvətənlərimiz Tehrana təzyiq etməklə Avropada 

olan muxtariyyət tipli, yaxud Hindistanın Ģtatları kimi dövlət qazana bilər. Hind Ģtatlarında 

müəyyən idarəçilik orqanları müstəqildir; bu Ģtatların öz pulu var, daxili idarəçilik də tam 

sərbəstdir (ordu və xarici siyasət məsələlərindən baĢqa) və s. Güneydə bu forma da 

mümkündür. Sonra gələcəkdə obiri addım atıla bilər.  

Üçüncü yol odur ki, xalq birbaĢa ayağa qalxır və öz azadlığına sahib olur. Mənim buna daha 

çox umudum var, çünki Tehranın islahatlar yoluyla xalqların azadlığını təmin edəcəyinə 

inanmıram - bu xətt daha çox avropalıların Ģüuruna yaxındır; baxmayaraq ki, Ġngiltərə 

Ģotlandların müstəqil məclisinin olmasına hələ indi icazə verib. Bəlkə də haçansa Ġranda da 

daxili nisbi sərbəstliyi olan idarəçilik sistemi yarana bilər (belə olsa bir addım irəli gedərik), 

amma mən buna inanmıram. Bəli, mənim fikrimcə, ən yaxĢı və doğru bircə yol var ki, 

Azərbaycan xalqı öz azadlığı uğrunda qəti və sərt mübarizəyə qalxıb istəyini əldə etsin.  

"Bu, pulla həll olunası məsələ deyil" 

-Helmut Kol iki Almaniyanı birləĢdirməkçün Qorbaçova, yəni SSRĠ-yə 7 milyard marka verdi. 

Deməli, birləĢmə həm də böyük xərc istəyən iĢdir. Bizim birləĢməyə pulumuz varmı? 

-Bu, pulla həll olunası məsələ deyil. Əvvəllər Almaniya bundan ikiqat artıq pul versəydi də 

onu birləĢməyə qoymazdılar, ancaq indi onun birləĢməsini dünya həll edirdi. Almaniya öz 

müttəfiqləri qarĢısında bu məsələni tez-tez qaldırırdı. Artıq ABġ da, Ġngiltərə də Almaniyanı 

parçalayan yox, onunla müttəfiq olan dövlətlərdi. Qərbi Almaniya bütövlüyü önə çəkirdi. Bu 

müttəfiqlər Avropada qatıĢıqlıq olmamasıyçün SSRĠ-dən tələb etdilər ki, ġərqi Almaniyanı 

sərbəst buraxsın. SSRĠ-yə 4 ölkə - ABġ, Ġngiltərə, Fransa və Almaniyanın özü təzyiq etdi və 

Qorbaçov 4 nəhəngin qarĢısında dayana bilmədi. Bundan baĢqa, digər Avropa dövlətləri də 

bunu istəyir, almanların birləĢməsinin tərəfdarı olduqlarını bildirirdilər. Qorbaçov da fürsətdən 

yararlanıb bir az pul qopartmağa nail oldu. Bizim birləĢməyimizçün Ġran, məsələn, desə ki 10 

milyard verin, biz neftimizin hamısını satıb ona verərik - özümüz ac qalarıq, amma o azadlığı 

alarıq. Sözsüz ki, farslar heç vaxt pul istəməzlər, ancaq kaĢ istəsinlər, təki insan qanı 

tökülməsin. Azadlıqsa elə Ģeydir ki, onu verməyəndə xalq mübarizəyə qalxır və bu yolda 

qanını tökür. 

-Bəy, xüsusən Güneydən çox nikbin danıĢırsınız. Mən bilirəm ki, Sizin məlumat dairəniz çox 

geniĢdir və yalnız Azərbaycanla məhdudlaĢmır - dünyanın bir sıra ölkələriylə əlaqələriniz var. 

Çox güman ki, Siz bu sorğuya Azərbaycan siyasətçiləri arasında ən düzgün cavab verə 

bilənlərdənsiniz - Güneydə azadlıq və birləĢmək arzusu varmı? Varsa nə dərəcədədir? 

-Ədalət bəy, bizim danıĢığımızda mən bir neçə dəfə iĢarə vurdum. Məsələnin mahiyyətinə 

varmaq lazımdır. Bunu nə həll edir və niyə belə olacaq?  



Bir neçə fakta baxaq.  

Birincisi, hər bir xalq tarixən təĢəkkül tapmıĢ, yaĢadığı mühitin formalaĢdırdığı vahid 

orqanizmdir. Ġndi o, cismən bölünmüĢ haldadır. Mənəvi, ruhi, mədəni cəhətdənsə o 

parçalanmayıb. Sadəcə, yaralanmıĢ xalqdır və ya yarasını sağaltmalı - birləĢməli, ya da bu 

yaradan ölməlidir. Ölüm yoxdur - heç kim qəbul etməz ki, bu xalq öləcəkdir. Bu xalq diridir - 

yazır, oxuyur, mübarizə aparır, azadlığını alır; deməli, ölməkdən söhbət gedə bilməz, əksinə, 

yenidən dirilmə zəruri labüdlükdür. Bu, tarixin məntiqinə uyğun təbii proses olacaq. Bunun 

niĢanələri də görünür. Nədə? Rus imperiyasından bütün dünya qorxduğu zaman bizim 

xalqımız Rusiyanın dəmir sərhəd pərdəsini əliyalın söküb atdı. Yadınızdadırsa rəhmətlik Xəlil 

Rza Ulutürk onu "məftillərlə sarınmıĢ yaralar" adlandırırdı. Xalq ən ağır olan bu birinci 

mərhələni keçdi.  

Ġkincisi, Azərbaycanda Meydan hərəkatı baĢlayanda hər yerdə "Təbriz", "Bakı" yazılmıĢdı. 

Bakıda hərəkat baĢlayanda Təbrizdə də müəyyən yığıncaqlar keçirilirdi və son vaxtlar 

Güneydən olan soydaĢlarımız deyirdilər ki, biz Qarabağı azad edəcəyik, biz onu ermənilərdə 

qoymayacağıq, o, bizim Vətənimizdir.  

Bunlar göstərir ki, ümumi, bütöv Vətən məfkurəsi mövcuddur. Mən bunu dəfələrlə təkrar 

edirəm ki, bu, ruhun - böyük xalq ruhunun bütövləĢməsi və qayıtmasıdır. Prosesi həll edən 

budur, yoxsa 5-3 insanın nə düĢünməsi kiçik məsələdir.  

Mən bildirəndə ki Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda hərəkat baĢlayıb, deyirlər "hanı?". Deyim 

hanı. Azərbaycanın Quzeyindəki partiyaların hansından soruĢsan ki, "birləĢmənin 

tərəfdarısan?", deyəcək ki, bəli, tərəfdarıyam; yəni yüz minlərcə insan bu idealı müdafiə edir 

və Azərbaycanın Güneyində də belədir. Artıq hər iki tərəfin fikrində birlik yaranıb. Buradaki 

güneylilər ədəbi dilimizi öyrənir, həmin ədəbi dildə yazıb-yaradır, bu dili təlqin, tərbiyə və 

təbliğ edirlər. Bu, dildə birlikdir. Qalır iĢdə birlik. Ġsmayıl bəy Qaspıralının dediyi iĢdə birlik də 

proseslərdə olacaq. ĠĢdə birlik olan kimi məsələ baĢ verəcək.  

Deməli, birinci mərhələ - fikir birliyi yaranıb. Ġkinci mərhələ - dildə birlik də artıq mövcuddur. 

Qalır iĢdə birlik. Biz bu iĢdə birliyi yaratmalıyıq. Ġndi həmin mərhələnin astanasındayıq. 

Xaricdəki qardaĢlarımızın müstəqillik arzuları, Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratmağımız bu iĢin 

əlamətləridir. Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyəti yaratmaq Ģüarı da meydana atılıb. Hətta 

onun konstitusiyası da yazılıb və qəzetlərdə çap edilib; indisə Bütöv Azərbaycanın 

konstitusiyası yazılır. Yəni fikir, məfkurə artıq tam mövcuddur. Qalıb ən çətin iĢ - əməldə 

birləĢmək.  

Biz sərhədləri dağıdandan sonra bütöv Azərbaycanda bir ruh dirçəliĢi baĢlandı - 31 dekabrı 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etdik və bunu Konstitusiyamıza saldıq. Bu, 

çox ciddi və gərəkli bir addımdı. 1997-ci ildə ABġ-da Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi 

toplaĢdı. Avropada və Azərbaycanda da belə yığıncaq təĢkil etməyə cəhd göstərdilər. Yəni 

dünyaya səpələnmiĢ azərbaycanlılar özlərinin forumlarını keçirdilər. 1998-də bir neçə belə 

yığıncağın Ģahidi olacaqsınız. Bunların hamısı birləĢmə uğrunda hərəkatın baĢlanması 

deməkdir. Sadəcə, onu tənzimləmək, təĢkilatlandırmaq lazımdır. Elə bir təĢkilat qurmaq 

gərəkdir ki, bu hərəkatı idarə edə bilsin. TəĢkilat məsələlərində zəif olduğumuza, bu iĢlərə 



meylli olmadığımıza, aramızda ixtilafların çox olduğuna görə hərəkat bizi qabaqlayacaq; bu, 

qorxulu hazırlıqsızlıqdır. Hərəkat baĢ verəcək və idarəsi qalacaq hələ yetiĢməmiĢ təĢkilatların 

əlində. Bütöv Azərbaycan hərəkatını bütövləĢmiĢ Azərbaycan təĢkilatı idarə etməlidir. Ona 

görə bu hissə çox məsuliyyətli və ağrılıdır.  

"Deməli, Bütöv Azərbaycan hərəkatı baĢlayıb və bu ideyanın daĢıyıcıları artıq on 

milyonlarcadır" 

-Bəy, Bütöv Azərbaycan hərəkatının bugünkü durumu minlərcə soydaĢımızı maraqlandıran 

məsələlərdəndir... 

-Mən bildirəndə ki Bütöv Azərbaycan hərəkatı baĢlayıb, deyirlər ki, yox, bu hərəkat çox 

çətindir, hələ tezdir, buna zaman lazımdır, ortada hələ heç Ģey yoxdur. Amma bu düĢüncələr 

düzgün deyil.  

Hərəkatın baĢlanması nə deməkdir? Azərbaycanın Quzeyində, bildiyimiz kimi, 40-dan çox 

partiya və təqribən o qədər də ictimai təĢkilat var. Bunların hamısı Azərbaycanın 

bütövlüyünün tərəfdarıdır. Qəzetlərimizin əksəriyyətində Azərbaycanın Güneyinə və Bütöv 

Azərbaycan məsələsinə dair saysız məqalələr çıxır. Azərbaycanın Güneyində də son vaxtlar 

50-yədək təĢkilat yaranıb. Bunlar həm ictimai, həm siyasi, həm də mədəni təĢkilatlardır, 

ancaq hamısı Azərbaycan idealıyla yaĢayır, Azərbaycanın gələcəyi haqqında düĢünür və onu 

müdafiə edir. Məsələn, Azərbaycanın Güneyində olan tələbələr Tehranda bəyanat verdilər. Bu 

bəyanat bütün dünyaya yayıldı, Azərbaycanın Quzeyində də böyük əks-səda verərək 

dəstəkləndi. Onu təĢkil edənlər Təbriz və MiĢkin tələbələriydi. Ġranda onlarca Azərbaycan 

türkü həbs edilir və Azərbaycanın Quzeyində də onların müdafiəsinə səslər ucalır. Bir sıra 

məsələlərlə bağlı Ġranın Azərbaycandakı səfirliyi qarĢısında piketlər də keçirilir. BaĢqa 

tərəfdən, dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiĢ Güneydən və Quzeydən olan soydaĢlarımız 

Amerikada, Avropada və yaĢadıqları digər yerlərdə səslərini ucaldır və Vətənimizə azadlıq 

istəyir. Bunlar hələ imkansızlıq Ģəraitində edilir. Onların əgər böyük maddi imkanları, xüsusi 

televiziya kanalları və radioları olsaydı, əlbəttə, dəfələrlə artıq iĢ görə bilərdilər. Hələlik imkan 

tapan kimi qəzet buraxırlar. Deməli, Bütöv Azərbaycan hərəkatı baĢlayıb və bu ideyanın 

daĢıyıcıları artıq on milyonlarcadır.  

Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan sırf siyasi təĢkilatlar da vardır. AXCP-nin, 

Müsavat Partiyasının, baĢqa partiyaların məramnaməsində partiyanın qarĢısında duran 

məqsədlərdən biri də Bütöv Azərbaycan idealına yiyələnmək, Bütöv Azərbaycan uğrunda 

mübarizə aparmaqdır. Siz təsəvvür edin - AXCP-nin 40 mindən çox üzvü, 100 minlərcə 

tərəfdarı var və biz bu müddəanı öz məramnaməmizə salmıĢıq; demək, Məramnamənin bu 

müddəasını onların hamısı istəyir və dəstəkləyir, çünki Məramnaməylə razı olmayan Ģəxs 

partiyaya üzv yazılmazdı. bu sözləri Müsavat Partiyasının, ÇağdaĢ Turan Partiyasının və 

baĢqa-baĢqa partiyaların da üzvləri haqqında deyə bilərik.  

Deməli, hərəkatın baĢlanması Ģübhə doğurmur. Sadəcə olaraq, hələlik fikirdə birlik yaranıb, 

indi dildə və iĢdə birlik uğrunda mübarizə aparırıq.  



Son vaxtlar, gördüyünüz kimi, dildə birlik uğrunda da ciddi iĢ gedir. Azərbaycanın 

Güneyindəki milyonlarca yurddaĢımız istəyir ki, Ġranda türk dili dövlət dili olsun. Demək, dil 

uğrunda da mübarizə gedir. Bu dildə biz eyni zamanda Təbrizin radio veriliĢlərinə də asanlıqla 

qulaq asırıq, baxmayaraq ki, Tehran rejiminin xüsusi tapĢırığıyla Təbriz televiziya və 

radiosunun dili əyilir, saxtalaĢdırılır - çalıĢırlar ki, bu cür qüsurlu danıĢıqla əhalinin beynində 

fars dilinin, fars sözlərinin təsiri yox olmasın. Ancaq Güney əhli Quzeydə iĢlənən və artıq 

ədəbi dil kimi formalaĢmıĢ dili inadla öyrənir... 

-Orada buna "Bakı dili" deyirlər... 

-Biz bəzən Azərbaycanın Güneyinə ümumən "Təbriz" deyirik. Bu, dünyada da belədir. Bəzən 

bütün Rusiyaya "Moskva", Amerikaya "VaĢinqton" deyilir. Bu dil də yalnız Azərbaycanın 

Quzeyinin dili, "Bakı dili" deyil, bütün Azərbaycanın ədəbi dilidir və yüz illər boyunca təĢəkkül 

tapıb. Bu ədəbi dilin yaranmasında Həsənoğlunun, Nəsiminin, Füzulinin, ġah Ġsmayıl 

Xətayinin, Vaqifin, M.F.Axundzadənin, A.A.Bakıxanovun, H.B.Zərdabinin misilsiz əməyi olub. 

XX əsrin baĢlanğıcındasa o, C.Məmmədquluzadənin, Ə.B.Haqverdiyevin, Ü.Hacıbəylinin, 

C.Cabbarlının, S.Vurğunun, ġəhriyarın... əsərləriylə daha da cilalandı, ərəb-fars tərkiblərindən 

təmizləndi. Ġndi həmin bu dili Bütöv Azərbaycanda çox həvəslə öyrənir və çox gözəl bilirlər. 

Buna görə dildə də birlik yaranmaqdadır.  

Sonra qalır iĢdə birlik. ĠĢdə birliyi yaratmaqünsə fikirdə və dildə bir olan soydaĢlarımız 

təĢkilatlanmalıdır. Doğrudur, dediyimiz kimi, təĢkilatlar artıq var, ancaq onlar hələ 

mərkəzləĢməyib və fürsətdən istifadə edib deyə bilərəm ki, bizim özümüz üç gün bundan 

qabaq (20 dekabr 1997-də - Ə.T.) Bütöv Azərbaycan Birliyini yaratdıq və mən onun sədri 

seçildim.  

BAB-da Azərbaycanın Güneyindən də, Quzeyindən də olan bəylər və xanımlar iĢtirak edirlər.  

Bu təĢkilat yaxın vaxtlarda tam formalaĢacaq və özünün proqramını bəyan edəcəkdir. 

Avropada və baĢqa yerlərdə, lap Tehranda olan qardaĢlarımız da bu xəbəri eĢidəndən sonra 

çox sevindilər ki, artıq pərakəndə təĢkilatları ümumiləĢdirəcək Bütöv Azərbaycan Birliyi 

yaradılır... 

-Deməli, BAB əlaqələndirici orqandır. 

-Bəli, biz onu birləĢdirici bir orqan kimi yaratmıĢıq və çalıĢacağıq ki, onu gələcəkdə böyük, 

güclü siyasi qüvvəyə çevirək. 

-Partiyaya? 

-Bəlkə də partiyaya yox, böyük bir ictimai-siyasi hərəkata. 

-Birliyə... 

-Elə indi də birlikdir.  



"Ġdealist düĢüncədə millət böyük bir ruhdur, ruhun törədicisidir; deməli, o 

parçalana bilməz. Millətimiz yalnız ərazi baxımından parçalanıb" 

-Bütöv Azərbaycan Birliyinin yaranması hansı zərurətdən doğub? 

-Biz Bütöv Azərbaycan hərəkatını daha da intensivləĢdirməkçün bu təĢkilatı yaratmıĢıq.  

Azərbaycan türkləri on min illərdir "Azərbaycan" adlı böyük bir məkanda formalaĢıblar və 

onların ruhu bütövdür, mənəvi bütövlüyü var. Sadəcə, rus imperiyası onu zorla cismən 

parçaladı. Amma biz heç bir cəhətdən (etnoloji, mədəni, mənəvi, dini, psixoloji və b. 

baxımdan) parçalanmıĢ xalq deyilik - mən parçalanma fikrini qəbul etmirəm. Nə üçün? Çox 

adam cavabı materialist kimi düĢünür, halbuki bu məsələyə idealistcəsinə yanaĢmaq lazımdır.  

Biz bu hərəkata materialist kimi yox, idealist kimi baĢladıq, çünki materializm nəinki köməyə 

gəlmir, əksinə, mane olur. Ancaq idealizmə söykənəndə bir torpağın ortasından çəkilmiĢ 

dəmir pərdənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur - onu parçalaya bilməz, çünki insanın ruhunun 

məhsulu onun ədəbiyyatıdır, tarixidir, fəlsəfəsidir. 

-Lap az qala sufilər kimi danıĢırsınız... 

-Yox, bu, sufilik deyil, tamam idealist fəlsəfədir. Təəssüf ki, bizim əksəriyyətimiz idealizmin 

mahiyyətini bilmirik, çünki hamımıza materializm öyrədiblər. Doğrudur, mən də idealist 

fəlsəfəni elə də kamil bilmirəm, ancaq ruhən və mənən idealistəm. 

-Sufizm özü idealist deyil məgər? 

-Sufizm idealizmin bir forması olsa da dinlə fəlsəfənin qarıĢığıdır. Ġdealist fəlsəfəninsə özünün 

mövzusu var. Onları qarıĢdırmaq olmaz.  

Sufi ideyasının sonunda mütləq dinə, Allaha, hansı dindənsənsə o dinin təriqətinə 

bağlanacaqsan.  

Sufizmdə 4 məsələ əsasdır.  

Birincisi Ģəriət’dir. Sufi Ģəriəti öyrənməlidir. Ġkincisi təriqət’dir. ġəriəti öyrənəndən sonra o, bir 

təriqətə mənsub olmalıdır. Üçüncüsü mərifət’dir. Dördüncüsü isə həqiqət’dir. Yəni Ģəriəti 

mərifətlə öyrənirsən, sonra təriqətə girirsən; orada da mərifətlə öyrənməlisən, çünki mərifət 

üsul kimi sənə lazımdır - yalnız mərifətdən keçməklə həqiqətə çatırsan.  

Vacib əsasları 3 götürənlər də var: Ģəriət, təriqət, həqiqət. Nə üçün üçünü götürürlər? Bunlar 

deyirlər ki, mərifət mərhələ deyil, idrakın bir formasıdır, növüdür. Bunların fikrinə görə, Ģəriəti 

öyrənərək təriqətə daxil olacaq, mərifətə - ən yüksək anlayıĢa, filosof kimi dünyanı 

dərketməyə yetiĢəcəksən; həqiqətə də yalnız bundan sonra gedə bilərsən.  

Bu, bir sistemdir. Orada hökmən təriqətə düĢəcəksən. Təriqət adamlarının əksəriyyəti islam 

dinində bir Ģəxsi mütləq böyük götürməli, öz nəslini aparıb o Ģəxsə bağlamalıdır. Necə? Kimisi 

deyir mənim təriqətim Əbubəkrin xəttinə bağlanır, kimisi deyir Ömərin, kimisi deyir Osmanın, 



kimisi deyir Əlinin (ümumiyyətlə, 4 xüləfayi-raĢdinə - bəyənilmiĢ, icmanın seçdiyi xəlifələrə - 

bağlanmalıdır). Bu təriqət hökmən onlardan birinə bağlanmasa o sufi təriqətini qəbul 

etmirlər. Azərbaycanda, deyək ki, Səfəviyyə təriqəti ġah Ġsmayılın vaxtında kimə bağlıydı? 

Ġmam Əliyə. Amma Azərbaycanda, məsələn, Sührəverdiyyə təriqəti var (böyük Ģeyx 

Sührəverdinin təriqəti); o, birbaĢa həzrət Əbubəkrə bağlıydı. 

-Deməli, həmin təriqətlər həm Ģiələrdə var, həm də sünnilərdə. 

-Bəli. ġiə təriqətlərinin hamısı imam Əliyə bağlanır. Sünnilərdəsə peyğəmbərdən sonra 

seçilmiĢ digər üç raĢdin xəlifəyə bağlanılır. Özünü tam sərbəst sayan təriqətlər də var, ancaq 

belələri çox azdır. Bunlar deyirlər ki, təriqətin Ģeyxi elə birbaĢa Allahla bağlıdır və insanları 

Allaha bağlayır; o, mürĢid, ardıcıllarısa müriddir. Mürid Tanrıya çatmaqçün mürĢidin 

təlimindən, göstəriĢindən keçməlidir.  

Bu sistem ancaq islam aləminə aiddir və idealist fəlsəfəylə bağlı deyil. Ġdealist fəlsəfəsə bütün 

dünyada yayılıb. Nədir onun mahiyyəti?  

Ġdealist fəlsəfənin əsasını Platon qoyub və sonradan da çoxlu idealist filosoflar yetiĢib. 

Məsələn, Kant və Hegel çox görkəmli idealist filosoflardır. Birdən-birə onların qarĢısına 

Feyerbax çıxır. O, artıq materializmə tərəf sürükləyir və idealizmin üstündən keçir. Ondan 

sonra Marks və Engels böyük bir materialist fəlsəfə sistemi, təlimi qoyub gediblər (qəbul 

etmirik, səhvləri var - bunlar baĢqa Ģeydir). 

Ġdealist fəlsəfədə Tanrı əvəzinə yaradıcı güc məsələsi yoxdur. Xristianlar Allahı bir cür, 

müsəlmanlar baĢqa cür, buddistlər də onlardan fərqli dərk edirlər. Ġdealist fəlsəfədə yaradıcı 

güc metafizik haldadır - fizikaya dəxli yoxdur və təsəvvür də edilmir. Düzdür, islamda da 

deyilir ki, Tanrı təsəvvüredilməzdir: nə istidir, nə soyuq; nə böyükdür, nə kiçik; nə xeyirdir, 

nə Ģər və s. Ancaq Tanrının islamda 99 sifəti var. Məsələn, O, Rəhmandır, Rəhimdir, Qadirdir, 

Nasirdir, Adildir, Cabbardır, Cəmildir... Bunların hamısı O’nun sifətləridir. Ġdealist fəlsəfədəsə 

yaradıcı ruh’un sifətləri yoxdur - o, sadəcə olaraq, dərkolunmaz böyük bir varlıqdır.  

Dünyadakı bütün cisimlərin, varlıqların məkanı, forması var. Biz insanıq; haradasa dururuq, 

yerimiz və formamız olur. Ən gözəgörünməz cismin də öz forması var, amma o böyük 

yaradıcı güc’ünsə forması və məkanı yoxdur və insanlar çalıĢırlar ki, onu necəsə dərk etsinlər. 

Bu, idealist fəlsəfənin göstəriĢidir və daha çox ruh’a dayanır - insan ruhuna. Ġdealist fəlsəfəyə 

söykənməyən islam dinində - Qur’an’da həzrət peyğəmbərə Tanrıdan göstəriĢ var ki, səndən 

ruh haqqında soruĢacaqlar; de ki, bu haqda Tanrı mənə az Ģey öyrədib.  

-O, Tanrı yanında olan bir məsələdir...  

-Bəli.  

Ġdealist fəlsəfəsə bütövlükdə ruh üzərində qurulub. Deməli, din baĢqadır, idealist fəlsəfə 

baĢqa. Ancaq sufilər istəyiblər ki, həm idealist fəlsəfədən, həm də dindən yararlansınlar, 

onları birləĢdirsinlər. Hətta bəzən buna nail də olublar. Amma müəyyən təriqətlər, seçilmiĢ 

insanlar, təlim görmüĢ qruplar bu birləĢdirməni qəbul etsə də, tarixdə idealist fəlsəfəylə din 



arasında nə qədər barıĢıq və yaxınlıq yaransa da onlar yenə tamam ayrı-ayrı sistemlər olaraq 

qalır.  

Dünyanı dərk etməyin bir neçə yolu var: dinlə, fəlsəfəylə, tarixi-məntiqi metodla. Amma 

Füzuli tamam baĢqa yol seçib. Məsələn, o deyir ki, Tanrı həzrət peyğəmbərə vermədiyi Ģer 

yaratmaq bacarığını mənə bəxĢ etdi və mən dünyanı Ģerin gözüylə gördüm - deməli, 

poeziyayla da dünyanı görmək olar.  

Bütün bu açıqlamalardan sonra yenidən əsas mətləbə dönürəm. Ġdealist düĢüncədə millət 

böyük bir ruhdur, ruhun törədicisidir; deməli, o parçalana bilməz. Millətimiz yalnız ərazi 

baxımından parçalanıb. Ruhu təmsil edən millətin mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dili, tarixi və 

baĢqa göstəriciləridir ki, bunlardan da heç biri parçalanmayıb; Azərbaycanın Güneyində də, 

Quzeyində də hətta yeməklər də, bayramlara münasibət də eynidir. Müsəlman olmaqlarına 

baxmayaraq Azərbaycan müsəlmanıyla ərəb müsəlmanı arasında böyük fərqlər var, çünki 

onlara milli xarakter hopub. 

-Türk əxlaqıyla ərəb əxlaqı bir deyil axı... 

-Çox maraqlı bir fakt. Qurd ağzı bağlamaq qədim Ģaman sistemidir və tərtəmiz türk adətidir. 

Dəmir ən müqəddəs varlıqdır və qurdun ağzını məhz onunla bağlamaq olar. Qəribəsi nədir - 

qurdun ağzını bağlayanda vaxtilə türkcə Ģaman duaları oxuyardılar, indisə Qur’an’dan ayə 

oxuyurlar. Görürsünüzmü türk təfəkkürü islamla necə çulğaĢıb. Ərəbdəsə belə Ģey yoxdur.  

Sonra Novruz bayramını götürək. Bu qədim türk bayramı Ərgənəkondan gəlmə sistemdir, indi 

girib farslığa, Ġrana. Farslar onu "nou ruz" ("yeni gün") edərək götürüb təqvimə də salıblar 

(fərvərdin ayında baĢlayır). Ancaq iĢə baxın ki, Anadoluya hələ indi-indi yayılmağa baĢlayır, 

çünki deyirdilər ki, bu, sünnilərin yox, Ģiələrin bayramıdır. ġiələr onu özlərinə çıxdılar ki, imam 

Əli qırmızı geyinərək taxtda oturub, bu, onunla bağlı bayramdır. Biz dörd çərĢənbə keçiririk, 

suyun, odun üstündən atılırıq; bunların heç biri ərəbdə yoxdur.  

Biz suyun üstündən atılanda Qur’an’dan dua oxuyuruq, salavat çeviririk. ġaman dualarısa itib-

gedib, indi müsəlman duaları gəlib onun yerini tutub.  

Demək, böyük bir sintez baĢ verib: Azərbaycanın özünəxas adət-ənənəsi var, müsəlmandır və 

müsəlmanlığa da çox ciddi riayət edir. Amma bu adət-ənənələr islamla elə qovuĢub ki, buna 

qarĢı çıxmaq mümkün deyil.  

Mən Ərdəbildən Bakıya gəlmiĢ böyük bir din xadimindən soruĢdum ki, Novruz bayramı 

haqqında nə fikirləĢirsiniz? Dedi ki, Novruz bayramı islam bayramı deyil; o, qədim 

zamanlardan var, ancaq islam baĢqa yaxĢı Ģeylər kimi Novruz bayramını da həyatdan 

götürməyib özünə birləĢdirirdi.  

Təsəvvür edin ki, bu ruhun daĢıyıcısı olan Azərbaycan türkü gedib Amerikada da yenə o 

bayramı keçirir, yenə öz dilində danıĢır, yenə Vətən mahnısı oxuyur, yenə öz ədəbiyyatını 

öyrənir və s. 



BaĢqa sözlə, insan daĢıdığı ruhun içərisindədir və onunla yaĢayır. Buna görə də biz materialist 

deyilik və həyata idealistcəsinə baxırıq - bizim Vətənimiz orduyla, zorla bölünüb və bu 

bölünmənin millətin ruhuna heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə, Vətənimizin üzərindəki süni 

çəpərləri götürmək, orduları çıxarmaq və yeni xəritə çəkmək lazımdır. Bütövlük bu cür 

düĢünülür. 

-Allah Sizi və xalqımızı öz istəyinə yetirsin. Ona görə Ģəxsən Sizi deyirəm ki, mənim bildiyimə 

görə, həyatda ən böyük idealınız məhz budur. 

-Çox sağ olun!  

Siz "Dədə Qorqud"u yaxĢı bilirsiniz; orada deyilir ki, övladın olmursa eli yığ, topla, toy et, 

yığıncaq et, hamı Tanrıya dua etsin ki, bəlkə bir ağzıdualının sözünü Tanrı eĢidərək sənə 

oğul, qız verə. Əgər biz birlikdə xalqımızın birləĢməsinə dua edəcəyiksə Tanrı səsimizi eĢidib 

onu bizə verəcək. Mən buna tam əminəm. 

-Allah o günü xalqımıza göstərsin.  

"Biz o zaman tam müstəqil olacağıq ki, Azərbaycan xalqı özünün bütün 

torpaqlarında birləĢərək müstəqil dövlət yaradacaq" 

-Bəy, sizcə, Güneylə Quzeyin birləĢməsinin ilkin Ģərtlərini indidən ciddi elmi təhlildən 

keçirmədən bu mübarizəyə baĢlamaq nə dərəcədə məqsədəuyğundur? 

-Bir iĢə baĢlamazdan öncə gərək onun bütün incəliklərini təhlil edəsən ki, sonra nə iĢ 

görəcəyini biləsən. Çox təəssüf ki, biz yurdumuzu hələ layiqincə öyrənməmiĢik. Məni çox 

təəccübləndirir ki, Azərbaycanın Quzeyində oxuyan tələbələrdən, Ģagirdlərdən soruĢsanız ki, 

Çikaqo, Berlin, London, Bern, yaxud hər hansı Avropa, Amerika Ģəhəri haradadır - sizə onların 

yerini dəqiq deyəcək. Amma birdən soruĢsanız ki, bəs MeĢkin haradadır, deyəcək ki, birinci 

dəfə eĢidirəm. Desəniz ki, bəs Ərdəbil haradadır, cavab verəcəklər ki, vallah bilmirəm, ancaq 

eĢitmiĢəm ki, Ərdəbil var. Saqqız, Həmədan, Urmiyə gölü... haqqında da eyni sözləri 

eĢidəcəksiniz. Güneydə də buradakı bölgələrin çoxunun adını yaxĢı bilmirlər. Millətimiz bu 

baxımdan parçalanmıĢ sayıla bilər, ancaq bu parçalanma bilik, savad çatıĢmazlığından irəli 

gəlir, buna görə də keçicidir. 

Güneyli-Quzeyli Azərbaycanın iqtisadiyyatı, yeraltı, yerüstü sərvətləri, əhalisinin durumu, 

xalqının istəyi, mövcud təbəqələri, təbəqələrin məqsədləri - bunların hamısı öyrənilməlidir. Biz 

bilməliyik ki, xalqımızın nə qədər hissəsinin Ģüurunda Bütöv Azərbaycan ideyası hakim olub, 

bu yolda mübarizə və mücadiləyə, hətta ölməyə hazır olan, bu yoldan dönməyəcək nə qədər 

soydaĢımız var. Təhqiqatların, təhlillərin aparılması, böyük həcmli ümumi məruzələrin 

hazırlanması zəruridir.  

Bəzən təhlilsiz-filansız belə söhbətlər ortaya çıxır: Güneydəkilər Quzeydəkiləri, yaxud 

Quzeydəkilər Güneydəkiləri qəbul etməyəcək. Belə Ģey yoxdur. 1989-da sərhədlər dağılandan 

sonra Moskvada bir rus məqalə yazdı. Orada göstərdi ki, mən sərhəddə idim - Tehrana 

gedirdim, Astarada bir azərbaycanlı da mənə yoldaĢ oldu. O tərəfə keçdik. Bir maĢın gəldi, 



hara getdiyimizi soruĢdu. Bu azərbaycanlı oğlan Tehrana getdiyimizi bildirdi. Bunlar görüĢüb 

öpüĢdülər, ağladılar. Sürücü dedi ki, mən səni pulsuz aparacağam. Onlar məni də götürdülər 

və biz Tehrana getdik. Sürücü bizdən pul almadı. Bu oğlan Tehrana çatanadək bütün 

Azərbaycan Ģəhərlərini keçdikcə ağlayır, o ağlayanda sürücü də ona qoĢulurdu. Müəllif yazır 

ki, burada mən baĢa düĢdüm ki, xalqın parçalanması, bölünməsi nə deməkdir - bu adamlar 

bir-birini qətiyyən tanımırdılar, ancaq bu sərhəddən keçən kimi doğma qardaĢa çevrilmiĢdilər. 

Bax, bu ruhdur xalqı yaĢadan və məsələnin kökündə, mahiyyətində də o dayanır, hər Ģeyi də 

o həll edəcəkdir. 

-Allah qoysa.  

Bəy, Bütöv Azərbaycan mövzusuyla bağlı Sizə sonuncu sualı vermək istəyirəm. Yanılmıramsa 

Siz bir vaxtlar Heydər Əliyevə Azərbaycanı birləĢdirə biləcək güclü bir siyasətçi kimi 

inanırdınız; bəs indi necə? 

-Mən bunu Heydər Əliyev Moskvada yüksək vəzifə tutanda demiĢdim. Bir dəfə Moskvada bir 

çıxıĢında o bildirdi ki, bizim hələ baĢqa dərdimiz də var - Ġranda milyonlarca həmvətənimiz, 

qardaĢımız zülm və istibdad altındadır; biz onların da haqqında düĢünməliyik. Mən onda 

fikirləĢdim ki, H.Əliyev elə yüksək məqama çatıbdır ki, dediyini edə bilər, buna gücü çatar. 

Çünki Brejnevin yanında böyük nüfuzu var və bu məsələnin həlliyçün ondan kömək istəyə 

bilər, axı bu, Rusiyaya da xeyirdir - Sovet dövlətinin sahəsi daha da böyüyər. Həm də bu 

birləĢmə H.Əliyevin özünə də böyük nüfuz qazandırardı. 

Bu düĢüncəmin kökü haradan gəlirdi? Mərhum Seyid Cəfər PiĢəvəri Mircəfər Bağırova deyib 

ki, gəl bu məsələni Azərbaycan KP-nin bürosunda qoyaq və Azərbaycanı birləĢdirək. Belə də 

ediblər - Azərbaycanda KP MK bürosu çağırılıb və Azərbaycanın birləĢdirilməsi haqqında qərar 

qəbul edilib. 

-Neçənci ildə? 

-1946-da - müharibədən sonra. Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosundan xahiĢ edilib ki, bu məsələ 

haqqında o da qərar qəbul etsin. Mircəfər Bağırov bu sənədi Stalinin yanına aparıb. Stalin 

onun məsələyə Siyasi Büroda baxılmaq arzusunu eĢidəndə cavab verib: "Büro mənəm. Bu 

haqda heç söhbət də ola bilməz!". Sənədi məhv edib. Bağırov bunu olduğu kimi PiĢəvəriyə 

danıĢıb. Deməli, bu məsələni Moskvanın əliylə həll etmək olardı, bu Ģərtlə ki, birinci adam ona 

razılıq versin. Mən də Brejnevin buna gedə biləcəyini düĢünürdüm, çünki o zaman SSRĠ Yaxın 

və Orta ġərqə çox güclü təsir göstərirdi. Təkcə bunu xatırlayaq ki, Əfqanıstana artıq Sovet 

ordusu çıxarılmıĢdı. Azərbaycan məsələsini də bu kontekstdə həll etmək olardı.  

Ancaq sonradan gördüm ki, səhv düĢünmüĢəm - Azərbaycanı parçalayan elə Moskvadır, onun 

birləĢməsini istəməyən çoxlu qüvvələr var və Əliyev bu iĢin öhdəsindən gələ bilməz. Ġndi - 

yenidən Azərbaycana baĢçılıq etdiyi bir vaxtdasa birləĢdirmə məsələsi onun imkanlarından 

xaricdir - bu, Əliyevlik deyil. Heydər Əliyev son vaxtlar Tehrana gedəndə ona sual verdilər ki, 

sizdə Güney Azərbaycan problemi varmı? O dedi ki, bizdə belə problem yoxdur və bu haqda 

heç düĢünmürük də. Deməli, problemdən tamamilə qaçdı. Amma mənsə prezident olanda 



demiĢdim ki, bəli, belə problemimiz var və biz Azərbaycanın Güneyindəki xalqımızı azad 

görmək istəyirik; biz xalqımız bütövlükdə azad olanda özümüzü azad sayacağıq. 

Ġndi də belə fikirləĢirəm ki, Azərbaycanın Quzeyi azad deyil - sadəcə olaraq, yarımmüstəqillik 

əldə etmiĢik və onu zorla saxlayırıq. Biz o zaman tam müstəqil olacağıq ki, Azərbaycan xalqı 

özünün bütün torpaqlarında birləĢərək müstəqil dövlət yaradacaq. Mən bunu gəncliyimdən 

indiyədək demiĢəm və dediyimin də üstündəyəm.  

Səməd Vurğunun "Komsomol poeması"ndakı türk zabiti belə deyir: 

        Əvət, əfəndilər! Çərxin gərdiĢi  

        Qocaman türklüyə gülmüyor çoxdan.  

        Ümid gözləməyin atılan oxdan.  

        Ayrılan qüvvələr birləĢməlidir,  

        Vətən bir torpağa yerləĢməlidir!  

Bundan o tərəfi yoxdur. Və yaxud:  

   

        Sahibsiz olan məmləkətin batması haqdır,  

        Sən sahib olursansa Vətən batmayacaqdır!  

Xalq öz Vətəninə sahib olacaq və o Vətən batmayacaqdır. Bunun baĢqa yolu yoxdur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altıncı söhbət. MĠLLĠ ĠDEOLOGĠYAMIZ HANSIDIR? 

Onlara de ki: "Bizim qarĢımıza çıxara biləcək bir elminiz varmı? Siz yalnız zənnə qapılır və 

yalan uydurursunuz!".  

De ki: "Tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi sizin hamınızı doğru yola 

yönəldərdi".  

(Qur’an, "Ənam" surəsi: 148-149) 

1988-də Azərbaycan Xalq hərəkatı baĢlayanda bir çoxları yeni milli ideologiya yaratmaq 

fikrinə düĢdü. Bu vaxt gur bir səs hamını diksindirdi və sanki yuxudan oyatdı: Bəylər, yeni bir 

milli ideologiya yaratmağa ehtiyac yoxdur, çünki o, çoxdan mövcuddur - MÜSAVATÇILIQ! 

Bununla da bütün mübahisələrə son qoyan həmin gur səsin yiyəsi hələ yeniyetmə 

çağlarından Məmmədəmin Rəsulzadəni özünə mürĢid seçmiĢ Əbülfəz Elçibəydi. 

"Müsavatçılıq Azərbaycan xalqının mənəvi ehtiyaclarından çox təbii Ģəkildə 

meydana çıxıb və onu ayrı-ayrı Ģəxslərin beyninin məhsulu saymaq çox yanlıĢ 

olardı" 

-Çox təəssüf ki, bizim hakimiyyət dövründə milli ideologiyamızı nəzəri baxımdan 

təkmilləĢdirməyə nə vaxtımız oldu, nə də imkanımız (təbii ki, bu sahədə bir sıra mühüm 

iĢlərin görüldüyünü də danmaq mümkün deyil), ancaq bizdən sonrakı müddətdə bu mövzuda, 

demək olar ki, heç bir iĢ getməyib.  

Bizim milli ideologiyanın əsasında üç təməl durur: türkçülük, çağdaĢlıq və islam. Bunların hər 

birinin mahiyyəti haqqında Sizinlə geniĢ söhbət etmək istəyirəm. Ancaq tərkib hissələrinə 

keçməzdən qabaq ümumən müsavatçılıq ideologiyasını necə gördüyünüz çox maraqlıdır. 

Çünki müsavatçılığa nəinki bu ideologiyanın baniləri Məmmədəmin Rəsulzadə və Mirzəbala 

Məmmədzadənin, hətta çağdaĢ müsavatçı Nəsib Nəsibzadə və Hikmət Hacızadə kimi gənc 

ideoloqlarımızın da çeĢidli (ancaq bir-birini tamamlayan) baxıĢları var. Bəs Əbülfəz Elçibəy 

MÜSAVATÇILIQ termini altında nə düĢünür? 

-MÜSAVATÇILIQ, adını çəkdiyiniz üç sütunuyla təĢəkkül tapıb; bu, inkaredilməzdir. 

Azərbaycan xalqı artıq müsavatçılıq ideologiyasıyla yaĢayır və ona meyllidir; qoy kim nə edir-

etsin.  

Türkçülük haqqında. Azərbaycanlıların - Azərbaycan ərazisində yaĢayan əhalinin yüzdə 

səksəni TÜRKdür. Azərbaycan türk yurdudur və türk dünyasının onurğa sütunlarından 

birisidir, kimsə də bunu dana bilməz. Tarix boyunca ən müxtəlif qüvvələr türkləri 

Azərbaycandan yox etməyə dəfələrlə ən ciddi Ģəkildə çalıĢıblar, onları buradan 

təmizləməkçün təkrar-təkrar soyqırımlarına, amansız assimilyasiya tədbirlərinə... əl atıblar. 

Rusiya imperiyası Azərbaycan türklərini məhv etməkçün adını dəyiĢdirib, onları kiçik-kiçik 

hissələrə parçalayıb. Ġran da eynən belə edib - türkləri səfəvilərə, əfĢarlara, qacarlara, 

qaĢqaylara, nə bilim nə qədər tayfalara bölüb ki, guya bunlar baĢqa-baĢqa Ģeylərdir.  
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Azərbaycanda farslar, ruslar və baĢqaları olmamıĢdan min illər öncə türklər yaĢamıĢdır. 

Məfkurəsi, mənəviyyatı, əxlaqı min illər boyunca məhz bu torpaqda təĢəkkül tapmıĢ türk 

etnosu bu ideologiyanın da yaradıcısıdır. Bəli, bütün ideoloji axtarıĢımızın və düĢüncə 

çarpıĢmalarımızın çıxıĢ nöqtəsi bu özül üzərində qurulmalıdır. Deyək ki, Fransada hər Ģey 

fransızların üzərində qurulacaq, çünki orada əsas etnos fransız xalqıdır; dil də, mədəniyyət 

də, dövlət də bu milli özül üzərində qurulacaq və bu torpaqda hansı dövlət yaransa fransız 

etnosuna dayanacaqdır.  

Deyirsiniz ki, bu yöndə iĢlər dayandırılıbdır, ancaq mən dayandırılma fikriylə tam razı deyiləm. 

Müxalifət qüvvələri imkansız olmalarına baxmayaraq mətbuatda, müxtəlif nəĢrlərdə 

müsavatçılıqdan, türkçülüdən yazır, alimlərimiz türklər haqqında sanballı kitablar ortaya 

qoyurlar, halbuki o kitabların yaradılması vaxtilə əlçatmaz arzulardandı - imkan vermirdilər. 

Məsələn, bizdə türk savaĢ sənəti, türk sərkərdələri, hunlar, oğuzlar və b. haqqında nə qədər 

maraqlı əsərlər nəĢr edilir, professor Kamil Vəli Nərimanoğlunun baĢçılığı altında hətta "Dədə 

Qorqud ensiklopediyası" hazırlanır və s. Bunlar mənəviyyata təsir göstərən mühüm amillərdir. 

Bu, xalqın tələbatından doğulan prosesdir və onun qarĢısını almaq olmaz - uzun müddət 

türkçülük düĢüncələrindən aralı salınmıĢ xalq bir mənəvi aclıq duyur və uzun illər boyunca 

itirdiklərini özünə qaytarır.  

Deməli, türkçülük bir sistemdir.  

ÇağdaĢlıq haqqında. Bizdə deyirlər ki, demokratiya boĢ Ģeydir. Ancaq son vaxtlar 

demokratiyaya aid çoxlu məqalələr, kitablar yazılır, hətta Azərbaycanda liberal demokratiya 

uğrunda mübarizə gedir. AXCP-də, Müsavat Partiyasında liberal demokratlar istəyirlər ki, bu 

partiyaların proqramlarını dəyiĢdirib liberal demokratiya üstündə qursunlar. 

ÇağdaĢ dəyərlərin də, deməli, mütəxəssisləri və müdafiəçiləri yetiĢir. Hətta millətçilər də 

özləri bilmədən liberal-demokratlıq edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda Avropanın liberal-

demokratları bizimlə görüĢdülər; onlar ancaq liberal-demokratlarla iĢ görmək istəyirlər. Mən 

onlara dedim ki, biz millətçi, milli demokratlarıq. Ancaq Proqramımızla tanıĢ olduqda gördülər 

ki, biz də xalqın azadlığını, insanların azadlığını, Azərbaycanda yaĢayan azsaylı xalqların 

azadlığını təmin etməyə çalıĢırıq və dedilər ki, bunlar liberal dəyərlərdir və siz liberal dəyərləri 

mənimsəmiĢ millətçilərsiniz. Buna heç bir etirazımız olmadı, yəni biz çağdaĢlığı qəbul edənik, 

çünki çağdaĢlıq bizim müsavatçılığın əsas ideyalarından biridir.  

Bir tərəfdən də islamı müsavatçılığın üçüncü xətti, təməli kimi götürək. Bu ölkənin əhalisinin 

90 faizi müsəlmandır və allahsız kommunist rejimindən qurtaran kimi o, yüzlərcə məscid açdı, 

mədrəsə açdı, yüzlərcə Qur’an kursları açdı, hər yerdə dinimizi oxumağa, öyrənməyə baĢladı. 

Ġndi Azərbaycanda içki içənlərin sayı kütləvi surətdə azalır. Xüsusən ziyalıların, savadlı 

adamların arasında içkidən uzaqlaĢanlar çoxalır, dinə meyl güclənir, namaz qılanların, oruc 

tutanların sayı hədsiz artır, halbuki bu adamların çoxu hələ dünən ateistdi. Niyə belə oldu? 

Çünki bu, xalqın ruhundadır, millət bunu istəyir.  

Bəli, MÜSAVATÇILIQ elə-belə yaranmayıb - o, Azərbaycan xalqının mənəvi ehtiyaclarından 

çox təbii Ģəkildə meydana çıxıb və onu ayrı-ayrı Ģəxslərin beyninin məhsulu saymaq çox 

yanlıĢ olardı. Məhz xalqın istəkləri və ən qiymətli mənəvi dəyərləri üzərində ucalması 



müsavatçılığı uzunömürlü, əbədiyaĢar edir. Fikir verin - 70 il Sovet hökuməti müsavatçılığı və 

müsavatçıları söydü, döydü, əzdi, qırdı, dağıtdı, bir müsavatçı sağ qoymadı, ancaq 70 ildən 

sonra yenə o, əvvəlki qüdrətiylə xalqın içərisinə çıxdı.  

Müsavatçılığın bu üç böyük təməlini daha geniĢ öyrənməli və həyata tətbiq etməliyik. 

Azərbaycan türklərinin tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti güclü Ģəkildə öyrənilib xalqın özünə 

çatdırılmalıdır. ÇağdaĢlıq da eləcə - Avropa dövlətlərinin köməyiylə ölkədə çağdaĢ dövlət 

quruluĢu, parlament sistemi, seçki sistemləri yaratmaq uğrunda ciddi mübarizə aparılmalıdır. 

Məsələn, partiyalarımızın hamısı indi seçkiylə iĢ görür - Məclisi, Rəyasət Heyətini, Divanı... 

seçkiylə formalaĢdırır. Bu, artıq çağdaĢlığın siyasi həyatımızda gerçəkləĢməyə baĢlamıĢ 

üsullarındandır. Halbuki çox yaxın keçmiĢimizdə - kommunistlərin totalitar rejimində 

partiyanın lideri nə deyirdisə hamı onu təkrarlamağa məcburdu.  

Azərbaycanda çağdaĢlaĢmaya mətbuat da güclü təsir edir. Mətbuatımızın inkiĢafı və özünün 

toxunulmazlığını az-çox təmin edə bilməsi mühüm hadisədir. Artıq Azərbaycan söz azadlığı 

baxımından Ġran kimi, Türkmənistan kimi, altı il bundan qabaqkı Azərbaycan kimi deyil. Ġndi 

jurnalistlərin qabağında durmaq çətinləĢib; hətta nəinki ölkənin məĢhur adamları və aparat 

iĢçiləri, hətta hüquq-mühafizə orqanlarının iĢçiləri də jurnalistlərdən çəkinməyə baĢlayıblar. 

Bu, artıq çağdaĢ dünya dəyərlərinə yiyələnməyimizdir, çağdaĢlığımızdır. Bunlar bizim çağdaĢ 

bir xalq olduğumuzu göstərir. Biz çağdaĢlığı sevirik, daim ona meylliyik.  

Ġslama gəldikdəsə yaxĢı mütəxəssislərimiz azdır. Doğrudur, yaxın vaxtlarda bizdə də, çox 

güman ki, mədrəsələr inkiĢaf edəcək, savadlı, təmiz ruhanilər meydana çıxacaq. Əlbəttə, 

keçmiĢ KQB agenti olan ruhanilərdən islam dinini təbliğ edən çıxmaz, çünki insanlar onlara 

inanmır. Nə olsun ki, onlar ərəb dilini bilir, Qur’an’ı yaxĢı oxuyur? Kraçkovski də ərəb dilini də, 

Qur’an’ı da əzbər bilirdi, ancaq xristian missioneriydi.  

Deməli, bizim indiki vəzifəmiz islam savadı, islam biliyiylə islam inamını çulğaĢdırmaqdır. 

Ġslam dini cəmiyyətimizdə ruhun, mənəviyyatın təmizlənməsinə və s. xidmət edəcək böyük 

amildir.  

Bu üç təməl xalqa daha çox çatdırılmalı və inkiĢaf etdirilməlidir.  

Bundan sonrasa bəlkə də belə yanaĢı məsələlər qoyulmalıdır: "türkçülük və çağdaĢlıq" 

(türkçülük çağdaĢlığı nə cür qəbul edir, çağdaĢlıq türkçülüklə ziddiyyət təĢkil edir, yoxsa 

harmoniya?), "türkçülük və islam" (türkçülük islama nə cür baxır? Məsələn, Azərbaycanın 

Güneyindən olan və Avropada yaĢayan türklərin əksəriyyəti türk-islam sintezindən, yəni 

türklərin islamla çulğaĢmasından çıxıĢ edir. Türkiyənin özündə də bir sıra partiyalarda artıq 

deyirlər ki, biz türk-islam sintezinin tərəfindəyik), "islam və çağdaĢlıq" (çağdaĢlıq islamla nə 

cür uyuĢur, islam çağdaĢlıqla doğrudanmı qoĢa addımlaya bilər və s.?). 

Bu gün müsavatçılığın həmin üç tərkib hissəsi Türkiyənin özündə uğurla yüksəliĢə gedir. 

Çünki Türkiyədə türkçülük haqqında Azərbaycandakına nisbətən daha çox kitablar yazılıb: 

türkçülük nədir, onun əsaslarını nə təĢkil edir və b.?  



Türkiyə Avropaya yaxındır deyə çağdaĢlıq da burada özünə daha çox yer tapıb, Azərbaycana 

nisbətən inkiĢaf edib. Türkiyə də bizdən qabaq islam dövlətçiliyini saxladığına görə orada 

islam mədəniyyəti xeyli irəli gedib, məscidlər, mədrəsələr sistemi əsaslı Ģəkildə formalaĢıb. 

BaĢqa sözlə, bu ölkədə həmin üç təməlin üçü də inkiĢaf edir, indi qalır onların sintezi, yəni 

türk-islam, türk-çağdaĢlıq və islam-çağdaĢlıq sintezi.  

Bu məsələlər ya diqqətlə araĢdırılmadığından, ya da birtərəfli öyrənildiyindən, onların sintezi 

indi bəlkə də çoxlarına gerçəklikdən uzaq görünə bilər, ancaq Ģəxsən mən bu fikirlə razı 

deyiləm. Məsələn, bəzən deyirlər ki, islam demokratiyanın, yaxud qadın hüququnun 

əleyhinədir. Bütünlüklə yanlıĢ fikirlərdir. Məhəmməd peyğəmbərədək (s.ə.s.) ərəblər qızlarını 

torpağa diri-diri basdırırdılar; bu vəhĢilikdən onları məhz islam xilas etdi. Ġslam zaman-zaman 

qadına hüquq verdi. Bu, böyük bir sistemdir - onu ayaqüstü söhbətlə həll etmək olmaz.  

Bəs, tutalım, çağdaĢlıqla islam necə sintez edilə bilər?  

Bir yəhudi alimin "Biliyin təntənəsi" adlı rusca kitabı var, orada deyilir ki, Qur’an baĢqa səmavi 

kitablardan fərqli olaraq elmə xüsusi yer ayırır - Qur’an'da "elm" sözü bir neçə min yerdə 

iĢlədilib. Gerçəkdən də, islam elmi, yəni islamdakı elm, bilik təntənə çalıbdır - məntiqin, 

fəlsəfənin, tarixĢünaslığın inkiĢafı göz qabağındadır.  

Deməli, islam elmə qapısını taybatay açıq qoyub. Məsələn, XI əsrdə müsəlman Biruni Yerin 

yumru, kürə Ģəklində olduğunu və GünəĢin ətrafında fırlandığını yazanda islam alimləri ona 

heç nə demirdilər, ancaq xristian Qalileo Qaliley XV əsrdə Yerin hərləndiyini söyləyən kimi 

kilsə onu verdi inkvizisiya məhkəməsinə, baĢına oyunlar gətirib sözünü geri götürtdü. Bir 

neçə yüz il sonra Kopernik də Biruni deyəni təkrarladı ki, Yer GünəĢin ətrafında fırlanır, 

inkvizisiya onun baĢlıca əsəri olan "Göy sferalarının dolanması haqqında" kitabını düz 200 il 

qadağan etdi, Cordano Bruno kimi böyük alimi tonqalda yandırdı.  

Elə bu ötəri müqayisələrdən görürük ki, islam dini alimə dəymirdi, xristian dininə nisbətən o, 

qapılarını elmə daha geniĢ açmıĢdı, elmi itələmir, əksinə, onu özünə çəkirdi. Bu hədis 

Məhəmməd peyğəmbərdəndir (s.ə.s.): "Elm Çində də olsa gedin, öyrənin". Bəzən deyirlər ki, 

"elm" dedikdə peyğəmbər məhz islam elmini nəzərdə tutub, ancaq bu düĢüncəylə 

razılaĢmıram - Çində islam elmi nə gəzirdi? Çində barıt, ipək, texnika və s. vardı. Deməli, 

peyğəmbər uzaqda da olsa, kafirin içində də olsa məhz belə həyati zəruri Ģeyləri öyrənməyi 

tövsiyə edirdi.  

Ġslamın qapısı elmə açıqdırsa, deməli, demokratiyaya da açıqdır, çünki elm demokratiyanın 

aparıcı xətlərindən biridir. Elm mədəniyyətin ana xəttidir. Elm cəmiyyətin irəli aparıcısı, onu 

həmiĢə tərəqqiyə aparan bir qüvvədir.  

Buna görə də müsavatçılığın əsasları incəliklə açıqlanmalı və yanlıĢ fikirlər elmi Ģəkildə rədd 

edilməlidir. Bu mənəvi dəyərlər cəmiyyət həyatında özünə layiq yeri qazananda müsavatçılıq 

böyük qələbə çala bilər və mən tam arxayınam ki, məhz belə də olacaq! 

"Özümüzə TÜRK deyəndə baĢımızı kəsiblər" 



-Bəy, bizdə belə mübahisələr gedir ki, Azərbaycana TÜRKÇÜLÜK yox, AZƏRBAYCANÇILIQ 

ideyası lazımdır, çünki "türk" sözü, "türkçülük" sözü bir çox Azərbaycan vətəndaĢını 

qıcıqlandırır, "azərbaycançılıq" Ģüarısa hamıya doğmadır və əksəriyyət buna üstünlük verir... 

-Ədalət bəy, dediyiniz faktoru mən danmıram, ancaq o, birinci yox, ikinci baĢlıca faktordur. 

Bəs birincisi nədir?  

Uzun illər elmi araĢdırmalar, müĢahidələr apardım, gördüm ki, bütün dünya 400 ildir TÜRK’ü 

söyür. Niyə?  

Bir Osmanlı imperatorluğu bütün Avropanı divara bərk-bərk sıxmıĢdı. Məsələn, fransızlarla 

ispanlar müharibə aparırlar, fransızlar Türkiyədən - Osmanlı sultanlığından xahiĢ edirlər ki, 

gəlin bizi bu ispanlardan qurtarın. Türk donanması çıxır fransız limanlarına və hücuma 

baĢlayır. Türklər Fransaya girərək oradan ispanları qovurlar. Deməli, xristianı xristiandan azad 

edən Türkiyəydi - Osmanlı imperatorluğuydu! Əlbəttə, ispanlar onlarla düĢmən olacaqdı.  

Bəli, türklər bir müddət qaldılar Fransada. Onlar burada öz dövlət aparatlarını qurmadıqlarına 

görə ispanlardan azad olandan sonra Fransada yeni aparat yarandı. Osmanlı sultanlığından 

tələb etdilər ki, ordularını buradan çək, o da çəkdi.  

Sultan Süleymanın vaxtında (1520-1566 - Ə.T.) Osmanlı imperatorluğu Vyananı mühasirəyə 

alıb. Vyananı tutdunca məsələ qurtardı - Osmanlı sultanlığı Avropanın göbəyindən girir içəri 

və xristian dünyasının qapısında böyük zərbə qüvvəsinə və burada bütün islam dünyasının 

arxasına çevrilir.  

BaĢda Ġngiltərə olmaqla Avropa görür ki, Osmanlı imperatorluğuyla - TÜRK’lə bacarmaq 

olmayacaq, gənc Rusiya imperatorluğunu gücləndirir ki, yavaĢ-yavaĢ türk xanlıqlarını zəbt 

eləsin. Moskvanı böyüdürlər, Peterburqu böyüdürlər. Get-gedə Tatar xanlığı, Krım xanlığı 

məğlub edilir, Qazan xanlığı, HəĢtərxan xanlığı məhv edilir, bütün türk torpaqları zəbt edilir. 

Sıra Qafqaza yetiĢir. Pyotr gəlir Qafqaza və uduzur. Bu rus imperatoru türklərlə müharibədə 

iki dəfə məğlub olub - bir Qafqazda, bir də Prud çayında. Deməli, türklər hələ qüvvələrini 

itirməyib.  

Bir müddət keçir, XVIII əsrin sonunda Napoleon kimi nəhəng bir sərkərdə (hələ imperator 

olmamıĢdı) direktoriyanın baĢçısı kimi Misrə hücum edərək onu türklərin əlindən alır. Suriyanı 

da almağa hücum edir, ancaq orada türklər Napoleonu darmadağın edərək əzirlər. Napoleon 

da Pyotr kimi gecə gəmiyə minərək qaçır ki, mühasirəyə düĢməsin. Bəli, dünyanın iki 

tanınmıĢ, nəhəng imperatoru - Fransa və Rusiya imperatorları türklərə məğlub olub!  

Cəngavər TÜRK’ü Avropa daim özünə təhlükə sayıb. Bu təhlükəni aradan götürmək yolları 

onu həmiĢə düĢündürüb. BaĢlayıb Türkiyənin arxasında düĢmən axtarmağa. Avropadan 

Hindistana gələnlər görüblər ki, oradakı xalq türk deyil və türklərə qarĢıdır. Hindistanı məhz 

ona görə tutdular ki, türklərin arxasında cəbhə açsınlar. Sonra Ġrana keçdilər, farsları özlərinə 

çəkdilər. Bütün məqsədləri türk olmayanları Avropaya tərəf çəkmək və türkü məhv etməkdi. 

Ġkiüzlü, üçüzlü siyasət yeridiblər.  



"ġərq məsələsi" deyilən mövzu həmiĢə meydanda olub və Avropanın din missionerləri, 

dövlətə xidmət edən casusları, alimləri, yazıçıları - hamısı türkün əleyhinə yazıb, iĢləyib. Bu 

yazılanlar XIX əsrdə çap olunaraq elmi və bədii ədəbiyyata çevrilib. Türklər də həmin qərəzli 

ədəbiyyatı oxuyur və baĢlayırlar özlərini özlərindən qırağa çəkməyə - əĢi, türk olmayaq. 

Osmanlı imperatorluğu bu məsələnin həlli yolunda baĢ sındırır: "türk" deyəndə bizə pis 

baxırlar, gəlin özümüzə "yeni osmanlılar" deyək, yəni Osmanlı imperiyasında yaĢayanların 

hamısı: türk, ərəb, erməni, yunan... bərabərdir, çünki onların hamısı "yeni osmanlılar"dır...  

Bəli, özümüzə "türk" deyəndə baĢımızı kəsiblər. Təsəvvür edin, məsələn, Ermənistanda 

deyiblər ki, siz türklər kürdlüyü qəbul edin, yoxsa baĢınızı kəsəcəyik. Camaat da gedib kütləvi 

surətdə kürdlüyü qəbul edib. 

-Belə hadisə nə vaxt olub? 

-Bu saat Azərbaycanda yaĢayan türklərin bir hissəsi özünü kürd sayır. Zəngəzur, Qubadlı, 

Sisyan boylarında hamısı kürdlüyü qəbul ediblər ki, öldürülməsinlər. Pasportda özlərini "kürd" 

yazdırıblar. Çox qəribədir ki, bu hadisə Gürcüstanda da baĢ verib - orada deyiblər ki, gürcü 

familiyasını qəbul edin, sizi öldürməyək. Gedin axtarın "NaziraĢvili"ni - əsl familiyası "Nazir" 

olub. Xeyli adam da qorxudan gürcüləĢib. Ġndi bəzilərindən soruĢanda ki, sənin familiyan niyə 

"-Ģvili"dir, deyir onda qorxudan qəbul etdim...  

Yəni TÜRK dünya miqyasında assimilyasiyaya uğradılır, bu yolda ağlasığmaz cəhdlər 

göstərilir, ölçüyəgəlməz pullar xərclənir. Çin bir tərəfdən assimilyasiya edir, Hindistan bir 

tərəfdən, farslar bir tərəfdən, ərəblər bir tərəfdən, ruslar bir tərəfdən, avropalılar bir 

tərəfdən. Məqsəd TÜRK’ü qüvvə olaraq məhv etməkdir. Çünki onlar min illər boyunca 

baxaraq görüblər ki, türklər 15 imperatorluq, 38 imperatorluq olmayan dövlət yaradıblar 

(tarixdə TÜRK dövlətlərinin sayı 110-dan çoxdur), neçə dəfə dünya ağası olublar, öz 

ordularıyla bütün dünyanı lərzəyə gətiriblər. 

Dövlətçilik məsələsində dünyada türklərdən üstünü yoxdur. Onlar, birincisi, aldıqları, ağalıq 

etdikləri ölkədə heç vaxt dinə toxunmayıblar. Məsələn, Ġspaniyada yəhudiləri qıranda türklər 

90 min yəhudini köçürüb gətiriblər Türkiyəyə, onlara sinaqoq tikiblər. Yəni türklər yad dinləri 

məhv etmək, assimilyasiya etmək məqsədi güdməyən millətdir.  

Ġkincisi, yerli xalqların dillərinə dəyməyiblər. Məsələn, Bolqarıstanın bir tarixçisi yazır ki, biz 

baĢqa xalqın əlinə düĢsəydik məktəbimiz və kilsəmiz məhv ediləcəkdi; türklərin əlinə 

düĢməyimiz bəlkə də bizim xoĢbəxtliyimiz olubdur - onlar nə kilsəmizə dəydilər, nə dilimizə, 

nə məktəbimizə, nə də mədəniyyətimizə.  

Ancaq indi fikir verin - baĢqaları rusların əlinə düĢən kimi milli əritmə siyasəti baĢlanıb, 

ingilislər hərtərəfli assimilyasiyaya əl atıblar, farslar, çinlilər, ərəblər, nə bilim neçə-neçə 

baĢqaları da o cür. 

Bəli, türkləri məhv etməkçün dünya bir antitürk dövrü yaĢayıb - XVII əsrdən XX əsrin 

ortalarınadək türkləri kütləvi Ģəkildə qıraraq məhv ediblər. Son vaxtlar - Ġkinci dünya 

müharibəsindən sonra xüsusən Qərb yavaĢ-yavaĢ baĢladı baĢqa cür davranmağa (o da rus 



imperiyasının qorxusundan); o, Türkiyəyə çəkinə-çəkinə kömək göstərdi, belə-belə dünyada 

Türkiyəyə münasibət dəyiĢməyə baĢladı.  

Ġndi türklərin dünyada kütləvi məhv edilmək qorxusu yoxdur. Türk etnosu yenidən öz 

qüvvəsini toplayır. O, yeni bir etnos kimi yenidən doğulacaqdır, yəni bu türk etnosunun 500 il 

bundan qabaqkı türk etnosundan çox böyük fərqi olacaq. Onun milli dəyərləri, milli təfəkkürü, 

milli mədəniyyəti yüksəlir. Məsələn, orta çağlarda türklər daha çox ərəb və fars mədəniyyətini 

yaĢadıblar, ona xidmət ediblər. Hakimiyyət imperatorluğuna türklər yiyələnsələr də onların 

dövründə belə bədii ədəbiyyat imperatorluğu fars dilinə, elmi və dini ədəbiyyat, məktəblər 

imperatorluğu ərəb dilinə məxsus olub. Amma indisə sırf milli türk kökü üstündə yaranan yeni 

dövlətlər meydana çıxır. Bu, tam yeni keyfiyyətli yeni bir doğuĢdur.  

Sözü Sizin ilk sualınızın üstünə gətirirəm ki, bizim özümüzü, gözümüzü o qədər qorxudublar 

ki, türklüyümüzü qabarıq deməyə çəkinmiĢik, çünki birdən qabağımızdakının acıqlana, 

qıcıqlana biləcəyindən ehtiyat etmiĢik. 

-Axı biz 1937-yə qədər türk olduğumuzdan və "türk" adımızdan utanmamıĢıq, çünki bütün 

tarix boyunca olduğu kimi, həmin ilədək rəsmən "türk" adlanmıĢıq. 

-Bir var türklüyü danasan, bir də var türklüyün üstün olduğunu sübut etməyə çalıĢasan. Bu 

gün Türkiyədə, Azərbaycanda, Orta Asiyada yazılan tarix kitablarının heç biri türkün 

mövqeyindən yox, Avropa dövlətlərinin mövqeyindən yazılıb. Bu, soydaĢlarımızda türk milli 

heysiyyətinin formalaĢasına əngəl törədən ən mühüm amillərdəndir.  

Heç tarix kitablarıyla iĢim yoxdur; Siz dilçisiniz, gəlin dil kitablarına baxaq. Bizim dilimizin 

qrammatikasını götürün, bu qrammatika türk dilimizə aid deyil - Avropadan götürülmədir. 

Əvvəllər dilçilik terminlərini ərəblərdən alırdıq: "sərf", "nəhv", "sövt", "ismi-fail", "ismi-məful", 

"zəmir"..., indi avropalılardan götürürük: "adlıq hal", "yiyəlik hal", "əvəzlik", "fonem", 

"morfem", "substantivləĢmə", "adverbiallaĢma"... YavaĢ-yavaĢ istəyirik ki, öz dilimizin üstünə 

gələk, amma gələ bilmirik. Məsələn, cingiltili və kar samitləri götürək; bizdə cingiltili-kar deyil, 

üç-dörd səsin bir-birinə keçməsi var, bunlar qoyulmalıdır. Deyək ki, türklərdə ç ~ s, t ~ d 

səsləri bir-birinə necə və niyə keçir - biri "çay" deyir, obiri "say", biri "temir" deyir, obiri 

"dəmir". Yəni fonetikanı əsasən bunun üstündə qurmalıyıq ki, səslərimiz tarixən nə cür 

əvəzlənib, nə cür dəyiĢib.  

Yaxud isimlərin hallanmasını götürək. ÇıxıĢlıq halda yalnız -dan Ģəkilçisi varsa "çoxdandan", 

"sabahdandan", "gecdəndən", "tezdəndən"... sözlərində hal Ģəkilçisi hansıdır? Niyə bu cür 

ikiqat hallanma qrammatikanın nəzərindən qaçır - ona görə ki, Avropa qrammatikalarında 

yoxdur?!  

Felin icbar növü -dır, yaxud -t Ģəkilçisiylə düzəlirsə bəs oxu-t-dur-t-dur-maq feli hansı 

növdədir? Göründüyü kimi, bu feldə icbarlıq yaradan 4 Ģəkilçi var, halbuki hər növdə yalnız 

bir Ģəkilçi olmalıdır; deməli, bu sırf türk dili təzahürü havadan asılı qalıb, izah edilməyib, çünki 

hind-Avropa dillərində icbarın bu forması yoxdur.  



III Ģəxsin cəminin Ģəxs əvəzliyi olaraq yalnız "onlar" göstərilir; bəs eyni mənalı və eyni suala 

(kim? sualına) cavab verən "bunlar" əvəzliyini niyə və hansı əsasla oraya daxil etmirik? Ona 

görə ki, hind-Avropa dillərində həmin yerdə yalnız "onlar" əvəzliyi dayanır?! 

-Yeri gəlmiĢkən, Bəy, monqol dilində Siz deyən nəzərə alınıb - orada III Ģəxsin cəmində həm 

"onlar", həm də "bunlar" əvəzliyi (təbii ki, monqolca qarĢılıqları) iĢlənir... 

-Görürsünüz, deməli, onlar öz dillərinin incəliyini Avropa dillərinin strukturuna qurban 

verməyiblər. Bəli, biz hələ çox Ģeyləri kor-koranə olaraq Avropa sistemləri üzrə öyrənirik ki, 

bu da türkçülüyün ziyanınadır.  

Bu yaxınlarda bir türk psixoloqu mənə dedi ki, bizim uĢaqlarımız psixologiyanı ona görə 

öyrənə bilmir ki, psixologiya dərsliklərini fransız psixoloqu, özü də fransız psixologiyası 

əsasında yazıb. Axı fransız psixologiyası bizə yabançıdır; onu oxuyuruq, amma tuta bilmirik, 

çünki bizim ruhumuza uyğun deyil. Gərək oxuyan kimi biləsən ki, bu nə deyir. Məsələn, "adlıq 

hal"ı qəĢəng tapıblar - məzmununu o saat baĢa düĢürsən və adamın yadında da tez qalır. 

Bax, özümüzə bu cür uyğunlaĢdıranda adam oxuduğunu qavrayır.  

Türklük odur ki, türklüyün mahiyyətini dərk edəsən və onunla fəxr edəsən, necə ki, ingilislər 

ingilisliyi dərk edir və onunla fəxr edirlər. 

-Deməli, bizim elmdə də, mədəniyyətdə də, məiĢətdə də türklüyümüz özümüzə bəlli deyil? 

-Bəli, söhbət də oradadır ki, bizə hansı türkçülük bəllidir. Türkdən danıĢanın təpəsindən 

"millətçi" deyərək o qədər döyüblər ki, indi hamı türkdən danıĢanda qorxur: "Türkəm desəm 

məni də pantürkist adlandırarlar", yaxud "Avropada mənim əsərimi qəbul etməzlər, Avropa 

alimləri üstümə cumar, tənqid yazar". Bax, çox Ģeydə bundan qorxuruq. Bu düĢüncə bizdə bir 

naqislik kompleksi yaradıb. Biz o kompleksi bütövləĢdirməliyik; bununçünsə bircə üsul var - 

böyük bilik sahibi olmaq. Türkləri sevmək hələ azdır, onlarla bağlı bütün həqiqətləri də 

öyrənmək lazımdır.  

Amerikada göydələnlərin memarı (adı yadımdan çıxıb) deyirdi ki, dünyada ən böyük memar 

Sinan'dır. Bütün Türkiyə came-məscidlərini memar Sinan tikdirib. O, səksən böyük bina, yüz 

neçə təkyə, xırda binalar müəllifidir, yəni memarlığın nəhəngidir.  

Yaxud məĢhur bir yunan dəniz qulduru vardı (sonralar Ġngiltərənin admiralı olmuĢdu), deyirdi 

ki, dənizdə mənim qabağıma heç kim çıxa bilməz. Ġngilislər ona "admiral", baĢqa xalqlar 

"quldur" deyirdilər. Həmin admiral deyirdi ki, bir dənizçi var - Xeyrəddin Barbarossa, o, sağ 

olsaydı onun yanında köməkçi iĢləyərdim. Dəniz döyüĢlərinin ən nəhəng qəhrəmanı deyir bu 

sözləri!  

Türklüyünü dərk etməyə can atan türksənsə bunları bilməlisən. Hərb sənəti, memarlıq sənəti, 

yüz minlərcə əlyazma kitabı... böyük mədəniyyətdir. Səni sevməyənlərə deyirsən ki, 

qardaĢım, buyur, dünyanın ən dəyərli xəzinəsi məndədir. Bax, dünyaya da mən bunu, bunu, 

bunu vermiĢəm.  



Bir var çarxlı təkər, bir də var bütöv təkər. Bütöv təkər yonulmuĢ dairəvi taxtadır, ortasından 

deĢik açırsan - gedir, ancaq o, çox ağırdır. Çarxlı təkərsə çox yüngül və sürətli olur. Onu 

dünyaya gətirən və Misrə, baĢqa bir çox ölkələrə yayan məhz türklərdir. Digər millətlər 

deyirdilər ki, türklər onun lisenziyasını bizə versəydilər dünyanın ən varlı milləti olardıq. Bütün 

çarx sistemi onun üstündə yaranıb: maĢınların təkərləri, təyyarələrin Ģassiləri və s. Bunların 

hamısı türk təkəri üstündə inkiĢaf edib, o sistemlə irəliləyib.  

Atı yəhərləyən, onu tərbiyə edən, neçə-neçə çöl heyvanını əhliləĢdirən ilk millət də türklərdir.  

-Bəs ilk dəfə hamam tikən? 

-Bəli, elə indi də Fransada "türk hamamı" deyirlər. Dünyanın çox yerində ən gözəl hamam 

türk hamamı sayılır.  

Bax, bu böyük mədəni irsi öyrənəcəksən, onda səndə böyüklük kompleksi yaranacaq - 

deyəcəksən ki, mən bu ulu mədəniyyətin daĢıyıcısıyam, mən bu böyük elmin daĢıyıcısıyam, 

mən bu böyük tarixin daĢıyıcısıyam və dünyaya tərəqqi və rifah, ədalət və mədəniyyət 

gətirmiĢəm. Bundan sonra sən özünü sübut edəcəksən, [özünün yetiĢdirdiyin] dünya 

dahilərini ortalığa qoyacaqsan. Mən çox təəssüf edirəm ki, biz hələ də bu iĢdə çox geriyik. 

Aristoteli, Platonu, Qalileyi, Koperniki... az qala əzbər bilirik, ancaq Ġbn Sina, Farabi, Biruni, 

Nəsirəddin Tusi, Uluğ bəy... kimi nəhənglərimizin nə yazdığından, demək olar ki, xəbərimiz 

yoxdur, halbuki dünya elm və mədəniyyəti onlardan nə qədər qidalanıb və indi də 

qidalanmaqdadır. Avropada XV, XVII, XVIII əsrlərdə çap olunmuĢ elmi kitablara baxın - 

hamısı ġərq müəlliflərinin kitablarıdır. Nəsirəddin Tusinin "Evklid həndəsəsi"ndən ("Təhriri-

Üqlidis") tutmuĢ Farabinin, Ġbn Sinanın, Biruninin əsərlərinədək hamısını latın dilinə, yəhudi 

dilinə, baĢqa əcnəbi dillərə çevirərək nəĢr etmiĢ, sonra da bütün Avropaya yaymıĢlar. Biz bu 

irsə yiyələnmədiyimizdən, onlara yiyə durmuĢ Avropanın alimləri qarĢısında təzim etməyə 

məcburuq.  

Bir alman alimi öz kitabında belə yazır ki, ən böyük mədəniyyət insan olub insan kimi 

davranmaq, insan kimi yaĢamaqdır və bu məsələdə tarixdə türklərdən üstün millət olmayıb.  

Həmin alman alimi yazır ki, "Avrasiya" deyilən yerdə Avropa və Asiya mədəniyyətlərini bir-

birinə qovuĢduraraq yeni bir mədəniyyət yaradan türklər olub. Çinin ipəyini çinlilər yox, 

türklər aparıb Ġtaliyaya. Çinin barıtını, kompasını çinlilər yox, türklər aparıb Avropaya. Və 

Avropanın nəyi varsa türklər daĢıyıb töküblər Çinə. Bəli, türklər bu iki müxtəlif mədəniyyəti 

çulğaĢdıran bir super etnosdur! Özü də onların bu yöndə çalıĢmaları dünənin və bugünün 

deyil, on min illərin söhbətidir.  

Bu gerçəklikləri gərək incəliklə mənimsəyəsən. Bu gerçəkliklər o qədər Ģərəflidir ki, hətta 

kənar millətlər də ona bələd olduqda türklərlə qohumluqdan qürur duyublar. Məsələn, 

Rusiyanın Kazimirovu, Kantemiri, Karamzini, hətta Gertseni deyirlər ki, bizim etnosun (yəni 

rusların) damarında türk-monqol qanı axır; bundan niyə qorxuruq - onlar ki qəhrəman 

olublar, bununla fəxr etməliyik.  

-Rusların bir çoxu özünü tatar sayır. 



-Bəli. Söhbət türk millətçiliyindən, türk Ģovinizmindən getmir. Sadəcə olaraq, bir türk olaraq 

öz tarixini, mədəniyyətini, mənliyini dərk etməyin vacibliyindən gedir. Bunu dərk edən türk öz 

iradəsini, öz vüqarını, öz qürurunu dünyaya sərgiləyəcək.  

-Bəy, indiyədək danıĢdıqlarınızdan belə baĢa düĢürəm ki, müsavatçılığın tərkib hissəsi olan 

türkçülüyü Siz Azərbaycan türkçülüyü kimi yox, ümumdünya türkçülüyünün tərkib hissəsi kimi 

götürürsünüz.  

-Ġki hadisəni deyim Sizə. Məmmədəmin Rəsulzadə o məsələdən ehtiyatlanaraq deyib ki, 

azərbaycançılıq olsun ki, zərbə zəifləsin. Tansu xanım Çillərə mənim bir insan kimi hörmətim 

var. Mustafa Kamal Atatürk deyir ki, "nə mutlu türkəm deyənə". Tansu xanımsa türk 

millətçilərinin qəbul edilmədiyini gördükdə deyir ki, "nə mutlu türkiyəliyəm deyənə", yəni o, 

məsələni "türk"dən "türkiyəli"yə qaçırdır.  

Doğrudur, bir ölkənin bütün xalqlarını bir ad altında ümumiləĢdirmək bəzən faydalı olur. 

Məsələn, amerikalılar bundan istifadə ediblər. Ġngiltərə imperiyasından çox narazılıq olduğunu 

görən ingilislər Amerikada dedilər ki, biz ingilis yox, amerikalı’yıq. Halbuki amerikalı milləti 

yoxdur; bu, yer adıdır. Ancaq onlar özlərini və burada yaĢayan baĢqa xalqları "amerikalı" 

etməklə hamını ümumi ad altında birləĢdirdilər, bununla da Amerikanın baĢqa xalqlarını 

ingilislərdən itələmədilər; onlar hakimiyyəti öz əllərinə alaraq və hamını "amerikalı" edərək 

ispanları, italyanları, qızıldərililəri... öz ətrafına topladılar, qüdrətli dövlət qura bildilər.  

"Azərbaycançılıq" da dövlətçilik prinsipi baxımından müəyyən qədər xeyirlidir, ancaq milli 

mənafeyə zərbə vurur və bu zərbənin altından sonra çıxmaq olmaz. Mən Ģəxsən 

Nazarbayevin o siyasətindən razıyam ki, "Qazaxıstan Respublikası"nı "Qazax Respublikası" 

elan etdi - yəni dövlət millətə dayanar, torpağa yox. "Qazaxıstan" deyəndə böyükdür, orada 

hər adam yaĢaya bilər, ancaq dövlət köklü millətindir, yəni qazax dövlətidir. Bu gün qazax öz 

milli ruhuna qayıdır, dövlətini öz adıyla adlandırır: "Qazax Respublikası". Bu, düzgün fikirdir.  

Bu baxımdan biz öz durumumuza göz yetirdikdə, əlbəttə, məyus oluruq - mövcud hakimiyyət 

türkçülükdən dəhĢətli dərəcədə qorxur, ziyalılarımızın da bir çoxu deyir ki, doğrudur, biz 

türkük, ancaq bunu car etmək lazım deyil - özümüzə "türk" desək deyəcəklər ki, millətçidirlər, 

azsaylı xalqlara xor baxırlar və b. Maraqlıdır ki, oxĢar düĢüncə Rusiyanı da narahat 

etməkdədir. Rusların çoxusu bu gün özünü "russkiy" yox, "rossiyanin" ("rusiyalı") adlandırır, 

çünki qorxur ki, "rus" baĢqa xalqlarda nifrət yaradar. 

-Bizə çox vaxt belə deyirlər ki, sizinki türkçülük yox, türkiyəçilikdir; biz "türk" adını götürməklə 

guya Türkiyə əhalisinin adını mənimsəyirik, halbuki Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920) 

rəsmi olaraq millətin adını "türk", dövlət dilini "türk dili" elan edəndə, hətta Azərbaycan SSR-

də də bu ənənə yaĢadılanda türkiyəlilər özünə "türk" əvəzinə "osmanlı" deyirdilər. Ona görə 

də mənə elə gəlir ki, özümüzü "türk" adlandırmağa türkiyəlilərdən daha çox bizim mənəvi 

haqqımız var. 

-Söhbət onda deyil. Əslində türkün kökü, özəyi bizim və Orta Asiyanın üstündədir. Havayı 

yerə "Türküstan" demirlər; Azərbaycan da Türküstanın bir bölümüdür. Sadəcə olaraq, Türkiyə 

türklərində türkçülük daha çox inkiĢaf etdiyinə görə biz onların təsirindən qaça bilmərik. 



Məsələn, Türkiyə televiziyasının iyirmi kanalı var, hansına baxırsansa bir-birindən yaxĢı 

veriliĢlərdir. O təsirdən qaçmaq çox çətindir; təkcə o dilin təsiri altında baĢlayırıq yeni-yeni 

sözlər iĢlətməyə: "yapmaq", "yatırım", "iĢbirliyi", "sonuc(lanmaq)", "olay", "sıcaq"... Burada 

iki xətt var. Birincisi, doğrudan, çox yaxĢıdır; məsələn, "önəmli" ("əhəmiyyətli"), "ödül" 

("mükafat") kimi sözlər artıq Azərbaycanda da geniĢ iĢlədilir və çox gözəldir; onlar ərəb 

sözlərinin yerinə iĢlənir. Önəmlisi odur ki, bu zənginləĢmə qarĢılıqlıdır. Məsələn, Anadolunun 

doğusunda "yaxĢı, yaxçı", batısındasa "iyi" iĢlədilirdi; indi artıq Anadoluda da Azərbaycan 

türkcəsinin təsiri altında hətta televiziyada da "yaxĢı" sözünü iĢlətməyə baĢlayıblar. Belə 

faktlar çoxalır, artır.  

Bəzən deyirlər ki, baĢlamısınız Azərbaycanda Anadolu ləhcəsində bəzi Ģeyləri yamsılamağa. 

Burada müəyyən qədər həqiqət var, yəni bu məsələdə "ağını çıxarmaq" düz deyil.  

Məsələnin baĢqa tərəfi var; Türkiyə Azərbaycana nisbətən inkiĢaf etmiĢ ölkədir və türk 

etnosunun da hansı daha çox irəli getsə inkiĢaf etməyən ona meylli olur. Biz də Türkiyəyə 

meylliyik, çünki o, bizdən çox irəli gedib. Türkmənlər, özbəklər, qazaxlar... da bizə 

meyllidirlər, bizə dərin hörmətlə yanaĢırlar, 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 inkiĢaf etmiĢ dövlət kimi bizə yaxınlaĢmalıdır, biz nisbətən inkiĢaf 

etmiĢ ölkə kimi Orta Asiyaya yaxınlaĢmalıyıq, Orta Asiya nisbətən irəli getmiĢ ölkə kimi daha 

da uzaq doğuya - Monqolustana yaxınlaĢmalıdır. Yəni axın üzü gündoğana dönməlidir; inkiĢaf 

etmiĢlər bir-birinə yardım edə-edə problemlərini aradan götürməlidir. Bunun baĢqa yolu 

yoxdur. Bu da normaldır.  

Türkiyəçilik normaldır. ġimali Qafqazda yaĢayan türklər Azərbaycana çox meyllidirlər. 

Çeçenlər qəhrəman, döyüĢkən xalqdır, amma Azərbaycan türklərini yüksək mədəni 

səviyyəsinə görə üstün tuturlar. Məsələn, çeçenlərin baĢçısı deyir ki, lazım gələrsə biz 

Rusiyayla yox, Azərbaycanla birləĢərik, çünki çeçenlər Azərbaycanı daha öncül sayır, 

Azərbaycanı Qafqazda islam mədəniyyətinin, türk mədəniyyətinin daĢıyıcısı qəbul edir. 

Orta Asiyadan, Özbəkistandan gələn türklər Azərbaycanda özlərini çox yaxĢı hiss edirlər. 

Onlarda Azərbaycana xüsusi bir maraq, meyl var. Onlar Azərbaycan qızlarıyla ailə qurmağı 

xoĢlayırlar, özbək qızlarısa azərbaycanlı oğlana ərə getməyi arzulayırlar. 

-Bizim hakimiyyət millətçi hakimiyyət kimi tanınırdı və bizi çox danlayırdılar ki, siz "türkün 

türkdən baĢqa dostu yoxdur" Ģüarı irəli sürürsünüz. (Bu Ģüar, həqiqətən, bəzən səslənirdi). 

Belə fikir də mövcuddur ki, bütövlükdə Elçibəy hakimiyyəti dönəmində millətçiliyin, 

türkçülüyün cəmiyyətin inkiĢafında müəyyən rolu oldu və dünyanın fövqəldövlətləri türkçü 

Azərbaycanla türkçü Türkiyənin gələcəkdə birləĢərək çox böyük güc mərkəzinə 

çevrilməsindən çəkindilər və bunun qarĢısını qocalarla aldılar. Bu düĢüncə, sizcə, gerçəkliyə 

nə qədər uyğundur? 

-Birincisi, "türkün türkdən baĢqa dostu yoxdur" siyasət xatirinə söylənmiĢ keçici Ģüardı. Biz 

düĢmüĢdük amansız bir qasırğanın içinə, vuruĢurduq, yeganə müdafiəçimiz, dostumuzsa 



Türkiyəydi. Belə durumda həmin Ģüarın ortaya çıxmasını mən bütünlüklə təbii sayıram. Ancaq 

bu Ģüarı Azərbaycan daxilinə tətbiq etmək, buradakı baĢqa qardaĢ xalqlarla türklərin 

dostluğuna xələl gətirməyə çalıĢmaq, əlbəttə, çox ziyanlıdır. Ġkincisi, Türkiyədə millətçilik və 

Azərbaycanda millətçilik qondarma söhbətlərdir. Türkiyə millətçi olsaydı hakimiyyətə sosial-

demokratlar, yaxud demokratlar yox, Alparslan TürkeĢin Milliyyətçi Hərəkat Partiyası gələrdi. 

Deməli, Türkiyədə millətçilik yoxdur. Bəs Azərbaycanda necə? Azərbaycanda hakimiyyətə kim 

gəlmiĢdi? Biz. Götürsünlər, bizim partiyanın - Xalq Cəbhəsinin Proqramına baxsınlar (onun 

üstündə sonra biz seçki proqramı qurduq) - baĢdan-baĢa demokratik prinsiplər üstündə 

qurulub; orada bir dənə də millətçi prinsip yoxdu. Biz dəfələrlə deyirik ki, millətçi deyilik - 

millətçi demokratıq. Məsələ aydındır - bizim ideyamız müsavatçılıqdır; müsavatçılıqsa milli 

demokratiya deməkdir. Onun kökündə türkçülük, çağdaĢlıq və islam dayanıb.  

Azərbaycanda 20 Yanvar hadisəsi baĢ verdi. O, Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsiydi, 

ancaq onu necə qiymətləndirdilər? Biri dedi ki, bu, fundamentalist hərəkatdır, baĢqası bildirdi 

ki, bunlar Sovet hakimiyyətini yıxmaq, dağıtmaq istəyirlər və s. Hər cür böhtan söylədilər. 

Nəticədə bəlli oldu ki, biz onlar deyən adamlar deyilik. Ancaq adımızı pis çıxarmaqçün bütün 

yollara əl atdılar. Maraqlıdır - Ġran deyir ki, Əbülfəz sionistdir, yəhudilərin casusudur. 

Rusiyadasa deyirlər ki, Əbülfəz fundamentalistdir. Hansına necə sərf edirsə məni o cür də 

qələmə verir.  

Əslində biz heç kimi qəbul etmirdik, müstəqildik - nə Amerikaya, nə Rusiyaya, nə Almaniyaya, 

nə Türkiyəyə, nə Ġrana, heç kimə sığınmaq istəmirdik. Ġstəyirdik ki, Azərbaycanda müstəqil 

dövlət quraq və müstəqilliyin qədrini biləcək, onu qoruyacaq vətəndaĢlar yetiĢdirək. Buna 

görə də çoxlarının xoĢuna gəlmirdik.  

Bizə deyirlər ki, siz niyə Ġranla, Rusiyayla dost olmadınız; belə etsəydiniz yıxılmazdınız. 

Vəzirov Rusiyayla da, Ġranla da dostdu; bəs onu niyə yıxdılar? Ayaz Mütəllibov da eləcə. Bəs 

onu niyə saxlamadılar? Azərbaycanda yeni dövlət yaranmıĢdı və o dövləti saxlamaq çətindi. 

Bu dövlətin qalmasına nə Ġran, nə Rusiya, nə Ermənistan, nə də onları dəstəkləyən qüvvələr 

razıydı. Bizim hakimiyyəti də onlar devirdilər və burada millətçi olub-olmamağımız rol 

oynamadı. Bir Amerika jurnalisti yazmıĢdı ki, bu hakimiyyəti ona görə yıxdılar ki, ən doğru və 

demokratik yolla, millət yoluyla gedən hakimiyyətdi. 

-Bizim hakimiyyət dövründə Türkiyədə belə bir meyl vardı ki, bütün türk cümhuriyyətlərinin 

orta məktəbləriyçün ortaq türk ədəbiyyatı və tarixi dərslikləri yaradılsın. Mənim özüm bu 

məqsədlə iki dəfə Türkiyədə olmuĢam, orta məktəblərçün ədəbiyyat və tarix üzrə ortaq 

proqram və dərsliklərin yaradılmasına dair konfranslara qatılmıĢam, ortaq ədəbiyyat 

proqramının yaradılmasında Ģəxsən özüm iĢtirak etmiĢəm. Onu da deyim ki, qarĢıya qoyulan 

vəzifəni altı türk cümhuriyyəti içində Türkiyədən sonra ilk yerinə yetirən Azərbaycan oldu. O 

ortaq proqramları Azərbaycan Təhsil Nazirliyi öz proqram və dərsliklərimizdə gerçəkləĢdirdi. 

Bütün türk xalqlarının taleyinə aid ortaq tarixi hadisələr tarix dərsliklərimizə, bütün türk 

xalqlarının qədim və çağdaĢ ədəbiyyat nümunələrisə ədəbiyyat dərsliklərimizə salındı (düzdür, 

buildən baĢlayaraq TQDK qəbul proqramlarından qədim türk ədəbiyyatını çıxarıb!). Biz ümumi 

türk tarixlərini, qədim türk xalqları haqqında məlumatları öz proqramlarımıza saldıq, ancaq, 

çox təəssüf ki, bu iqtidar dövründə onları da proqramdan çıxardılar. Doğrudan da, bizim 

vaxtımızda türkçülük naminə böyük iĢlər görülməyə baĢlamıĢdı. Bunların içərisində, təbii ki, 



dövlət dilinin ilkin "türk dili" adının qaytarılması, yeni "Türk dili" dərsliklərinin hazırlanması və 

yüz minlərcə nüsxə nəĢri, latın əlifbasının tətbiqi və b. mühüm yer tutur.  

O zaman ortalığa ortaq türk ədəbi dili Ģüarı da atılmıĢdı, amma, nədənsə, o da yarımçıq qaldı; 

öncüllük edən Türkiyə, görünür, biz hakimiyyətdən gedəndən sonra bu iĢdə ona yardımçı ola 

biləcək qüvvəni tapmadığından həmin ideyadan əslində əl çəkdi. Ancaq həm Azərbaycanda, 

həm də Türkiyədə xeyli alim ortaq əlifba, ortaq orfoqrafiya (imla), ortaq leksika (xüsusən 

terminologiya) məsələlərinin gerçəkləĢməsi yolunda ürəkdən çalıĢırdı. Siz bu yarımçıq 

qoyulmuĢ iĢə - ortaq türk ədəbi dilinin yaradılmasına necə baxırsınız? 

-Ortaq türk ədəbi dili yaranacaq, ortaq türk əlifbası yaranacaq, amma o, bu gün mümkün 

deyil, çünki inkiĢaf mərhələlərinin müxtəlifliyi nəticəsində biz bir-birimizdən təcrid olunaraq 

ayrı-ayrılıqda formalaĢmıĢıq və yenidən bir-birinə çulğaĢma çox da asan deyil. Bu gün, 

məsələn, Azərbaycanda latın əlifbasını Türkiyədəkindən iki hərf fərqiylə (biri x, biri ə) qəbul 

etmiĢik. Türkmənistanda da bir-iki hərf fərqi var. BaĢqa türklərin də hərəsində bir neçə fərq 

olacaq, ancaq təxminən otuz ildən sonra (bir az tez-geci var) ortaq əlifba hökmən yaranacaq. 

Onu sürətləndirməkçün, yaxud ləngitməkçün zorlamaq olmaz - dil də canlı varlıqdır; 

buraxacaqsan kütlənin özünə, çünki dil xalqın məhsuludur, alimlərin yox. Alimlər, sadəcə, ona 

yön verə bilər, terminlərlə zənginləĢdirər, müəyyən söz düzümü gətirər və müəyyən 

səviyyədə inkiĢaf etdirə bilərlər, amma dil bütövlükdə xalqa məxsusdur - onu xalq yaradır, 

xalq da inkiĢaf elətdirir.  

Ortaq türk dilinin yaranması üçünsə türk xalqlarının, ayrı-ayrı türk etnoslarının birliyi, onların 

mədəniyyətlərinin birliyi lazımdır. Onlar özləri yavaĢ-yavaĢ ortaqlığa gətirib çıxaracaqlar. Vaxt 

olacaq ki, məsələn, birisi Türkiyədə "yakĢı" yazacaq, onu sən "yaxĢı" oxuyacaqsan, baĢqası 

"yaqĢi", üçüncüsü "yahĢi" oxuyacaq, yəni hərə öz ləhcəsinə uyğunlaĢdıracaq, ancaq eyni 

əlifbada yazılacaq. Bununçün müəyyən vaxt, böyük mədəni birlik lazımdır.  

Türk dünyasının intellektual qüvvəsi bu gün bu iĢin gerçəkləĢdirilməsinə yetir, ancaq türk 

dövlətlərinin ortaq mədəniyyət siyasəti də olmalıdır. Ümumtürk mədəniyyəti, ümumtürk 

ədəbiyyatı və ümumtürk dilinin yaradılması həmin mədəniyyət siyasətinin tərkib hisssələri 

olmalıdır. Özü də, bu siyasətə pul qoyulmalı və dövlət buna xərc çəkməlidir, bu, dövlətçiliyin 

əsas mahiyyətlərindən biridir. Çox təəssüf ki, bəzi dövlət baĢçıları bunu baĢa düĢmür, ancaq 

iqtisadiyyat, hərb, siyasət məsələlərini həll etməklə məĢğul olurlar. Böyük dövlətlər əslində 

böyük mədəniyyət üstündə gəliĢirlər. 

-Deməli, Türksoyun fəaliyyəti Sizi qane etmir? 

-Yox, qane etmir. BeĢ-üç alimin yığıĢıb üç-beĢ iclas çağırmasından bir Ģey çıxmz. Kütləvi 

məktəblər açılmalı, mühazirələr oxunmalı, bura milyardlar qoyulmalıdır. Alimlər, deyək ki, 

otuz min, qırx min maaĢ almaqla o mədəniyyəti yarada bilməzlər - gərək o, yarım milyon, bir 

milyon maaĢ alsın ki, bu iĢi görə bilsin, əsərlərini çap etdirsin və s. Yenə də deyirəm: 

dövlətlər buna böyük vəsait qoymalıdır. Əgər onlar hərbə qoyduğu vəsaitin, belə deyək, 

beĢdə ikisini mən deyən mədəniyyətə, elmə qoysalar on ildən sonra bu türk dövlətlərinin 

qarĢısında dura biləcək qüvvə tapılmaz, çünki bizim mədəni potensialımız çox güclüdür. 

Sadəcə, buna maddi təminat lazımdır, o maddi təminatsa yoxdur.  



Çox təəssüf ki, indi məktəblərimiz, elmimiz tənəzzülə gedir, dağıdılır, mövcud mənəvi 

sərvətlər də yoxa çıxır; bu, çox qorxuludur.  

Bir vaxtlar ən yüksək binalar məscidlər və kilsələrdi; bu, dinin, yəni ruhun nüfuzunun 

göstəricisiydi, sonralarsa ən möhtəĢəm, uca binalar universitetlərinki oldu, XIX əsrdən 

universitetlər məscidləri, kilsələri üstələməyə baĢladı, bir qədər sonra lap elə Moskvadakı 

dövlət universiteti, ya Peterburq universiteti, baĢqa böyük universitetlər ucaldı. Təəssüf ki, 

indisə ən böyük binalar banklarındır; bu, mənəviyyatın qorxulu bir duruma düĢməsinin 

göstəricisidir. Bəli, ən böyük, ən gözəl binalar PUL’undur! Bu, indiki cəmiyyətin böyük 

mənəviyyatdan pula doğru üzüaĢağı sürüĢdüyündən xəbər verir. Niyə bank binaları ən ucadır, 

çünki cəmiyyətdə pulun mövqeyi hər Ģeydən üstündür! Mən bu qorxulu simptomun 

nəticələrindən bərk təĢviĢ keçirirəm. 

"Atatürk türk dünyasının son iki yüz ildə yetiĢdirdiyi ən nəhəng Ģəxsiyyətdir" 

-Bəy, Sizi təĢviĢli duyğulardan qurtarmaqçün ürəyinizə ən yaxın, ən doğma olan bir mövzuya 

dair sual verəcəyəm - Atatürkə münasibətiniz və onun türk dünyasına baĢlıca xidmətləri 

haqqında düĢüncələriniz? 

-Mən gəncliyimdən - ikinci və üçüncü kurslardan Atatürk’ü və Məmmədəmin Rəsulzadə'ni 

baĢa düĢdüm. Üçüncü kursda ayıldım ki, həyata düzgün baxmıram, çünki o zaman Lenin, 

Stalin, baĢqaları həddən artıq təriflənirdi, dillərdə Napoleon, Hitler kimi adlar dolaĢırdı. 

Sonradan Atatürkü, türk dünyasının nəhənglərini öyrəndim və gördüm ki, Atatürk türk 

dünyasının son iki yüz ildə yetiĢdirdiyi ən nəhəng Ģəxsiyyətdir.  

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 

Bəyazid, Səlcuqlu sultanı Alp Arslan və b. türk dünyasının, türk dövlətçiliyinin, doğrudan, 

qürur mənbəyidir. Ancaq Atatürk yeni, modern, çağdaĢ bir dövlətin təməlini qoydu. Həmin 

dövlətin nümunəsini, bizimçün böyük fəxrdir ki, ilk dəfə Azərbaycanda Məmmədəmin 

Rəsulzadə qoymuĢdu - hələ Türkiyədə cümhuriyyət fikri yoxkən o, Azərbaycanda artıq 

qurulmuĢdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti cəmi iyirmi üç ay yaĢadı və bu qısa ömrüylə bu dövlət 

quruluĢunun türkçün nə qədər yararlı olduğunu göstərdi. Mustafa Kamal bunu anındaca 

gördü, götürdü və inkiĢaf elətdirdi. ÇürümüĢ əski Osmanlı sultanlığının xarabaları üzərində 

gənc Türkiyə Cümhuriyyətini qurdu və onun üstündə də durdu.  

Cümhuriyyət qurmaq ideyası türklər arasında qətiyyən göydəndüĢmə, yaxud təsadüf sayıla 

bilməz. Bu ideyanın özülünün qoyulmasında Ziya Gökalp’ın mühüm xidməti var. Əlimərdan 

bəy TopçubaĢov, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi gerçəkdən də böyük türklər 

artıq cümhuriyyətçi təfəkkürü meydana gətiriblər. Onların baĢlıca xidməti budur ki, onlar 

vaxtında dərk ediblər ki, türkün inkiĢaf, tərəqqi, qurtuluĢ yolu cümhuriyyətdədir, onu 

gətirmək lazımdır.  

Rəsulzadədən sonra Atatürk də cümhuriyyət qurdu. Dedilər ki, onu saxlaya bilməyəcək, 

ancaq Atatürk bütün dünyaya göstərdi ki, türk cümhuriyyət qura da bilər, cümhuriyyətdə 



yaĢaya da bilər və bu yaĢayıĢı onun təbiəti tələb edir. Atatürk inanmıĢdı ki, cümhuriyyət nə 

qədər pis olsa da monarxiyadan qat-qat irəliyə gedən bir quruluĢdur. Bu, o dövrçün 

demokrtiyaya doğru çox mühüm addım deməkdi.  

Mustafa Kamalın böyüklüyü həm də onun türk millətinin ruhunu ən həssaslıqla duymasında 

və bu ruhun gücündən türkün qurtuluĢuyçün yararlanmağı bacarmasındaydı. Atatürkədək heç 

bir sultan deməmiĢdi 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 Ģərtsiz-söhbətsiz millətindir və sən özün özünü xilas edəcəksən - möhtac 

olduğun qüdrət sənin öz qanındadır!  

Atatürk milləti, Vətəni azad etməkçün və çağdaĢ dövlət qurmaqçün dahiliyini ortaya qoydu. 

Bəli, Mustafa Kamal PaĢa ağır vəziyyətə düĢəndə 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 qarĢı heç nə qoya 

bilməyəcəksiniz, çünki ondan da yaxĢı Ģey yenə demokratiyadır. Bütün ətraf qonĢularla yaxĢı 

münasibət saxlamaq, dünənki düĢmənlərlə barıĢmaq, xilafətdən imtina etmək, dini dövlətdən 

uzaqlaĢdırmaq... böyük uzaqgörənlik, siyasətdə çeviklik tələb edirdi və Atatürkün dahiliyi həm 

də onun çox-çox illər öncəni görməsindədir. 

Azərbaycanda Cümhuriyyəti yaĢatmağa bizim gücümüz çatmadı, çünki rus imperiyası çox 

güclüydü (Ġran da mane olurdu). Qırmızı Sovet imperiyası gəlib bu dövləti yıxdı. Ancaq 

Mustafa Kamalın yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətisə hərbi qüdrətcə güclü olduğuna görə özünü 

qoruya bildi. O, xarici iĢğalçıları ölkədən qovdu və dövlətin müstəqilliyini yaĢatdı. Beləliklə, 

dünyada böyük türk millətinin yaratdığı və türk millətini təmsil edən dövlət yalnız Anadoluda 

mövcud olub yaĢadı. Onun yaĢaması və qalması gələcəkdə Azərbaycan, Özbəkistan, Orta 

Asiyanın baĢqa türk cümhuriyyətləri və xalqları üçün həyat qaynağı və yolgöstərən mayak 

oldu - ona baxaraq öz müstəqillikləri uğrunda mübarizə apardılar. Bu, Atatürkün TÜRK milləti 

qarĢısında ən böyük xidmətiydi.  

Atatürk həm də bir qəhrəmanlıq rəmziydi. O, bütün türk mübarizlərinin örnəyinə çevrilmiĢdi. 

Hətta Hindistanda, indiki BanqladeĢdə milyonlarca müsəlman küçələrə axıĢıb Atatürkün adını 

çəkir, ona qibtə etdiklərini bildirirdilər. Gənc Türk Cümhuriyyətinə yardım etməkçün 

Hindistanda (əsasən indiki Pakistan və BanqladeĢ ərazilərində), Çində müsəlmanlar pul yığıb 

göndərirdilər. O zaman bu xalqlar da həm rus imperiyasına, həm də Böyük Britaniyaya qarĢı 

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 Londanda parlamentdə çıxıĢ edərək belə bir söz dedi ki, bu gün xəbər 

almıĢam 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 qarĢısında bu parlamentdə baĢ əyirəm! 

Və baĢ əyir də. (Xatırladım ki, o zaman Hindistan bu sözlərin söyləndiyi Böyük Britaniyanın bir 

hissəsi, dominionu, Hindistanın qubernatorusa Böyük Britaniyanın birinci vitse-kralı sayılırdı).  



Avropanın müasir orduları üzərində ilk böyük və ruhverici qələbə məhz Türkiyədə qazanılmıĢ, 

onu da Atatürk əldə etmiĢdi. Bundan ruhlanaraq ərəblərin Misirdə, Əlcəzairdə, Tunisdə 

fransızlara, ingilislərə qarĢı azadlıq mübarizəsi gücləndi. Sonra Hindistan baĢladı.  

Türkiyənin inkiĢaf edərək qabağa yürüməsi, yüksəlməsi, Avropayla çulğaĢması, 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 inkiĢaf edir, 

demokratiyaya doğru yürüyür, Avropa və Asiyanı bir-birinə çulğaĢdırmağa çalıĢır və bu 

dövlətin hələ yüz illərcə yaĢayacağı Ģübhə doğurmur. Amma Rusiyada qurulan dövlətin özülü 

düzgün qoyulmadığına görə, yenə də imperiya xisləti daĢıdığına görə, yenə baĢqa 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-Ģərtsiz millətindir və onun üstündə qurulubdur, Böyük Millət Məclisi də 

həmiĢə bu məsələləri yerinə yetirir.  

Mustafa Kamal PaĢa Atatürk dünyaya yeni baxıĢ gətirdi. Onun çağında dünya üç yerə 

bölünürdü: kapitalist sistemi, sosialist sistemi, üçüncü dünya. Kapitalist sistemi baĢda 

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 Ġraqda, Suriyada, Livanda, ta Çində, Hindistanda baĢ verir. Bu, yeni - 

üçüncü dünya dövlətlərinin azadolma metodudur.  

Sovet dövründə sosialist ukladı, kapitalist ölkələrində kapitalist ukladıydı. Amma üçüncü 

dövlətlərdə qarıĢıq ukladdı, çünki Türkiyədə qarıĢıq ukladdı; orada həm xüsusi, həm də dövlət 

mülkiyyəti vardı. Dövlət mülkiyyəti dövlətin müstəqilliyini qoruyub saxlamaqçün zəruri Ģərtdi, 

çünki xüsusi mülkiyyət güclü Ģəkildə inkiĢaf etməmiĢdi.  

Dünyanın böyük Ģəxsiyyətləri 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.  

Türklərdə boz qurd haqqında mənim bildiyim üç mif var. Qədimdə insanlar özlərinin ruhlarının 

daĢıyıcısı - onqonu olaraq bəzən heyvanların üstünə gəlirdilər. Bu inam təkcə bizə aid deyil - 

qədim ġumerdə də var. Siz bəzən rast gəlirsiniz ki, qızıldan ağac heykəli qoyulub, keçi də 

ayaqları ilə qalxıb yarpaqların üstündə oturub, keçi də qızıldandır - Ģumerlilərin onqonlarıdır. 

Ġtalyanlarda da, yunanlarda da, ərəblərdə də onqona inam vardı. Məsələn, ərəblərdəki "Bəni-

kəlb" ("Ġt tayfası"), "Bəni-əsəd" ("ġir tayfası") kimi tayfa adları onqonlarla bağlıdır. 

Türklərdəsə daha çox məĢhur olan onqon boz qurddur, qu quĢudur, qartaldır, sonra maraldır. 

(Bunlar miflərdən də qədim məsələlərdir). Onqonlarla bağlı Azərbaycanda Ağqoyunlu, 

Qaraqoyunlu tayfalar sistemi yaranıb. Burada boz qurd hələ indi tapılıb.  



Türklərin xilası, bildiyimiz kimi, boz qurdla bağlanılır. Boz qurd haqqında qədim dastanlarda 

bildirilir ki, türklər Altay dağlarının arasında Ərgənəkon adlı bir dərəyə düĢürlər, sonra zəlzələ 

olur, dərənin qabağı bağlanır. Türklər orada dörd yüz il yaĢayır, artır, çoxalır və daha oraya 

sığıĢmırlar, baĢlayırlar bir-birini qırmağa. Türkün bu dar dərədən qurtuluĢ yolu yoxdu. O 

zaman boz qurd gəlir, bir quzunu götürüb qaçır; onun məqsədi əslində ov etmək yox, dərə 

sakinlərinə çıxıĢ yolunu göstərməkdi. Çoban onun ardınca gedir, görür ki, bir mağara var. Boz 

qurdun dalınca girir bu mağaraya, o biri tərəfdən iĢığa çıxır. Qayıdıb camaata çıxıĢ yolunu 

göstərir. Keçid dar olduğuna görə o qayanı əridir, parçalayır, geniĢ yol açır, hamı böyüklü-

kiçikli atla, arabayla çıxır buradan.  

Boz qurdun sayəsində baĢ vermiĢ bu qurtuluĢ yazın əvvəlinə düĢür. Türkün tarixində yeni bir 

günün baĢlanğıcı olan bu hadisə bayrama çevrilir. Sonradan farsların "Novruz" ("Yeni gün") 

adlandırdığı həmin sırf türk bayramı məhz bu hadisəylə bağlı yaranıb və onun nə farslara 

(əcəmlərə), nə də baĢqalarına heç bir dəxli yoxdur. Yeri gəlmiĢkən, gözəl Ģairimiz MəĢədi 

Azər Buzovnalı da özünün "Oğuznamə" poemasında, hafizəm məni aldatmırsa, belə 

təsdiqləyir: 

        Yeni günün var türklərə nisbəti,  

        Əcəmlərin bundan yoxdur qisməti.  

        Türk qövmünün bu gün malıdır, malı,  

        Əcəmlər də buna razı olmalı.  

        Türklər üçün uğurlu gündür bu gün,  

        Bu gün kimi olmaz nə toy, nə düyün.  

Boz qurd haqqında baĢqa bir əfsanə də var. Türklər çinlilərlə müharibə aparırlar. Türklərin 

hamısı qırılır, bircə oğlan uĢağı meyitlərin arasında sağ qalır. Boz qurd gəlir, bu uĢağı götürüb 

aparır, əmizdirib saxlayır. UĢaq qurdun yanında böyüyür, ailə qurur, türkün kökü kəsilmir.  

Boz qurdla bağlı neçə-neçə belə misal göstərə bilərik. Əslində boz qurd heyvan onqonu deyil 

(mənĢəcə onqondan gəlsə də), iki sistemin birliyidir. Tayfalar bölünürlər. Heç kim eyni bayraq 

götürməz. Kim eyni bayraq götürsə, deməli, obirinə təslimdir. HəmiĢə də əkslik götürülür, 

ona görə də türklərin bir tayfası qara budun, obirisi ağ budun olur. Qara budun qara qurda 

sitayiĢ edir ("qara budun" eyni zamanda "kütlə" deməkdir), ağ budunsa ağ qurda. Bunlar 

zaman-zaman bir-biriylə müharibə aparır, döyüĢürlər. Sonra xarici düĢmənə - Çinə və ya 

baĢqasına qarĢı birgə vuruĢur, birləĢirlər. BirləĢəndə bunlar öz onqonlarından əl çəkə 

bilməzlər, ona görə də ortaq ad tapırlar - ağla qaranı birləĢdirərək edirlər ala. Alayundlu 

tayfası var; ağ qoyunla qara qoyun birləĢəndə alayund əmələ gəlib, alayund tayfası 

yaranaraq iki tayfanı birləĢdirib. Buradasa ağ qurdla qara qurd birləĢir - boz qurda çevrilir; o, 

qaranlıq içində ağ iĢıq verici bir qurddur, birləĢdirici simvoldur.  

Bozqurdçular deyirlər ki, bütün heyvanları ələ öyrətmək olar, yalnız qurddan baĢqa - onu 

qəfəsdə saxlamaq olmaz, yoxsa özünü öldürər. Yəni o, təlimə gəlməyən mübarizdir. Mustafa 

Kamal da məhz bu baxımdan türkün boz qurdudur.  

Boz qurd həm də müqəddəslik ruhunun gəlməsi deməkdir.  



Əli bəy Hüseynzadə yazırdı ki, 1918-1925-inci illər arasında türkün boz qurdu peyda olmuĢdu. 

(O, Mustafa Kamalı yox, azadlığa çağıran ruhu nəzərdə tuturdu). Orta Asiyada müstəqillik 

uğrunda mübarizə gedir, müstəqil əmirliklər yaranır. Güney Azərbaycanda müstəqil dövlət 

yaranır. Bütün dünyada çalxalanma var. Amma Əli bəy Hüseynzadənin sözlərinə görə, türklər 

bu boz qurdun - azadlıq idealının dalınca getmədilər və boz qurd küsüb uzaqlaĢdı; 

vuruĢmadıq, yarımçıq getdik ki, bizim azadlıq vaxtımız çatıb və bu fürsəti itirdik. Ancaq 

əsrimizin sonunda o boz qurd bir də gələcək və XX əsrin sonu türk əsri olacaq. Bu, Əli bəy 

Hüseynzadənin sözüdür: Bu dəfə də türklər onun arxasınca getməsələr, öz azadlıqlarını həll 

etməsələr onları faciədən daha heç kim qurtara bilməz, ancaq inanıram ki, türklər bu dəfə 

ayıq olub onun arxasınca gedəcək, onu qazanacaqlar.  

Bəli, Mustafa Kamal PaĢa Atatürk doğrudan-doğruya türklərin xilaskar boz qurdu oldu; özü də 

yalnız türklərin yox. Yaponiyada Mustafa Kamalın heykəli qoyulub, Tunisdə Atatürkün adını 

daĢıyan xiyaban və onun heykəli var, BanqladeĢdə Atatürk xiyabanı salınıb. Ona böyük 

Ģəxsiyyət kimi hər yerdə təzim edirlər.  

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 qardaĢlarımız yaĢayır; bir zaman gələcək, bu dövlət çökəcək, o zaman 

qardaĢlarımız azadlıq istəyəcəklər; onların sizə müraciət etməsini gözləmədən bu günə hazır 

olun və anında yardıma yetin. Yaxud Türkiyə Böyük Millət Məclisində durub deyib ki, biz 

Sovetlər Birliyiylə dostuq, mehriban qonĢuyuq və bunu axıradək yürüdəcəyik. Parlamentdən 

çıxarkən yaxın adamlarına bildirir ki, mən dedim, birdən siz də inanarsınız ha; bilin ki, sizin bir 

barıĢmaz düĢməniniz var - qırmızı rus kommunizmi. Türklər, təəssüf ki, ulu Atatürkün 

tövsiyələrini unutdular və indiki xoĢagəlməz duruma düĢdülər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIRMA 

A t a t ü r k’ü n   d e d i k l ə r i : "Bu gün Sovetlər Birliyi dostumuzdur, qonĢumuzdur, 

müttəfiqimizdir. Bu dostluğa ehtiyacımız vardır. Fəqət sabah nə olacağını kimsə bugündən 

kəsdirə bilməz. Eynən Osmanlı kimi, eynən Avstriya-Macarıstan kimi parçalana bilir, xırdalana 

bilir. Bu gün əlində sımsıxı tutduğu millətlər ovuclarından qaça bilir. Dünya yeni bir dəngəyə 

yetiĢə bilir. Bax, o zaman Türkiyə nə yapacağını bilməlidir... Bizim bu dostumuzun idarəsində 

dili bir, inancı bir, özü bir qardaĢlarımız vardır. Onlara sahib çıxmağa biz hazır olmalıyıq. Hazır 

olmaq yalnız o günü susub gözləmək deyildir. HazırlaĢmaq lazımdır. Millətlər buna necə 

hazırlaĢırlar? Mənəvi körpülərini sağlam tutaraq. Dil bir körpüdür... Ġnanc bir körpüdür... Tarix 

bir körpüdür... [...] ...Köklərimizə enməli və olayların böldüyü tariximizin içində 

bütünləĢməliyik. Onların bizə yaxınlaĢmasını gözləməməliyik. Bizim onlara yaxınlaĢmamız 

gərəkdir...". 

Mən Azərbaycan türklərinə dünyanın bir neçə böyük Ģəxsiyyətini 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 yaxĢı 

bilmək lazımdır. Ġkinci Farabi’dir; onun dini və fəlsəfi baxıĢlarıyla tanıĢlıq 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, çağdaĢ dünyanın qapılarını necə açmaqda 

onların irsi ən dəyərli yardımçımız olacaq. ġəxsən mənim dünyabaxıĢım onların nəzəri irsinə 

dayanıb və indi də fəaliyyətimdə onların göstəriĢlərini əsas götürürəm. 

"ÇağdaĢlaĢmanı təkcə avropalaĢma kimi baĢa düĢmək doğru deyil" 

-Bayrağımızın ikinci rəngiylə - qırmızıyla rəmzləĢdirilmiĢ çağdaĢlığı Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan 

gerçəkliyində necə təsəvvür edir? 

-Qırmızı rəng və səkkizguĢəli ay-ulduz Məmmədəmin Rəsulzadənin müəyyənləĢdirdiyi xətdir. 

Qırmızı zolaq və səkkizguĢəli ay-ulduz Azərbaycanda Elxanlılar dövlətinin bayrağında da olub. 

-Osmanlı imperiyasının da bayrağı qırmızıydı və ortasında səkkizguĢəli ay-ulduz vardı. 

-Osmanlılarda öncə səkkizguĢəli, sonra beĢguĢəli ulduz olub. Bu, türk rəmzidir. Lap qədimdən 

Azərbaycanda tapılan saxsı qabların üstündə ay və səkkizguĢəli ulduz təsviri var - miladdan 

öncə IV əsrə aid. Dediyim kimi, Elxanlıların bayrağında da eyni təsvirdi. Ġndisə qırmızı rəng 

çağdaĢ dünyanın rəmzi kimi verilir. ÇağdaĢ dünya nə deməkdir? Dünya daim çağdaĢlaĢır. 

Ġstər Yaponiyada olsun, istərsə Azərbaycanda. ÇağdaĢlaĢmanı təkcə avropalaĢma kimi baĢa 

düĢmək doğru deyil. Dünya ona görə çağdaĢlaĢacaq ki, ölkələr Avropa parlamentarizminə 

gedəcək; yoxsa keçmiĢdə indiki mənada parlamentarizmi olmamıĢ, məsələn, türklər gərək 

xaqanlara, qurultaylara qayıtsınlar. ÇağdaĢ dünyadasa parlament, bələdiyyə, prezident, baĢ 

nazir seçilməlidir.  

ÇağdaĢlıq nədir? Təsəvvür edin ki, Avropada və Amerikada istehsal edilmiĢ bəzi məhsullar 

"Ģeytan əməli", yaxud "xristianların fırıldağı" adlandırılır; bu, son nəticədə cəmiyyətin 



inkiĢafdan geri qalmasıyla nəticələnir. ÇağdaĢlıq həyata yeniliklərin gətirilməsidir, ona görə də 

o, həmiĢə dinamik, mütəhərrik və irəliləyiĢlidir.  

Qərbin çağdaĢlıq haqqında təsəvvürləri hər Ģeydən öncə demokratiyayla bağlıdır. ÇağdaĢ 

ümumbəĢəri dəyərlər içərisində mühüm yer tutan "demokratiya" isə Qərbdə bir çox hallarda 

az qala "liberalizm"in sinonimi kimi qavranılır. Boynumuza almalıyıq ki, Avropa və Amerikanın 

çağdaĢ dünya tərəqqisinin lokomotivinə çevrilməsində demokratiya, o sıradan liberalizm 

əvəzsiz rol oynayıb. Liberalizmin baĢlıca prinsiplərindən biri ayrıca bir insanın azadlığının hətta 

cəmiyyətin azadlığından üstün tutulmasıdır. Buradan görünür ki, həmin cəmiyyətlərdə 

vətəndaĢların fərdi azadlığı çağdaĢ bəĢər sivilizasiyasında ən yüksək səviyyədə təmin 

edilmiĢdir. Busa öz növbəsində bütövlükdə xalqların inkiĢafına təkan verən ən təsirli 

stimuldur. Doğrudur, millətçilik də xalqların tərəqqisində çox səmərəli stimuldur və onun 

əhəmiyyəti tarixi təcrübədə dəfələrlə yoxlanılıb. Əslində millətçilik liberalizm yolunda mühüm 

bir mərhələdir - liberalizmə milli özünüdərk prosesi yetkinlik həddinə çatandan sonra getmək 

mümkün olacaq; hələ özünü dərk etməyən, öz azadlığını qazanmayan və bu azadlığın 

dəyərini bilməyən xalq öz sıravi üzvünə azadlıq bəxĢ edə bilməz.  

Ġstər milli demokratiya olsun, istər liberal demokratiya, onun qarantı həmin ölkədə yaĢayan 

əsas, yəni sayca çoxluğu təĢkil edən xalqdır. Azərbaycandasa çoxluğu türklər təĢkil edir. Bu 

türk hələ özünü dərk etməyibsə, milli mentalitetini qorumayıbsa, azadlıq və müstəqillik, 

çağdaĢlıq ruhunu mənimsəməyibsə ona liberalizmi birdən-birə nə cür verəcəyik?  

Millətçilik artıq yüz ildir yol gəlir Azərbaycana. Ġlk ciddi milli oyanıĢ Səttar xan hərəkatından 

sonra baĢlandı. Güneydə ayılaraq türk milləti olduğumuzu dərk etdik, azadlığımızı əldə 

etməyə can atdıq və məĢrutəli dövlətimizi qurduq. Ancaq millət olaraq bu nailiyyəti əldə 

saxlaya bilmədik. Buna baxmayaraq ruhdan düĢmədik və çox keçmədən az qala eyni vaxtda 

azadlıqsevər milli ruhumuzun hökmüylə Quzeydə Məmmədəmin Rəsulzadənin baĢçılığıyla 

bütün müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət - Azərbaycan Cümhuriyyəti və Güneydə ġeyx 

Məhəmməd Xiyabaninin baĢçılığı altında özünü Ġrandan ayırmıĢ müstəqil Azadistan dövlətləri 

yaratdıq. Hətta onları təqib edən Sovet Azərbaycanının da nisbi müstəqilliyi (ən azı, bəlli 

sərhədləri) vardı. 1945-46-cı illərdəsə Güneydə Seyid Cəfər PiĢəvəri milli ruhumuzun 

təcəssümü olan yeni müstəqil milli dövləti meydana çıxardı. (Son hadisədə SSRĠ-nin hansı 

dərəcədə rol oynaması xalqın müstəqillik, azadlıq istəklərinin ülviliyinə kölgə sala bilməz). 

Bəli, bu dövlətlərin hamısı milli azadlıq mübarizəsinin nəticəsində yaranmıĢdı.  

Milli mübarizəni azadlıq uğrunda mübarizəylə necə birləĢdirmək olar? Sovet sistemində bu 

məsələnin həlli yolu səhv qoyulmuĢdu. Marksizm-leninizm milli azadlıq hərəkatını rədd etmir, 

əksinə, onu özünün tərkib hissəsi sayırdı. Moskvada sosialist ideoloqları deyirdilər ki, milli 

azadlıq hərəkatı sosializmdən kənar deyil. Məsələn, Misirdə milli azadlıq mübarizəsi gedir. Bəs 

Moskva ona nə kimi münasibət bəsləməlidir - mənfi, yoxsa müsbət? Misirlilərin azadlıq 

mübarizəsi ingilislərə qarĢıdır; deməli, "millət azad olmaq istəyir" və bu, əlbəttə, marksizm-

leninizm baxımından müsbət hadisədir. Bəs bu savaĢı millətçilik saymaq olarmı? "Yox, o, 

sosialist hərəkatının tərkib hissəsidir". Bax, bu yanaĢma səhvdir - Moskva, əlbəttə, onu 

mənimsəmək istəyir. Ġndiki demokratlar bunu düĢünə bilmirlər.  



Milli azadlıq hərəkatı demokratik hərəkatın tərkib hissəsidir. Biz deyirik ki, Səttar xan 

hərəkatında demokratik prinsiplər var? Niyə? Nəydi Səttar xanda demokratizm? Bir 

mübarizədə xalq kütləsi iĢtirak edirsə o, demokratik xarakter daĢıyır, yox, yuxarıdan hərbi 

çevriliĢ baĢ verirsə orada demokratiyadan danıĢmaq olmaz. Azərbaycanda gedən hərəkatların 

hamısı bu baxımdan demokratikdir - Səttar xan da, Məmmədəmin də, Xiyabani də, PiĢəvəri 

də demokratik xalq çıxıĢlarının yönəldiciləri olublar. Çünki onlar məhz xalqın gücüylə, onun 

vuruĢması hesabına hakimiyyət yaradıblar. Pinoçetin hakimiyyətisə demokratik sayıla bilməz, 

çünki o, hərbi çevriliĢ edərək hakimiyyəti dəyiĢdirib.  

ÇağdaĢ dünyanın demokratik mübarizəsi ümumbəĢəri demokratik dəyərlərin dövlət 

quruluĢunda və onun qanunlarında əks etdirilməsi uğrundadır. Məsələn, konstitusiyada qəbul 

edirsən ki, ölkədə yaĢayan baĢqa xalqlara ögey münasibət bəsləmək olmaz - azsaylı xalqların 

hüquqları əsas xalqın hüquqlarıyla eynidir; baĢqa sözlə, bütün vətəndaĢların hüquqları 

eynidir. Deməli, dövlət vahid vətəndaĢ hüququnu təmin etməyi öhdəsinə götürür - onun 

bütün vətəndaĢları millətindən, dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlara 

malikdir. Artıq bu, demokratiyadır. Ancaq təsəvvür edək ki, demokratik hərəkatın bir hissəsi 

olan milli azadlıq hərəkatı baĢ verir, sən hakimiyyətə gəlirsən və qanun qoyursan ki, bundan 

sonra ölkədə bir hakim xalq var, o da türklərdir, hamı onlara tabe olmalıdır, çünki baĢqaları 

ikinci sortdur. Bu, artıq demokratiyadan qaçmaq və çağdaĢ dünyanın tələblərinə qabalıqla 

arxa çevirməkdir.  

LiberallaĢdırma’sa ikinci mərhələdir. O, çox mürəkkəb ictimai prosesdir. Milli azadlıq 

hərəkatında xalq iĢtirak edir. Hər Ģey onun gücüylə və onun arzusuna uyğun yönəldilirsə bu, 

nəticədə güclü totalitarizmə də aparıb çıxara bilər - xalq öz azadlığını əldə edib yerdə 

qalanları əzmək istəyər, çalıĢar ki, ölkədəki hər Ģey məhz onun olsun, bütün əcnəbilər 

ölkədən çıxarılsın. Bəs liberalizm nə deyir? O, fərdin hüququnu müdafiə etdiyi üçün deyir ki, 

bura bax, ay xalq, sən çox Ģey arzu edirsən.  

-Deməli, liberalizm fərdin hüququnu cəmiyyətin mənafeyindən üstün tutur. 

-Cəmiyyətin marağı budur ki, tutalım, ermənilər ölkədən çıxsın, ruslar ölkədən çıxsın. Nəyə 

görə? Marağı var - ermənilər, ruslar çıxacaq, evləri ona qalacaq. Onlar çıxacaq, iĢ yerləri, yəni 

əsas xalqın iĢi çoxalacaq. Bu Ģərt daxilində də xalq sürətlə qalxa, inkiĢaf edə bilər, ancaq 

sonradan ölkədə ya faĢizm yaranacaq, ya da diktatura, adı da belə olacaq: "totalitar xalq 

diktaturası". Bunun qarĢısını almaqçün fərdin hüququnu təmin etməyi irəli sürüsən ki, ölkənin 

bütün vətəndaĢları eyni hüquqlara malikdir və hər bir vətəndaĢın hüququ toxunulmazdır. 

Məsələ bitdi! Burada liberalizm imkan vermir ki, daha totalitarizmə, diktaturaya keçid olsun. 

Buna görə də milli azadlıq hərəkatı dəstəklənməli və millətin mövqeyi hökmən müdafiə 

olunmalıdır, amma bu, fərdin hüququnun tapdalanması hesabına ola bilməz!  

Belə bir vəziyyəti təsəvvür edək. Kiçik, ancaq bütöv bir toplum olan ailədə ata özünün 

mövqeyindən sui-istifadə edərək uĢağı axĢamadək iĢlədir, özüsə evdə oturub səhərdən 

axĢama televizora baxır. Hüququ tapdalanan uĢaq nə vaxtsa dözməyərək ya o amansız ataya 

qarĢı üsyan edəcək, ya da haqsızlığa dözməyərək evdən gedəcək, nəhayət, ailənin özü də 

dağılacaq. Deməli, fərdin hüququ hökmən qorunmalıdır ki, bütövlükdə cəmiyyətin 

möhkəmliyi, sabitliyi təmin edilsin. 



-Həmin ailə dağılmasa da onun tərbiyəsinin pozulacağı qaçılmazdır. 

-Orada hər Ģey pozulur, hər Ģey dağılır. Bu ailə artıq Ģikəstdir. Ancaq bütün üzvlərinin 

hüquqları qorunub saxlanılan ailəsə sağlam qüvvəyə çevriləcək. Fikrim hara gəlir çıxır? 

Cəmiyyət nəyin üstündə dayanmalıdır? 

Mən fikirləĢirəm ki, cəmiyyət 3 ünsürün üstündə dayanır: birincisi, fərdin üstündə; ikincisi, 

ailənin üstündə; üçüncüsü, xalqın üstündə. Fərdin üstündə quranda liberalizm olur - daha 

sərbəst, daha müstəqil. Ailənin üstündə quranda artıq cəmiyyətin üstündə qurmaq sayılır.  

Amerika cəmiyyəti bu saat nəyin üstündədir? Əsasən ailənin (özək ailədir) və cəmiyyətlərin. 

Amerikada yüz minlərcə cəmiyyət var: Ģikəstlər cəmiyyəti, çoxgülənlər cəmiyyəti, 

küçədəyatanlar cəmiyyəti, itsevərlər cəmiyyəti və s. Ölkəni onlar saxlayır; dövlətin çox Ģeydən 

xəbəri yoxdur, o, çox Ģeyə qarıĢmır. Axı müxtəlif elmi-mədəni-idman tədbirlərinin 

keçirilməsinin, itlərə baxılmasının qayğısını niyə məhz dövlət çəkməlidir? Uyğun cəmiyyətlər 

var, bununla da onlar məĢğul olurlar.  

Mənə elə gəlir ki, ortaq bir özək var - o nə fərddir, nə xalq, nə də dövlət və hər Ģey də onun 

üstündədir.  

Məni Azərbaycanın bugünkü taleyi, bugünkü həyatı baxımından ailə və cəmiyyətlər daha çox 

maraqlandırır. Cəmiyyət və dövlət bu cür orta çəkili toplumların üzərində qurulur. Doğrudur, 

bunu bütün cəmiyyətlərə Ģamil etmək olmaz. Məsələn, Fransada cəmiyyət ailədən daha çox 

fərdin üstündə qurulub. Amerikada çoxuĢaqlılıq qaydadır (o, ailəni saxlayır), Fransayasa bu 

hal yaddır - orada çoxuĢaqlı ailələrə nadir rast gəlinir.  

-Fransızlar Ģəxsi azadlıqlarını saxlamağa daha çox üstünlük verirlər.  

-Bəli. Elə buna görə də Fransada ailə o qədər güclü deyil, çünki qadın istədiyi vaxt boĢana, 

çıxıb gedə bilər, baĢqasıyla evlənə, yaxud gəzə bilər, çünki o, azaddır.  

Bax, liberalizmin bu cəhəti də var (əlbəttə, onun hökmən əxlaqsızlıqla nəticələndiyini 

söyləmək yanlıĢ olardı) - o, bir növ, anarxizmə yuvarlanmaqda olan həddən artıq müstəqillik 

deməkdir. 

-Azərbaycan xalqının da öz milli maraqları var. Ġstər demokratiyanı, istərsə də liberalizmi o, 

bu maraqlarına uyğunlaĢdıraraq özünəməxsus Azərbaycan demokratiyası, Azərbaycan 

liberalizmi tipini taparaq yarada bilər və mənə elə gəlir ki, yaratmalıdır da. 

-Buna görə də deyirik ki, Avropadan çağdaĢlığı mənimsəyəndə demokratiyanı, liberalizmi kor-

koranə götürməməliyik. Bunlar xalqın mənəviyyatından, əxlaqından, milli mentalitetindən və 

törəsindən keçirilərək tətbiq olunmalıdır ki, həmin dəyərlərlə ziddiyyətə girərək onları 

dağıtmasın, uçurmasın.  

Bir misal çəkim. Mən islamın Afrikada yayılmasını öyrənirdim. Gördüm ki, onun Afrikada 

yayılmasında heç bir zor olmayıb. Bəs islam birdən-birə bütün Afrika boyunca necə yayıldı? 



MüĢahidə etdim ki, qonĢu tayfalar bir-birinə baxaraq islamı sürətlə götürüblər. Ancaq maraqlı 

cəhət burasındadır ki, onlara xristian dini də təbliğ edilsə də buna heç əhəmiyyət 

verməyiblər.  

Nə isə, qəribə vəziyyət yaranmıĢdı və onun səbəbini öyrənmək istəyirdim. Nəhayət, 

aydınlaĢdırdım və çox incə bir məqamla qarĢılaĢdım - sən demə, 400 min nəfərlik bir tayfanın 

bir baĢçısı var və o, tayfadakı bütün qadınların kiĢisidir; istədiyi qadınla istədiyi vaxt yaĢayar 

və heç kim də ona bir söz deyə bilməz. Qız ərə getməzdən qabaq bir-iki gün tayfa baĢçıyla 

yaĢamalı, ərə yalnız bundan sonra getməlidir. Zaman keçdikcə cəmiyyətin bir hissəsi bu 

qanunu bəyənmir, ancaq tayfanın iradəsinə qarĢı da çıxa bilmir. Həmin narazı tayfa üzvləri 

görürlər ki, islamda hərə öz ailəsinin sahibidir, heç kəs onun ailə məsələlərinə zorakı müdaxilə 

edə bilməz, buna görə də onlar böyük həvəslə müsəlman olurlar. Bundan sonra daha tayfa 

baĢçısı onların ailəsinə toxuna bilmir. Elə bu üzdən də islamın kütləvi qəbulu baĢçının 

avtoritarizmini, diktaturasını sındırır. Ġslamı qəbul etməklə tayfa onun ailəyə təcavüzündən 

qurtulur. Deməli, islam ailə tipi mürtəce, diktator Afrika tayfa tipini dağıtmaqda mütərəqqi rol 

oynayır. 

-Ailə xristianlıqda da qorunur, bəs onları niyə məhz müsəlman ailəsi cəlb edib?  

-Axı müsəlmanlıqda kiĢi həm də evin hakimidir, xristianlıqdasa kiĢi hakim deyil, ailədə 

bərabərlik, müstəqillik var. Ġslamda kiĢinin hüququ qadından yüksəkdir.  

Ġranda atəĢpərəstlik çağında bəzən bir məbəddə 11-12 min qadın saxlanılırdı və onlar heç 

kimə ərə getmirdi (məbəd arvadlarıydı bunlar). Ən gözəl qız Hörmüzə qurban verilərək 

yandırılırdı. (Cəfər Cabbarlının "Od gəlini"ni yəqin ki, yaxĢı xatırlayırsınız...).  

Tarixçilər yazır ki, məbədə toplanmıĢ qadınlarla evlənmək mümkün olmadığına görə oğlanlar 

qız tapmır, evlənməkçün yad ölkələrə gedirdilər. Elə ki islam dini gəldi, Ġranı tezliklə bu sosial 

bəladan qurtardı. Ġslamın burada qəbulunda bu amilin də müəyyən rolu olub. Çində də 

islamın geniĢ yayılmasına ailə amili mühüm təsir göstərib. 

Çində hansısa inancdan, mifdən qalma bir adət var - qız uĢağı doğularkən onun ayaq 

barmaqlarını bağlayırlar ayağının altına və o gəzə bilmir, yeriyəndə axsayır (guya bu zaman 

o, qaz kimi gözəl yeriyir). Onun barmaqlarını yalnız qız böyüyəndə açırlar, bu zamansa ayaq 

da əslində Ģikəst olur. Ġslam gələn kimi bunu qadağan edir. Qız uĢaqlarının yarımĢikəst 

olmaması üçün camaat baĢlayır islamı qəbul etməyə. 

-Uyğurlardan baĢqa, əsl çinlilərdən də müsəlman olan var? 

-Əlbəttə. Çinin cənubunda, Tayvanda 5-6 müsəlman taciri yurd salıb, evlənib. Çinlilər 

görüblər ki, bunların mükəmməl ailə qayda-qanunları var. Bundan sonra da islam Çinin cənub 

əyalətlərində yayılmağa baĢlayıb.  

Ancaq həmin ölkədə islamın bəyənilməsinin ikinci mühüm amili də olub. Çində ticarət ancaq 

müəyyən adamlara məxsusdur - onunla hamı məĢğul ola bilməz. Ġslamdasa var ki, ticarət 



Allahın bəyəndiyi peĢələrdən biridir. Ġslamı qəbul edən çinliyə daha dəymirlər, o da ticarətini 

edir.  

Yəni ailə bütün bir cəmiyyəti qura və bütün bir cəmiyyəti dağıda bilər (əlbəttə, söhbət tək-tək 

ailələrdən getmir). Biz havayı demirik ki, ailə dövlətin kiçik tipidir - bir ailə bir dövlət 

deməkdir. Ailə bir nüvədir və bu nüvəni təĢkil etməkdən çox Ģey asılıdır - onunla çox Ģey qura 

bilərsən. 

-Bəy, yeri gəldiyinə və çağdaĢlıq problemiylə bağlı olduğuna görə bir sual vermək istəyirəm. 

Bizdə indiyədək belə bir təsəvvür vardı ki, Avropa dövlətləri tam demokratikdir, onlar dinlər 

arasında fərq qoymur - təki sən demokrat ol, ancaq hansı dinə inanırsansa inan. Xristian 

Avropa Birliyinin müsəlman Türkiyəni öz sıralarına qəbul etməməsi bunun, sən demə, 

sadəlövh düĢüncələr olduğunu göstərdi və Türkiyənin özündə də demokratiyaya inamı 

müəyyən qədər sarsıtdı, orada islamçı qüvvələrin güclənməsinə səbəb oldu. Bu dini ayrı-

seçkiliyin təsiri hətta Azərbaycanda da yetərincə hiss edildi. Sizcə, Avropa Birliyinin Türkiyəyə 

belə ögey münasibəti baĢqa hansı amillərlə izah edilə bilər? 

-Türkiyədə demokratik dəyərlər Azərbaycanla müqayisədə ölçüyəgəlməz dərəcədə inkiĢaf 

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; axı Avropa Birliyi tələb edir ki, dörd hakimiyyətin (bura mətbuatı da daxil 

edirik) dördü də müstəqil olmalıdır. Təəssüf ki, Türkiyədə istər qanunverici, istər icraedici, 

istər məhkəmə hakimiyyətləri, istərsə də mətbuat Avropa standartlarına tam 

uyğunlaĢdırılmayıb.  

Demokratiyanın özülü sayılan hakimiyyətlərin dəqiq bölgüsü məsələsi birbaĢa insan 

hüquqlarıyla bağlıdır. Buna əməl edilməməsi hökmən ölkədə demokratiyanın pozulmasıyla 

nəticələnməlidir. Məsələn, Avropada uzaqbaĢı bir, ya iki jurnalist həbsxanaya düĢə bilər, 

ancaq Türkiyədə onlarca jurnalist dustaqdır. Yaxud Türkiyədə məhkəmədən qabaq cəza 

vermə hallarının olması heç kəsə sirr deyil. Buradakı həbsxanalar da Avropa tələblərinə uyğun 

gəlmir. Bunlar ciddi Ģərtlərdir. Avropa Birliyinə girmək insan haqlarını yüksək səviyyədə 

qorumağı bacarmaq deməkdir. Mən inanıram ki, Avropa Birliyiylə əlaqələr Türkiyədə 

demokratiyanın daha da inkiĢafına müsbət təsir göstərəcək. Fikrimcə, Türkiyə nə qədər süni 

və təbii əngəllərlə qarĢılaĢsa da bu yolla getməli və ondan imtina etməməlidir.  

Ancaq bir Ģeyi də boynumuza almalıyıq ki, Türkiyənin xarici siyasəti, diplomatiyası zəifdir - 

onun Xarici ĠĢlər Nazirliyi bu məsələylə də bağlı zəif iĢləyib. XĠN gərək Avropa dövlətləriylə 

ayrı-ayrılıqda danıĢaydı, onlardakı Türkiyə haqqında yanlıĢ təsəvvürlərü dağıdaydı, sübut 

edəydi ki, bizdəki problemlərə bütün Avropa dövlətlərində də az, ya çox dərəcə rast gəlmək 

mümkündür. XĠN gərək Fransada, Almaniyada, baĢqa Avropa ölkələrində müxtəlif məzmunlu 

təbliğat yığıncaqları keçirəydi, məhkəmə disputları təĢkil edəydi, Türkiyənin məhkəmə 

orqanlarının ədalətinə Avropanı inandıraydı. Bir çox Ģeyləri Avropada hökmən təbliğ etmək 

lazımdır, ancaq, təəssüf ki, XĠN-nin bu sahədə fəaliyyəti çox süstdür. Mən bu sözləri 

Türkiyənin özündə də demiĢəm, bildirmiĢəm ki, bu ölkənin dıĢ siyasəti diĢsizdir - nazirliyin 

baĢçıları ilk vaxtlar bir qədər fəallaĢırlar, sonra yenə süstləĢirlər.  



Çox qəribədir ki, Türkiyə hətta Avropadakı türk cəmiyyətləriylə də yaxĢı münasibətlər qura 

bilmir - onlar baĢlı-baĢına buraxılıb, halbuki Fransa, Almaniya, Ġngiltərə və baĢqa ölkələrdə 

yaĢayan minlərcə Türkiyə vətəndaĢı öz ana yurdundan ötrü ürəkdən yanırlar və çox Ģey 

bacararlar. 

"Azərbaycan əhalisinin bir bölümü - quzeylilər çağdaĢ Avropa təfəkkürlü 

olduqlarına görə islam dinini məhz bu təfəkkürlə mənimsəyəcək" 

-Bəy, ilk demokratik dövlətimiz - Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulanda ölkəmizdə dindarlıq 

indikindən daha güclüydü, çünki onda əsl müsəlman dövlətiydi. Sonralar Sovet hakimiyyəti 

bütün mövcudluğu boyunca islam dininə olduqca ağır zərbələr vurdu - məscidlər uçuruldu, 

dağıdıldı, dini bayram və mərasimlər yasaqlandı, Mübariz Allahsızlar Ġttifaqı, Azərbaycan 

Yazıçılar Ġttifaqı və b. təĢkilatlar vasitəsilə kommunistlər allahsızlığı kütləvi surətdə yaydılar, 

əhalinin əksəriyyəti ateist oldu. Ona görə də təbii ki, islama Cümhuriyyət dövründəki 

münasibətlə bugünkü münasibət və islamın hər iki dövrdə cəmiyyət həyatındakı rolu arasında 

ciddi fərqlər ortaya çıxıb. Ġstərdim ki, Siz bugünümüzün Azərbaycanında islamın 

əhəmiyyətindən danıĢaydınız. 

-Öncə onu deyək ki, dünyada 3-4 din daha çox yayılaraq dünya dini sayılır. Daha çox xalqları 

əhatə edənsə onlardan üçüdür: islam, xristianlıq, buddizm (bütpərəstlik). Xristianlar bir 

milyard nəfərdən çoxdur. Müsəlmanların da sayı bir milyardı aĢır. Buddistlər (bütpərəstlər) 

700-800 milyon həndəvərindədir. Qədim və nüfuzlu dinlər içərisində yəhudilik (iudaizm) geniĢ 

nüfuz qazanıb, ancaq o, pərəstiĢkarlarının sayına görə sadaladığımız üç dindən çox geridə 

qalır.  

Ġslam dini ən sonuncu, deməli, ən yeni dindir. Lev Tolstoyun sözləriylə desək, bütün 

dinlərdən sonra yarandığına görə onlarda mütərəqqi nə varsa hamısını mənimsəmiĢ islam 

bütün dinlərin ən irəli getmiĢi sayılır.  

Ümumiyyətlə, dinə iki baxıĢ var. Dini baxımdan burada Tanrı sistemi, mələklər sistemi var. 

Sonra Tanrı, mələklər, insanlar, yer və göy əlaqələndirilir. Biruni deyirdi ki, hindlilərdə dini 

təsəvvür o qədər zəif inkiĢaf edib ki, Tanrını səkkiz əlli insan sayırdılar, yəni onlar Allahı 

insanın bir qədər mürəkkəb forması kimi düĢünür, bundan o tərəfə təsəvvür edə bilmirdilər. 

-Deməli, insanın iki əli varsa ondan güclü olan Allahın əlləri onunkundan dəfələrlə çox 

olmalıdır... 

-Hə, buna görə də onun səkkiz əli olduğunu, həm də yaxĢı rəqs etdiyini düĢünürdülər. 

Hindistan mədəniyyətində rəqs çox böyük yer tutur. Hindlilər belə hesab edir ki, dünyada ən 

gözəl rəqsi bilən də, bacaran da Allahdır. Sistem onun üzərində qurulur.  

Yaxud xristianlığı götürək. Burada təkallahlılıqdır, amma müxtəlif məzhəblərində üçallahlılıq 

da var. Bu dində aparıcı qüvvə Allahdır, Ġsadır, amma bir də görürsən Ġsa da iki cür 

düĢünülür: həm ruh, həm insan kimi. Xristianlıqda üçlük var: Ata Ġsa, Məryəm və bir də oğul. 

-Bəy, Siz dini fəlsəfədən və ya fəlsəfəni dindən ayırırsınız? 



-Hə, bunlar ayrı-ayrı baxıĢlardır. Dinin özünün də fəlsəfəsi var. Dinin öz məntiqi var, 

fəlsəfəninsə baĢqa məntiqi var. Fəlsəfənin məntiqiylə dinin məntiqi tutmur. Bu haqda 

istəyirsinizsə Qəzzalinin "Ehyayi-ülumiddin"inə baxın. 

Ġmam Qəzzalinin Farabiyə, Ġbn Sinaya qarĢı yazdığı kitab "Ehyayi-ülumiddin" ("Din elmlərinin 

dirilməsi") adlanır. O, opponentlərinə üz tutaraq deyir ki, mən din elmlərini yenidən 

dirçəltdim, yəni bildirir ki, sizin məntiqlə dinin məntiqi tutmur - Tanrı məntiqi kəlamla gedir. 

Ġslam dininin məntiqi kəlamın üstündə qurulub, onun fəlsəfəsi kəlamdır. Kəlam elmi islamın 

fəlsəfəsidir. Amma o da daha çox qədim dünya fəlsəfəsinə - ġumer, Akkad, Misir, yunan 

fəlsəfələrinə dayanan fəlsəfə sistemidir.  

-Bunu mən öyrənmək istəyən bir adam kimi soruĢuram: Ġbn Sina deyir ki, əgər Allahın 

yerində mən olsaydım mən də dünyanı məhz bu cür yaradardım. Ġbn Sina islam dinini də son 

dərəcə incəliklə bilən dahi alimdir, Ġmam Qəzzali də eləcə. Bəs bunların məntiqi niyə bir-birinə 

qarĢıdır, yaxud onlar harada toqquĢur? 

-Bir var böyük Tanrı məntiqi. Metafizik idrakın məntiqiylə fiziki idrakın məntiqi ayrıdır. Fizikanı 

dərk etməkçün əĢyanın təbiətini bilməlisən; bilməsən - olmaz. ƏĢyanın təbiətini 

öyrənməkdəsə dini məntiqdən istifadə çətin olur - əĢyanın öz məntiqi var. Məsələn, deyək ki, 

təsadüfləri qəbul etməyən insanlar var. Din də təsadüfü qəbul etmir - hər Ģey zərurətdir, 

Tanrı yaradıb. Məsələn, ev uçdu - Tanrı edir, sel gəldi - Tanrı edir; hər Ģey Tanrıdandır. Din 

budur.  

-Tale? 

-Yox, tale yox, Tanrı. 

-Tale Allahın yazısı deyilmi? 

-Taleyi də Tanrı həll edir, hər Ģeyi Tanrı həll edir. Burada baĢqa məntiq ola bilməz. Amma 

fəlsəfəsə zərurətlə bərabər təsadüfü də qəbul edir. Təsadüf varsa bəs kiminkidir? Din deyir ki, 

dinindir. Amma fəlsəfə deyir ki, yox, o, əĢyanın öz təbiətindədir - insanın özü öz taleyini həll 

edir. Dində də var ki, insan faili-muxtardır. Bu da dinin məntiqidir - sənə ağıl vermiĢəm ki, 

bunu elə.  

Demək, tarixdə uzun müddət dinlə fəlsəfə mübahisə aparır, özü də, mövqelərini bəzən 

möhkəm saxlayırlar. Filosofların böyük hissəsi materialistdir, niyə?  

Filosof Farabi - bu nəhəng dahi təmiz müsəlmandır. Ġbn Sina onun kitablarının, əsərlərinin 

Ģagirdidir. Bəs Farabi bu məsələni nə cür həll edir? Onun haqqında dünya filosofları, 

tədqiqatçıları deyirlər ki, o, eklektikdir. Nədir eklektik? Yəni dünyanı bütövlükdə götürən. O, 

dini də, dünyanı da bütövlükdə götürür. Farabi çox qəribə filosofdur.  

Demək, Aristotellə Platon dünya idrakı məsələlərində mübahisə aparırlar, ayrı-ayrı 

mövqelərdə dayanırlar. Ona görə də materialistlər bəzən Aristoteli peripatetik fəlsəfənin 

əsasını qoyan, yəni materializmə tərəf çəkən filosof adlandırırlar. Platonusa daha çox idealist 



sayırlar. Platon da böyükdür, nəhəngdir; bu, baĢqa məsələdir. Uzun müddət alimlər arasında 

dava gedib ki, Aristotel düz deyib, yoxsa Platon? Doğrudur, Aristotel Platonun Ģagirdidir, 

amma Aristotel fəlsəfədə böyük, yeni bir sistem yaradıb - daha çox elmə və məntiqə dayanan 

sistem və bu sistem də yürüyüb gedib. Platonun sistemi dağınıqdır, amma Aristotelin sistemi 

təlimə yeriyir; onu təlim etmək, təlimlə qavramaq olur. O, güclü bir təlim sistemi də düzəldib. 

Təlimi əsas götürən Aristotel deyib: elisteme, elisteme ənd elisteme - təlim, təlim, yenə də 

təlim. Sonradan bu ifadə geniĢ yayılıb.  

-Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. 

-Bəli, bu, Aristotelin fikridir. Onun təlimini də "Aristotel təlimi", yəni Aristotel sistemi 

adlandırırlar. Aristoteldə din yoxdur - din məsələsi metafizik anlayıĢdadır. O, dinləri əsas 

götürmür.  

-Təbiəti götürür. 

-Təbiəti və metafizikanı - fizikanı və metafizikanı. Metafizikada Allah yaradıcı qüvvədir, amma 

dinlərdə təsəvvür edilən Allah deyil. Bir Ģey var - yaradan. Onun adı nədir? Aristotel onun 

adını tapa bilməyib (ancaq "Allah", "Tanrı" da adlandırmayıb), qoyub "metatafizika", yəni 

"fizikadan o yana". 

-Metafizika. 

-Yox, biz ona "metafizika" deyirik, əslində "metatafizika"dır. Yəni fizikadan o tərəfdəki Ģey, 

varlıq. O da varlıq deyil ha - mücərrəd bir Ģeydir, nə düĢünürsən - düĢün. Onun adını nə 

istəsən qoya bilərsən - "Allah" qoy, "Tanrı" qoy, istəyirsən "Boq" qoy. Ġstəyirsən onu "Güc" 

elə. 

Farabi fəlsəfəyə gələndəsə artıq islam dini dünya diniydi. O gələndə daha Allah deyilirdi. Sufi 

ədəbiyyatında, sufi məkanında da bu cürdür - biz fiziki ruhlarıq, Tanrı da bir ruhdur; onun nə 

ölçüsü, nə çəkisi, nə də sifəti var, danıĢır da, bu kiçik ruhlarsa ona qayıtmalıdır. Deməli, 

Farabi tapmalıdır ki, "fizikadan o tərəfdəki Ģey" nədir? O, islama uyğun cavab verməlidir. Və 

çox maraqlı, qəribə cavab alınır: Tanrı varlığı yaratmayıb, varlıq Tanrıdan yaranıb. 

-Bunu Farabi deyir? 

-Bəli.  

Demək, varlığın Tanrıdan yaranmasına ilkin təkanı Tanrı verir; varlığın özü də buna hazırdır. 

Ġndi yaranıĢın, törəniĢin qaynağına, mənbəyinə ad tapmaq lazımdır. Ad belə qoyulub: ilkin 

mövcudluq Tanrıdır, varlıq ikincidir. Farabi fəlsəfəylə islam dinini barıĢdırır, yəni islama qarĢı 

da deyil, fəlsəfəyə qarĢı da. Platon daha çox idealizmin üstünə gedir, Aristotelsə idealizmdən 

daha çox qaçır, bunlar çoxlu mübahisə aparırlar. Bəs Farabi neyləyir? O götürüb ikisini də 

birləĢdirir, deyir ki, Platon da düz deyir, Aristotel də, ancaq burası var ki, onlar ayrı-ayrı 

dillərdə danıĢırlar, həyata baxıĢları müxtəlifdir. Buna baxmayaraq, ikisinin də düĢüncələrinin 



kökü yenə gedib çıxır metafizikaya, yəni yaradıcı qüvvəyə; sadəcə olaraq, onun mahiyyətini 

fərqli izah edirlər. 

Farabi Platonla Aristoteli birləĢdirərkən onların hər birinin səhvlərini də müəyyənləĢdirib. Ġndi 

təsəvvür edin ki, o nə qədər nəhəng bir iĢ görüb - Platonla Aristoteli ayrı-ayrılıqda təhlil 

edəsən, onların ziddiyyətlərini qoyasan ortaya və vahidlik nöqtələrini, yəni idealizmlə 

materializmin kökünü tapasan! Çox qəribədir ki, dünyanın bir çox böyük filosofları iddia edir 

ki, materializm və idealizm insanların görüĢlərinə görədir. 

-Yəni onları insan özü yaradıb? 

-Yox, insanlar özü təbiəti, varlığı, Allahı dərk etməkdə biri materialist, biri idealist baxımdan 

düĢünür. Amma düĢüncələrin kökü yenə eynidir - gedib bir yerdə dayanır.  

Deməli, Farabi din və fəlsəfə sistemlərini birləĢdirir, ikinci təlim yazır. Aristotelinki birinci 

təlimdir, Farabininki olur ikinci təlim. IX əsrdən sonrakı fəlsəfədə Aristotelinki "Təlimül-əvvəl" 

("Birinci təlim") adlandırılır, Farabininkinə "Təlimüs-sani" ("Ġkinci təlim") deyilir. Buna görə də 

fəlsəfədə Aristoteli "müəllimül-əvvəl", Farabini "müəllimüs-sani" adlandırırlar.  

Bu iki adam fəlsəfədə min illər yaĢayır. 

-Ġslam aləmində Farabi fəlsəfəsinə qarĢı çıxanlar varmı? 

-Demək olar ki, yox. Ġmam Qəzzali Farabiyə azca toxunub. Ġbn Sina da Aristotellə Farabidən 

daha çox uzaqlaĢıb. Çünki Ġbn Sina təbiət elmlərini daha incəliklə bildiyinə görə 

dünyagörüĢünü təbiət elmləri üstündə qurur. Sonralarsa çox qəribə hadisə baĢ verir - 

Nəsirəddin Tusi böyük ilahiyyatĢünas olduğuna baxmayaraq Ġmam Qəzzaliyə qarĢı çıxır və 

filosofları müdafiə edir, Ġmam Qəzzalinin bilmədiyi yerləri aĢkarlayır. Tusinin Qəzzalini tənqid 

etdiyi əsərinin adı belədir: "Təfavütül-fəlasəfə" ("Fəlsəfənin ziddiyyətləri, ayrılıqları", yaxud 

"Fəlsəfənin ziddiyyətlərinin tənqidi"). 

-Qəzzali ərəbdir? 

-O, Tusda doğulub, kimliyini bilmək olmaz.  

-Ancaq Farabi türkdür. 

-Adı Məhəmməddir. Tarxan oğludur. Ulu babasının da adı Tarxandır. Farab Ģəhərindəndir, 

təxəllüsü "Türk"dür. Beləliklə, onun tam adı belədir: Məhəmməd ibn Tarxan əl-Farabi ət-

Türki.  

-Ġbn Sina da türkdür. 

-Doğrudur.  



Deməli, Nəsirəddin Tusi sonradan Qəzzaliyə qarĢı ikinci əsər də yazaraq adını qoyub 

"Təfavütüt-təfavüt" ("Tənqidin tənqidi"). Qəzzali filosofları tənqid edir, Tusi də tənqidə 

tənqidlə cavab verir.  

Üstündən 200 il, ya nə qədərsə vaxt keçir (dəqiq yadımda deyil), Osmanlı imperiyasında bu 

məsələyə bir də baxırlar ki, görək Farabi düz deyib, Qəzzali, yoxsa Tusi? "Təfavütüt-təfavüt" 

əsərini baxmaqçün iki alimə verirlər. Tusinin nəvəsi babasının əleyhinə çıxır, obiri alimsə 

Tusini müdafiə edir. Təzada baxın ha - Tusinin nəslindən olan deyir ki, babam düz yazmayıb. 

-Əsəri öz babasının yazdığını bilirmiĢ? 

-BilirmiĢ. 

-Həmin nəvənin adı yadınızda deyil ki? 

-Ġndi yadımda deyil, sonra dəqiqləĢdirərəm.  

Bəli, iki tərəf, iki qanad arasında mübahisə gedir, hərə öz fikrində qalır. Bu mübahisənin 

üstünə yüz illər boyunca yenidən qayıdır, yenidən müzakirə edirdilər.  

Bu nəyə görəydi? Mübahisə gedir ki, dünya necə dərk edilsin. Ġnsanlar çağdaĢlaĢırlar, elm 

artır, yeni aĢkarlanmıĢ faktları insan təfəkkürünə necə uyğunlaĢdırmaq problemi ortaya çıxır. 

Ġkinci bir xətt də yanaĢı yüksəlir - astronomiya.  

Yunan dünyagörüĢündən gəlir ki, Yer tərpənmir, hər Ģey (GünəĢ, Ay, ulduzlar) onun ətrafında 

fırlanır. Bu, geosentrizmdir, yəni Yer mərkəz götürülür. Din də Yerin tərpənmədiyini deyir. 

Amma islam dinində - Qur’an’da belə bir ifadə keçir: mənim yaratdıqlarımın hamısı üzür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIRMA 

"Gecəni və gündüzü də, GünəĢi və Ayı da yaradan O'dur. Onların [həmçinin ulduzların] hər 

biri səmada üzür" (Qur'an, "Ənbiya" surəsi: 33). 

Buradan çıxıĢ edəndə, demək, Yer də üzür. Ancaq Qur’an’da bir yer də var ki, Tanrı Yeri 

tərpənməz, qalanlarısa onun ətrafında fırlanan, üzən yaratdı. Gərək buna cavab verəsən.  

Yunan elmində də GünəĢin mərkəz olduğu bəzən deyilirmiĢ, ancaq bu fikir - heliosentrizm 

geniĢ yayılmayıb. Burada dünyanın elm meydanına çıxır dahi türk alimi Biruni. O, 

müĢahidələri nəticəsində ilk dəfə qəti Ģəkildə deyir ki, Yer hərəkət edir, onun ölçüsü də var, 

yumrudur və GünəĢ mərkəzdir.  

Biruni bu çox doğru fikrə gəlir ki, Yerin, yaxud GünəĢin mərkəz götürülməsi elmə heç bir xələl 

yetirmir, bunun üstündə mübahisə etməyin mənası yoxdur. Biruni nəyi tapmıĢdı - zaman və 

məkan bütövlüyünü! Zaman və məkanı vəhdətdə götürəndə nəyin mərkəzdə olması fərq 

etmir.  

Xristian dini deyir ki, Yer tərpənmir, Qaliley deyir ki, Yer tərpənir. Tutub onu verdilər 

inkvizisiyaya, zorla dedirtdilər ki, Yer tərpənmir. Çıxanda ayağını vurdu yerə, dedi ki, hər 

halda, Yer tərpənir. Koperniksə GünəĢin mərkəz olduğunu yazanda dedilər ki, çox böyük kəĢf 

edib, astronomiyada inqilab yaradıb.  

Sonra gəlib çıxıldı EynĢteynə. O, nisbilik nəzəriyyəsini iĢləyəndə, zaman və məkanı bütöv 

götürəndə dedi ki, Yer tərpənmir, Kopernik də kəĢf-zad etməyib, bunun elmə heç bir dəxli 

yoxdur - istəyirsən Yeri mərkəz götür, istəyirsən GünəĢi; Yerdə oturub hər Ģeyi öyrənmək 

olar. Bu zaman xristian dini ayağa qalxdı ki, EynĢteyn Yerin tərpənmədiyini sübut etdi, 

demək, xristian dininin dediyini təsdiqlədi. Bunda EynĢteyn məktub yazdı ki, yox, elə deyil - 

Yer tərpənir, amma Yeri tərpənməz götürməkdən elmə zərər gəlməz. Deməli, EynĢteyn gəlib 

çıxdı neçə yüz illər öncə Biruni deyənin üstünə!  

EynĢteyn nisbilik nəzəriyyəsini hazırlayanda görüb ki, çox Ģeylər səhv çıxır. Təzədən gedib 

Nyutonu öyrənərək bir az da düzəldib. Sonra Qalileyi öyrənib; onun da bütün sistemi ġərq 

təfəkkürü üstündə qurulub, çünki Avropada ilkin olaraq Ġtaliya ġərq elmini özündə toplamıĢdı.  

Sual çıxa bilər ki, niyə bunu Ġngiltərədə tapmadılar, Ġtaliyada tapdılar? Çünki o zaman Ġtaliya 

ġərq mədəniyyətini Avropaya daĢıyırdı. Nəsirəddin Tusinin "Təhriri-Üqlidis" əsərini də orada 

çap etmiĢdilər. Bu əsərdə Tusi Evklidin (müsəlman ġərqində o, Üqlidis adlanırdı) əleyhinə 

çıxırdı. Paralel xətlər nəzəriyyəsinin ünsürləri həndəsədə Tusidən qabaq da (məsələn, 

Evkliddə) səslənirdi, ancaq onu nəzəriyyə halına salan məhz Tusi oldu.  

Nəysə, Biruninin gəldiyi nəticələri Avropa da mənimsədi.  

Biz niyə çaĢırıq? Ağlın çox dərin qatlarına gedəndə elə Tanrı da, metafizika da bir varlıqdır. 

Metafizikanı (fiziki olmayanı) hərə bir cür anlayır - biri xristian dini xəttiylə anlayır, biri 



Konfutsi düĢüncəsiylə anlayır, biri yunan fəlsəfəsiylə anlayır. Bizim - insanların o böyük varlığı 

dərketmə, anlayıĢ tərzimiz müxtəlifdir.  

-Təriq(ət)lər müxtəlifdir, həqiqətsə birdir...  

-Bəli, hamı o həqiqəti axtarır. Sən ona "metafizika" deyirsən, mən "Allah" adlandırıram, obiri 

"Boq" deyir. Biruni də bəzən buddizmi tənqid edərək deyir ki, hindlilər burada o qədər 

primitiv düĢünürlər ki, Tanrını insanın inkiĢaf forması kimi görür, Tanrının 6 əli olduğuna 

inanırlar. Onlar düĢünür ki, Tanrı bu mövcudatı 2 əllə yarada bilməz; yəqin ki, o, adamın 

böyük formasıdır. Sonralar dinlərin müxtəlif inkiĢaf mərhələlərində Allah daha əlçatmaz oldu, 

mücərrədləĢdi. Ġslamdasa daha mücərrəddir. Ona görə də baĢqa dinlər islama uduzdular. 

-Allah (c.c.) haqqında ən mükəmməl təlim islamdadır. 

-Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun bir fikri var; deyir ki, dinlər hər Ģeyi həll etmədilər - bəĢər 

yenə uzun müddət Allahı (c.c.) axtaracaq. Tanrını dərk etmək mükəmməlləĢir. Bəzən elə olur 

ki, dinlərin verdiyi Tanrı haqqında təlim artıq bizimçün yaramır, müəyyən suallar yaranır. Ona 

görə biz də təzədən Tanrı haqqında yeni, daha mücərrəd, daha mürəkkəb, daha da 

yeniləĢmiĢ tərzdə düĢünürük, amma əsas, özül pozulmur. Məsələn, islam dinin əsasında 

Tanrını dərketmə bir az da geniĢlənə bilər. Orada bir hökm var ki, Tanrı insanı ona görə 

yaratdı ki, o, Tanrını dərk etsin: səni ona görə yaratmıĢam ki, məni tanıyasan. "Tanıyasan" 

ərəbcə "yarəfəni" Ģəklində iĢlənir; "irfan" sözündəndir. Ona görə də irfan sahibləri deyir ki, 

əsas obiri elmlər yox, irfan elmidir. Allah insanı onu irfanla dərk etməkçün yaradıb, irfansa 

bilik deyil - irfanın da kökündə bilik dayanır, ancaq irfan bilikdən baĢqa bir anlayıĢ, idrak 

formasıdır.  

-Bəy, Allah-taala (c.c.) həm də buyurur ki, mən bu Qur’anı sizin baĢa düĢməyinizdən ötrü 

belə sadələĢdirdim. 

-Bəli, düzdür. Allah buyurur ki, bunu hamının dərk etməsi üçün göndərmiĢəm, ona görə 

sadələĢdirdim. Ġndi onu istədiyin və bacardığın qədər mürəkkəb məntiqlə dərk etmək sənin 

öz iĢindir.  

SoruĢursunuz ki, niyə fəlsəfəylə din ayrıdır? Bu, indiki mübahisə deyil - min illərdir gedir. 

Bizdəki orta səviyyəli dinçilər, dini də, fəlsəfəni də yaxĢı bilənlər tam o dərinliyə gedib onların 

birliyini tuta bilmirlər, ona görə fikirlər haçalanır.  

-Fəlsəfəni yaxĢı bilən dini yaxĢı bilmir, dini tam yaxĢı bilən də fəlsəfəni bilmir.  

-Bəli. Tanrı məsələsini hələ qoyaq bir kənara, mələklər haqqında fikirlər nə qədər müxtəlifdir. 

Mələkləri adətən qadın Ģəklində çəkirlər. Amma Qur’anda belə deyil - bir var mələk, bir də var 

məlaikə. Məlaikə qadın, mələk kiĢi cinsindədir.  

-ġeytan hansı cinsdədir? 



-Ġslamda Cəbrayıl, Əzrayıl, Ġsrafil, Mikayıl kiĢi cinsindədirlər, mələkdirlər. Amma xristian 

dinində mələkləri nə cür çəkirlər? Ġsa peyğəmbər gedir, ətrafındakıların hamısı mələklər - 

qanadlı qız uĢaqlarıdır. Onlar mələyi bu cür təsəvvür edir. Bu böyüklükdə insan cəmiyyətləri 

mələk haqqında hələ eyni fikrə gəlməyib. ġeytan məsələsində də Avropada uzun müddət 

mübahisə gedib. Bir hissəsi deyib ki, Ģeytan çox eybəcərdir, qalanı deyib ki, o, Allahın (c.c.) 

mələyi, özü də baĢ mələyi olubsa necə eybəcər ola bilər? Əksinə, o, eybəcər olsa könüllərə 

girə bilməz; gözəldir ki, adamları aldada bilir. Ġnsanlar bəzən Ģeytanı quyruqlu, yaxud 

buynuzlu çəkirlər. Bu, haradan gəlir - din təfəkküründən yox, mifik təfəkkürdən. Miflərdə pis 

ruhları eybəcər, yaxĢı ruhları gözəl təsvir edirdilər. 

-Əbülfəz bəy, Siz dini, mifologiyanı, fəlsəfəni incəliklə bilən bir mütəxəssis kimi bu fikirlə 

razısınızmı ki, bizim insanların əksəriyyəti dindən o vaxt üz döndərməyə baĢlayır ki, onlar 

dindəki fəlsəfəni yox, mifologiyanı, nağılları, Qur’anda adları çəkilən Əzrayıl, Cəbrayıl, Ġblis və 

baĢqalarında bizim indiki təfəkkürümüzə uyğun varlıqları görür və inamsızlaĢırlar? 

-Bəli, razıyam, ona görə də Qaraosmanoğlunun bu sözünü təsdiqləyirəm ki, farslar küçələrdə 

oturub yalnız "ġahnamə"ni, Sədi və Hafizi əzbərdən danıĢıb bundan ləzzət alır, bununla da 

özlərini unudur, məfkurə tərəfdən təcrid edilirlər. Ġranın zəifləməsi də buradan baĢlayır. 

Ancaq Ġranda bir Ģey də var ki, sufizm inkiĢafa təkan verib. Orada indiki islam daha çox 

sufidir. Ancaq mən inanmıram ki, islamın mahiyyətini, onun gerçək fəlsəfəsini dərk edən 

kimsə ondan üz döndərə bilsin. Təkcə ilahi qüvvə haqqında təlimi götürsək islamda ilahi 

qüvvə bütöv, vahid və tam mücərrəddir. O, nədir? Ġnsana (ümumən Allahın Özünün xəlq 

etdiyi, yaratdığı heç bir Ģeyə) qətiyyən bənzəmir. Düzdür, bəzi məsələlərdə Allahda insana 

xas xüsusiyyətlər olduğunu düĢünmək mümkündür; məsələn, Qur’an’da oxuyuruq ki, Allah 

"bundan sevindi", yaxud "bundan qəzəbləndi". 

-"Allah buyurdu"... 

-Bəli, "Allah buyurdu", yaxud "O, hər Ģeyi görən və eĢidəndir".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIRMA 

"Həqiqətən, Allah [hər Ģeyi] eĢidən və görəndir!" (Qur'an, "Loğman" surəsi: 28). 

"Allah buyurdu: Qorxmayın, Mən də sizinləyəm, [hər Ģeyi] eĢidirəm və görürəm" (Qur'an, 

"Taha" surəsi: 46). 

  

Təbii ki, sevinmək də, qəzəblənmək də, danıĢmaq da, görmək də, eĢitmək də... insana xas 

atributlar sayılır. Ancaq biz bunu belə izah edirik ki, Allahın gülməyiylə insanın gülməyi eyni 

deyil - O’nun sevinci, O’nun qəzəbi, O’nun eĢitməyi... insan dilində belə alınır. Əslindəsə Allah 

danıĢarkən insan kimi sözlər demir, istədiklərini onlara vəhylərlə, ruhla çatdırır. Məsələn, 

yuxuda biz adam görürük, eləmi? Görürük ki, həmin adam gəlib bizimlə danıĢır. Biz yuxuda 

yaranan o səsi, o sözləri qulağımızla da eĢidirikmi? Yox. 

-Təbii ki, beyində olan həmin səs qulağa girmir. 

-Bax, Tanrının səsi, Tanrının sözü də elədir. O, insan kimi danıĢmır.  

Tanrı nur göndərir, iĢıq göndərir, vəhylər göndərir və bu, dərkolunmaz məsələdir. Biz onu öz 

dilimizdə dərk edirik - ərəb ərəb dilində, türk türk dilində dərk edir. Həmin vəhylər türkə 

göndərilsəydi onu hansı dildə dərk edəcəkdi? Əlbəttə, türk dilində dərk edəcək, türk dilində 

açacaqdı, elə deyilmi? Ərəbə - Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s.) göndərildiyi üçün o, ərəb 

diliylə açır ki, Allah-taala (c.c.) belə deyir. Ancaq Tanrı axı ərəb dilində danıĢmır. Bax, 

adamlar burada çaĢırlar ki, Tanrı dedisə, deməli, ərəbcə danıĢıb. Sadəcə olaraq, peyğəmbər 

ərəb olduğuna görə bu vəhylər ona ərəb sözləriylə çatdırılmalıydı. Daha düzgün desək, 

vəhylər radio-televiziya dalğaları kimi ötürülür, insansa onu öz dilində açır, Ģifrələyir.  

Yaxud, deyək ki, gəmilərdə balinanın neçə kilometr dərində olduğunu öyrənməkçün aparatlar 

var; onlar suya dalğa buraxır, bu dalğalar gedib dənizdəki hər hansı canlıya dəyərək 

qayıdanda bir iĢarə çəkir, o iĢarəyə görə bilinir ki, bu, balinadır, balıqdır, yaxud xərçəngdir. 

Allahın eĢitməsini, görməsini də məhz buna bənzər Ģəkildə baĢa düĢməliyik və O’nda insana 

xas cəhətin olduğunu düĢünmək kobud yanlıĢlıq olardı.  

Ümumiyyətlə, islamda Tanrı anlayıĢı həddən artıq mücərrəddir. Məsələn, deyilir ki, Tanrı nə 

ağdır, nə qara, nə rəngi var, nə ölçüsü, yəni O, tamam mücərrəd bir varlıqdır. O’nun 

mahiyyətini ancaq peyğəmbər açır.  

Ġslam dini təlim kimi də çox mükəmməldir. Ġslamda elə sual yoxdur ki, ona cavab verilməsin.  

-Qur’anı nəzərdə tutursunuz? 

-Yox, bütövlükdə islam dinini. Qur’an’dan baĢqa, Ģəriət də, Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) 

hədisləri də, islam filosof və alimləri də konkret məsələlərlə bağlı o qədər geniĢ izahlar, 



Ģərhlər veriblər ki, artıq istənilən sualın cavabı var. Amma xristianlıqda, yaxud baĢqa dinlərdə 

cavabsız qalan suallar var. 

-Məsələn? 

-Xristianlıq deyir ki, dünya tərpənmir, Yer tərpənmir. Kilsə "Yer tərpənir" deyənlərin hamısını 

tutub baĢını kəsdi, yandırdı. Ancaq islamda bir ayədə deyir ki, Tanrı yeri və göyü, fəzadakı 

bütün cisimləri yaratdı və bunların hamısı fəzada üzürlər. Vəssalam. Və bir yerdə də var ki, 

Yer dayanıb, GünəĢ də onun ətrafında. Yəni əgər üzürsə - tərpənir, ancaq bizə görə 

tərpənmir, çünki biz kiçiyik, bunu hiss etmirik. Deməli, Yer həm tərpənəndir, həm 

tərpənməzdir.  

Yaxud Ģəriətdə oğurluq haramdır - oğrunun əli kəsilir, cəza verilir və s. Ancaq Ģəriətdə o da 

var ki, aca meyit halaldır. Aca meyit halaldırsa, demək, oğurluq da halaldır - sən ac olduğuna 

görə çörək oğurlayıb yemisənsə o, sənə haram deyil.  

-Belə vəziyyətdə hətta donuz əti də halaldır. 

-Meyitdən murdar Ģey yoxdur, o, halaldırsa, deməli, hər Ģey halaldır.  

Bax, islam burada xilas yolunu qoyur - Allah (c.c.) qəzəblidir, adama cəza verəndir, ancaq 

O’nun cəza verəcək sifətləri ondursa bağıĢlayacaq sifətləri əllidir. O, Adildir, Qadirdir, 

Rəhmandır, Rəhimdir və s. Allah buyurur ki, bəd iĢlər görmə, sənə cəza verəcəyəm, amma 

son anda tövbə qapısı açıqdır - Allah günahkarı bağıĢlaya bilər. Yəni islamda elə bir Ģey 

yoxdur ki, insan donub qalsın. Ġslamda bir alim yeni fikir deyəndə onun ruhla danıĢdığını, 

Ģeyxin, dərviĢin və b. Allah vergisiylə fikir söylədiyini qəbul edirlər. Bəs Avropada o cür 

adamlara nə deyirdilər?  

-Cadugər. 

-Bəli, cadugər. "Cadugərdir, Ģeytanla əlaqəyə girib" deyə yandırır, baĢını kəsir, baĢqa ağır 

cəzalar verirdilər. Ġslamdasa nə danıĢırsan danıĢ, sərbəstsən, amma yaxĢısını Allah bilər. 

Ġslam dinində təkamül var, bu dində yeniləĢməyə imkan verilir. 

-Zor yoxdur. 

-Bəli, islamda zor yoxdur.  

Ġslam dinində elm ən birinci məsələ sayılır. Rozentalın "Biliyin təntənəsi" kitabına baxın, görün 

islam necə böyük bir sistemdir. Cədvəl formasındadır: Tanrı - Qur’an, sünnələr - hədislər, 

təqlid - qanun, hüquq - Ģəriət.  

Ġslam haqqında ən qatı dinsizlər, ateistlər də yazırlar ki, islam məntiq və fəlsəfəylə, elmlə 

silahlanmıĢ, çulğaĢmıĢ sinkretik dindir.  

Nədir sinkretik din? Yəni fəlsəfəni də, ədəbiyyatı da, dili də, mədəniyyəti də rədd etmədən 

içinə alıb həzm edə-edə böyüyən dindir. BaĢqa dinlər: yəhudi dini də, xristianlıq da, buddizm 



də belə deyil. Ġslamsa öz mövqeyinin hamısını məntiqlə izah etməyə icazə verir, ancaq yalnız 

Allahı məntiqlə izah etməzlər.  

Ġslam daha çox geniĢ xalq kütləsinə dayanan, müəyyən bir təbəqənin yox, ümmətin ruhunu, 

həyatını təmin edən, sosial həyatıyla bağlı dindir. Bütün insanlar Allah (c.c.) yanında 

bərabərdir, hamı Allahın quludur.  

Nə cür olub zənci hərəkatı baĢlayıb IX əsrdə? Bunların baĢçısı Qarmat deyib ki, Qur’an’da 

bütün insanların Allahın qulu olduğu yazılıb, sizsə zənciləri qul kimi iĢlədirsiniz; Allahın qulunu 

özünüzə qul etmisiniz - demək, siz Allaha Ģəriksiniz. Qur’an'dasa deyilir ki, müĢrikləri - Allaha 

Ģərik qoĢanları öldürün. Və qullar üsyana qalxır, quldarlığı ləğv edir. Xristianlıqdasa qul 

birbaĢa Allaha tabe deyil - o, Tanrıyla danıĢmaq istəyəndə, O’ndan günahlarının 

bağıĢlanmasını istəyəndə keĢiĢ vasitəsilə əlaqə saxlayacaq. Deməli, xristianlıqda vasitəçi var, 

islamdasa həmin vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Vasitəçi bircə nəfərdi - peyğəmbər, gəlib sözünü 

dedi, qurtardı; qalanı Qur’an’dır, ayədir.  

Bax, buna görə də liberalizmə ən yaxın din islamdır.  

Hədislərin birində deyilir ki, övladlarınızı incitməyin ki, siz öləndə onlar sevinərlər (Tanrıya xoĢ 

gəlmir). Bu, liberal metoddur. Əmir Teymur deyir ki, mən rəiyyətə, insanlara elə xidmət 

edəcəyəm ki, onlar o dünyada Tanrıya yalvarmasınlar ki, buna cəza ver. Yəni islam sistemi 

böyük bir mədəniyyətdir.  

Avropa alimlərinin bir çoxu bildirir ki, müsəlmanlar orta əsrlərdə yaratdıqları mədəniyyəti 

yenidən öyrənib çağdaĢ səviyyədə təqdim etsələr baĢqa mədəniyyətə ehtiyacları yoxdur. 

Məsələn, baxın, bizim muğamat orta əsr mədəniyyətidir. O, burada türk, yunan, ərəb, bir sıra 

baĢqa mədəniyyətlərlə çulğaĢıb. Onları indi salıblar çağdaĢ təqdimata, bütün dünya da qəbul 

edir, hamı da deyir ki, güclü islam mədəniyyəti varmıĢ ki. Azərbaycan xalq musiqisini 

rəhmətlik Vaqif Mustafazadə götürüb eləyir çağdaĢ pop musiqisi, bütün Amerikada yayılır 

(yəni təqdimatı çağdaĢdır, özüsə köhnə mədəniyyətdir).  

-Bəy, ümumiyyətlə, türklər islamı çox asanlıqla, öz dinləri kimi qəbul etdilər, çünki türklərdə 

Göy Tanrı dini vardı, onlar Allahı göydə təsəvvür edirdilər. Onlar anaya Allah kimi yanaĢırdılar 

və əxlaqları da islam əxlaqına çox yaxındı, buna görə də islam gələndə onu rəğbətlə 

qarĢıladılar. Ümumən islama müqavimət türklərdə çox az olub. Mən deyərdim ki, islamı tarix 

boyu yaĢadan da elə türklərdir, çünki Səlcuqlular çağında da, Osmanlılar dövründə də 

xəlifələr türklər oldu, dinimizi onlar qoruyub saxladılar.  

-Avropanın islama qarĢı xaç yürüĢlərinin hamısının qabağını türklər aldılar. 

-Ġslamı Əmir Teymurun qılıncı qoruyub saxladı. Bu baxımdan bizimçün islam çox doğmadır. 

Sizin fikrinizcə, bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinə islam nə verə bilər? 

-Türklərin islamı təktanrılığa görə qəbul etmələri fikri birtərəflidir. Elədirsə onu niyə təktanrılı 

xaçpərəstlər qəbul etmədilər? Sadəcə olaraq, türklərin təktanrılıq sistemindən anlayıĢı vardı, 

amma Qur’an kimi bir yazılı abidəsi yoxdu. Bu, bir. Ġkincisi, islamdakı təktanrılıq sistemi 



türklərdəki təktanrılıq sistemindən sadə, anlaĢıqlı və daha yığcamdır. Türklərin təktanrılıq 

sistemi böyük məsələdir, islamdakı təktanrılıq sistemisə düsturdur - bu düsturu həm 

əzbərləmək, həm öyrənmək, həm də təbliğ etmək asan olur.  

Türklər cəngavər xalqdır. Onların islama yaxınlaĢmasında bir neçə xətt var. Birincisi, 

müsəlmanlaĢmıĢ türklər islama öncə hərbi yolla xidmət etdilər, özləri də hərbi pillələrlə 

yüksəldilər. Belə ki, Səlcuqluların ulu babaları xəzər türkləriydi. Onlar öncə dini inanclarına 

görə yəhudiydilər: babaları Mikayıl, Ġsrail... Bunlar Xəzərin Ģimalından axıĢıb Orta Asiyaya, 

Qəznəlilər dövlətinin sərhədlərinə gələn kimi islam dinini qəbul etdilər, sonra islamın əsasında 

öz dövlətlərini qurdular və baĢladılar Yaxın, Orta ġərqi bütöv iĢğal etməyə. ĠĢğala baĢlayarkən 

gördülər ki, bu xalqların hamısı müsəlmandır və əksəriyyəti də sünnidir, ona görə səlcuqlular 

da sünniliyi qəbul etdilər ki, hakimiyyət bunlara gəlib çatsın. Yəni islamın qəbulunda 

hakimiyyət maraqları da vardı. 

-O dövrdə sünni-Ģiə məsələsi vardı? 

-Vardı, bəli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIRMA 

"Türklərin arasında olan sünni-Ģiə problemi dərin kökə dayanıb. Bu insanların hamısını çağdaĢ 

baxımdan sırf dindən və təriqətdən çıxara bilməyəcəksiniz; deyə bilərsiniz ki, sünni təriqəti, 

Ģiə təriqəti ləğv olunsun, ancaq bunu gerçəkləĢdirə bilməyəcəksiniz. Bəs bunun barıĢ nöqtəsi 

haradadır və onu nə cür tapmaq olar? Bu, çox böyük problemdir. Deyək, bu gün "Ġran" 

adlanan məkanda təqribən 65 milyon əhali yaĢayır ki, onun ən azı 50 milyonu Ģiədir. Bu Ģiələr 

Ġmam Hüseyn, Həzrət Abbas məclisləri çağırırlar. Bu, düzdür, yoxsa düz deyil? Ləğv edəkmi 

bunu? Bunun səbəbkarı, yaradıcısı Ġmam Hüseyndir; necə olur ki, siz buna qarĢı bir söz 

demirsiniz, ancaq onun tərəfdarını (səfəviləri - Ə.T.) pis adam sayırsınız? Onun özünün 

Ģərəfinə məclislər düzəldirik, tərəfdarınısa lənətləmək istəyirik, niyəsini baĢa düĢmürəm. 

Problem üzə çıxarılmalı, müzakirə edilməlidir. 

Büveyhilər sünni xəlifələri məcbur etdilər ki, əzanın sonuna "Əliyyən vəliyullah" sözlərini 

artırsınlar. Bunun ġah Ġsmayıla nə dəxli var ki? Səlcuqlular gələndə əzandan bu ifadəni 

çıxardılar. ġah Ġsmayılsa hakimiyyətə gələndə onu yenidən BƏRPA etdi. Ġndi nə deyirsiniz - 

əzandan o çıxarılsın, ya yox? Sən, mən kimik? Bəs 60-65 milyon əhalinin fikri necə olsun - o, 

nəzərə alınmasın?  

Misirdə sünnilər də var, Ģiələr də. Çox yaxĢı da yola gedirlər. QarĢıdurmaları olmur, 

vuruĢmurlar. Ancaq oranın Ģiələri Ġrandakı və bizdəki kimi məhərrəmlik keçirmir, sinəvurma 

da yoxdur.  

Sünni-Ģiəlik problemiylə ilk dəfə Nadir Ģah köklü Ģəkildə məĢğul olmaq istədi. Din alimlərini 

baĢına yığıb məsləhətləĢdi. Nadir Ģah onlara dedi ki, bütün təriqətləri gözdən keçirin.  

IX əsrdən sünnilərdə Hənəf, Malik, Hənbəl və ġafi öz məzhəblərini yaratmıĢdılar. Onlar Ġmam 

Cəfər Sadiqin tələbələriydi, buna görə də hənəfi, maliki, hənbəli və Ģafii məzhəblərinin 

tərəfdarları olan sünnilər də Ġmam Cəfər Sadiqə hörmət bəsləyirdilər. Bu imamın nənəsi xəlifə 

Əbubəkrin nəvəsi olduğuna görə də sünnilər Ġmam Cəfər Sadiqə ehtiramla yanaĢırdılar. 

Bunları nəzərə alan Nadir Ģah məsələni cəfəriyyə təriqətinin, yəni Ġmam Cəfər Sadiqin 

təriqətinin üzərində qurdu. Deməli, təlim onunkudur və sünni də qəbul edir, Ģiə də. Demək, 

orada bugünkü kimi ziddiyyət yoxmuĢ. (Bu ziddiyyəti Ġran zəmininə də gətirən farslar 

sonralar onu türkü türkə, müsəlmanı müsəlmana qırdırmaqçün əllərində bir silaha, fars siyasi 

ideologiyasına çevirdilər). Buna görə də Nadir Ģah Cəfər Sadiq təliminin üstünə getdi, onu 

qəbul etdi, bunun üstündə də onu vurub öldürdülər.  

Bu məsələ yenə də qalır müĢkül. Ola bilsin ki, Türkiyə, Azərbaycan, Ġran demokratikləĢəndə 

dini ziddiyyət davası yumĢalacaqdır. Dində bunu müzakirə edəndə həqiqəti tapıb üzə 

çıxarmaq olur. Bu gün Türkiyədə də bu məsələ var - orada "ələvilər" deyilən 10 milyonlarca 

adam yaĢayır. Siz baxın ki, dünənə qədər Türkiyədə Novruz bayramını keçirmirdilər ki, 

Ģiələrin bayramıdır, ancaq indi keçirməyə baĢlayıblar. Dünənədək orada Pir Sultan Abdalın 

Ģerini oxumurdular ki, o, ġah Ġsmayılın, Ģiələrin təbliğatçısıdır. Bunları Ģiəliyin təbliği kimi 

qiymətləndirərək icazə vermirdilər, amma indi hamı baĢlayıb oxumağa.  

Bu, sufilikdir, bundan çıxıĢ yolu var. Sufilər sünnilərə də, Ģiələrə də bir az mötədil yanaĢıblar.  



Səfəviliyin yaratdığı böyük bir arealdakı türk mədəniyyəti var və onun əleyhinə getmək olmaz. 

Səfəvilik türkdilli poeziyanın inkiĢafında böyük rol oynayıb. Əgər məsələyə bu cür mənfi 

yanaĢılsa o biri tərəfə gedib çox pis nəticələr ortaya çıxar. Nə çıxa bilər? Onda deyərlər ki, 

yaxĢı, Sultan Səlim niyə 40 min Ģiənin baĢını kəsdirib? Buna nə deyəcəksiniz? Buna görə də 

məsələnin bu mahiyyəti TARĠXĠ aspektdən yox, MƏDƏNĠYYƏT və DĠN aspektindən öyrənilsə 

baĢqa məna verər. Tarixi aspektdən öyrənilsə yenə də Osmanlı - Azərbaycan məsələsi 

meydana gələcək.  

Bizim tariximiz Ģərəfli bir tarixdir. ġah Ġsmayılın Sultan Səlimlə müharibəsi sünni-Ģiəlik 

üstündə deyildi. Beləydisə nə cür oldu ki, ġah Ġsmayıl və onun dövləti Hindistandakı sünni 

Moğol dövlətiylə qardaĢlıq edirdi, amma Osmanlı dövlətiylə dava aparırdı? Bu, siyasətdir və 

təriqətdən siyasət kimi istifadə edib. Deyirlər ki, Çaldıran müharibəsi türkün dağılmasıdır. Elə 

deyil. Ankara ətrafındakı böyük döyüĢdə Əmir Teymurun Ġldırım Bəyazidi yenməsi türkün 

türkə qəsdi deyil, dünya tarixinin gediĢidir. Bu səndən və məndən asılı deyil. Bax, bu gün 

Ukraynanın Rusiyadan azad olmasına və müstəqil qazanmasına çox millətlər baxıb deyir ki, 

mümkün deyil - hər ikisi slavyan xalqıdır; dünənə qədər ona lazımdı və panslavyanizmlə 

birləĢib özünü meydana qoymuĢdu, indisə deyir ki, müstəqil yaĢayacağam. Deməli, dövlət 

problemi baĢqa Ģeydir, milli məsələ tamam baĢqa Ģey.  

Bu iki təriqətin düĢmən olduğunu desək, "hər Ģey səhv olub, islamın belini bu sındırıb" 

söyləsək sonrası nə olacaq? Vəhabilər o tərəfdən çıxıb bəyan edəcəklər ki, elə biz deyəndir - 

sünni-Ģiə məsələsinin ərəbə dəxli yoxdur, onu müsəlmanların içinə farslarla türklər gətiriblər, 

ona görə də bunları rədd etmək, ilkin islama qayıtmaq lazımdır. Bununla biz onda onlara 

bəraət qazandırarıq, halbuki onlar dindən ideoloji məqsədlə istifadə edirlər. ġah Ġsmayıl 

Xətayiylə Sultan Səlim bir-birinə qarĢı mübarizə aparsalar da, bir-birini qılıncdan keçirsələr də 

hər ikisi türk tarixinin nəhəng, müqəddəs adamlarıdır. Gəlin onların siyasətinə din 

müstəvisindən yanaĢmayaq". (Əbülfəz Elçibəyin 19 dekabr 1998-də BAB Mərkəzi ġurasındakı 

çıxıĢından).  

  

Sonra ikinci xətt gəlir. "Böyük moğollar" dediyimiz türklər Orta Asiyadan axınla gəlir. Hülaku 

xan Azərbaycanda böyük bir imperiya yaradır - BeĢinci ulus. Hülaku xan əslində Çingiz xanın 

yasalarını həyata keçirən Ģamançı bir insandı. Bütün Azərbaycan, Ġraq və Ġranda (daha 

doğrusu, Azərbaycan, Fars və Ġraqda), Xorasanda 500-dən artıq Ģaman məbədi tikdirmiĢdi. 

Vəzirisə müsəlman Nəsirəddin Tusi'ydi. Bağdadı tutanda ona dedilər ki, sən müsəlman 

deyilsən, bizə baĢçılıq edə bilməzsən axı. Nəsirəddin Tusi ona öyrətdi ki, bunlardan soruĢ ki, 

sizin dində ədalətsiz müsəlman yaxĢıdır, yoxsa ədalətli qeyri-müsəlman? Bütün ruhanilər 

yığıĢıb dedilər ki, ədalət birincidir, ona görə də ədalətli qeyri-müsəlman ədalətsiz 

müsəlmandan yaxĢıdır. Hülaku xan da bildirir ki, mən ədalətli qeyri-müsəlmanam - 

görəcəksiniz, mən ədalət yaradacağam. Və yaradır da, hamı ondan razı qalır. Amma buna 

baxmayaraq yenə də özgə ünsür sayılır, qəbul edilmir. Ġki nəsil keçir, onun nəvəsi Qazan xan 

islamı qəbul edir, islahatlara baĢlayır, bütün keçmiĢ 500 məbədin hamısını sökdürüb dağıdır 

və yerində məscid tikdirir. Orta Asiyadan, Monqolustandan axıĢıb gəlmiĢ uluslar - türk, tatar, 

monqol..., hamısı müsəlmanlaĢır, islama keçir. Bu da bir axındır. Ancaq bu, dövlət, 

hakimiyyət sistemidir. Əlbəttə, təktanrılıq islama keçməyə burada da kömək edir. 



-Və bu, Azərbaycanda baĢ verir.  

-Belə deyək: Xorasan, Azərbaycan və Ġraqda baĢ verir, mərkəzsə Azərbaycandır - öncə 

Marağa, sonra Təbriz.  

Türklər arasında islamın yayılmasının baĢqa böyük xətti də var. Ġslam dünyaya yayılsa da 

Orta Asiyada onu türklər könüllü qəbul etmir, Ģamançılıqdan əl çəkmirlər. Bu halda islamla 

Ģamançılıq görüĢür. Zordan, təzyiqdən uzaq bir proses baĢlayır, islama doğru könüllü 

gedilməyə baĢlanılır. Necə? ġamançılıq islamla birləĢir, çulğaĢır, sufilik meydana çıxır. 

-Orta Asiyada? 

-Bəli, Xorasanda.  

-Deməli, sufiliyin mərkəzi Orta Asiyadır?  

-Əvvəldən vardı orada, ancaq yayılmırdı. Ərəblərdə də beləydi. Məsələn, Misirdə bir, ya iki 

sufi olub, yayılmayıb. Ancaq elə ki sufilik keçir türk məkanına, geniĢ sufi hərəkatı baĢlayır. 

-XII əsrdə. 

-Hələ XII əsrdən qabaq - X əsrədək baĢlayıb bu hərəkat. Getdikcə geniĢlənib. Təsəvvür edin 

ki, qırğızlar islamı XVII əsrdə, özü də sufiliklə qəbul edirlər. Sırf islamı yox, islamı qəbul 

etmirlər. Sufilər əvvəl onları sufiləĢdirir, sufi təriqətlərini, ordenlərini qəbul etdirir, sonra 

keçirirlər islama. Azərbaycanda da XII-XIII əsrdə sufilər var, Sührəverdilik sufi cəmiyyəti var. 

Burada GülĢəni Babakuhi təriqətləri də yayılmıĢdı. Bu təriqətləri azərbaycanlılar yaradıb. 

Sührəverdiyyə Ömər Sührəverdinin yaratdığı təriqətdir. Ġki Sührəverdi var: Ömər Sührəverdi, 

Yəhya Sührəverdi. Ġkisi də təriqət baĢçısıdır. Yəhya Sührəverdi iĢıq nəzəriyyəsini əsas götürüb 

(Allah bir nurdur, nurların paylanmasıdır). Ömər Sührəverdisə yaĢlı adamdır. Ərəb xəlifəsi 

Nəsirəddinbillah sufiliyi ondan qəbul edib. Deyib ki, mən bu Ģeyxin təkyəsinə girirəm. ġeyx 

Ömər Sührəverdi də xəlifə Nəsirəddinbillaha cübbə geyindirərək onu sufi edib. 

-Deməli, Azərbaycan Ģeyxi. 

-Bəli, Azərbaycan Ģeyxi. Bu iki Sührəverdi, bir də GülĢəni əsas təriqət baĢçılarıydı. Bakıda 

GülĢəni təriqəti yayılmıĢdı - Babakuhi GülĢəni. 

-O, Babakuhi Bakuvidir? 

-Yox, Babakuhi deyirlər, yəni "Mağara babası". ġamaxıda mağarada otururdu.  

Bu Sührəverdilik XVII - XVIII əsrlərdə Əfqanıstanda, Hindistanda da yayılıb. Oraların adamları 

islamı yox, ancaq sufiliyi qəbul edirlər. Çox qəribədir. Çünki bu sufilik keçiddir - türkə keçid, 

Ģamançılığa keçid. Sufiliyi qəbul edəndən sonra islamı qəbul edir, üstündən 50-60 il keçəndən 

sonra islamı bütünlüklə qəbul edir, Ģamançılıqdan uzaqlaĢırlar.  



Türkün islama gəlməsi, gördüyümüz kimi, çoxçalarlıdır. Onu təkcə elə təktanrılıqla izah etmək 

düz deyil. Bunun çoxlu yolları olub: orduyla, dövlətlə, iqtisadiyyatla, siyasətlə və s. əlaqədar.  

Sonradan gəlir o inancın transformasiyası, dəyiĢilməsi. Məsələn, Ģaman inancından islam 

inancına keçiddə sufiliyin oynadığı əsas rola baxaq. Sufilik onların ikisinin birləĢməsidir. Ərəb 

sufilərinin heç birində rəqs yoxdur. Bunu türk sufiləri çıxarıblar. 

-Mövləvilər? 

-Mövləvilər. Elə bizim Azərbaycan Ģeyxlərinin də rəqsi vardı. Muğamat oxuyurdular. 

Muğamların bir hissəsi sufilik üzərində yaranıb - məsələn, "Ürfani" var, "Ruhani" var, bunların 

hamısı sufi rəqsləridir. Özü də, bəzisi cəngavər sufidir, məsələn, Nəsimi kimi. Koroğlu 

cəngilərinin də əksəriyyəti mübariz sufi rəqsləridir. Koroğlunun özü də mürĢiddir. 

-Kimin mürĢididir? 

-Dəlilərin. Dəlilər onun müridləridir. Bu, sistemdir. "Koroğlu"nu oxuyun, baxın, 7777 dəlinin 

hamısı müriddir. BaĢdakı Koroğlusa mürĢiddir. Sufi öz müridini hamıdan çox istəyir. Bəs 

kimdir Koroğlunun müridi? Eyvaz. 

-Oğlu. 

-Oğlu deyil - mürididir, oğulluğa götürüb; mürĢidə o qədər yaxınlaĢıb ki, onun oğlu olub. 

Eyvazın atası var, çobandır. Koroğlu gedib onu gətirib, köynəkdən keçirib. Yəni ruhi qəbul 

edilmiĢ oğul cismani oğuldan əzəldir. Ruhən, mənən qəbul edilmiĢ ata-oğulluq, yəni mürĢidlə 

mürid arasındakı ata-oğul münasibəti valideynlə oğul arasındakı münasibətdən yuxarıdır, 

çünki bu, ruhi birlikdir və Tanrıya aparır. Ona görə də Nəsimi də, baĢqaları da deyir ki, biz bir 

nurduq, göydən yerə babamızın cisminə gəldik; mürĢidim məni yerdən göyə qaldırdı. Demək, 

ruh gəlir atanın cisminə (yerə), mürĢidsə onun ruhunu göyə qaldırır, buna görə də mürĢid 

atadan irəlidir. Koroğluda da, yenə deyirəm, həmin sistemdir. Orada bir Ģer var, deyir ki: 

        Qul deyərlər, qulun boynun burarlar,  

        Qullar qabağında gedən tirəm mən.  

"Tir" yox, "pir"əm! "P"ni "t" oxuyublar. Qullar qabağında gedən pir! Pirsə mürĢiddir - hamımız 

Allahın (c.c.) qabağında quluq; mən də qulam, ancaq qullar qabağında gedən pirəm!  

-ġeyxəm. 

-Bəli, Ģeyxəm - sən məni obirilərə bənzətmə.  

Yəni bizim dastanlar sistemindəki həmin o cəngilər mübariz sufi rəqsləridir.  

Mübariz olmayan sufilik də var. Bu, təriqətlər sistemindən ibarətdir: ələ qılınc almaq, adam 

öldürmək, qəlb incitmək, kimsəyə toxunmaq olmaz. Bu, artıq dərviĢ sistemidir. 

-Zahidlik? 



-Yox, zahid deyillər. Zahid birbaĢa gecə-gündüz islama xidmət edir. Zahid guĢəniĢindir, amma 

o, məqsədinə çatmaqçün Tanrıdan bir Ģey diləyir - cənnətə getmək istəyir. Ancaq yeri 

gələndə: 

        Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar,  

        Gör bu miskin aĢiqi sərpa soyarlar, ağlamaz.  

Yəni bu, zahidlik deyil, mübariz təriqətdir. Bir də var, deyək ki, nəqĢibəndilik - özü mübariz 

təriqətdir. Çeçenlər də nəqĢibəndidirlər. Burada inam belədir ki, öləcəksən - Tanrı yolunda 

cənnətə gedəcəksən.  

Səfəvilər ġeyx Cüneydədək əllərinə qılınc almamıĢdılar. Ancaq təriqət baĢçıları ġeyx 

Sədrəddin, ġeyx Səfiəddin dua edir, mürid yığırdılar. Deyirdilər ki, qan tökmək olmaz, 

öldürmək olmaz. Elə ki sıra ġeyx Cüneydə çatdı, artıq baĢladılar mübarizə aparmağa. 

Gördülər ki, baba təriqətində bu, çətindir, mübarizə aparmaq olmaz, ona görə Ģiəliyi qəbul 

etdilər. ġiəlikdə kimdir qan tökən? ġahi-mərdan Əli! Və baĢlayırlar Əlinin təbliğinə. Ġndi bunlar 

həm dərviĢ, həm Ģeyx, həm sufi, həm də Ģiədirlər. Bundan sonra Ģiəlik mübarizə aparmağa 

icazə verir. Bax, yenə də təriqətin yerdəyiĢməsi baĢ verir.  

-Bəy, bizim mədəniyyətimizin də, ədəbiyyatımızın da böyük bir hissəsi islamla bağlıdır. Ona 

görə də bugünkü Azərbaycan Ģagirdi (nəinki Ģagirdi, hətta müəllimi də) islamı bilmirsə 

Nizamini də, Nəsimini də, Füzulini də, ġah Ġsmayıl Xətayini də izah etməkdə həddən artıq 

çətinlik çəkir. Qabaqkı söhbətlərimizdə Füzulinin də, Nəsiminin də sufiliyini Siz gözəl izah 

etdiniz. Bunlar təxminən eyni dövrün adamlarıdır, dünya mədəniyyətinə, türk mədəniyyətinə, 

türk təfəkkürünə doğrudan da böyük töhfələr vermiĢ dahilərdir. Onlar (xüsusən Nəsimi) Ģair 

olmaqla yanaĢı, eyni zamanda dərin filosoflardır. Çox istərdim ki, "Nəsimidə və Füzulidə kamil 

insan nədir?" sorğusuna Sizin Ģərhinizi öyrənim. Məncə, bu sual bizi söhbətimizin 

mövzusundan çox da yayındırmaz. 

-Nəsimidə kamil insan odur ki, islamı, yəni ġƏRĠƏT’i bilir, sonra bir TƏRĠQƏT’ə məxsusdur, o 

təriqətdə də MƏRĠFƏT’ə yiyələnir və mərifətə yiyələnəndən sonra HƏQĠQƏT’ə - HAQQ’a 

qovuĢur.  

Nəsiminin özü məhz bu yolları keçə-keçə Ģəriəti öyrənib, təriqəti bilir, mərifətə yiyələnib və 

haqqa çatıb. O, artıq Ģeyxdir, yəni özünü ruhən və mənən Tanrıya qovuĢmuĢ sayır. Ona görə 

də Tanrı haqqında deyir: "Ənəlhəqq" - mən Haqqam, yəni Tanrının bir tərkib hissəsiyəm və 

özümü onun hissəsi sayıram. Məni öldürürsünüz - öldürün, onsuz da, ona qovuĢacağam.  

Bu fəlsəfə Nəsimidən qabaq da vardı. Məsələn, bir sufi həmiĢə oturub bazarda hökmdarı 

söyürmüĢ. Bir-iki dəfə onu aparırlar Ģahın yanına, deyir ki, öldürürsən-öldür, səndən 

qorxmuram. Qayıdıb gələndə yenə Ģahın əleyhinə danıĢır. Axırda Ģah cəlladı göndərir ki, get, 

onu sürüyə-sürüyə gətir. Cəllad gəlib ona çatanda camaatın içində deyir ki, sən niyə məni 

əzmək istəyirsən ki? Canım məndə deyil, sən onu əzə bilməzsən; çəkil qırağa, mən özüm bu 

dünyadan çıxıb gedərəm. Cəllad qırağa duranda sufi gedib uzanır, baĢını yerə qoyur və ölür.  



Yəni onlar o qədər ruh adamlardır ki, hər Ģeyi ruhun üstündə saxlamıĢdılar; hətta ruhu 

candan buraxmağı da bacarırdılar. Bu danıĢdığım gerçəkdir ha, həmin sufinin adı da tarixdə 

bəllidir. Nəsimidə də o ruhun qovuĢması vardı.  

Füzulisə məsələyə bu cür yanaĢmır. O deyir ki, insan Tanrıdan qopub gəlibsə O’na qovuĢmaq 

daha mümkün deyil, ancaq bunun həsrətində qalıb O’na qovuĢmaqçün yol getməlidir - 

insanın gözəlliyi də, varlığının ləzzəti də O’na qovuĢmağa doğru getməkdədir, o yoldadır, o 

həsrətdədir. QovuĢdusa məsələ qurtarır - ta nə həsrət çəksin? Onsuz da, Tanrıya 

qovuĢacağamsa niyə O’nun həsrətini çəkim, niyə O’nu istəyim, sevim? QovuĢduq, sevgi də o 

vaxt bitdi; sən O’nun hissəsiydin, indi O’nunla bütöv oldun.  

Füzulinin düĢüncəsinə görə, Tanrıya qovuĢmağa gedən yol tükənməzdir. Ömrün boyu 

gedəcəksən. Sən yaxĢı ruhsansa, təmiz ruhsansa O’na doğru getməyə imkanın olacaq, O’na 

yaxınlaĢdıqca ləzzətini duyacaqsan, ancaq O’na çata bilməyəcəksən - çatmaq mümkün deyil. 

Yox, pis ruhsansa sənin uçmağın, getməyin mümkün olmayacaq, əzablarla yaĢayacaqsan, 

buna görə də sən ruhunu təmizlə ki, O’na doğru gedəndə rahat olasan, yəni canın O’nunla 

birləĢməyə meylli olsun. Axı bu can Oradan gəlib girib bədənə, indi O’na birləĢə bilməz, 

birləĢməkçün bir vasitəyə ehtiyac var. Bu vasitə bülbülçün güldür, Məcnunçün Leylidir, 

müridçün mürĢiddir... Bunlar insana sevgini öyrədirlər. Sevgini öyrənən insan Tanrı sevgisini 

dərk edir və ona doğru getməyə baĢlayır. Sevgisiz getməyəcək, çünki itirib özünü. Göydən - 

ana bətnindən gəlib; yəni bu ruh azar. MürĢidsə onu azmağa qoymur. Bülbülün ruhunu gül 

azmağa qoymur - cəh-cəh vurdurur, oxutdurur, sonra bunun vasitəsilə onu Tanrıya bağlayır. 

Təbiət elə iki hissəyə bölünür: bir hissə mürĢid, baĢqası mürid rolu oynayır. Hansı daha güclü, 

hansı daha əzizdir? Müqəddəslikdə gül əzizdir, Leyli əzizdir, mürĢid əzizdir. Fəlsəfədəsə 

üstünə əsas yük düĢən müriddir; mürid olmasa mürĢidin rolu yoxdur - bülbül olmasa gülü 

kim sevəcək?  

Bu, nə sistemdir? Bu, Tanrının sistemidir: "Mən insanı ona görə yaratdım ki, o, məni dərk 

etsin və sevsin". Bax, mahiyyət budur. Əslində Tanrının bu dərketməyə və sevgiyə ehtiyacı 

yoxdur. O yaratmayıb ki, məni sevəsən, mənim xoĢum gəlsin. Bu yolla gəlirsən gəl, gəlmirsən 

gəlmə. O yolu tutub getdinsə xoĢbəxt oldun, getmədinsə, deməli, Tanrının yolunu itirmisən, 

azmısan.  

MürĢidin xeyri ondadır ki, on minlərlə yolunu azacaq insanı ətrafına toplayıb Allaha (c.c.) tərəf 

yönəldir və savab yiyəsi olur. O, savaba ona görə çatır ki, bunları öyrədir. Bunlar olmasa 

mürĢid nəyə lazımdır? Bu, bir-birini tamamlayan bütövdür. Bu fəlsəfəni öyrənmək lazımdır.  

Ancaq bu fəlsəfədə çox qəribə bir Ģey var - insanlar doğrudan-doğruya Tanrı ruhuna o qədər 

vurulurlar ki, onların bu dünyadan əli soyuyur. Bu, çox qorxuludur. Sufilər bəzən deyir ki, 

sərxoĢam, mey içmiĢəm. Bunu Nizami də deyir: gətir mey, Tanrının verdiyi piyalədən içim. 

Axırda da deyir ki, obiri Ģərabdan bircə damcı mənim dilimə dəyibsə bütün daddıqlarım mənə 

haram olsun - deməli, onunku Tanrı Ģərabı - sevgi Ģərabı, ruh Ģərabıdır. O deyir ki, 

"içmiĢəm". Nə içmisən? - Tanrının verdiyi meyi. "SərxoĢam". Nədən sərxoĢsan? - Üzüm 

meyindən yox, Tanrının verdiyi meydən. Buna bəzən "platonik eĢq" - "əflatuni eĢq" deyirlər. 

Ancaq platonik eĢq deyil, sufiyanə, Tanrı ruhlu sevgidir.  



Türkiyədə Əbdülqadir Qaraxan adlı birisi vardı. O, Füzuli haqqında kitab yazmıĢdı. Deyirdi ki, 

Füzulinin dövründə qadınlarla, qızlarla görüĢmək o qədər çətindi ki, Füzulinin bioloji hissləri o 

qədər coĢmuĢdu ki, eĢq vurmuĢdu baĢına, yazırdı... Nə qədər gülməli və ağlamalı düĢüncədir! 

Axı insani eĢqin Füzuliyə nə dəxli var?! Ondakı böyük Tanrı eĢqidir! Tanrı eĢqi əsasdır, 

dünyanın mahiyyəti bu sevgidədir. Yəni O, sevgini bizə ona görə verib ki, hər Ģeyi sevək. Bəli, 

insan Tanrının yaratdığı hər Ģeyi sevməlidir - onu nə çəkirsə, nə gözəldirsə. Bəzən Hüseyn 

Cavid haqqında deyirlər ki, o, bu sözləri söyləməklə allahsızlıq edib: 

        Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir... 

Həmin Ģeydir, yəni Tanrının özü sevgi sistemidir. 

        EĢqdir mehrabı uca göylərin,  

        EĢqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?!.  

Mənim bir yazım var: "Bizim Tanrı sevgimiz". Heyf ki, yarımçıq qaldı. Bir hissəsini qəzetdə çap 

elətdirdim, sonra bitirməyə imkan tapmadım... Bu fəlsəfənin mahiyyətini orada açmaq 

istəyirdim. 

-Bəy, bu qədər geniĢ izahlarınıza görə Sizə minnətdaram, ancaq necə də arzulayardım ki, bu 

fikirlərinizi belə populyar Ģəkildə yox, sanballı bir elmi monoqrafiyanızda oxuyam. Ġnanıram ki, 

həmin əsər fəlsəfə elmimizə dəyərli hədiyyə olardı.  

Ġndisə klassik din mövzusundan aralanıb çağdaĢ problemlərimizlə bağlı bir sual vermək 

istəyirəm: Azərbaycanda islam fundamentalizmi güclənə bilərmi? 

-Qətiyyən mümkün deyil! Azərbaycanda islam fundamentalizmi yer ala bilməz.  

Fundamentalizm lazım olsaydı peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurardı ki, Tanrının hökmü belədir, 

buradan o tərəfə getməyin, qalın elə fundamentalizmdə.  

Fundamentalizm nədir? Yəni islam dininin əsasları üzərində dayanmaq - hər Ģeyi (dövləti də, 

idarəçiliyi də, bütünlüklə cəmiyyət həyatını da) islam dininin ilkin kökündə, yəni Qur’an və 

Ģəriət üzərində saxlamaq. Deyir ki, mənim millətim 72-73 yerə bölünəcək; bu təriqətlərin 

hamısı bir-birinə qardaĢdır və onların yolu bircə dənədir - Ulu Tanrıya gedən. Buna görə 

vaxtilə fundamentalizmin bir növü ortaya çıxdı.  

Vəhhabiliyin özü də elə fundamentalizmin bir tipidir. 18-ci əsrdə Səudiyyə Ərəbistanında 

gördülər ki, sünnisi var, Ģiəsi var, müxtəlif təriqətlər, məzhəblər var, bir yandandan da 

xristianlar gəlib təbliğat aparırlar, cəmiyyəti bir yerə toplamaq olmur. Götürüb göstəriĢ 

verdilər: Ģiəliyi iranlılar gətirib yayıblar, çünki onlara lazım olub, sünniliyi də sonradan 

osmanlılar geniĢləndiriblər, ərəbləri burada parçalayıblar, ona görə də biz ilkin islama 

qayıdırıq. Nəyi əsas götürdülər? Qur’anı, bir də sünnələri. Vəssalam - buradan o tərəfə 

getmək olmaz! Məqbərələri, səcdəgahları sökdülər. Hətta Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) 

məqbərini sökdülər ki, bu, bütpərəstlikdir - Məhəmməd peyğəmbər daĢları (bütləri) yıxıb, 

indikilər də gətirib yeni daĢlar qoyurlar. 



-Onların deməsinə görə, yalnız sitayiĢ olunası Ģey qalmalıydı? 

-Bəli. Yəni Tanrı insanın ruhunda olur, bizsə əĢyalara sitayiĢ edirik, fikrimiz Tanrıdan yayınır, 

Onun birliyi düĢüncəsindən uzaqlaĢırıq - biri pirə sitayiĢ edir, baĢqası məscidə, fikir yayınır, 

təktanrılıqdan aralanıb bütpərəstliyə qayıdırıq; buna görə fundamentalist islama, yəni köklü 

islama qayıtmalıyıq. Bunun da kökündə o durur ki, Qur’an’ı oxu, hədisi oxu, duanı oxu, 

namazını qıl, vəssalam.  

Ancaq bu düĢüncə geniĢ yayıla bilmədi. Ġndi həmin Ģeyi Ġran tətbiq etmək istəyir, amma Ģiə 

təriqətinin əsasında. Qəti baĢ tutan Ģey deyil, çünki binasından çürükdür. Lazımdısa bunu 

gərək fərq qoymadan edəydilər - Ģiəliyi, sünniliyi bir qırağa atıb təkcə Məhəmməd 

peyğəmbərin (s.ə.s.) dediyini götürəydilər, çünki sünni-Ģiəlik peyğəmbərdən sonrakı 

bölünmədir. 

-Azərbaycanda fundamentalizm niyə baĢ tuta bilməz? 

-Çünki, birincisi, Ģiəlik burada Ġrandakı qədər qatı və qəddar deyil. Ġkincisi, Azərbaycanda 

həmin ilkin dini sistem nə cəmiyyətdə qalıb, nə də dövlətdə. Doğrudur, din var, ancaq yayğın 

haldadır, sistem halına düĢməyib - o gərək piramida halında ola. Məsələn, baĢda gərək bir 

Ģeyx, onun ətrafında da yenə 30 Ģeyx ola, 30 Ģeyxdən aĢağıda 500 nəfər iri ruhani, axund, 

onların da ətrafında bir 10 min molla ola. Piramida halında olanda quruluĢ olur; 

fundamentalizm bundan sonra yürüyə bilər.  

Digər tərəfdən, fundamentalizm islam dinində islahatın bir növüdür - islamda geriyəqayıtma 

islahatıdır. O islahatı apara biləcək böyük alimlər, müctəhidlər lazımdır, axı hər adam buna 

giriĢə bilməz ki. Məgər Azərbaycanda bu iĢi bacara biləcək qüvvə var?!  

Biz indi Sovet tarix metodologiyasından çıxmaq istəyirik, ancaq bacarmırıq, çünki gərək 

bununçün yeni metodologiya hazırlayasan, bundan ötrüsə yeni təfəkkürlü, dünyaya yeni 

gözlə baxan, köhnə metodologiyanın təsiri altında olmayan, amma onu yaxĢı bilən ən azı bir 

100 mütəxəssis lazımdır. Onlar yoxdur deyə Sovet ideologiyasından imtina etsək də yenə 

"sinfi mübarizə"dən dəm vururuq. Məsələn, guya tarix yazırlar: filanıncı ildə kəndlilər üsyan 

edib kəndxudanı öldürdülər. Kəndxudanı öldürmək üsyan deyil axı, biz buna "üsyan" adı 

qoyuruq - sadəcə olaraq, hansı səbəb üzündənsə kəndxudadan bezərək onu vurub 

öldürüblər. Buna o saat sinfi mübarizə baxımından yanaĢırıq, çeviririk üsyana. Yaxud 

"üsyanda 20 nəfər kəndli öldürüldü". Sən demə, "kəndli qiyamı" da baĢ veribmiĢ! Bəli, 

konkret kimə qarĢısa konkret Ģəxsin, yaxud Ģəxslərin davası "sinfi mübarizə" adlandırılır. 

Yaxud orta əsrlərdə Azərbaycanda feodalizm cəmiyyətinin varlığı haqqında müddəaları 

götürək. BoĢ düĢüncələrdir - hanı o feodalizm? Xanlar, bəylər feodal deyil ki, onların baĢçılıq 

etdiyi cəmiyyət quruluĢu da "feodalizm" adlansın. Azərbaycanda hansı feodaldan söhbət 

gedir? Torpaq sahibidir - bir, bəydir - iki, ordusu var - üç. Bu, tamam baĢqa sistemdir. Avropa 

sisteminə baxıb onu eynilə öz cəmiyyətimizə tətbiq etmək istəyirik; düz gəlmir axı.  

Və yaxud ilk dövlətlərin quldarlıq cəmiyyətində yaranması haqqında fikrə baxaq. Bəli, Marks 

deyib ki, dövlət sinifli cəmiyyətin məhsuludur, ibtidai icmasa sinifsiz cəmiyyətdir, deməli, ilk 



dövlət quldarlıqda yarana bilər. Kökündən yanlıĢ müddəadır - dövlətin tipləri var: quldar 

dövlət, feodal dövlət, bəli. Ancaq bunlardan baĢqa tipləri də var axı. Yəni marksizm hansı 

xətti cızıbsa ondan o tərəfə keçə bilməzsən. Buna görə də axtarırıq ki, görəsən, ġumerdəki 

dövlət nə cür dövlətmiĢ: quldarlıq, yoxsa qeyri-quldarlıq? ġumerdə iri tikililərin inĢasında 

qulları iĢlədirdilər; hə, deməli, orada quldarlıq dövlətiymiĢ. Niyə quldarlıqdır ki? Tikintidə 

kəndlini də iĢlətmək olar. Məsələn, kəndliləri yığıb məscid tikirdilər. O, qul deyil axı, kəndlidir. 

ġumerdəki o böyük məbədləri tikənlər kəndlilər də ola bilərdi. Bəs onda hansı dövlətə aid 

edəcəkdik - feodalizmə? Mən belə düĢüncələrin əleyhinəyəm. Ancaq, təəssüf ki, onlar 

indiyədək yaĢamaqdadır. Niyə? Çünki sovet dünyagörüĢündən tam qurtulmuĢ və milli 

ideologiyaya dərindən yiyələnmiĢ tarixçi alimlərimiz hələ yetərincə deyil. Təsəvvür edin - türk 

milli tarixini yazan alimlər hələ yoxdur. Hamı istəyir ki, ümumtürk tarixi yazılsın, ancaq yazan 

yoxdur. Kim yazacaq? Ümumtürk ədəbiyyatı yaratmaq istəyirik. Türkiyə də, Azərbaycan da, 

Orta Asiya da qurultaylar, simpoziumlar, konfranslar keçirir, amma hələ heç bir cildi də üzə 

çıxmayıb. 

Bütün bunları niyə xatırlatdım? Azərbaycanda 70 il boyunca ciddi elm mərkəzləri, çoxlu tarixçi 

alimlər yetiĢə-yetiĢə bu gün biz mütəxəssis yoxluğundan Ģikayətləniriksə din institutunun 

ümumən mövcud olmadığı (beĢ-on məscidlə, bir-iki xırda dini məktəblə, beĢ-on savadlı 

ruhaniylə, pirlərlə, ocaqlarla din institutu yaranmaz) ölkəmizdə fundamentalizmin 

gerçəkləĢməsi möcüzə olardı. BaĢqa yöndən götürsək, Azərbaycan əhalisinin bir bölümü - 

quzeylilər çağdaĢ Avropa təfəkkürlü olduqlarına görə islam dinini məhz bu təfəkkürlə 

mənimsəyəcək. Bu insan orta əsrlər təfəkkürüylə ona təqdim olunanları qəbul etməyəcək. 

-Ya da dindən tamam üz çevirəcək. 

-Bəli, qəbul etməyəcək, çünki o təqdimatı həzm edə bilmir, götürmür. Nəyə görə musiqimizi 

çağdaĢlaĢdırdılar? Üzeyir bəy "Leyli və Məcnun" operasını niyə yazırdı? Çünki baĢa düĢürdü 

ki, böyük sistem yaratmaqçün artıq opera sisteminə keçmək lazımdır. Hamının acığı gəlirdi ki, 

bu Avropa musiqisini niyə yeridirsən beynimizə? Ancaq indi hamı oturub "Leyli-Məcnun"a 

baxır, ləzzət alır. Niyə? Çünki o, avropalaĢdırılmayıb, yalnız təqdimatı çağdaĢlaĢdırılıb.  

Mirzə Fətəli niyə dram yazırdı? Çünki dram çağdaĢ təfəkkürün bir formasıdır. Və yaxud, deyək 

ki, orta əsrlərdə bizdə roman yoxdu (düzdür, nəzmlə yazılmıĢ romanlar var, amma mənsur 

roman yoxdu). Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Məmmədsəid Ordubadi Avropa üslublu belə əsərləri 

ortaya qoydular və indi biz "Ġki od arasında" (yaxud "Qan içində"), "Qılınc və qələm", 

"Dumanlı Təbriz" kimi romanları sevə-sevə oxuyuruq. Niyə götürməyək bu yeniliyi?  

Deməli, çağdaĢlığın təqdimatından, formasından, eləcə də onu təqdim edənlərin bacarığından 

da çox Ģey asılıdır.  

Ġndi bəs islam dinini Azərbaycana çağdaĢ təfəkkürlə kim təqdim edəcək? Mən hələlik onu 

görmürəm. 

-Bu da əslində cəmiyyətimizin qüsurudur. 

-Çox böyük qüsurudur. Buna görə də din inkiĢaf etməyəcək. 



-Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bugünkü dini təbliğatın səviyyəsi yəqin ki, Sizi razı salmır. 

-Din təbliğ olunmur. Sadəcə olaraq, aĢağıda bir təbəqə - yarımsavadlı molla, yaxud mollacıq 

özünün dolanıĢığından ötrü dindən istifadə edir. Əhalinin də dinə ehtiyacı var - birinin yası, 

birinin toyu (kəbin) olur, hökmən gedib molla gətirir. Molla da yarımsavadlı. 

-"Yasin"dən baĢqa heç nə bilmir. 

-Bir tərəfdən rahat olursan ki, "Yasin" oxuyur, cənazəni götürür; bu, cəmiyyəti rahatlandırır. 

Molla, necə olsa da, əhalini Allaha (c.c.), o dünyaya - axirətə, cənnətə, cəhənnəmə 

inandırmağa çalıĢır. Bütövlükdə o, cəmiyyəti rahatlandırıcı bir amildir (ümumən inancı təmin 

olunanda cəmiyyət rahatlanır). Amma molla məclisdə birdən baĢlayır söhbət etməyə: 

Süleyman peyğəmbər bir gün xəstəydi, bir bülbül gəldi, oxudu... Gedib çıxdı miflərə, 

əfsanələrə. Bu daha din deyil, nağıldır; onu məktəbdə uĢağa öyrədərlər. Dini mədrəsə 

uĢağına belə öyrədirlər ki, nağıllarla, miflərlə, məsələn, peyğəmbərləri dərk etsin - sonra daha 

mürəkkəb mövzular gələcək, sırf dinə keçiləcək, daha sonra da baĢlanır Allahın (c.c.) dərk 

edilməsinə. Cahil molla oturub nağıl danıĢır, məclisdəki savadlı adamlar da qulaq asa bilmirlər 

ona, əsəbiləĢirlər. Yəni belə ruhanilərlə dini təbliğ etmək, onu camaata aĢılamaq, insanların 

ruhuna yeritmək olmaz.  

Ruhanilərin savadından baĢqa, onların Ģəxsiyyəti də təbliğatda mühüm rol oynayır. Məsələn, 

bir hadisə baĢ verir, polis gəlib birini tutur, haqsız yerə döyür, incidir. Belə yerdə gərək ruhani 

Ģəxs el ağsaqqalı kimi qabağa dura ki, ay oğul, bunu niyə döyürsən? Ancaq bizdə bir nəfər 

ruhani səsini çıxarmaz, özünü pis kiĢi eləməz. Yəni ruhani bir yerin din adamı olmaqla yanaĢı, 

həm də elin ağsaqqalı ola bilməlidir. Gərək bu sistemi saxlayasan, ancaq, təəssüf ki, biz o 

sistemi qoruya bilməmiĢik. Məsələn, bir məclisə icra baĢçısı gələn kimi hamı durur ayağa, o 

rayonun ruhanisi də ayağa qalxır. Olmaz bu. Sən dinin yüksəlməsini istəyirsənsə ruhanini icra 

baĢçısının ayağına aparmamalısan, əksinə, gərək o icra baĢçısı ruhaninin ayağına gəlib onunla 

görüĢsün. Yoxsa axund da onun ayağına gedəndə onun özünün nə hörməti qalacaq, 

dediklərinə kim inanacaq?  

Əmir Teymurla ġeyx Sədrəddinin görüĢünü mən həmiĢə misal çəkirəm. Teymur gəlib 

Ərdəbildən keçəndə (Anadolunu iĢğal edəndən sonra) deyir ki, gedin ġeyx Sədrəddinə deyin, 

Əmir Teymur gəlib. O da Ģeyxdir də, qabaqcadan xəbəri var ki, Teymur gəlir. Ancaq onun 

Əmirin ayağına getməsi yaramaz. Getməsin deyə namaza oturur. Gəlib çağırırlar: "Ģeyx, 

Ģeyx" - çönüb eləmir, namazını qılır; "Ģeyx, Əmir Teymur səni gözləyir" - səsini çıxarmır (axı 

namazda danıĢmaq, bədəni, yaxud üzü yana çevirərək qiblədən yayındırmaq olmaz). Əslində 

heç bir irad tutula bilməyəcək bu hərəkətiylə Əmir Teymura baĢa salır ki, sən məni 

gözləməlisən, mən səni yox. Teymur deyir ki, mən Allah qonağıyam, Ģeyx mənim qarĢıma 

çıxmalıdır. Onda Ģeyx qapıya çıxıb soruĢur ki, məni çağıran Allah qonağı kimdir? Deyirlər: 

Əmir Teymur. Bunda dillənir ki, buyursun Allahın qonağı. Əmir Teymur atdan düĢüb deyir ki, 

Ģeyx, məni saya salmırsan, axı mən hökmdaram, hökmdarınsa ayağına gələrlər. ġeyx 

Sədrəddin deyir ki, mən Tanrıya ibadətlə Onun ziyarətindəydim, Tanrısa hökmdardan 

böyükdür. Bax, sistem budur, ruhani böyüklüyü budur, Ģeyxlik budur.  



Əmir Teymur da ġeyx Sədrəddini dəyərləndirərək əmr edir ki, ona dəyməyin - böyük Ģeyxdir. 

Nə istədiyini Ģeyxdən soruĢur (bunların hamısı gerçək tarixi faktdır), Ģeyx də onun apardığı 

əsirləri buraxmağı xahiĢ edir ki, bu iĢ Allaha (c.c.) xoĢ gedər. Əmir Teymur onların hamısını 

buraxır. Həmin o azadlığa buraxılan müridlərdən bir hissəsi çıxıb gedir Anadoluya, bir hissəsi 

də (subay gənclər) deyir ki, Ģeyx, sən bizi qul olmaqdan azad etmisən, sənin yanından 

getmirik. ġeyx Sədrəddinin ordusu oradan yaranır. Kimdi onlar? ġamlular Suriyadan gətirilən 

əsirlərdir - türk əsgərləridir, rumlular da Rumelidən gətirilənlərdir. Bəli, Ģamlular, rumlular, 

ustaclılar - bu tayfaların hamısı Teymurun azadlığa buraxdığı əsirlərdir. ġeyx Sədrəddinin 

xahiĢiylə Xoca Mirəli... (Əbülfəz bəy ġeyx Sədrəddin xəttiylə öz ulu babalarından olan Xoca 

Mirəliyə çatanda, nədənsə, fikrini yarımçıq qoyub - Ə.T.). ġeyxin yanında qalanlar baĢladılar 

öz tayfalarıyla əlaqə yaratmağa, sonra Anadoluya gedənlərin tayfaları da Ģeyxə itaət etdilər 

ki, bizim övladlarımızı əsirlikdən sən buraxdırmısan. Həmin tayfalar axınla ġeyx Sədrəddinin 

yanına gəldilər. Bundan sonra onun müridləri bütün Anadolunu bürüdü. Daha sonra 

Səfəvilərin ayağı yer aldı, hərbi gücə çevrildilər. Onların qılınc vuranlarının hamısı müharibədə 

tutulmuĢ, sonra buraxılmıĢ həmin adamlardı. Bunlar hərbi hissə yaratdılar və Ģeyxlik də 

yavaĢ-yavaĢ hərbi sistemlə qovuĢmağa baĢladı və ġah Ġsmayılla hakimiyyətə də yiyələndi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeddinci söhbət. "MÜBARĠZƏ BU GÜN DƏ VAR, YARIN DA..." 

Onlarla vuruĢun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rüsvay etsin, sizə onların 

üzərində qələbə çaldırıb möminlərin ürəklərini fərəhləndirsin. 

(Qur'an, "Tövbə" surəsi: 14) 

Soyağacı ən azı miladın on beĢinci yüzilinə gedib çıxan və müqəddəs Ģeyxlərdən nəĢət tapan 

seyid Əbülfəz Elçibəy özünü Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) ruhunun himayəsində sayır. 

Ruhən və mənən ona həddən artıq bağlı olan Bəy həyatının ən çıxılmaz anlarında məhz Tanrı 

elçisinin (rəsulullahın) ruhunun onu xilas etdiyini xatırlayır. 

Bu sufi təbiətli insanın gözündə həyat sadəcə cismani mövcudluq aktı kimi yox, ruhi və 

mənəvi ehtiyacları ödəməyə aparan yol kimi dəyərləndiyinə görə o, siyasi çarpıĢmalara da 

materialistcəsinə deyil, sırf idealistcəsinə yanaĢır. Bu üzdən də, o, siyasi rəqibləri üzərindəki 

(bu rəqiblər döyüĢ meydanına çox vaxt Ģəxs kimi deyil, ideya, yaxud ideologiya kimi atılır) 

qələbələrdən əldə edəcəyi qazanc içərisində keçici özəl gəlirlərini yox, qalıcı milli mənfəətləri 

(hər Ģeydən qabaq - azadlıq ruhunun yüksəliĢini) önə çəkir. Bəyin bütün siyasi rəqiblərindən 

üstünlüyü də əslində elə burasındadır. Məncə, onunla indiyədək olan söhbətlərimiz oxucunu 

bu deyilənlərin doğruluğuna inandıra bilib. BaĢlığına Rəsul Rzanın məĢhur misrasını 

çıxardığımız bu yekun söhbətsə bugünkü və sabahkı mübarizəmizə Azərbaycan milli azadlıq 

hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin hansı yönlərdən yanaĢdığını öyrənmək, eyni zamanda, 

onun peyğəmbər himayəsindən ilhamlanan bitib-tükənməz nikbinliyini göz önündə sərgiləmək 

üçündür.  

"Mənim bu təklifimə lağ edənlər bir gün ağlayacaqlar" 

-Bəy, xalqımızın ölümdən, güllədən qorxmadığının dəfələrlə Ģahidi olmuĢam. Ancaq çox 

qəribədir ki, bir vaxt dünya xalqları içərisində mübarizliyinə görə "ilin xalqı" adlandırılmıĢ 

xalqımız son 5 ildə sanki etirazetmə qabiliyyətini itirib, halbuki bu müddətdə onun iqtisadi 

durumu dözülməz dərəcədə ağırlaĢıb, rüĢvətxorluq və korrupsiya cəmiyyət və dövlət həyatını 

taun kimi bürüyüb, ölkənin bütün maddi sərvətləri məhdud klan tərəfindən talanır, 6 

rayonumuz bir əldə düĢmənə təslim edilib və s. Bəs xalqın susmasına səbəb nədir? Onun 

indiki iqtidara inamımı, sevgisimi, diktaturaya və diktatorlara meylli olmasımı, yoxsa 

demokratiyaya inamının itməsi, ya da tamam baĢqa amillər? 

-Sualı çox geniĢ qoydunuz - bir sualın içərisində əslində 3-4 sual gedir.  

Birinci ondan baĢlayım ki, xalqın susması hələ onun təslim olması, yaxud Ģəraitlə barıĢması 

demək deyil. Heç zaman belə ola bilməz. Bu, həmin xalqdır ki, Sovet hökumətinin gur-gur 

guruldayan vaxtında Brejnev televiziyaya çıxanda deyirdi ki, bu qoca nə vaxt öləcək ki, 

xalqların da canı dincəlsin? Nəticədə nə oldu? Qazaxıstanda katibi dəyiĢdirərək yerinə rus 

qoydular, qazax xalqı ayağa qalxaraq vuruĢdu, onları qan içində boğdular. O zaman 

Azərbaycanda bəziləri dedi ki, bizdə elə hadisə olsaydı biz qalxmazdıq - görürsünüz, onlar 

mübarizdir, bizsə yox. Mən belələrinə dedim ki, çox səhv edirsiniz - hər xalqın içərisində 

azadlıq və mübarizə idealı, istəyi var. Siz bunu görəcəksiniz. Biz çox sevinirdik ki, qazax xalqı 



mübarizəyə qalxdı, axı onlara deyirdilər ki, "Orta asiyalılar", "yatmıĢlar", "bədbəxt türklər"... 

Amma o göstərdi ki, yox, mən sən deyən deyiləm.  

Nəhayət, hadisələr gəlib çıxdı Azərbaycana. Azərbaycan xalqı da özünü göstərdi - birdən-birə 

meydanlara doldu. 1988-in noyabrın 22, 23, 24, 25-i təkcə Bakıda yox, bütün Azərbaycanda - 

bütün Ģəhər və kəndlərdə xalqımız meydanlara tökülmüĢdü. Biz bəzən "bir milyonluq 

Meydan" deyirdik, əslindəsə yeddi milyon xalqın yeddi milyonu da küçələrdəydi; hər rayonda 

qadınlı-uĢaqlı mitinqlər gedirdi. Bax, xalq onda görsəndi. Hamı baĢladı ki, "xalqıma qurban 

olum", "əĢi, bu nə igid xalqmıĢ", "bəs biz deyirdik ki, yuxudayıq"... Hamı təzədən xalqına 

vuruldu, sevənlər daha artıq sevdilər, sevməyənlərsə sevməyə baĢladılar.  

Ġndi Azərbaycanda avtoritar rejim var. O, xalqın geri çəkilməsindən, müəyyən parçalanma 

meyllərindən istifadə edib təzyiq edir. Xalq zaman-zaman qüvvəsini toplayacaq, bu rejimə 

qarĢı çıxacaq, onu ləğv edəcək və ölkədə demokratik rejim bərqərar olacaq. Bu xalqın gücünü 

hamı bir daha görəcəkdir. 

-Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı çağdaĢ durumu necə səciyyələndirərdiniz? 

-Bugünkü Azərbaycan gerçəkliyini səciyyələndirmək çox böyük problemdir. Tam aydın olsun 

deyə məsələni sadələĢdirək, ona dövlətin daxili və xarici siyasət xətlərindən yaxınlaĢaq.  

Azərbaycanda heç bir daxili siyasət yoxdur - bir ölkədə əhalinin 95 faizi ac-yalavac, 

yarımdilənçi halındadırsa daxili siyasətdən danıĢmaq gülüncdür. Quldurluq, rüĢvətxorluq, 

korrupsiya baĢ alıb gedir, heç kim də qabağını almır. Günün günorta çağı insanları öldürürlər, 

terror edirlər, heç kəsin tükü də tərpənmir. Ziya Bünyadov kimi görkəmli bir alimi, əsl 

akademiki, Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanını, nadir Ģəxsiyyəti günün günorta çağı vurub öldürürlər, 

cinayətkar yoxdur ortada. Son 4 ildə 2 min adam terrorun qurbanı olubsa hansı daxili 

siyasətdən danıĢacaqsan?  

O ki qaldı xarici siyasətə, burada da tamam uğursuzluqdur. Lissabon sammitini necə 

təmtəraqla göylərə qaldırdılar. Dedik ki, belə etməyin, o, yalandır, orada cüzi uduĢ var, qalan 

hamısı məğlubiyyətdir. Nəticəsi nə oldu?! Ġndi keçdi Kopenhagen sammitinə. Yenə də 

tamamilə məğlubiyyət - ortada ürəkaçan heç nə yoxdur. Kopenhagendə ermənilər nə 

dedilərsə hamı əlini qaldırdı, heç bir sənəd də qəbul olunmadı. Xarici siyasətin də nəticəsi 

budur.  

Bu gün Amerika, Avropa dövlətləri bizə geridə qalmıĢ ölkə kimi baxır. Bilirsiniz ki, Amerika 

Dövlət Departamentinin hesabatına Gürcüstan azad xalqlar, Ermənistan və Azərbaycan qeyri-

azad xalqlar sırasında düĢüb, halbuki biz hakimiyyətdə olanda Azərbaycan azad xalqlar 

sırasındaydı. Bu da xarici siyasətin nəticəsi - xalqımızı dünyaya belə tanıtdılar.  

Xarici ölkələrin səfirləri daha dözə bilməyərək bəzən diplomatik etiketlərdən də yan keçir 

(çünki diplomatiya hər sözün açıq deyilməməsini tələb edir) və açıq Ģəkildə bildirirlər ki, 

Azərbaycan rüĢvətxorluğun, korrupsiyanın, talançılığın içərisində olduğuna görə dövlətimiz 

bura investisiya, sərmayə qoymağa qorxur. Bu da xarici siyasətin nəticəsi.  



Bu iqtidar Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ torpaqlarıyla bağlı indiyədək xaricdə heç bir sənəd 

qəbul elətdirə bilməyib. Amma biz BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatında Kəlbəcərin iĢğalıyla bağlı 

822 saylı qətnaməni qəbul etdirdik. Doğrudur, biz istəyirdik ki, orada iĢğalçı sözü qarĢısında 

"Ermənistan" adı yazılsın, ancaq Fransa və Rusiyanın təsiri altında BMT Təhlükəsizlik ġurası 

Kəlbəcəri "etnik ermənilər"in iĢğal etdiyini yazdı. BMT Tġ erməni qoĢunlarının iĢğalını kəskin 

pisləyir və onların Kəlbəcərdən təcili çıxarılmasını tələb edirdi. Biz hakimiyyətdən 

devrilməsəydik 18 iyunda onlar çıxmalıydılar. Ağdama da heyət göndərmiĢdik, xarici 

müĢahidəçilər də artıq məsələni hazırlayırdı və birdən iĢlər dayandırıldı. Ġyunun 7-si, ya 8-i 

mən zəng etdim ki, bəs Kəlbəcərdən ermənilər niyə çıxmır? Mənə nə cavab versələr yaxĢıdır? 

BirbaĢa Amerikadan dedilər ki, biz Ermənistanla ayın 18-inə məsələni həll etməyi danıĢdıq, 

onlar dedilər ki, biz indi bilmirik kiminlə danıĢaq - qiyamçı ordu baĢçılarıyla, yoxsa Əbülfəz 

Elçibəylə, axı Azərbaycanda ikihakimiyyətlilikdir; hələ bir az gözləyək. Məsələ aydındı. Bizi 

devirdilər və məsələ də yatdı.  

Azərbaycanda indi vətəndaĢlar arasına elə bir nifrət və nifaq toxumu səpiblər ki, o toxumun 

köklərini çıxarıb atmaqçün mübariz qüvvələrə neçə il vaxt lazım olacaq. Ona görə də Bakıya 

gələn kimi vətəndaĢ sülhü məsələsini ortaya atdım ki, gəlin vətəndaĢ sülhü yaradaq, bu 

nifrət, nifaq toxumunu tullayaq, xalqımız gələcəkdə bəlalara düĢməsin. Bunu da yenə 

eĢitmirlər və istehzayla baxırlar. Amma mənim bu təklifimə lağ edənlər bir gün ağlayacaqlar. 

Mən buna inanıram.  

-QarĢıda növbəti prezident seçkiləri gözlənilir. Sizcə, həmin seçkilər demokratik keçirilsə 

orada demokratik qüvvələrin qələbə qazanmaq imkanı varmı?  

-Seçkidə baĢqa partiyalarla yanaĢı AXCP, Müsavat, ADĠP də iĢtirak edəcək. Onların üçünün də 

nümayəndəsi bir məntəqədə nəzarət edəcək ki, saxtalaĢdırmalara imkan verilməsin. Bu, 

saxtalaĢdırmanın qabağını almaqçün bir üsuldur.  

Sonra belə fikir var ki, seçkidə xarici dövlətlərin nümayəndələri də iĢtirak etsinlər. Bu, ikinci 

üsuldur. Hətta çalıĢacağıq ki, mümkün olsa seçkidə barmaq izlərindən istifadə olunsun. Tələb 

edəcəyik ki, Azərbaycanda seçkilərdən qabaq seçicilərin sayı müəyyənləĢdirilsin, neçə adam 

iĢtirak edəcəksə onların siyahısı tərtib olunsun; axı bir milyondan çox seçicimiz respublikadan 

kənardadır. Onu da tələb edəcəyik ki, radioda, dövlət televiziyasında çıxıĢ etməyə bizə imkan 

versinlər. Əminəm ki, buna nail ola biləcəyik. Bələdiyyə seçkisi prezident seçkisindən qabaq 

olarsa biz orada bir məktəb keçib təcrübə və nailiyyət qazanacağıq. Bundan sonra prezident 

seçkisində tam uğur əldə edə bilərik.  

-Ümumiyyətlə, Bəy, belə bir ideal vəziyyət təsəvvür edək ki, tam demokratik seçkilər keçirilir. 

Ancaq... Heydər Əliyev qələbə çalır... 

-Axı nə üçün həmiĢə pis ehtimalı götürürsünüz? Mən bilmirəm, Siz onun əmioğlususunuz, 

yoxsa mənim? (Gülür).  

Əhalinin 95 faizi ac-yalavacdır. Bu 95 faiz indiki Heydər Əliyevə səs verəcəksə onda bu xalq 

birdəfəlik batmalıdır; mənsə xalqın Ģüurluluğunu bilirəm və arxayınam ki, bu əzabları çəkən 

insanlar ona səs verməyəcək. Bu xalq onu ac qoyan adama səs verərmi? Qətiyyən yox!  



-Ġndiyədək əleyhdarlarınız xalqda belə təsəvvür yaratmağa çalıĢıblar ki, Əbülfəz bəy 

qətiyyətsizdir (bu haqda artıq söhbət etmiĢik). Siz ikinci dəfə prezident seçilsəniz (Ģəxsən 

mən bunu ürəkdən arzulayıram) əvvəlki səhvlərdən nəticə çıxararaq bütünlüklə yeniləĢmiĢ 

Əbülfəz bəy olaraq özünüzü yenilməz prezident kimi təsdiqləyə biləcəyinizə əminsinizmi? 

-Birincisi, mən çox qətiyyətli adamam. Ġkincisi də, mənim qətiyyətsizliyim haqqındakı fikirləri, 

Sizin də göstərdiyiniz kimi, məhz düĢmənlərim beyinlərə yeridiblər. Onlar xalqı baĢqa 

məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də aldadıblar.  

Mənim haqqımdakı böhtanları təkcə bizim xalqın arasında yox, dünya miqyasında yayıblar. 

Avropalılara belə deyiblər ki, Əbülfəz islam fundamentalistidir - dindən danıĢır, məscidlər 

açdırır və s. Ġrandasa bəyan edirlər ki, Əbülfəz Avropanın agenti və dinsizdir. Kimin Ġsraildən, 

yəhudidən xoĢu gəlmirsə deyir ki, Əbülfəz yəhudilərin agentidir, sionistdir. Görürsünüz ki, hər 

damğanı vururlar.  

Hərəkat baĢlamamıĢdan qabaq mənim adımı "millətçi", "baĢqa millətlərə qarĢı nifrət toxumu 

səpən", "eqoist", "Hitleri yamsılayan, onun yoluyla getmək istəyən" və s. qoymuĢdular. 

Zaman keçdi, Xalq hərəkatı baĢlandı. Ġlk baĢlanğıcdan mənim adım "ekstremistlər" cərgəsinə 

düĢdü. Yanvar hadisəsindən sonra rus hərbi qərargahı böyük bir xəritə düzəltmiĢdi. Bu 

xəritədə elə çəkmiĢdilər ki, guya bu "ekstremistlər"in mərkəzində duran mənəm. Guya həmin 

"ekstremistlər"in sol qanadı, sağ qanadı, mərkəzi qanadı, mötədil qanadı var və bizsə 

millətçilərik, bizi də buna görə tutublar. Bax, həmin prinsipdir.  

Mən bu ittihamların heç birini qəbul etmirəm. Azərbaycan xalqına bircə bunu bildirmək 

istəyirəm ki, prezident adam tutdurmaz, prezidentin insanları həbs etdirməyə ixtiyarı yoxdur - 

bütün dünyada qanun buna icazə vermir. Bu ancaq diktatorların, avtoritarların iĢidir. Bununla 

polis, məhkəmə orqanları məĢğul olmalıdır. Əgər adam doğrudan da cinayət edibsə onun 

cəzası verilməldir. Beynəlxalq qanunlara əsasən, məhkəmə cinayəti sübuta yetirib hökm 

verməyincə heç kəsə cinayətkar demək olmaz, ancaq bizdəsə hətta dövlət baĢçısı birbaĢa 

televiziyada deyir ki, filankəs cinayətkardır. 

-"Vətən xainidir"... 

-Bəli, o, "vətən xaini", "cinayətkar" adlandırır, məhkəmələr də onun qərarını təsdiqləyir, yerdə 

qalanlar da baĢını vururlar. Yəni xalq istəyir ki, mən də belə "qətiyyətli" olum? Əlbəttə, 

istəsəydim mən də baĢqa cür edərdim - özüm çox yumĢaq olub üç-dörd baĢkəsən gətirərdim 

hakimiyyətə; birini qoyardım daxili iĢlər naziri, birini milli təhlükəsizlik naziri, birini də baĢ 

prokuror. Deyərdim ki, kəsin bu xalqın baĢını, özüm də qalardım kənarda. Bu nə deməkdir? 

Bu nə dövlət idarə etməkdir?!  

Dövlət və xalq yalnız və yalnız humanizm və ədalətlə idarə olunmalıdır. Hər Ģey ədalət 

prinsipinə dayanmalıdır. Mənə kimsə deyə bilməz ki, o, ədalətsizdir. Deməli, düzgün 

iĢləmiĢəm. Nə dəxli var ki, yumĢağam, gülürəm, danıĢıram, insanların baĢını sığallayıram? Siz 

mənim ədalətimə baxın, görün millətin, xalqın, ayrı-ayrı vətəndaĢların haqqını pozmuĢammı? 

Heç kəs deyə bilməz ki, Əbülfəz bir ildə nədəsə ədalətə xələl gətirib, haqqı tapdalayıb. 

Məsələyə, bax, bu prinsipdən yanaĢmaq lazımdır. 



-Və prezidentin ədaləti də ölkənin inkiĢafına səbəb oldu.  

"Azərbaycan Xalq hərəkatı hələ davam edir; o, dinamik Ģəkildə inkiĢaf edib milli 

azadlıq hərəkatına çevriləcəkdir" 

-Bəy, Siz Xalq hərəkatının yetirməsisiniz, əslində Xalq hərəkatı da Sizin yetirmənizdir, çünki ilk 

gündən onun baĢında duranlardansınız. Sizcə, Azərbaycan Xalq hərəkatı artıq dünənki tarix 

sayılmalıdır, yoxsa, o hələ davam edir? Davam edirsə indiki mərhələdə onun inkiĢafını necə 

səciyyələndirirsiniz? 

-Azərbaycan Xalq hərəkatı hələ yarımçıqdır. Mən Səttar xan hərəkatını da yarımçıq sayıram, 

ona görə ki, Bütöv Azərbaycanı əhatə etmirdi. Bizim hərəkatımız milli azadlıq səviyyəsinə 

çatmırdı, xalq azadlıq mübarizəsiydi. O, bütövlükdə Azərbaycanı əhatə etsəydi onda milli 

azadlıq hərəkatı sayıla bilərdi. Ancaq Azərbaycan Xalq hərəkatı hələ davam edir; o, dinamik 

Ģəkildə inkiĢaf edib milli azadlıq hərəkatına çevriləcəkdir. Məsələ ondan sonra bitmiĢ hesab 

olunacaq. Bu yol çox uzun və Ģərəfli yoldur, hələ xeyli davam edəcək.  

-Azərbaycanın qarĢıdakı 5 ilinə Siz nikbin, yoxsa bədbin baxırsınız? 

-Siz Quzey Azərbaycanı, yoxsa Bütöv Azərbaycanı nəzərdə tutursunuz? 

-Hələlik Quzeyi. 

-Yaxın 5 ilə nikbin baxıram. 2-3 ilə kimi Azərbaycanda demokratik vəziyyət, demokratik 

dövlət, demokratik idarəçilik hakim olacaq - buna heç kim Ģübhə etməsin. Neftdən və baĢqa 

sərvətlərdən gələn gəlir xalqın arasında düzgün bölünsə bir-iki ilin içərisində sosial vəziyyət 

də yaxĢılaĢar. Biz bu gün hakimiyyətə qayıtsaq 6 ayın içərisində böhranların çoxunun qarĢısını 

ala bilərik; heç olmazsa maaĢları 2-3 dəfə artırarıq. 

-Ġndi özəlləĢdirmə adı altında dövlətin və xalqın sərvətinin böyük bir hissəsi açıq-aĢkar talanır. 

-Biz partiya olaraq bununla əlaqədar bəyanat vermiĢik ki, Azərbaycanda özəlləĢdirmə yox, 

talançılıq gedir. Amma bu tərəfini də deyirik ki, hər necə olsa, sovet sosialist mülkiyyətindən 

imtina etməyin özü mütərəqqidir. 

-Bu talançılıq nəticəsində xalqın sərvəti azsaylı bir qrupun əlində cəmləĢib. Bəs demokratik 

qüvvələr hakimiyyətə gələndə vəziyyət necə olacaq? Axı bir çox adamlar özəlləĢdirməyə xeyli 

sərmayə qoyublar və təbii ki, onu itirmək istəməyəcəklər. 

-AĢağıdan yuxarıya qədər hamı qanun qarĢısında məsuliyyət daĢıyır. Qanun pozulubsa ədalət 

bərpa edilməlidir. Quldurluğun qarĢısı yalnız qanunun bütün sərtliyi gözlənilməklə, 

məhkəmələrlə alınmalı, haram yığılanlar qanuni yiyəsinə - xalqa qaytarılmalıdır. Hüquqi dövlət 

deyiriksə, qanunun aliliyi deyiriksə hər Ģey qanun əsasında olmalıdır. Bunu prezident yox, baĢ 

nazir yox, dövlət aparatı təĢkil etməli, fərdlərin istəyindən, əhli-kefliyindən heç nə asılı 

olmamalıdır. 



-Kələkidən dönəndən sonra Demokratik Konqresdəki və AXCP-dəki durumdan, qüvvələr 

nisbətindən yetərincə tanıĢ ola bilmisinizmi? Demkonqresin gələcəyini necə görürsünüz? 

-Mən Bakıya qayıdan kimi həm AXCP-nin, həm də Demkonqresin iĢiylə daha yaxından tanıĢ 

oldum. Gördüm ki, AXCP-nin içərisində müəyyən kiçik qruplar, narazılıqlar var və bunu 

aradan götürdüm - onlar artıq yoxdur.  

Tez-tez deyirdilər ki, AXCP parçalanacaq. Mən bilirdim ki, parçalanmayacaq; sadəcə, fikir 

ayrılıqları müəyyən ziddiyyətlər yaratmıĢdı. Mən bu ziddiyyətləri aradan götürdüm, fikir 

ayrılıqlarısa hələ də qalır, bu da demokratiyanın tələbidir - hər partiyanın daxilində fikir 

çəkiĢmələri olmalıdır. Əgər fikir dartıĢmalarına imkan verməsək onda bizim partiya da 

quruyacaq, adlarını çəkmədiyim bəzi təĢkilatlara çevriləcək, bizsə bunu istəmirik, çünki 

inkiĢafımızda maraqlıyıq.  

Demkonqresdə də belədir. Orada səsvermə konsensusa əsaslanır - heç kim heç kimə təsir 

edə bilməz, bir nəfər səs verməsə təklif keçmir, qərar qəbul olunmur. Məhz demokratik 

prinsiplər əsasında qurulduğuna görə də Demkonqres yaĢayır və fəaliyyət göstərir.  

Mən bu təĢkilatda struktur dəyiĢiklikləri etməyi düĢünürdüm ki, qərarları daha çevik Ģəkildə 

qəbul edək. Ancaq hələ hamı buna razı deyil; görünür, müəyyən vaxt lazımdır ki, inandıraq, 

təlqin edək, mövqelərimizi yaxınlaĢdıraq. Əminəm ki, Demkonqresdə müxalifətin uğurlu 

fəaliyyətinə gözəl Ģərait yaranacaq və avtoritarizmlə dəyanətlə çarpıĢmağa gücümüz olacaq. 

-Demkonqresin yaradılması Sizin ideyanızdır? 

-Bəli, mənim ideyamdır. Ancaq mən onun adını əvvəlcə "Demokratik Konqres" yox, 

Hindistandakı kimi "Milli Konqres" düĢünürdüm - o da klassik Xalq Cəbhəsinin bir formasıdır. 

"Milli Konqres" adını təklif edənlər də oldu, ancaq mən fikirləĢdim ki, o getdikcə öz ətrafına 

baĢqa partiyaları da toplayacaq (artıq 3-4 partiyadan deyirdilər ki, ora gəlmək istəyirik), ona 

görə "Demokratik Konqres" adlanmasını təklif etdim.  

-QarĢıdan AXCP-nin növbəti qurultayı gəlir. Sizcə, o, Azərbaycandakı demokratik hərəkata nə 

verəcək? 

-Elə partiyalar var ki, qurultaylarını 6 saata qurtarırlar, bizimkisə 2 gün davam edəcək. Biz bir 

daha göstərəcəyik ki, Azərbaycanda AXCP adlı necə demokratik bir partiya var. Orada ciddi 

və açıq Ģəkildə mübahisələr aparılacaq. Tam demokratik seçki keçiriləcək, kimi istəsələr onu 

sədr seçəcəklər. Biz cəmiyyətə, əvvəlki qurultaylarımızda olduğu kimi, yenə bir demokratiya 

nümunəsi göstərəcəyik.  

Baxın, YAP partiya adı daĢıyır, amma keçmiĢ kommunist partiyasından heç nəylə fərqlənmir; 

onun özəklərinin rəhbərləri rayonların icra baĢçılarına, iri müəssisələrin baĢçılarısa öz 

tabeliyindəki təĢkilatlara xüsusi sifariĢ verirlər ki, rayonda, yaxud müəssisədə iĢləyənlərin 

hamısı YAP-a girsinlər, girməsə iĢdən çıxaracağıq. Buna görə də ona ucdantutma "abunə" 

gedir. Bu, partiya deyil - bu, insanları zorla, döyə-döyə, məsələn, bir stadiona yığmaq kimi 

Ģeydir. Partiya olaraq YAP-ın qurumları arasında birlik yoxdur, orada böyük təfriqələr yaĢanır. 



Bu partiya yalnız bir adama bağlıdır - Heydər Əliyevə. Sabah o, hakimiyyətdən uzaqlaĢan kimi 

partiya da dağılacaq. Belə partiya yaĢaya bilməz, çünki o, Əliyevin yuxarıdan qurduğu 

avtoritar sistemdir. Ancaq AXCP özünün qurultaylarıyla cəmiyyətin demokratikləĢməsinə, 

ictimai Ģüura əsaslı təsir edir. O, sözün əsl mənasında demokratiya institutudur. Ġnanıram ki, 

qarĢıdakı prezident seçkilərində də AXCP bir daha öz qüdrətini göstərəcək, xarici ölkələrdə də 

onun nüfuzu artacaq. 

"Biz bu sərtliklə getsəydik daha düzgün hərəkət etmiĢ olardıq, ancaq təəssüf ki, 

mövqeyimizi yumĢaltdıq" 

-AXC(P)-nin idarəetməsində bir sıra mərhələlər olub: Ġdarə Heyəti, Ġcraiyyə Komitəsi, Ali 

Məclisin Rəyasət Heyəti. Ġstərdim ki, bunları səciyyələndirəsiniz və qarĢıdakı qurultayda 

idarəetmədə yenilik olub-olmayacağını açıqlayasınız.  

-Xalq Cəbhəsində üç elə qurum olub. Ġdarə Heyəti çox ağır Ģəraitdə iĢləyirdi - bizə qarĢı hər 

yerdən təzyiqlər vardı. QarĢımızdakı vəzifə də ağırdı - Azərbaycan xalqının hərəkatını təĢkil 

etməliydik, xalqı meydanlara yığmalıydıq. Hakimiyyətdəki amansız kommunist qüvvələrinə 

qarĢı çox mərdliklə mübarizə aparırdıq, xalqın gücünü bir yerə toplaya bilirdik. Bu məhz 

ozamankı Ġdarə Heyətinin əməyinin nəticəsiydi. Əlbəttə, Məclisin də fəaliyyətini danmırıq - o 

da gərəkli qərarlar çıxarmaqda həmiĢə düzgün hərəkət edirdi.  

O zaman bizi tənqid edirdilər ki, hadisələrin dalınca sürünürsünüz. Amma indi Siz "Meydan: 4 

il 4 ay" kitabınızda yazırsınız ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o vaxt hadisələrin önündə gedirdi 

və xalqı arxasınca aparırdı. Bəli, sonra elə bir zaman gəldi ki, bu böyüklükdə qüvvə birgə 

yaĢaya bilmədi. Mən o vaxt da dedim ki, AXC uzun zaman vahid qüvvə halında qalarsa 

kommunist partiyasının tayı olar; belə mövcudluq demokratiyaya ziddir. Dedim ki, çox 

çəkməyəcək, Xalq Cəbhəsinin içərisindən yeni partiyalar çıxacaq (plüralizmin əsas xətti 

budur), bu partiyalar inkiĢaf edəcək və Azərbaycanın ağır vaxtında onlar birləĢib klassik Xalq 

Cəbhəsi yaradacaq. Ġndi Demokratik Konqres həmin klassik Xalq Cəbhəsinin bir növüdür. 

Yenə sualınızın cavabına qayıdıram. AXC Ġcraiyyə Komitəsininsə vəziyyəti həm yüngüldü, həm 

də ağır.  

Biz hakimiyyətə gəlməzdən azacıq öncə Ġdarə Heyətinin yerində Ġcraiyyə Komitəsi yarandı. 

Cəbhənin bütün yetkin qüvvələri hakimiyyət qurumlarında iĢə getdi, Ġcraiyyə Komitəsi də, Ali 

Məclis də zəiflədi (ancaq buna baxmayaraq, vəzifəlilərin bir hissəsi Məclisin üzvü olaraq 

qaldı). Mənsə sədr olsam da birbaĢa Cəbhənin iĢiylə məĢğul ola bilmirdim; sadəcə olaraq, 

Ġcrakomun sədriylə bir neçə dəfə görüĢdüm, vəssalam. Çox vaxt (elə indi də) tənqidlər 

eĢidirəm ki, icrakomun sədri Tofiq Seyidov və baĢqaları düzgün iĢləməyib. Ancaq o, zamanına 

görə düzgün iĢləmiĢdi - gücü ora qədərdi.  

Ġcraiyyə Komitəsi iĢləyəndə biz hakimiyyətdəydik və ona təzyiq yoxdu; bundan yaxĢı 

faydalanmaq olardı, lakin, təəssüf ki, bunu edə bilmədi. Biz adamları Cəbhəyə total Ģəkildə 

yazdırmaq istəmirdik. Ġcraiyyə Komitəsi deyirdi ki, Cəbhəyə girməkçün kütləvi halda ərizə 

yazırlar. Mən bildirdim ki, onlar ideyaya gəlmirlər - Cəbhəyə yalnız vəzifə almaq vasitəsi kimi 

baxırlar.  



Sonra elə oldu ki, Azərbaycanda hərbi vəziyyət kəskinləĢdi. Belə Ģəraitdə Xalq Cəbhəsi daha 

kəskin və sərt çıxıĢ etməliydi. Buna görə də Ġcraiyyə Komitəsinə Fərəc Quluyevi gətirdik. O, 

hərbçilərlə açıq və sərt danıĢa bilirdi. Müdafiə naziri də, daxili iĢlər naziri də onunla ehtiyatlı 

danıĢırdılar. Fərəc bəy onları yerində oturda bilirdi, çünki həm də millət vəkilidi. O, birinci dəfə 

olaraq Rəhim Qazıyev və Surət Hüseynov haqqında bəyanat verdi. Biz bu sərtliklə getsəydik 

daha düzgün hərəkət etmiĢ olardıq, ancaq, təəssüf ki, mövqeyimizi yumĢaltdıq. Bu adamların 

ikisi də hələ onda həbs olunmalıydı. Ancaq mən dedim ki, yoxlamamıĢ, istintaq aparmamıĢ 

onları cinayətkar adlandırmaq olmaz - yenə də qanuna dayandım. Əslində belə etməsəydik 

dövlətimizin elan etdiyimiz prinsiplərindən özümüz imtina etmiĢ olardıq. Mən silahdaĢlarıma 

bildirirdim ki, Sovet dövründən qalma "vətən xaini" ifadəsini az iĢlədin, çünki o, elə bir 

damğadır ki, onu sonra hamıya vura bilərlər, buna görə də çox qorxulu simptomdur - hətta 

qonĢusundan məiĢət zəminində Ģikayət edən də onu "vətən xaini" adlandırır. 

Ümumiyyətlə, həm Ġcraiyyə Komitəsinin, həm də indiki Rəyasət Heyətinin iĢindən razıyam. 

Mən 4 il burada yoxdum, ancaq Bakıda qalan arxadaĢlarım partiyanı dağılmağa qoymadılar. 

AXCP-yə qarĢı ən qəddar hücumlar olub, televiziya, radio, qəzet - hər Ģey və hər kəs 

əleyhimizə iĢləyib, fərd-fərd hamımızı təhqir ediblər, sıradan çıxarmağa can atıblar. Bütün 

bunlara baxmayaraq, AXCP özünü qoruyub saxlaya bildi, parlament seçkisinə də getdi (o 

hətta bu cür antidemokratik seçkinin özündə belə 15 yer götürmüĢdü, ancaq ona cəmi 3 yer 

verdilər). Ġndi bizim parlamentdə 4 millət vəkilimiz var - parlament partiyasıyıq, hüququmuz 

daha çoxdur. Bu qələbəni avtoritarizm mühitində qazana bilmiĢiksə, demək, iĢimizi, o sıradan 

Rəyasət Heyətinin də iĢini müsbət qiymətləndirə bilərik. 

-Qurultayın idarəetmədə yenilik edəcəyi gözlənilirmi? 

-Elə bir yenilik olacağını qabaqcadan deyə bilmərəm. Belə edərəmsə cəbhəçilər mənim 

təsirim altında qərar çıxara bilərlər. Həzrət peyğəmbərdən (s.ə.s.) soruĢurlar ki, səndən sonra 

xəlifə kim olacaq? Cavab verir ki, indidən desəm Ģuranın qərarı pozular; Ģuranı çağıracaqsınız, 

o seçəcək. Mən də nüfuzumdan istifadə edib qabaqcadan yön verməyə, istiqamət verməyə 

çalıĢmıram. Qoy qurultay özü kimi seçəcəksə seçsin, nə cür seçəcəksə seçsin. Vacibi odur ki, 

iki günə iĢini yekunlaĢdırıb gərəkli qərarlar çıxarsın. 

-Bugünkü "Yeni Müsavat" qəzetində partiyalarımızın birləĢməsi haqqında məlumat verilib. Siz 

bu iki qardaĢ partiyanın birləĢməsinə necə baxırsınız? 

-Mənə elə gəlir ki, bunlar Müsavat Partiyasının yuxarı səviyyəsində gedən söhbətlərdir. Hələ 

bəlli deyil ki, partiyanın Divanı buna razıdır, yoxsa bu, 2-3 nəfərin fikridir. Bu, fikir kimi 

meydana atılıb və haqqında düĢünmək olar. ġəxsən mənə qalanda bu partiyaların 

birləĢməsinin tərəfdarı deyiləm; onlar Azərbaycanda iki ən aparıcı partiyalardır və o qədər 

iriləĢiblər ki, onları təzədən bir qazana yerləĢdirmək olmaz. Mən istəyirəm ki, onlar öz ətrafına 

baĢqa partiyaları da cəlb etsinlər, böyüsünlər və Amerikadakı kimi iki aparıcı partiya olsunlar. 

Amerikada da xeyli partiya var, ancaq onlardan yalnız ikisi aparıcıdır. Azərbaycanda da 40-

dan çox partiya içərisində meydanda iki ən nüfuzlusunun olması Ģəraiti normallaĢdırır. Mən 

dəfələrlə demiĢəm ki, AXCP və Müsavat ən ləyaqətli siyasi müttəfiq, dost və ən ləyaqətli 

siyasi rəqibdirlər. Ona görə ki, hər iki partiya inkiĢaf etmək və aparıcı sözü demək istəyir; özü 

də bu, ziddiyyət yox, yarıĢ formasındadır. Bir qədər səbir edib 2-3 il buna dözsək mən deyən 



gəlib yerini tutacaq. Onda xırda partiyalar görəcək ki, müstəqil yaĢamalarının bir nəticəsi 

yoxdur və birləĢməyə baĢlayacaqlar. 

-ġəxsən məndə müĢahidələrim nəticəsində belə fikir yaranıb ki, Müsavata nisbətən Cəbhəylə 

mülayim rəftar olunur, daha doğrusu, Müsavat Partiyası qəsdən sıxıĢdırılır ki, cəmiyyətdə 

iqtidarın bu iki partiya arasında fərq qoyması, Cəbhənin iqtidara yaxın olması haqqında 

ictimai rəy yaransın; bununla da iki qardaĢ partiyanın münasibətlərini pozmaq istəyirlər. 

-Bəli, əsas məqsəd də budur ki, iki partiyanın arasını vursunlar. Çox təəssüf ki, bəziləri buna 

aldanır, deyirlər ki, Cəbhəyə güzəĢt olunur. Nəyi bizə güzəĢtə gedirlər? Belədirsə hər Ģey 

oyana, qərargahımız hanı? Rayon Ģöbələrimizin də qərargahlarını alıblar, qaytarmırlar. 

Noyabrın 17-sində Azərbaycanın DirçəliĢ bayramını keçirməyə də AXCP-yə yer vermədilər. 

"Bizdən qalmıĢ 4 min dustaq indi 30 mindən çox olub, yəni Azərbaycanda 

insanları azadlıqdan məhrum etməyə 7 dəfədən artıq səy göstərilib, 7 dəfə artıq 

xərc çəkilib" 

-Cəbhəçi yoldaĢlarımızın bir çoxu dustaqdır. Vaxtilə Vətən torpaqlarımızı qorumuĢ Xüsusi 

Təyinatlı Polis Dəstəsinin üzvləri, xalqımızın bir sıra baĢqa yurdsevər övladları da zindanlara 

atılıb. XahiĢ edirəm bu məhbusların azad edilməsinə AXCP-nin göstərdiyi və göstərəcəyi 

təĢəbbüslər haqqında danıĢasınız. 

-Bu gün məsələyə bir neçə yöndən yanaĢmaq olar. Birincisi, ümumiyyətlə, Azərbaycanda 

məhbusların vəziyyəti hansı Ģəkildədir? Biz çalıĢırıq ki, Azərbaycanda məhbuslarla və ya 

məsuliyyətə cəlb olunanlarla davranıĢ qanun çərçivəsində olsun. Bu, indi çox kobud Ģəkildə 

pozulur. Ġkincisi də, biz istəyirik ki, ölkədə məhbusların yaĢayıĢ Ģəraiti sovet dövründən "islah 

əmək düĢərgələri" adlanan yerlərdə Avropa standartlarına uyğun olsun. Avropada 4 məhbus 

bir otaqda qalır, hər cür Ģəraitləri də var. Orada insanlar, sadəcə, azadlıqdan məhrum 

olunurlar; vətəndaĢ hüquqları, baĢqa hüquqları qalır və qorunur - azadlıqdan məhrumetmə 

yalnız müəyyən məhdudiyyətlərin yaradılması deməkdir. Avropa həbsxanalarında dustağın ad 

günü keçirmək, qohumlarla görüĢmək, dostları ad gününə dəvət etmək ixtiyarı var 

(toplaĢaraq böyük dəstəylə məhbusun ad gününü keçirirlər). Azərbaycandasa 10 nəfərlik 

otağa 40 nəfər doldururlar, məhbuslar növbəylə yatır, yer üstündə dava gedir. Azərbaycanda 

son dörd il yarımda çoxlu haqsız həbslər olmuĢdur. Daha doğrusu, prokurorluq və polis 

orqanları harınlıq edib və "yuxarı"dan kiminsə (deyək ki, dövlət baĢçısının) sifariĢiylə yüzlərcə, 

minlərcə günahsız adam həbsxanaya atılıb. Gələcəkdə bu haqsız məhkəmələrin də sorğu-

sualı olacaq, o məhkəməni aparanların özünə də məhkəmə qurulacaq.  

Deməli, bizdə bütövlükdə hüquq qaydaları dəyiĢdirilməlidir. Mövcud qanunların özləri də 

gözlənilmir, pozulur və ölkədə qanunsuzluq baĢ alıb gedir. Ona görə də məsələni birtərəfli 

yox, bütöv həll etməliyik. Birinci, Azərbaycanda güllələnmənin ləğv edilməsinə çalıĢmalıyıq; 

bu, əsas məsələdir, çünki Avropa ġurasına daxil olan ölkələr güllələnməni aradan götürürlər, 

halbuki bizim cinayət məcəlləmizdə güllələnmə cəzası düĢən 12 maddə var. 

Ġkincisi, indiki həbsxanalar müasirləĢdirilməli, Avropa standartlarına uyğunlaĢdırılmalıdır.  



Biz çalıĢmalıyıq ki, birincisi, qanunlarımız müasir olsun, ikincisi, o qanunlara əməl edilsin, 

üçüncüsüsə, siyasi dustaqlar azadlığa buraxılsın.  

Azərbaycanda bu gün 900-ə qədər siyasi dustaq var. Ümumənsə zindanlarda 30 mindən artıq 

dustağın saxlanıldığı bəllidir. Müqayisədən ötrü deyim ki, biz hakimiyyətə gələndə 

Azərbaycanda 14 min dustaq vardı. Biz onlardan 10 minini buraxdıq (amnistiyaya saldıq), 

cəmi 4 min dustaq qaldı. Bəli, bizdən qalmıĢ 4 min dustaq indi 30 mindən çox olub, yəni 

Azərbaycanda insanları azadlıqdan məhrum etməyə 7 dəfədən artıq səy göstərilib, 7 dəfə 

artıq xərc çəkilib, deməli, günasız insanlar həbsxanalara doldurulub. Biz indi çalıĢırıq bütün 

siyasi dustaqlar, o sıradan 110 nəfər AXC üzvü azadlığa buraxılsın. Onları, əlbəttə, siyasi 

dustaq kimi həbs etməyiblər - həyətlərinə, maĢınlarına, evlərinə, ciblərinə, deyək ki, 

qumbara, tapança, patron, baĢqa silah qoyublar, çoxunu dövləti silahlı yolla devirməyə 

çalıĢmaq üstündə həbs ediblər. 

-Siz Kələkiyə təzə gedən vaxtlarda burada polis iĢçiləri müxalifətçiləri, məsələn, küçədə tutub 

deyirdilər ki, protokola nə yazaq - evindən güllə tapılmasını istəyirsən, yoxsa anaĢa 

tapılmasını? Təbii ki, onlar anaĢadansa gülləni üstün tuturdular. Çox təəssüf ki, bu gülməli 

vəziyyət neçə-neçə mərd insanı ağlamalı günlərə salıb...  

-Bəli, çox düzdür! "Yuxarı"dan göstəriĢ vermiĢdilər ki, Azərbaycanda silahlar yığılsın, ancaq 

onu yığmağın formasını tapa bilmirdilər. Cəbhəçiləri tutub döyürdülər ki, səni ya tutacağıq, ya 

da öldürəcəyik; get, silah tap gətir, yoxundursa inəyini sat, silah alıb gətir. Bir çox adamlar 

həqiqətən atlarını, inəklərini sataraq oradan-buradan silah alıb verdilər ki, iĢləri bir az 

yüngülləĢsin.  

Bizim Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə sanki ayrıca qanun tətbiq edirlər. Məsələn, deyək ki, birinə 

qanunla üç il iĢ veriləndə bunun iki ilini yatandan sonra onu evə buraxa bilirlər, amma bu, 

cəbhəçilərə Ģamil edilmir. Cəbhəçilər bir gün belə tez buraxılmır və çalıĢırlar ki, yeni maddələr 

tapıb onların buraxılmasının qarĢısını alsınlar. Bundan baĢqa, cəbhəçilər kiçik bir Ģeyə etiraz 

edən kimi o saat onu rusca "krıtı" adlandırılan yerə göndərirlər, iki-üç il orada saxlayırlar. 

Həbsxananın özündəki karserlə və sair əzablarla cəbhəçilərə zülm edirlər. Bizim mübarizəmiz 

tək ona görə deyil ki, cəbhəçilər xilas olsun, həm də istəyirik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda 

siyasət sahəsində çalıĢan adamlar öz görüĢlərinə görə həbslərə məruz qalmasınlar. 

Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsindən də 300 nəfər siyası dustaqlar sırasındadır. Onların, ola 

bilsin ki, böyükləri, rəhbərləri nəyəsə göstəriĢ veribdir. Onlar hakimiyyətdaxili mübarizənin 

qurbanlarıdır.  

Dövlət tərəfindən qanuniləĢdirilmiĢ XTPD bunların hakimiyyətinə müxalif olub, onun rəhbərləri 

sıravilərə deyib ki, silahı əldə saxlayın, biz təslim olmayacayıq. Sonradan da, bəlli olduğu kimi, 

XTPD ağ bayraq qaldırıb və danıĢığa getmək istəyib.  

O zaman AXC də, Müsavat da, baĢqa partiyalar da təklif etdilər ki, iqtidarla XTPD arasında 

danıĢıqlarda vasitəçiliyə razıdırlar; onlar barıĢdırıcı yol tapmalıdırlar. Buna Əliyev iqtidarı 

nəinki imkan vermədi, əksinə, məsələni daha da qızıĢdırdı və nəhayət, onların baĢçılarını 

cismən məhv etdi, əsgərlərisə zindanlara doldurdu. Bu əsgərlərin bəzilərinə demiĢdilər ki, 



məsələn, silahı götür, dur qapıda, içəri heç kimi buraxma. Ġndi belələrinin də hamısı Cinayət 

Məcəlləsinin 57-ci maddəsiylə Vətənə xəyanətdə suçlandırılır. Ġndi onların valideynləri, insan 

hüquqlarını müdafiə cəmiyyətləri haqlı olaraq mübarizə aparırlar ki, bu insanlar Vətən xaini 

ola bilməzlər, çünki 3 il, 4 il, bəziləri 5 il Azərbaycanın azadlığı, torpaqları uğrunda könüllü 

vuruĢub və onların 200-ə qədəri yaralıdır.  

Bu iqtidar Çernobıl qəzasında, yaxud ikinci dünya müharibəsində iĢtirak etmiĢ adamlara 

güzəĢtə gedir, amma Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan adamlara nəinki heç bir güzəĢt 

etmir, əksinə, onları ən ağır, dəhĢətli maddələrlə həbsxanalara atır. 

Bax, bütün bu dustaqların hüququnun bərpası uğrunda mübarizə aparılır. Onların siyahıları 

çıxarılaraq BMT-yə, Ġnsan Haqlarını Müdafiə Komitəsinə, xarici ölkələrə göndərilib ki, onlar da 

bu məsələdə iĢtirak etsinlər, onları buraxdırmaqçün hakimiyyətə təzyiq göstərsinlər. 

XTPD-dən həbs edilən əsgərlərin anaları Prezident Aparatı qarĢısında haqlı çıxıĢ edirlər ki, 

fərarilər bağıĢlanılır, ancaq Azərbaycan uğrunda könüllü mübarizə aparanlara aman verilmir. 

Yaxud Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü rus imperiyasının çəkdirdiyi sərhəd 

məftillərini dağıtmaqdan baĢlanır, ancaq bu tarixi hərəkata ilk vaxtlar baĢçılıq edənlərdən 

Fərəc Quluyev, Asəf Quluyev indi həbsxanadadır, 10 il, 12 il iĢ alaraq ağır iĢgəncələr altında 

çətin vəziyyətdə yaĢayırlar. Və onların etdiyini bu iqtidar utanıb-çəkinmədən indi öz adına 

çıxır. 

"Doğrudanmı onlar düĢünmürlər və görmürlər ki, ...Stalinin, Beriyanın övladlarının 

baĢına nə gəldi, bəzilərinin müəllimi və himayəçisi olmuĢ Brejnevin qızı axırda 

əynindəki kürkünü satıb çörəyə verdi?!" 

-Ümumiyyətlə, Bəy, adamda istər-istəməz belə bir fikir yaranır ki, erməniyə kim güllə atıbsa, 

erməniylə kim vuruĢubsa o, bu saat ya zillətdə, ya da zindanlardadır, erməniylə vuruĢanların 

hamısından intiqam alınır.  

-Bu, belədir. Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparanlar həm Rusiyanı hesaba almır, 

ermənilərin arasında Rusiyanın əsgərlərinə qarĢı vuruĢurdular, həm də indiki iqtidarın 

təslimçiliyini qəbul etmir və ona qarĢı çıxıĢ edirdilər. Ġndi bunlar - rus imperiyasının köməyiylə 

hakimiyyətə gələnlər fürsəti ələ keçirərək, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparmıĢ 

həmin o "söz eĢitməyən", "qeyri-itaətkar" adamlardan qisas alırlar.  

Onlar doğrudan-doğruya əzilir ki, millət yanında baĢıaĢağı olsunlar, çünki millət onları 

qəhrəman kimi, vuruĢan igidlər kimi tanıyır, onların Azərbaycanda haqları çoxdur. Bu 

adamların haqqını tapdayırlar ki, onlar yenə də müti, itaətkar olsunlar və ölkədə onların yox, 

Azərbaycana xəyanət eləmiĢlərin, onun torpaqlarını satmıĢların ad-sanı ucalsın.  

Doğrudan da, nə qədər qəribədir - vaxtilə Azərbaycanın azadlığı əleyhinə səs verənlər indi 

özlərini bu azadlığın qurucusu, bizlərisə "Vətən xaini" adlandırır, vaxtilə Azərbaycanın azadlığı 

yolunda ən böyük əngəl olanlar bu gün onun azadlıq bayramlarında süni gülüĢlərlə özlərini 

elə göstərirlər ki, guya sevinirlər. Əslindəsə bu bayramlar mahiyyətcə onlara yad olduğuna, 

özlərinin onun əldə edilməsində heç bir rolu olmadığına görə içlərində ona qarĢı bir nifrət var. 



Elə buna görə də bu bayramlar zamanı bayramı yaradanların, bu uğurda qanını axıdanların, 

canını qurban verənlərin heç birinin adı da çəkilmir və bu azadlıq oğruları çalıĢırlar ki, həmin 

adlar tarixin yaddaĢından birdəfəlik silinsin, bu da mümkün deyil, çünki azadlıq mücadiləsində 

min adam, iki min adam yox, on minlər, yüz minlər iĢtirak edib. Bu həqiqəti heç zaman 

gizlətmək mümkün deyil.  

Düzdür, hələlik haqsızlıq haqq üzərində ötəri qələbə qazanıb, ancaq gec-tez haqq qalib 

gələcək, hər Ģey aydınlaĢacaq. Bundan qabaq da belə Ģeylər çox olub, total yalanlar, tarixi 

saxtalaĢdırmalar tüğyan edib. Leninlərin, Stalinlərin, Mircəfər Bağırovların uydurduğu 

yalanların da, onların özlərinin də sonunu gördük. Yalan üstündə qurulmuĢ Sovet 

hökumətinin Bakıya təyin etdiyi katibləri də gördük. Sonları nə oldu? Sovet hökumətinin 

özünə baĢçılıq edən Brejnevin axırı nə oldu? Bunların hamısı göz qabağındadır.  

Tarix belə haqsızlıqları və amansızlıqları bağıĢlamır və o amansızlıqlara görə amansız da 

intiqam alır. Elə olur ki, amansız yalançının nəsli yer üzündən, adı tarixdən birdəfəlik silinir! 

Doğrudanmı həmin amansız yalançılar özlərindən qabaqkıların taleyindən ibrət götürmür?! 

Doğrudanmı onlar düĢünmürlər və görmürlər ki, bir zaman dünyanın ən böyük və ən güclü 

imperiyasının ağaları Stalinin, Beriyanın övladlarının baĢına nə gəldi, bəzilərinin müəllimi və 

himayəçisi olmuĢ Brejnevin qızı axırda əynindəki kürkünü satıb çörəyə verdi?! Çox qəribədir 

ki, bu amansız yalançılara bunların heç biri dərs olmur - görünür, düĢünürlər ki, mən öləndən 

sonra lap Nuhun tufanı da qopsun...  

Bu cür amansız yalançılar, manyaklar, xəstələr, insanlığa düĢmən olan quduzlar demokratik 

cəmiyyətdə hakimiyyətə gələ bilməzlər. Vay onda ki, bunların əlinə hakimiyyət düĢsün - artıq 

bir-iki nəfəri öldürmür, yüzləri, minləri fəlakətə sürükləyir, öldürür, məhv edir və bundan 

sadistcəsinə ləzzət alırlar.  

Bunlar insan qanı içən vampirlərdir. Demokratik cəmiyyətdə belələrinə heç zaman qabağa 

çıxmağa imkan verməzlər; onlar burada, sadəcə, oğruya, quldura çevrilə bilərlər. Buna görə 

də bəĢəriyyət demokratiya uğrunda mübarizə aparır ki, belə qaniçicilərin hakimiyyətə 

gəlməsinin qarĢısını alsın, cəmiyyətin canını onlardan birdəfəlik qurtarsın.  

O zamanlar da mən deyirdim ki, Stalin, Hitler, Mussolini, Franko kimi cəlladlar, məsələn, 

Ġngiltərə və Amerikada hakimiyyətə gələ bilməzdilər, çünki həmin vaxtda Ġngiltərə və 

Amerikada möhkəm demokratik cəmiyyət vardı. Doğrudur, Ġngiltərə və Amerikada da o 

təbiətli adamlar ola bilərdi, amma onları hakimiyyətə buraxmazdılar. Ġndi Almaniyada elə 

demokratik mühit yaranıb ki, Hitler artıq burada hakimiyyətə gələ bilməz. Rusiyadasa hələ o 

qorxu qalır. Amma beĢ-on il də belə keçsə Rusiyanın özündə də bu cür adamların 

hakimiyyətə yiyələnməsi mümkün olmayacaq. 

"Rusiya çox gözəl bilir ki, Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa bütün Qafqaz 

onun əlindən çıxar" 

-Bəy, Qarabağ məsələsinin həlli yollarını necə görürsünüz? Bütün xalqımızı maraqlandıran, 

narahat edən, içərisini didən sual budur ki, Qarabağ problemi nə vaxt həll olunacaq, axı bu 

sual hər birimizin özünün, ailəsinin taleyiylə bağlıdır. Ümumiyyətlə, indiki iqtidarın bu düyünü 



çözəcəyinə inanırsınızmı və üç, yaxud beĢ ildən sonra Qarabağ məsələsinin mənzərəsi Sizin 

gözünüzdə necə görünür? 

-Qarabağ məsələsi adıyla Azərbaycanın müstəqilliyinə Rusiya imperiyasının birbaĢa iĢtirakı və 

qurmasıyla təcavüz edilir. Deyək ki, Moskva Yanvar qırğınını törətdi. Azərbaycan xalqı buna 

dözdü və Rusiya imperiyasına qarĢı mübarizəsini davam etdirdi. Sonra Xocalı qırğınını törətdi, 

bu da Azərbaycan xalqının müqavimətini gücləndirdi, rus ordusunu Azərbaycandan 

uzaqlaĢdırdı. Rusiya buna dözmədi, əvvəlcədən qızıĢdırdığı Ermənistanın əliylə Azərbaycanın 

quzeyinin 20 faizini iĢğal altına aldı; guya bunu Dağlıq Qarabağ erməniləri etdi. Sözsüz ki, 

Dağlıq Qarabağda yaĢayan 100 min erməninin buna gücü çatmazdı (hətta arxasında duran 

Ermənistanla birgə də). Burada separatçılarla Ermənistanın və Rusiyanın qüvvələri 

birləĢdirildi, üçlükdə bu məsələni həll etdilər, xarici ölkələrdən də güclü dəstək aldılar (çox 

təəssüf ki, burada Ġranın da əli oldu).  

Rusiya çox gözəl bilir ki, Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa bütün Qafqaz onun əlindən 

çıxar. Ermənistan da fikirləĢir ki, Azərbaycan müstəqil olsa vaxtilə bütün Sovetlər Birliyində at 

oynadan ermənilərin heç Qafqazda da nüfuzu qalmayacaq. Ġran da düĢünür ki, Azərbaycan 

müstəqil olsa Güneyin də müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparılacaq ki, bu da Ġranın tale 

məsələsidir. Bax, buna görə də onların hamısı bu məsələyə quduzcasına giriĢiblər və heç bir 

Ģeylərini əsirgəmədən bu yolda qoyurlar.  

Bizsə bu mübarizədə təkləndik, bizə az-çox yaxın olan Türkiyəsə bir qardaĢ kimi ürəkdən 

istəsə də erməni - rus - fars üçlüyünün içərisinə girərsə iliĢə biləcəyini gördü - o, münaqiĢəyə 

qoĢulsaydı 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 baĢqa dövlətləri (hətta Bolqarıstanı da) onun əleyhinə qaldıra bilərdi. Rusiya 

əslində bunu gözləyirdi. Ona görə də Türkiyə məsələyə olduqca ehtiyatla yanaĢmağa məcbur 

oldu və ordusu, hərbi qüvvələri olmayan Azərbaycan təkləndi, torpaqları iĢğal edildi. Ġndi bu 

məsələ beynəlxalq problemə çevrilibdir.  

Azərbaycan indi çox pis durumdadır. Vəziyyətdən çıxmaqçün Ermənistan - Rusiya - Ġran 

üçlüyünə qarĢı baĢqa üçlük düzəltməliydik. Ona görə də hakimiyyətimiz dövründə biz 

daxildəki ermənilərə qarĢı güc təĢkil etdik və onların müqavimətini sındırdıq. Qarabağın 

ətrafındakı bölgələrdə (məsələn, Goranboy, Ağdərə və baĢqa bölgələrdə) ermənilərin 

müqavimətini qırdıq; onlar geri çəkildilər. Hətta elə vəziyyət yaratdıq ki, Ermənistan artıq 

Xankəndini boĢaltmaq, əhalini ordan çıxarmaqçün tədbir tökürdü. Bu əlveriĢli durumdan 

yararlanıb belə qərara gəldik ki, Minsk qrupunda üçlük olsun - heç kim Qarabağ məsələsinin 

həllində yekun söz sahibi sayılmasın, özünü ağa göstərərək burnunu hara gəldi soxmasın.  

Türkiyə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən qüvvədir, Rusiya Ermənistanın tam 

tərəfindədir, deməli, onların münasibətləri bir tarazlıq yaradır və Amerika da bu tarazlıqda 

iĢtirak edir, məsələni sülh yoluyla həll etməyə çalıĢır. Həmin zaman bu diplomatik xətt 

xeyirliydi - Rusiya əleyhimizə hər hansı bir təĢəbbüsdə bulunsaydı Türkiyə diplomatiyası onu 

sıxıĢdırardı və bu məsələdə Amerika daha çox bitərəf mövqe tutmağa çalıĢardı.  



Sonradan gördülər ki, bu yol Rusiyaya sərf etmir, Türkiyəni bəhanəylə uzaqlaĢdıraraq 

Fransanı ora gətirdilər. Fransa da Ermənistana meylli olduğuna görə Amerika bu məsələdə 

təkləndi. Əslində Amerikanı ora Azərbaycanın tələbiylə salmıĢdılar. Buna görə də Qarabağ 

problemi artıq tamam düyünlənib - Rusiya bu məsələyə bir-iki düyün də artıq vurub. Onun 

açılma üsuluna gəlincə, bir neçə siyasi gediĢlər etmək olar. Məsələn, məncə, Qafqaz evi 

yaratmaq uğrunda mübarizə aparmaq zəruridir; Gürcüstan da, Azərbaycan da Rusiyanın 

onlara təzyiqindən xoĢlanmır və ona müqaviməti gücləndirmək istəyir. Bu iki dövlət əlbir 

olmalı, sıx iĢ birliyi yaratmalı, buraya Çeçenistanı da cəlb etməlidir.  

Ümumiyyətlə, öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan bütün Qafqaz xalqlarının qüvvəsi 

Rusiyanın Qafqazdakı hərbi və siyasi nüfuzunu zəiflətməyə, onu buradan uzaqlaĢdırmağa 

səfərbər edilməlidir. O uzaqlaĢdırılandan sonra, əlbəttə, Ermənistan - Ġran bloku da 

zəifləyəcək və zəncir baĢlayacaq açılmağa. Bundan sonra Ermənistanla danıĢıqlar 

asanlaĢacaq... 

-Ġndi Gürcüstan - Ukrayna - Azərbaycan - Moldova (GUAM) birliyi yaradılıb. Bu birlik Sizin 

dediyiniz Ermənistan - Rusiya - Ġran üçlüyünü poza, ona müqavimət göstərə bilərmi? 

-O üçlüyü poza bilməz (bu, çətindir), amma Rusiyanı əvvəlki vəziyyətindən 50-60 faiz təcrid 

edə bilər; bu zaman Azərbaycanın və Gürcüstanın mövqeləri güclənər və Rusiya artıq burada 

istədiyini edə bilməz. Biz bu birliyin tərəfindəyik. Ona Türkiyə, Rumıniya və Qara dəniz ətrafı 

ölkələr də daxil olmalıdır, çünki Rumıniya, Türkiyə, Bolqarıstan, Ukrayna, Moldova və 

Gürcüstan uzun müddət Rusiyanın əzabını çəkmiĢ ölkələrdir.  

Yenə qayıdıram bundan qabaqkı sualınıza. Ümumən Qarabağ problemini 3 aya, 5 aya həll 

etmək mümkün deyil, ona görə ki, Rusiya da burada öz mövqeyini itirmək istəmir. Onun bu 

bölgədə hələ az-çox mövqeyi var və buna görə də Ermənistanı özündən asılı saxlayacaq.  

Biz bu durumla sülhə getsək Azərbaycançün xeyirli olmayacaq, çünki Azərbaycanı məğlub 

ölkə kimi tanıyırlar. Amma hər hansı bir xalq məğlubiyyətini hələ boynuna almayıbsa, demək, 

məğlub deyil və o, mübarizəsini davam etdirməlidir. Bununçün ölkədə güclü ordu islahatı 

getməli və ordu, döyüĢən qüvvələr yaradılmalı və xalq öz torpağının azad olunması uğrunda 

mübarizəyə hazır olmalıdır. Məhz bundan sonra təzyiq edərək məsələləri siyasi yolla həll 

etmək müəyyən qədər mümkün olacaq, belə olmasa mümkün deyil. 

"Azadlığın dəyərini ürəklə deyil, qarınla müəyyənləĢdirmək həm ayrı-ayrı 

insanların, həm də insan toplumlarının faciəsidir" 

-Ümumiyyətlə, Siz Qarabağ münaqiĢəsinin hərbi yolla həllinə inanırsınızmı? 

-Bütün dünya xalqlarının bir döyüĢ fəlsəfəsi var - sən məğlubiyyətinlə razı deyilsənsə hökmən 

silaha qurĢanıb vuruĢmalısan; baĢqa yol yoxdur. Azadlığını düĢünən hər bir xalq bunu 

etməlidir. Bəzən bizdə deyirlər ki, adamlarımız Ģəhid olur, torpağımızda qan tökülür - bu cür 

azadlıq nəyə lazımdır? Belə insanlar azadlığı maddi nemət kimi baĢa düĢürlər.  



Bəzən insanlar düĢünürlər ki, azad olsaq yaxĢı yeyib-içəcəyik, gözəl güzəran keçirəcəyik; o 

saat keçirlər materializmə. Azadlıqsa idealist bir məfkurənin, fəlsəfənin, mənəviyyatın 

məhsuludur - insanın ruhunun qurtuluĢudur. Afrikadan aparılan qulları Amerikada çox yaxĢı 

saxlayır, onlardan daha çox faydalanmaqçün onları yaxĢı yedirdib-içirir, amma yaxĢı da 

iĢlədirdilər. Bu qullar həyatlarından razıydılar, çünki Afrikadakından qat-qat yaxĢı yaĢayırdılar. 

Amma özünü xoĢbəxt sayan bu insanlar quldu, azad deyildi. Bəli, bu cür də yaĢamaq olar, 

ancaq bu, insan həyatı deyil.  

Azadlıq mənəvi tələbatdır, ideya tələbatıdır. Azadlıq təmtəraqlı materialist yaĢayıĢı yox, 

sadəcə, baĢqasının köləsi olmamaq, öz düĢüncə və əməllərini özünün istədiyi kimi sərbəst 

gerçəkləĢdirməkdir. Budur problemin kökü və bunu insanların bir hissəsi hələ mənimsəməyib. 

Deyirlər ki, doğrudur, azadlığı qazandıq, ancaq nə olsun, çörək bahalaĢdı, hər Ģeyin qiyməti 

qalxdı. Çörəyin bahalaĢmasının azadlığa nə dəxli var? Ümumiyyətlə, azadlığın dəyərini ürəklə 

deyil, qarınla müəyyənləĢdirmək həm ayrı-ayrı insanların, həm də insan toplumlarının 

faciəsidir. 

-Əbülfəz bəy, bu neçə gündə məni dözümlə dinlədiyinizə, ürəyimdəkilərin hamısını üzə 

çıxarmağa lütfkarlıqla Ģərait yaratdığınıza görə Sizə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm! 

Allahdan arzum budur ki, Sizinlə belə bir söhbəti inĢallah Azərbaycan birləĢəndən sonra 

Təbrizdə edək. 

-Allah o günü hamımıza göstərsin! 

-Amin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "MƏN ĠSTĠQLALIMIZI HAKĠMĠYYƏTDƏN ÜSTÜN TUTDUM!"  

KeçmiĢ Prezident Əbülfəz Elçibəy’lə Ədalət Tahirzadə’nin söhbəti ( 17 Ġyun 1998 ) 

Əbülfəz bəy, bugünkü iqtidar müxalifəti xalqın gözündən salmaq üçün ən yolverilməz təbliğat 

vasitələrinə əl atmaqdan çəkinmir. KeçmiĢ baĢ nazir, indiki məhbus Surət Hüseynovun 4 Ġyun 

hadisələri ilə bağlı dövlət televiziyasına çıxarılması və onun dili ilə əsasən keçmiĢ iqtidarın 

baĢçılarının üzərinə böhtan və iftiralar yağdırılması deyilənə sübutdur. Siz S.Hüseynovun 

televiziyaya çıxarılmasına necə baxırsınız? 

Heydər Əliyev gör nə günə qalıb ki, artıq Surət Hüseynov’dan da istifadə etməyə baĢlayıb. 

Bu, onun vəziyyətinin son dərəcə ağır olduğunu göstərir.  

O, əvvəllər də bu üsuldan istifadə edərək Ģübhəli adamları televiziyaya çıxarmaqla bizi 

söydürərdi. Məsələn, «QardaĢlıq» təĢkilatının baĢçısı, Ayaz Mütəllibov’un tapançası rolunu 

oynayan, adı bir çox cinayətlərdə hallandırılan Ağa Axundov kimi adama da o, televiziyada 

bizi söydürmüĢ, bu «xidmət»inə baxmayaraq onu yenə həbsdə saxlamıĢdı. Ġndi eyni rol 

Surətə tapĢırılıb. Yəqin ona verilən əzab və iĢgəncələri azaltmaq, alacağı yemək və 

bağlamaları artırmaq müqabilində onu - özünü «hərbçi» adlandırmıĢ bir Ģəxsə yaraĢmayan bu 

iĢə razı salıblar.  

Bəli, Surət də H.Əliyevin növbəti qurbanlarındandır və bu iftira və təhqirlərdən sonra da onu 

içəridə saxlayacaq.  

Bir anlıq təsəvvür edək ki, indi prezident Sizsiniz, H.Əliyev isə müxalifətdədir. Siz həbsdəki 

S.Hüseynovu televiziyaya çıxararaq H.Əliyevə qarĢı danıĢmağa məcbur edərdinizmi? 

Qətiyyən yox! Mənim ona sözüm olsaydı Ģəxsən öz dilimlə deyərdim. Mən bu cür vasitələri 

xoĢlamıram - belə Ģey dövlət baĢçısına yaraĢmaz. Mən deyə bilmərəm ki, dustağı gətirin, o 

kiminsə əleyhinə danıĢsın, yenə aparın, dama qatın.  

Ġndiki iqtidar, Ģəxsən H.Əliyev çox kobud səhv edir - dünyanın heç bir ölkəsində dustağı, 

istintaq altında olan, haqqında cinayət iĢi açılmıĢ bir adamı televiziyaya çıxararaq təqsiri 

olmayan azad vətəndaĢa qarĢı ondan ifadə almazlar. Bu, hüquqi baxımdan tamamilə 

qanunsuzdur və heç bir ölçüyə sığmır. Həmin Ģəxsin kiminsə əleyhinə danıĢması üçün öncə 

məhkəmə qarĢısında bəraət alması və ittiham etdiyi Ģəxslə eyni hüquqi vəziyyətdə olması 

zəruridir. Halbuki Surət Hüseynovun üstündə bir neçə cinayət maddəsi var və onu kiminsə 

əleyhinə danıĢdırmaq çətin problem deyil.  

Bütün bunlar H.Əliyevin sevimli metodlarıdır və haçansa onun öz baĢında çatlayacaq. Bir gün 

görəcəksiniz ki, həbsxanalardan adamları çıxararaq onları Heydər Əliyevin əleyhinə 

danıĢdırırlar. Bu, bir gün olacaq. Bu, qaçılmazdır - nə tökərsən aĢına, o çıxar qaĢığına. 

Əbülfəz bəy, S.Hüseynov Sizin iqtidarınız dövrünün hərbi əməliyyatlarındakı uğurlarda yalnız 

özünün rolu olduğunu deyir. Məsələn, o, Goranboy və Ağdərə rayonlarındakı kəndlərin 
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erməni iĢğalçılarından təmizlənməsini də öz adına çıxır və burada Siz baĢda olmaqla iqtidarın 

heç bir baĢçısının rolu olmadığını bəyan edir. 

Mən Surət Hüseynovun həm «Space», həm də dövlət televiziyasındakı çıxıĢlarına baxmıĢ, 

çıxıĢın mətnini «Xalq qəzeti»ndə diqqətlə oxumuĢam. S.Hüseynov orada yalnız bir məqsəd 

güdüb - indiki iqtidarın istəyinə və sifariĢinə uyğun olaraq bizi gözdən salmaq. Bu məqsədlə 

o, bütün faktları saxtalaĢdırıb, bizim ünvanımıza bol-bol böhtan və iftiralar yağdırıb. 

Goranboy və Ağdərə rayonlarının azad edilməsi məsələsinə gəlincə, S.Hüseynov baĢdan-

ayağa yalan danıĢır. Goranboy və Ağdərəni azad edənlər əslində həmin rayonlardakı yerli 

özünümüdafiə dəstələri idi. Onlara müəyyən qədər hərbi qüvvələr və polis də köməklik 

göstərirdi. Burada daha çox Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı MaĢallah Abdullayev’in baĢçılıq 

etdiyi qüvvələrin qəhrəmanlığını xüsusi qeyd etmək gərəkdir. Onların gördüyü iĢi heç kəs öz 

adına çıxa bilməz.  

Həmin əməliyyatlarda yerli döyüĢçülər xeyli Ģəhid verib. O rayonların azad olması da həmin 

Ģəhidlərin xidmətidir, Surət Hüseynovun yox; o yalnız bəzi əməliyyatları sursatla təchiz edib 

ki, bu sursatı da dövlət göndərmiĢdi. Goranboyun hansı sakinindən soruĢsanız mənim 

dediklərimi təsdiqləyər. 

S.Hüseynov Ali BaĢ Komandan kimi Sizin Laçın dəhlizini bağlamaq haqqında əmr 

verdiyinizdən danıĢarkən bu əmrin yerinə yetirilməməsinin səbəbini batalyon komandirinin 

Laçının yaxınlığında həlak olması və bütün döyüĢçülərin onun yasına getməsi ilə izah edir. 

Bildirir ki, briqada komandiri Nüsrət Namazov bu hücum üçün heç bir lazımi tədbir 

görməmiĢdi... 

S.Hüseynov yenə doğru danıĢmır. Əməliyyat vaxtı o, orada yoxdu və döyüĢdə iĢtirak etmirdi. 

Bəlli olduğu kimi, ġuĢa və Laçın hələ bizim hakimiyyətədək ermənilərin əlinə keçmiĢdi. Bəli, 

mən əmr vermiĢdim ki, Laçın dəhlizi nəyin bahasına olursa-olsun bağlanmalıdır. Bundan 

sonra biz ġuĢanı azad etmək fikrində idik və Laçın dəhlizinin bağlanması bunu təmin 

edəcəkdi. 

Bizim qoĢunlar Laçın Ģəhərinin düz üstünə qədər gedib çıxmıĢdılar, onun kəndlərini azad 

etmiĢdilər. Bu iĢdə ordumuzun əsgərləri ilə yanaĢı yerli özünümüdafiə qüvvələri də iĢtirak 

edirdi. Oradakı qüvvələr ikicə gün də dayansaydılar biz Laçını geri qaytaracaqdıq. Ancaq 

müəyyən qüvvələr yenə xəyanət etdilər, hücumun gediĢi müddətində dağlara çəkildilər. 

Rusiyanın Ermənistandakı qoĢun hissələri də ermənilərlə birgə Laçına hücum etdi və 

bizimkilər onların qarĢısında dura bilməyərək məğlub oldular. 

Məsələ bu cürdür. 

Yeri gəlmiĢkən, həmin ərəfədə mən Laçınla telefon əlaqəsi saxlayırdım və mənə bildirirdilər 

ki, artıq Ģəhərin astanasındayıq, çox tezliklə buranı azad edəcəyik. Ancaq dediyim kimi, 

xəyanət və rusların hücumu bu planı pozdu. Surət də həmin xəyanətkarları çox gözəl tanıyır, 

bəs niyə onların adını çəkmir? 



Özünün vəzifədən uzaqlaĢdırılmasının səbəbini Surət Hüseynov bunda görür ki, Seyfəlidə 5 

minlik qoĢun hazırlanaraq 2 aylıq təlimdən sonra döyüĢ vəziyyətinə gətirilib. Oradakı hərbi 

hissələrin təlim baxıĢından çəkilən lentə Sizin iĢ otağınızda baxılarkən guya deyilib ki, bu 

cavan oğlanın əlində qoĢun, təyyarə, vertolyot var, o nə vaxt istəsə respublikada çevriliĢ edə 

bilər. Məhz elə orada da onun vəzifədən uzaqlaĢdırılması qərara alınıb. 

Bu deyilən də həqiqətdən uzaqdır.  

Mən Seyfəlidəki yalnız hava qüvvələrimizin yaranması və təlimi haqqında lentə baxmıĢam və 

xeyli sevinmiĢəm. FərəhlənmiĢəm ki, bizim bu cür hava desantımız var. Ağ paltarlı, möhkəm 

can-cüssəli, mübariz ruhlu desantçılarımızı görəndə adamın ürəyi açılırdı. Mən bu qüvvələrin 

daha da möhkəmləndirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmasına göstəriĢ vermiĢəm.  

Onu da deyim ki, bu baxıĢdan sonra mən hətta R.Qazıyev’ə öz təĢəkkürümü də bildirmiĢəm, 

çünki bu məsələ ona aid bir iĢ idi və Surət Hüseynova dəxli yoxdu. S.Hüseynov deyən 5 

minlik qoĢun haqqında lenti isə mən görməmiĢəm.  

Surət Hüseynovdan biz o vaxt aralanmağa baĢladıq ki, onun Rusiya generalı ġerbakla yaxın 

əlaqədə olduğunu öyrəndik. ġerbak bizim hərbi məsələlərdə çox mənfur rol oynayıb.  

S.Hüseynov ġerbakla əlaqəyə girərək onun yanında iĢləyən bir generala döyüĢ 

əməliyyatlarımızın xəritələrini göstərir, onunla məsləhətləĢirdi. Biz bunu bildik və ona həmin 

adamlardan uzaqlaĢmağı əmr etdik. Sonralar gördük ki, həmin əməliyyat xəritələri 

Ermənistana satılıb. Artıq heç bir Ģübhə qalmamıĢdı ki, Surət Rusiyanın BaĢ KəĢfiyyat 

Ġdarəsinin əlinə keçib, buna görə də onun vəzifədən uzaqlaĢdırılması labüd idi.  

Təsadüfi deyil ki, ġerbak Surət Hüseynovu özünün dostu adlandırır və bu dostluqda heç bir 

qəbahət görmədiyini bizə söyləyirdi. 

Ümumiyyətlə, Sizin S.Hüseynovu vəzifədən uzaqlaĢdırmaq qərarınızla kabinetinizdəki həmin 

lentə baxıĢ arasında nə qədər zaman fasiləsi olub?  

Vəzifədən uzaqlaĢdırılma qərarı lentə baxılandan çox sonra olub. Bu qərara biz Ağdam 

əməliyyatı zamanı gəldik. Ağdamda Fərrux təpəsini və Vəngin üstündəki təpələri 

götürəcəkdik. Bu əməliyyat ən yəksək səviyyədə hazırlanmıĢdı. Əməliyyat planını Surət 

Hüseynov əvvəlcə 15 gün yubatdı, sonra yenə 15 gün gecikdirdi, halbuki əvvəlcə bizə hər 

Ģeyin hazır olduğunu demiĢdi. Mən öyrəndim ki, o, kimlərləsə məsləhətləĢir. Nəticədə bizim 

hücumumuz pozuldu. Doğrudur, müəyyən təpələri aldıq, acaq onları əldə saxlaya bilmədik.  

Daha sonra Surət «təmir» adı altında texnikanı oradan geri çəkdi. Bunun üçün razılıq 

sənədinə o, bizdən xəbərsiz BaĢ Qərargahın rəisi Nurəddin Sadıqov’a qol çəkdirmiĢdi. Mən 

texnikanın niyə geri çəkildiyini soruĢduqda N.Sadıqovu zərbə altında qoydular. Surətin 

xəyanət etdiyi artıq bəlli oldu. Bundan sonra onu vəzifədə saxlamaq mümkün deyildi. 



S.Hüseynov Qubadlı, Ağdam, Əsgəran, Vəng, Xankəndi istiqamətində Sizin əmrinizlə aparılan 

hücum əməliyyatının alınmamasını qoĢun bölmələrinə hökumət, iqtidar tərəfindən heç bir 

əməli kömək göstərilməməsi ilə əsaslandırmağa çalıĢır. 

Həmin əməliyyat vaxtı iki mühüm hadisə baĢ verdi. Birincisi, hücuma keçəcək qüvvələrimizin 

yerləĢdiyi Ağdam orta məktəbi gecə partladıldı və 30'a qədər əsgərimiz Ģəhid oldu. Ġkincisi 

də, biz nə qədər kömək göndərsək də S.Hüseynov əməliyyatı yubadırdı. O bilə-bilə belə edirdi 

ki, düĢmən hərbi mövqelərimizi yaxĢı öyrənsin və bizim hücumumuz baĢ tutmasın.  

Gizli deyil ki, Fərrux istiqamətindəki əməliyyatımızın planını satmıĢdılar və nəticədə bir gündə 

90 əsgərimiz Ģəhid oldu.  

Ağdam rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Nadir Ġsmayılov və Tərtər rayon Ġcra Hakimiyyətinin 

baĢçısı Sərdar Həmidov bu xəyanəti çox gözəl bilir və mənə məlumat verirdilər. Bu adamlar 

hücum üçün hər cür Ģərait yaratmıĢdılar, ancaq Surətin və ġerbakın əli ilə həmin əməliyyat 

pozuldu.  

Mənim göstəriĢimlə bu əməliyyatın baĢ tutmamasında müqəssir olanları ortaya çıxarmaq 

üçün istintaq baĢlanıldı və təəssüf ki, onun bizdən sonra necə davam etdirilməsi haqqında 

məlumatım yoxdur.  

Öz çıxıĢında S.Hüseynov Fevralın 9'da AXC onu düĢmən elan etdikdən sonra Sizin Gəncəyə 

gəldiyinizdən danıĢıb. Onun sözlərinə görə, buradakı görüĢ zamanı onu vəzifədən 

kənarlaĢdıracağınızı bildirmisiniz, buna razılıq veriləndən sonra Surət Bakıya gəlib və Siz 

Cəbhənin həmin bəyanatını "geri oxudacağınıza" söz versəniz də buna əməl etməmisiniz, 

halbuki o, sözünü yerinə yetirərək vəzifədən uzaqlaĢıb... 

Bəli, mən Gəncədə olarkən Surətə onu iĢdən çıxaracağımı demiĢəm və o da buna razılıq 

verib. Eyni zamanda o, Bakıya gələrək burada yaĢamağa, Yun ġirkətinə prezidentlik etməyə 

söz vermiĢdi və biz də televiziyada AXC'nin bəyanatını xeyli yumĢaltmıĢdıq və məhkəməsi 

olmayan adamın "vətən xaini" adlandırılmasını pisləmiĢdik.  

Ancaq verdiyi sözü məhz o yerinə yetirmədi, çünki bu, onun özündən asılı deyildi - onu 

baĢqaları idarə edirdi. Mənə inanmayanlar 4 Ġyundan azca sonra Gəncə Ģəhərinin icra baĢçısı 

olmuĢ rəhmətlik Hacı Vaqif’in televiziyadakı çıxıĢını xatırlasın - o deyirdi ki, Surət dəfələrlə 

hərbi iĢdən uzaqlaĢmaq istəsə də biz ona imkan verməmiĢik; bu zaman artıq Surət ġerbakın 

qarmağında idi... 

KeçmiĢ müdafiə naziri DadaĢ Rzayevə üzünü tutan S.Hüseynov ona bildirir ki, Kəlbəcər 

rayonu sənin və sənin rəhbərlərinin tədbir görməməsi nəticəsində əldən getdi... 

Biz Kəlbəcər rayonunu qorumaq üçün bütün tədbirləri görmüĢdük. Burada 3 000 nəfərədək 

əsgəri qüvvə cəmləĢdirilmiĢdi. Ancaq birincisi, Ermənistandakı rus qoĢunlarının da ermənilərlə 

birgə hücuma keçməsi, ikincisi, S.Hüseynovun Əvəz ġükürov kimi adamlarla əlbir olaraq 

xəyanət etməsi Kəlbəcərin əldən getməsinə səbəb oldu.  



Məhz xəyanət nəticəcində Kəlbəcərdə elə vəziyyət yarandı ki, biz əhalini köçürməyə məcbur 

olduq. Bu məqsədlə ora vertolyot göndərdik. Vertolyotumuzu vurdular və səs çıxdı ki, bu, 

ermənilərin iĢidir, halbuki onu ġerbakın qüvvələri vurmuĢdu. Yeri gəlmiĢkən, Kəlbəcərin 

getməsində R.Qazıyevin də günahı var. O, Kəlbəcər alınandan sonra demiĢdi ki, Ġ.Həmidov 

indi gedib öz torpağını qorusun... 

S.Hüseynov iddia edir ki, Ağdama ermənilər hücum edən vaxt dövlət oradan hərbi texnikanı 

və canlı qüvvəni götürərək 4 Ġiyunda Gəncə üzərinə yeridib, bununla da Ağdamın alınmasına 

Ģərait yaradıb. 

Bunlar ağ yalan və iftiradır.  

Birincisi, Ağdama hücumlar Ġyunun 9'undan sonra oldu, bu vaxt isə Gəncə hadisələri artıq baĢ 

vermiĢdi.  

Ġkincisi də, Ağdamdan heç bir qüvvə geri çəkilməmiĢdi və oranın qorunması üçün hər cür 

Ģərait yaradılmıĢdı. Nadir Ġsmayılov baĢda olmaqla rayon rəhbərliyi bu iĢi yüksək səviyyədə 

təĢkil etmiĢdi və biz onlara əlimizdən gələni əsirgəmirdik.  

Ağdamın baĢqa 5 rayonla birgə ermənilərə verilməsi bizdən sonrakı iqtidarın dövrünə düĢdü. 

Karyer Qasımla əlbir olan Surət Ağdamdakı qüvvələri çıxartdırdı ki, rayonu mən 

qoruyacağam, ancaq bunun üçün heç nə etmədi.  

Televiziya çıxıĢında S.Hüseynov belə bir fikir də səsləndirib ki, hökumət qoĢunları Gəncədə 

709'uncu hərbi hissəyə basqın edərək burada çoxlu dağıntı və tələfat törədib, insan qırıb, 

surətçilər isə onlara heç bir atəĢ açmayıb. Yeri gəlmiĢkən, bunu o vaxt Gəncəyə göndərilmiĢ 

"ağsaqqallar": Ġmam Mustafayev, Fəraməz Maqsudov və baĢqaları da Milli Məclisdə 

söyləmiĢdilər. Bəs əslində Gəncədə nə baĢ vermiĢdi? 

Gəncədə dövlət əleyhinə hərbi qiyam baĢlanmıĢdı. 709'uncu hərbi hissə Müdafiə Nazirliyinin 

əmrinə tabe olmurdu və yalnız Surət Hüseynova qulaq asırdı. Qiyamı yatırmaq üçünsə belə 

bir ümumməqbul qayda var ki, qiyamçı hərbi hissə mühasirəyə alınır və ona tərksilah 

olunmaq təklif edilir, buna da tabe olmadıqda oradakı hərbi qüvvə zor gücünə tərksilah edilir.  

Biz də 709'üncu hissəni mühasirəyə aldıq və qiyamçılarla danıĢığa baĢladıq. Ancaq bu 

danıĢıqlar baĢ tutmadı - sülh təklifi ilə ağ bayraq qaldıraraq surətçilərin üstünə gedən və 

qardaĢ qırğını yaratmamağa çağıran cəbhəçi batalyon komandiri rəhmətlik Mehman 

Ələkbərov’u güllə ilə vurdular. Ġndi Surət insafsızcasına bu cinayəti də bizim üstümüzə 

atmağa çalıĢır.  

Onda düĢünürdüm ki, Mehmanı Surətin adamları vurub, ancaq indi məndə əminlik yaranır ki, 

bunu edən rus kəĢfiyyatı imiĢ, çünki ruslar hər vəchlə barıĢığın qarĢısını almağa can atırdılar.  

Həmin əməliyyat vaxtı S.Hüseynov mənə zəng vurub demiĢdi ki, burada bir neçə rus əsgəri 

öldürülüb, onlar haradan gəlib çıxıb? Onun gümanına görə, onları biz göndərmiĢdik. Mən ona 

cavab verdim ki, dövlət qoĢunlarının tərkibində rus əsgərləri yoxdur. Deməli, ruslar məhz 



düĢmənçilik salmaq məqsədilə dövlət qoĢunları təsəvvürü yaradaraq surətçilərə hücum etmiĢ 

və atıĢmada öldürülmüĢdülər.  

Mən indi Surət Hüseynovdan soruĢuram: bəs o rus əsgərləri necə oldu, niyə onların adını indi 

çəkmirsən? Halbuki o, mənə bu rusların kimliyini araĢdırıb məlumat verəcəyini bildirmiĢdi. 

Çox güman ki, ya kəĢfiyyatçılar idi, ya da ġerbakın desantçılarındandı. Sonradan Surətin 

Yevlağa tərəf gələn, Navahı yaxınlığında qərarlaĢan tanklarının içində də rusları görmüĢdülər. 

SoruĢuram: hanı o ruslar? Surət onları niyə gizlədir? 

Elçibəy kadrlarını gözdən salmağa çalıĢan qiyamçı polkovnik deyir ki, Gəncə aeroportunu 

mühafizə edən Məmməd Zeynalov bu Ģəhərə öz kürəkəni Qabil Məmmədovu xilas etmək 

üçün gəlibmiĢ...  

M.Zeynalov Gəncəyə göndəriləndə heç Q.Məmmədovdan xəbəri yoxdu. Onu biz Gəncəyə 

yollamıĢdıq ki, aeroportun Surətin əlinə keçməsinə imkan verməsin, çünki məlumatımız vardı 

ki, o, Rusiyadan hərbi qüvvə istəyəcək. Həmin qüvvəni quru ilə gətirmək mümkün 

olmadığından, yalnız təyyarə ilə daĢınmalı idi.  

Məmməd Zeynalov verilmiĢ tapĢırığı bir zabit kimi Ģərəflə yerinə yetirdi və oraya kənar 

təyyarələrin enməsinə imkan vermədi. Bu zaman Surətə müəllimlik edən rus hərbçiləri 

aeroportu təmizləməyi ona tapĢırdılar. Surətçilər aeroportu "Qrad" və toplarla atəĢə tutaraq, 

tanklarla hücuma keçərək buranı xarabazara döndərdilər və M.Zeynalov da yaralandı. O, 

məndən zirehli texnika istədi və ona kömək göndərmək haqda Müdafiə Nazirliyinə əmr 

verdim. Səhəri gün həmin yardım ona çatmalı idi, ancaq çatmadı. Bunun səbəbini soruĢduqda 

DadaĢ Rzayev mənə cavab verdi ki, tanklar və ZTR'lər səhvən Tərtərə göndərilib... Bildim ki, 

yenə xəyanət baĢ verib. Tərtərdən də həmin qüvvələr vaxtında M.Zeynalova çatdırılmadı. Bu 

zaman əsgərləri xilas etmək naminə M.Zeynalova aeroportu tərk etmək göstəriĢi verdim. 

Əbülfəz bəy, 4 Ġyun hadisələrindən yararlanan siyasi opponentləriniz prezident seçkiləri 

ərəfəsində ictimai rəyə belə bir fikri təlqin etmək istəyirlər ki, Ġyun hadisələri Siz qətiyyətsiz 

prezident olduğunuza görə baĢ verdi və onun qarĢısı alına bilmədi. Sizcə, o vaxt hakimiyyətdə 

"qətiyyətli" prezident olsaydı nə baĢ verərdi və ümumiyyətlə, özünüzün prezident qətiyyətinizi 

necə qiymətləndirirsiniz? 

4 Ġyun hadisələrinin baĢ verməsi mənim qətiyyətli, yaxud qətiyyətsiz olub-olmamağımla 

qətiyyən bağlı deyil. Bu, Rusiyanın qabaqcadan diqqətlə hazırladığı geniĢ bir əməliyyat idi. 

Doğrudur, ola bilsin ki, o, Ġyulda, yaxud Sentyabrda baĢ verəydi, ancaq hökmən olmalıydı. 

Rusiyanın və Ġranın qüvvələri, hakimiyyət hərisliyi gözlərini örtmüĢ içimizdəki xəyanətkarlar 

bizim əleyhimizə birlikdə fəaliyyət göstərirdilər. Bu birləĢmiĢ qüvvəyə qarĢı durmaq 

imkansızdı. Ola bilərdi ki, biz qiyamı yatıraydıq, ancaq bu, bir mərhələ olacaqdı. Bundan sonra 

qiyamın daha təsirli ikinci mərhələsi gələcəkdi.  

Təsadüfi deyil ki, həmin ərəfədə Ağdama da ciddi hücum gözlənilirdi. Bu, bir. 

Ġkinci tərəfdən, Azərbaycanın tarixində, təvazökarlıqdan nə qədər uzaq olsa da, deməyə 

məcburam ki, özümdən qətiyyətli prezident tanımıram. Bunu deyirəm və sübut da edirəm. 



Mənədək heç bir dövlət baĢçısı Azərbaycandan 70 minlik rus qoĢununu çıxara bilməyib. 

Qətiyyət budur!  

Heç bir prezident vəzifəyə keçən kimi millətə, onun dilinə Stalinin yasaq etdiyi öz «türk» adını 

qaytarmayıb, əlifbanı dəyiĢdirməyib, ən müxtəlif sahələrdə (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, 

iqtisadiyyat, maliyyə, ordu, dövlət quruculuğu, xarici siyasət və b.) ciddi islahatlar aparmağa 

bu cəsarətlə giriĢməyib.  

Təkcə rus qoĢunlarının ölkədən çıxarılması bir prezident hakimiyyəti üçün kifayətdir, halbuki 

biz bu iĢi bircə ildə gördük. Ġndi Qəbələdə əhalini qırıb-məhv edən RLS var, orada cəmisi 500 

rus əsgəri qalıb; buyursun Heydər Əliyev, onu çıxarsın və qətiyyətli prezident olduğunu xalqa 

sübut etsin. Halbuki biz o stansiyanın məsələsini artıq həll etmiĢdik və 1993'üncü ilin Oktyabr 

ayında onu Azərbaycandan götürəcəkdik. Bəlkə elə bilirlər ki, biz bunun törədəcəyi 

nəticələrdən xəbərsiz idik? Qətiyyən yox! Çox gözəl bilirdik ki, ruslar bu qətiyyəti bizə 

bağıĢlamayacaqlar, ancaq bizi hakimiyyətimizi yox, istiqlalımızı qorumaq düĢündürürdü! 

Ümumiyyətlə, mən hadisələrə dar məhəlli mövqedən yanaĢmağın əleyhinəyəm. Birdəfəlik 

baĢa dəĢməliyik ki, Surət Hüseynov kimi xırda adamlar dövlət çevriliĢi edə bilməzlər. Bu cür 

hadisələrin arxasında dünyanın böyük dövlətlərinin maraqları dayanır və onlar istədikləri 

ölkədə qarıĢıqlıq sala bilirlər. Məgər Gürcüstanda Z.Qamsaxurdia, Çeçenistanda C.Dudayev, 

Tacikistanda müxalifət baĢçıları məhv edilmədilərmi? Gördüyünüz kimi, Rusiyadan yavaĢ-

yavaĢ ABġ'a üz çevirməyə baĢlayan L.Ter-Petrosyan elə günə düĢdü ki, bircə həftə də 

inadkarlıq göstərsəydi hərbçilər onu süpürüb atacaqdılar və ölkədə vətəndaĢ müharibəsi 

baĢlanacaqdı, ancaq o, bizim baĢımıza gələnlərdən ibrət dərsi götürdü.  

Hər halda, 1993'üncü il Ġyun hadisələrinə yenidən boylanarkən mən prezident kimi 

fəaliyyətimi bütünlüklə bəyənir və xalqımı labüd vətəndaĢ müharibəsindən qurtarmağımı 

həyatımın ən Ģərəfli səhifələrindən sayıram. Bir daha təkrarlayıram - mən istiqlalımızı 

hakimiyyətdən üstün tutdum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"MƏN MÜXTƏLĠF SĠYASĠ QÜVVƏLƏRĠ AZƏRBAYCAN NAMĠNƏ BĠRLƏġDĠRMƏK 

ĠSTƏYĠRDĠM" 

Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının lideri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 

sədri Əbülfəz Elçibəy’lə onun mətbuat katibi Ədalət Tahirzadə’nin söhbəti               

( 20 Ġyun 1998 ) 

Əbülfəz bəy, "Avrasiya" qəzetinin bu günlərdəki üç nömrəsində Heydər Əliyevin Türkiyənin 

"Hürriyyət" qəzetinin baĢ redaktoru Ərtoğrul Özkökə, həmin qəzetin Azərbaycandakı 

təmsilçisi və "Avrasiya"nın baĢ redaktoru Ġrfan Sapmaza verdiyi müsahibə dərc edilib; sizə də 

orada xeyli yer ayrılıb, hətta onların birində adınız baĢlığa çıxarılıb. Bu müsahibədə H.Əliyev 

ünvanınıza bir sıra sözlər söyləyib ki, onlara münasibətinizi bilmək istərdik. 

Türkiyənin keçmiĢ prezidenti rəhmətlik Turqut Özalın Sizə sevgi və inamının səbəbini H.Əliyev 

belə izah edir: "…o vaxtlar rəhmətlik T.Özal da Elçibəyin hayqırmağına, qıĢqırmağına və bəzi 

Ģüarlarına inanmıĢdı". 

Birincisi, həmin müsahibədə Heydər Əliyev çoxlu yanlıĢlığa və təhriflərə yol verib. O, özünün 

uydurmalarını qəzetçilərə həqiqət kimi təqdim etməyə çalıĢıb. Ġkincisi də, Ərtoğrul Özkök’ü də 

Türkiyə mətbuatındakı çıxıĢlarından tanıyıram. Onun rəhmətlik Turqut Özal’a münasibəti 

mənfi idi. Xüsusən onun Azərbaycana yönəlik siyasətinin doğru olmadığını bildirirdi. 

Prezidentin sağlığında, əlbəttə, ona qarĢı bir söz deyə bilməzdi, ona görə də ölümündən 2-3 il 

sonra onun bir sıra baxıĢlarının səhv olduğunu yazmıĢdı.  

O, Heydər Əliyevin təbliğatçılarındandı. Ġyun çevriliĢindən sonra Türkiyə mətbuatında onun 

da yaxından iĢtirakı ilə belə bir uydurma təbliğat geniĢ yayılırdı ki, H.Əliyevin baĢçılığı altında 

torpaqlarımız ermənilərdən geri alınır, bu gün-sabah Kəlbəcər də qaytarılacaq və s. O zaman 

mən bəyanat verdim ki, bu yalanların Azərbaycanda yayılmasını baĢa düĢürəm - bu, 

H.Əliyevə lazımdır, ancaq Türkiyə mətbuatının sadəlövhlüyünü baĢa düĢmürəm.  

Təbii ki, Ə.Özkök uzun müddət aldatdığı oxucuların qarĢısında bəraət qazanmaq istəyindədir 

və H.Əliyevin simasında türkiyəlilərə bu ölkənin 'yaxın dost"unu sevdirməyə cəhd göstərir. O, 

eyni zamanda, mənə qarĢı mənfi münasibətini də bir neçə yazısında ifadə edib. Bunlara görə 

də mən ondan obyektivlik gözləmirəm. 

Turqut Özalla mənim münasibətlərimə gəlincə, etiraf etmək lazımdır ki, o, Azərbaycanda 

siyasi liderlər içərisində məni üstün tuturdu və H.Əliyevə o qədər də rəğbəti yoxdu - özü də 

bir dəfə belə ifadə etmiĢdi ki, keçmiĢ KQB generalının demokratik hakimiyyətə, müstəqil 

Azərbaycana baĢçılıq etməsi mümkün deyil, o gec-tez Moskva ilə iĢləyəcək. Bizə müstəqil 

düĢünən, Azərbaycanı müstəqil idarə edən liderlər yaxın olmalıdır. 

Bəli, Türkiyədə müəyyən qüvvələr bu məsələdə Turqut bəyə qarĢı çıxaraq ona demiĢdilər ki, 

sən Elçibəyi yox, H.Əliyevi müdafiə et. O isə cavab vermiĢdi ki, mən görürəm ki, Elçibəy daha 

gərəkli liderdir, onun Türkiyədə də yüksək nüfuzu var. 
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Türkiyəyə səfərlərimdə də Turqut bəy məni hər yerə Ģəxsən müĢayiət etdi və öz sevgisini 

göstərdi. O, Bakıya son gəliĢində də yanındakı heyətə üz tutub dedi ki, biz indiyədək 

Azərbaycanı, Elçibəyi yetərincə qiymətləndirməmiĢik. Bundan sonra Əbülfəzin dediklərinə 

qulaq asaraq Azərbaycana daha yaxından kömək etməyə çalıĢmalıyıq.  

Yeri gəlmiĢkən, o, Bakıdan dönərkən təyyarədə ağzından "söz qaçıraraq" jurnalistlərə demiĢdi 

ki, Ermənistana bir-iki mərmi buraxsaq necə olar? Bu söz Ermənistanda dərhal böyük 

çaxnaĢma yaratmıĢdı. Bunula rəhmətlik Turqut Özal Azərbaycanın iĢğal altındakı yerlərinin, 

xüsusən Kəlbəcərin, ġuĢa və Laçının boĢaldılmasına hər cür yardım edəcəyini göstərmək 

istəyirdi. Bu məsələyə o, çox ciddi yanaĢırdı… 

H.Əliyev söyləyir ki, Ġyunun baĢlanğıcında 4 gün müraciət edərək onun Naxçıvandan Bakıya 

gəlməsini xahiĢ etmisiniz, o isə Sizə inanmadığı üçün Sizinlə iĢləyə bilməyəcəyini, buna görə 

də Bakıya gəlmək istəmədiyini deyib. Sizin üçüncü zənginizdə isə o heç telefonu götürməyib. 

Sonra isə onun Ģərtləri qəbul edilib və yalnız bu vaxt Bakıya gəlməyə razılıq verib. 

Ola bilsin ki, ona kimlərsə zəng edib, ancaq mən cəmi bir dəfə ona zəng vurmuĢam, çünkü 

ətrafımdakı bir çox ziyalılar, baĢqa Ģəxslər bunu məndən təkidlə xahiĢ edir, onun 

təcrübəsindən yararlanmağı məsləhət görürdülər. O demiĢdi ki, biz bir yerdə iĢləsək bu 

hadisələrin qarĢısını ala bilərik. O hətta mənə demiĢdi ki, sənin siyasi nüfuzun və savadın, 

mənimsə təcrübəm bir yerdə bütün çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verir və bu yolda 

birgə çalıĢa bilərik. ġərtə gəlincə, o zaman heç bir Ģərt qoymamıĢdı. Kiminlə nə söhbət edibsə 

bundan mənim xəbərim yoxdur.  

4 Ġyun ərəfəsində Azərbaycandakı ağır durumu nəzərdə tutaraq H.Əliyev qəzetçilərə bildirir: 

"Əbülfəz Elçibəy belə bir ağır dövrdə məni dəvət etdi. …Onun dəstəyi ilə gəldim, parlament 

məni seçdi. Amma iki gündən sonra məni qoyub qaçdı". Bu deyilənə münasibətiniz? 

H.Əliyevin bu fikri ilə əvvəl dediyi üst-üstə düĢmür - bayaq deyirdi ki, "Ģərt qoydum", "səninlə 

iĢləyə bilmərəm", indi isə deyir ki, "özü dəvət etdi", "mənə dəstək verdi" və "məni seçdirdi".  

Düzdür, o, Milli Məclisdə seçilməyəcəkdi, bu, qəti idi. Mənim Milli Məclisdə danıĢmağım, millət 

vəkillərini bunun zəruriliyinə inandırmağım həlledici rol oynadı. Bunun üstündə bəzi 

deputatlar, yaxın dostlarım məndən incidilər və bəziləri indi də incikdirlər, çünki onlar deyirlər 

ki, sən bu adamı gətirib bizim baĢımıza bəla elədin; H.Əliyevlə ikiniz birsiniz, bir oyun 

oynayaraq Azərbaycan xalqını bu günə qoydunuz.  

Bu məsələ üstündə məni dəfələrlə tənqid və təhqir edirlər, deyirlər ki, Əbülfəz bu hərəkata 

ona görə qoĢulmuĢdu ki, H.Əliyevi hakimiyyətə gətirsin və gətirdi də, özü də çıxıb Kələkiyə 

getdi. Müxalifətdəki bəzi dostlarım da bu səbəbdən məndən incik düĢüb.  

Bəy, təkcə müxalifətdəkilərin yox, ümumən xalqın Sizdən inciməsinin ən baĢlıca səbəbi 

budur. 

Bəli, ən çox deyilən fikir budur ki, özün çəkilirdin-çəkilirdin, Əliyevi niyə hakimiyyətə 

gətirirdin? 



Bunu hamı bilir ki, mən olmasaydım o, Milli Məclisə sədr seçilməyəcəkdi, əksinə, baĢqa 

məsələ olacaqdı. Milli Məclis öz fəaliyyətini dayandırardısa 300'dən yuxarı deputatdan ibarət 

Ali Sovet çağırılacaqdı və orada isə kimin seçiləcəyi bilinmirdi. O zaman belə bir fikir vardı ki, 

parlamentə baĢqa adamı sədr seçib Ayaz Mütəllibovu geri qaytarsınlar. Mənsə buna imkan 

vermədim - gördüm ki, Azərbaycanda daha böyük qatmaqarıĢıqlıq yaranacaq, ona görə də 

Milli Məclisdə H.Əliyevin sədr seçilməsini daha məqsədəuyğun gördüm. FikirləĢirdim ki, 

onunla birgə iĢləyərək baĢ verən hadisələrin qarĢısını ala və Azərbaycanı böhrandan çıxara 

bilərik, Qarabağı geri qaytararıq. Bu, o zaman ən düzgün, yerinə düĢən fikir idi.  

H.Əliyev də bununla razı idi, ancaq çox təəssüf ki, o, verdiyi sözün üstündə durmadı. 

Parlament sədri seçiləndən sonra prezident hakimiyyətini mənimsəmək uğrunda mübarizəyə 

giriĢdi. Məhz onun təsiri ilə Surət Hüseynov mənim istefamı da tələb etməyə baĢladı. 

(Gəncədə olarkən H.Əliyev onun prezident olmasına razılıq vermiĢdi və S.Hüseynov bu haqda 

"Moskovskiye novosti" qəzetindəki müsahibəsində yazmıĢdı). O, sədr seçiləndən sonra Surəti 

də Bakıya gətirdi, müxtəlif dillər tökdü, baĢ nazir etdi, güc nazirliklərini də ona tapĢırdı, guya 

onu prezidentliyə hazırladı. Sonrası isə məlumdur.  

Siz Kələkiyə gedəndən bir neçə gün sonra qayıtmaq istəyəndə, H.Əliyevin deməsinə görə, o 

heç bir maneçilik yaratmayıb, əksinə, Sizə xəbər göndərib ki, gəlmək istəyirsənsə gəl, 

prezidentliyini et, ancaq S.Hüseynovun Sizi öldürəcəyindən qorxduğunuza görə Bakıya 

qayıtmaqdan imtina etmisiniz. 

Dedi ki, gəlirsənsə gəl. 

Mənim qayıdacağımı görəndə, Ģübhəsiz ki, H.Əliyevin adamları təyyarənin qanadını güllələrlə 

deĢdilər və ekipaj bu təyyarədə uçuĢdan imtina etdi. Beləliklə, mənim geri dönməyim üçün 

heç bir nəqliyyat vasitəsi qalmadı.  

Mənim ikinci fikrim də vardı - düĢünürdüm ki, qüvvələri hələ saxlayaq, Xalq Cəbhəsi səfərbər 

vəziyyətdə qalsın, əgər Azərbaycanda yenidən devriliĢ baĢ versə və rus ordusu Azərbaycana 

qayıtsa (əsasən Surət Hüseynovun əliylə) o zaman mənim qanuni prezident kimi ona qarĢı 

mübarizə aparmağa səlahiyyətim olsun.  

Surət Hüseynova gəlincə, onun məni öldürə biləcək gücü yoxdu; onu mən heç zaman 

saymamıĢam da. O, mənə həmiĢə dəcəl bir adam təəssüratı bağıĢlayıb. Bu devriliĢdə də o, 

20-30'uncu vintlərdən birisidir və diqqət yetirilməyə layiq deyil.  

O iddia edir ki, Siz hakimiyyətə gələn kimi bolĢeviksayağı davranaraq özünüzdən qabaqkı 

bütün tarixi inkar etmisiniz.  

BolĢeviklərin davamçısı H.Əliyevin özü olub və çox doğru da deyir ki, babaları olan bolĢeviklər 

hər Ģeyi inkar ediblər - Müsavat hakimiyyətini də, Azərbaycanın müstəqilliyini də. Müsavatın 

baĢçılarını "quldur", "vətən xaini" adlandırıblar. BolĢeviklərin davamçıları olan kommunistlər 

öz əcdadlarını da danıblar - yeri gələndə Lenin’in özündən tutmuĢ Plexanov’a, Stalin’ə, 

XruĢĢov’a qədər hamını inkar etdilər. O inkarçılar içərisində H.Əliyev də xüsusi yer tutur. 

Vaxtilə Brejnev’in yanında olarkən hamını inkar edərək yalnız Brejnevi qaldırdılar. Bu, bir. 



Ġkincisi, H.Əliyev deyir ki, Moskvada Siyasi Büroda türk xalqları içərisindən yeganə mən 

olmuĢam və bu, mənim öz bacarığım sayəsində baĢ verib. O, niyə baĢqalarını inkar edir? 

Ondan çox-çox qabaq Siyasi Büroya Brejnevin yaxın dostu Dinmühəmməd Kunayev 

seçilmiĢdi. ġərəf RəĢidov da ondan qabaq Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd idi. Daha sonra 

türklərin azsaylı tofalar xalqının nümayəndəsi Çernenko isə Heydər Əliyevdən də yuxarı 

çıxaraq MK'nın BaĢ katibi olmuĢdu. 

Hər Ģey göz qabağındadır. Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda indiyədək aparılan 

mübarizəni bu gün bolĢevikcəsinə danaraq, M.Ə.Rəsulzadə’nin adının çəkilməsinə belə 

qısqanclıq göstərərək müstəqilliyimizlə bağlı hər Ģeyi öz adına çıxarmaq istəyən məgər 

H.Əliyev deyil? 

Doğrudanmı Siz baĢda olmaqla indiki müxalifət liderləri indiyədək sağ qaldığınıza görə 

H.Əliyevə minnətdar olmalısınız? 

Heydər Əliyev sağ qalması üçün mənə minnətdarlıq etməlidir. Onun Bakıya gəlməsinin də, 

Bakıdakı mühafizəsinin də, Naxçıvana getməsinin də, Naxçıvanda Ali Sovetin sədri 

seçilməsinin də səbəbkarı mənəm. Bunlara mən kömək eləmiĢəm. H.Əliyev bunları bilməlidir 

və bilir.  

H.Əliyevin Naxçıvan Ali Sovetinin də, Azərbaycan Ali Sovetinin də sədri seçilməsindəki 

həlledici rolunuzu indi səmimi Ģəkildə deyirsiniz. Buna bu gün peĢmansınız, ya yox? 

Bu məsələnin nə qədər xeyirli, nə qədər ziyanlı olmasını mən hələ də ölçüb-biçirəm. Orada 

elə məqamlar var ki, bəli, mən hökmən o addımı atmalıydım, özü də, o addımı məcburi yox, 

Ģüurlu Ģəkildə atırdım. Düzdür, mövcud Ģərait də adamı vadar edir ki, müəyyən addımı 

atmalısan.  

Mən düĢünürdüm ki, H.Əliyevin gəlməsi onun ətrafındakı qüvvələrin sakitləĢməsinə və onların 

bizimlə birləĢərək Azərbaycanın problemlər girdabından çıxarılmasına səbəb olacaq.  

Mən müxtəlif siyasi qüvvələri Azərbaycan naminə birləĢdirmək istəyirdim. Vəzirova da, onun 

adamlarına da, Mütəllibova da, onun adamlarına da, Əliyevə də, onun adamlarına da 

demiĢdim ki, gəlin, Azərbaycanın müstəqilliyi, gələcəyi yolunda əl-ələ verək, belə etsək bir 

neçə ayın içində ən ciddi problemlərimizi də həll edə bilərik - xalqın gücü, iradəsi ilə. Mən 

hətta Vaqif Hüseynovu, Rəhim Qazıyevi, Surət Hüseynovu da Vətən uğrunda mübarizəyə 

qoĢmaq istəyirdim. Təəssüf ki, bütün bu adamların həm iddiaları, həm də müxtəlif qüvvələrin 

təsiri altında olması onların vahid gücə çevrilməsinə imkan vermədi.  

Bu gün onların da hamısı əzab-əziyyət içərisindədir, mən də, xalq da. Bu gün Heydər Əliyevin 

özünün də vəziyyəti yaxĢı deyil və onun sonu necə qurtaracaq - bunu qarĢımızdakı yaxın tarix 

göstərəcək. 

Bakı-Ceyhan neft kəmərindən danıĢarkən H.Əliyev onun çəkiliĢinin yalnız Azərbaycandan 

deyil, 11 xarici Ģirkətdən də asılı olduğunu, onların qarĢısına vəzifə qoyduğunu bildirir. 



Bu bir cümlədə onun məntiqsizliyi tam üzə çıxır; gah deyir ki, məndən yox, 11 Ģirkətdən 

asılıdır, gah da deyir ki, onların qarĢısına vəzifə qoymuĢam. Onlar tam müstəqil Ģirkət olduğu 

halda, qarĢılarına nə vəzifə qoya bilərsən? 

H.Əliyev burada bir gülləylə iki dovĢan vurmaq istəyir - birinci, Türkiyəyə demək istəyir ki, 

mən bu boru xəttini dəstəkləyirəm, ancaq hər Ģey məndən asılı deyil, ikinci də, baĢ tutası olsa 

deyəcək ki, mənim Ģirkətlərin qarĢısına vəzifə qoymağım nəticəsində hər Ģey yoluna düĢdü. 

Türkiyə, bunu sənin xatirinə məhz mən etdim.  

Əbülfəz bəy, bu gün AXCP-Müsavat münasibətlərini pozmaq istəyənlər çoxdur. Onlara 

sözünüz? 

Bu meyl əvvəllər daha çox idi. Belə fəaliyyəti iqtidar qəzetlərindən həmiĢə gözləyir və adi Ģey 

kimi qarĢılayıram. Təəssüf ki, müxalifət qəzetlərində də belə Ģeylər vardı, ancaq getdikcə 

azalır. "Azadlıq"da da, "Cümhuriyyət"də də, "Yeni Müsavat"da da, baĢqalarında da belə 

Ģeylərə rast gəlmək olurdu. Onlar qızıĢdırıcı materialları verməyi hətta qəzetin yaxĢı satılması 

ilə izah edirdilər. Ancaq görünür, baĢa düĢdülər ki, onların belə mövqeyi siyasi partiyalar 

arasında çox zərərli nəticələrə gətirib çıxara bilər, ona görə son vaxtlar belə yazılar xeyli 

azalıb. Ancaq iki müxbir hələ də dediyindən dönmür - biri "Avrasiya"da Ülkər Ġsmayılqızı, o 

biri isə "Hürriyyət"də Ləman ƏliəĢrəfqızı’dır. Bu xanımlar, nədənsə, partiyalar arasında 

münaqiĢələr yaratmaq yolunda fəaliyyətlərini hələ də davam etdirirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar 

da bir gün bunun özləri üçün də xeyirli olmadığını dərk edərək yanlıĢ yoldan çəkiləcəklər. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"TÜRK TARĠXĠNDƏ DƏ, DÜNYA TARĠXĠNDƏ DƏ ÖZ SÖZÜMÜZÜ DEYƏCƏYĠK"  

Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının lideri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 

və Bütöv Azərbaycan Birliyinin sədri Əbülfəz Elçibəy’lə onun mətbuat katibi 

Ədalət Tahirzadə’nin söhbəti ( 5 Mart 1999 ) 

 

"Biz həmiĢə birləĢmək haqqında düĢünmüĢük" 

Əbülfəz bəy, Bütöv Azərbaycan Birliyinin yaranması hansı zərurətdən doğdu? 

Azərbaycan xalqı birləĢməyin arzusunda həmiĢə olub. Ġki misal çəkəcəyəm. Xalq 

yaradıcılığından götürdüyüm bir bənd bütün millətin sözüdür, hansısa Ģairin yox. 

    Gedin deyin Xançobana,  

    Gəlməsin bu il Muğana;  

    Muğan batdı nahaq qana -  

    Apardı sellər Saranı.  

Xalq yaradıcılığından gələn bu sözlər sübut edir ki, biz həmiĢə birləĢmək haqqında 

düĢünmüĢük. 

Bu Ģer o vaxta təsadüf edir ki, Rusiya imperiyası gəlib Muğanı və Azərbaycanı tutdu, Arazı 

sərhəd edib Azərbaycanı iki yerə böldü. Həmin Xançobansa Nəbati’nin təxəllüsüdür. 

Xançoban - Nəbati də öz tayfasıyla Qaradağda yaĢayırdı. Bunlar həmiĢə Muğana gəlir, qıĢlağı 

burada keçirirdilər. Bu Ģeri ona görə yazıb ki, "Muğan batdı nahaq qana, apardı sellər Saranı". 

Xalq öz dərdini bu cür ifadə edib. 

Ġkinci bənd Araza aiddir. 

    Arazı ayırdılar,  

    Qum ilə qayırdılar  

    (Ya da: Qan ilə doyurdular).  

    Mən səndən ayrılmazdım,  

    Zülm ilə ayırdılar!  

Bax, bu da dərdin bir ifadəsidir. Azərbaycan xalqı bir olmağı həmiĢə arzulayıb, ancaq 

imperiyalar buna imkan verməyib. Buna baxmayaraq biz mənən və ruhən ayrılmamıĢıq. 

Sadəcə olaraq, soğrafi, inzibati baxımdan, iki dövlətin zülmü və iĢgəncəsi nəticəsində ayrı 

salınmıĢıq. Ġndi Azərbaycanın quzeyində müstəqillik yaranıb. Ġstədik bu müstəqillik mərkəz və 

güney bölgələrimizdə də olsun. 

Hətta Meydan hərəkatı baĢlayanda da "Bakı-Təbriz!" Ģüarları vardı. Bir Ģeyi xatırladım. 

Meydanda bir gün insanlar iki-üç saat "Təbriz!", "Təbriz!" Ģüarları qıĢqırdılar. Mən o zaman 4 



gündü ki, yatmırdım. Həmin gün Meydanın kənarında, maĢında yatdım, ancaq yuxum 

gəlmirdi, yata bilmirdim. Gözümü yuman kimi beynimdə, qulaqlarımda "Təbriz!", "Təbriz!" 

sədaları səslənirdi. Gözümü açandasa Meydanda heç nə eĢidilmirdi. "Təbriz!" harayı, sadəcə, 

mənim beynimdə qalmıĢdı. 

Millətin "Təbriz!" çığırması, mərkəz Azərbaycandan və güneydən də gələn insanların orada 

çıxıĢları, sərhədboyu yurddaĢlarımızın ayağa qalxması - bunların hamısı Azərbaycanın 

bütövlüyünə gedən bir yoldur. Bu Ģüar artıq Ģüurlara yeriyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 

Məramnaməsi yazılarkən oraya bir bənd salındı ki, AXC Azərbaycanın birləĢməsi və bütövlüyü 

uğrunda mübarizə aparır. Bu bəndi mən oraya çox təkidlə saldırdım. 

Yadımdadır ki, Cəbhənin qurultayında bu maddə qəbul olunanda güclü müqavimətlə rastlaĢdı. 

Bəli. Doğrudur, mən istəyirdim bu tezis daha geniĢ - 2-3 bənd olsun, ancaq alınmadı. Bunu 

niyə Məramnamədə əks etdiririk? Sabah problemdən danıĢanda deməsinlər ki, özünüzdən söz 

çıxarırsınız. Biz onda deyə bilək ki, Məramnamədə olduğuna görə partiyanın heç bir üzvü 

onun əleyhinə gedə bilməz. 

Sonralar baĢqa partiyalar da öz proqramlarına bu müddəanı saldılar. Ancaq az qala bütün 

partiyaların proqramında olmasına baxmayaraq heç biri bu sahədə bir iĢ görməyib. Biz də 

fikirləĢdik ki, Bütöv Azərbaycan Birliyi yaradılsın və bu sahədə iĢ görülsün.  

Deməli, bu ideya artıq biĢmiĢ və yetkindi, cəmiyyətdə özünə yer tutmuĢdu, sadəcə, 

gerçəkləĢdirilməsindən ötrü təĢkilata ehtiyac vardı. Mən hələ Kələkidə olarkən bu məsələni 

qaldırdım. BAB'ın fəal üzvü olanların əksəri bu iĢə o vaxtdan qoĢulub. Mən Kələkidən 

gələndən sonra bu məsələni daha da geniĢləndirdik, Bütöv Azərbaycan Birliyinin yaranmasını 

elan etdik. 

"Mən onlara bir prezident kimi deyirdim ki, biz Azərbaycanı müstəqil görmək 

istəyirik" 

Hakimiyyətə gəlsəniz Güneylə bağlı hansı məsələləri önə çəkəcəksiniz? 

Biz hələ hakimiyyətdə olanda da bu məsələylə ciddi məĢğulduq. Onda da istəyirdik ki, bir sıra 

məsələləri ictimai təĢkilatlar yoluyla, bəzilərinisə dövlət səviyyəsində həll edək. Məsələn, 

Təbrizlə Bakı arasında hava yolunun açılması dövlət səviyyəsində danıĢılmıĢdı. Bizim 

dövrümüzdə sınaq uçuĢu keçirildi və tamamilə normal qəbul edildi. Bizdən sonra niyəsə 

həyata keçmədi.  

Sonra, Arazın üstündə bir neçə körpü salınmalıydı. ġahtaxtı körpüsü geniĢləndirilməliydi, 

Ordubad körpüsü salınmalıydı, Xudafərin körpüsü təmir olunmalıydı. Bizim dövrümüzdə 

Xudafərin təmir olundu və açıldı. Bizdən öncə oradan maĢın iĢləməyib. Bizim vaxtımızda 

Güneylə danıĢıldı, ondan sonra körpü təmir olundu və biz fikirləĢdik ki, hətta Naxçıvana 

gedən maĢınlar da Xudafərindən keçsin - maĢınlar bu körpüdən keçib Arazboyu Naxçıvana 

getsin. O yolun yarısı çəkildi, bizdən sonra yarımçıq qaldı. 



Təbrizdə konsulluğun açılması da bizim vaxtımızda danıĢılmıĢdı, hətta nümayəndə də təyin 

edilmiĢdi. Əlyazmalar Ġnstitutunda iĢləyən Möhsün Nağıyev’lə danıĢmıĢdım, o da, [xarici iĢlər 

naziri] Tofiq Qasımov da razılaĢmıĢdılar. Möhsün bəyin müavini Söhrab Bayramov olacaqdı. 

[1993'də] yayda konsulluq açılacaqdı. Sadəcə, hakimiyyət devriləndən sonra bu məsələyə 

baxmadılar. Mən istəyirdim ki, Azərbaycana səfər edən "güney"li yurddaĢlarımız Tehrandan 

yox, Təbrizdən viza alsınlar və təyyarəylə birbaĢa Bakıya gələ bilsinlər. 

Bundan baĢqa, mən o körpülər düzələnə qədər Təbrizlə Füzuli və Lənkəran arasında vertolyot 

əlaqəsi də yaratmaq istəyirdim. Bunlar dövlət səviyyəsində nəzərdə tutulan iĢlərdi. 

Biz Tehran recimiylə danıĢırdıq ki, Azərbaycanın "güney"ində vətəndaĢlarımıza siyasi, mədəni 

fəaliyyətçün Ģərait yaradılsın, islahatlar aparılsın. Onlar hətta buna da razılaĢmıĢ, demiĢdilər 

ki, məktəblərin açılması da mümkündür. Hətta belə bir fikir vardı ki, Azərbaycanın 

"güney"ində ilk məktəbi mən gedib açacaqdım. Sadəcə, bir məsələ vardı ki, mən Tehrana 

səfər etmək təklifiylə razılaĢmırdım, çünki deyirdim bu tədbirləri görəndən sonra gələcəyəm. 

Digər tərəfdən də, Azərbaycanın azadlığı məsələsi vardı. Mən onlara bir prezident kimi 

deyirdim ki, biz Azərbaycanı müstəqil görmək istəyirik. Bunu hamı bilir. 

Bəs onlar bunu dövlətin daxili iĢinə qarıĢmaq kimi qiymətləndirmirdilər? 

Onlar belə deyəndə mən də bildirirdim ki, Tehran rejimi bizim daxili iĢlərimizə qarıĢır - o, 

bizim torpaqlarımızı iĢğal edib. Bütün bunları yadda saxlamalısınız; bu gün də olmasa 

gələcəkdə xalqımız bu məsələni həll etməlidir. 

Biz "güney"dən quzeyə xüsusi turist səfərləri təĢkil etmək istəyirdik. 

Azərbaycanın "güney"ində tibbi xidmət yarıtmaz olduğuna, həkim çatıĢmadığına görə biz 

oraya çoxlu həkim göndərəcəkdik. Onlar dedilər ki, biz özümüz dəvət edə və maaĢ verə 

bilərik. Mən də razılaĢdım ki, lap yaxĢı; qoy bizim həkimlər gedib o sərhəd rayonlarında 

camaata yardım eləsin; yarı maaĢı siz, yarısını da biz verə bilərik. 

Tehran rejimi nə qədər qəddar olsa da bizimlə çox ehtiyatla danıĢırdı.  

Bizdən dəfələrlə xahiĢ edirdilər ki, böyükləriniz gəlsin bura. [Milli Məclisin sədri] Ġsa bəy 

[Qəmbər]’i dəvət etdilər. O da mən deyən tələbləri qoydu. Onlar bir az tərəddüd edəndə baĢa 

saldıq ki, bu, bizim komandanın ümumi siyasətidir. Ancaq bir dəfə döyüĢ məsələsində, 

Qarabağ problemində Tehran rejimiylə müəyyən danıĢıqlar aparmaq lazım gəldi və [dövlət 

katibi] Pənah bəy [Hüseynov] [1993'ün Aprelində] Tehrana getdi. Dedi ki, Ermənistanın 

tərəfini saxlamayın. Onlar da bildirdilər ki, bu məsələdə sizin xeyrinizə müəyyən dəyiĢikliklər 

edə bilərik. 

O zaman Bütöv Azərbaycan Konqresi yaratmaq istədik; bununçün müəyyən hazırlıq da 

gedirdi. Mən o iĢlə məĢğul olan adamların adını indi çəkməyəcəyəm, çünki bəziləri Türkiyədə, 

bəziləri Avropadadır. DanıĢmıĢdıq ki, Konqres Bakıda yaranacaq, mən onlara bina verəcəyəm. 

Onun proqramı da hazırdı (indi də qalır). O vaxt həmin adamlar mənə dedilər ki, dövlət 

səviyyəsində göstəriĢ verilsin, Bütöv Azərbaycan Konqresi təcili yaransın. Mən bildirdim ki, bu 



məsələ bir qədər yubanacaq, çünki onda fikirləĢirdim ki, BAK'ın 6 ay, 1 il sonra yaradılması 

daha məqsədəuyğundur. Çox təəssüf ki, mən hakimiyyətdən getdim, bu məsələ də yarımçıq 

qaldı. Sonra da BAK'ın yerinə BAB'ı yaratdıq. Hakimiyyətdə olanda bunu yarada bilmədik, 

amma müxalifətdə asandır.  

Biz yenidən hakimiyyətə gəlsək Tehran rejimi qarĢısında çox ciddi tələblər qoyacağıq. Bizim 

hüququmuz var ki, bir dövlət olaraq öz vətəndaĢımızı müdafiə edək. Mən istərdim ki, 

parlamentimiz belə qanun qəbul etsin ki, dünyada yaĢayan bütün azərbaycanlılar Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaĢıdır. Bununla biz öz vətəndaĢımıza sahib çıxar, onun hüquqlarını 

müdafiə edərdik. 30 milyon soydaĢımız "Ġran" adlanan yerdə yaĢadığına görə Tehran rejiminə 

deyərdik ki, bu qədər vətəndaĢımız orada yaĢayır və biz bizim bu torpağımızda millətimizin 

nümayəndələrinin hüququnu müdafiə edirik. Bu, bizim haqqımızdır, milli mövqeyimizdir. 

Prezident olanda da Siz bu cümləni iĢlətmiĢ, rəsmi Ģəkildə demiĢdiniz ki, bütün 

azərbaycanlılar Güneydə və Quzeydə yaĢamasından asılı olmayaraq bir Vətənin 

vətəndaĢlarıdır. 

Düzdür. DemiĢdim. Ancaq gərək onu Konstitusiyaya salaydıq. Amma Konstitusiyanı biz qəbul 

edə bilmədik, bunlar da salmadılar.  

Almaniyanın, Ġsrailin, dünyanın bir çox dövlətlərinin konstitusiyasında belə maddə var. 

Almaniyanın konstitusiyasında deyilir ki, dünyanın bütün almanları Almaniya vətəndaĢıdır. 

Eləcə də dünyadakı bütün yəhudilər Ġsrailin vətəndaĢı sayılır. Bəs dünyanın bütün 

azərbaycanlıları niyə Azərbaycanın vətəndaĢı olmasın? 

"Müsavatçılıqda türkçülük, çağdaĢlıq və islam var. Mən buna yeni bir xətt 

gətirdim - Bütöv Azərbaycan" 

Bəy, baĢqa siyasətçilərdən fərqli olaraq Sizin Bütöv Azərbaycan problemiylə bu cür yaxından 

bağlanmağınızın səbəbi nədir? 

BaĢqa siyasətçilər haqqında fikir yürütmək istəməzdim. Özümüsə mən diplomat saymıram. 

Mənim qarĢımda məqsəd var. Mən siyasətçiyəm, ideoloqam. Mən ideoloq kimi millətimin 

azadlıq yolunu görürəm. Mən o ideyanı, o məfkurəni verirəm və deyirəm ki, bu yolla getsən 

azad olacaqsan. Bu ideologiyanın əsasını Məmmədəmin Rəsulzadə qoyub - müsavatçılıq. 

Müsavatçılıqda türkçülük, çağdaĢlıq və islam var. Mən buna yeni bir xətt gətirdim - Bütöv 

Azərbaycan.  

Müsavatçılığın birinci bəndi türkçülükdür. Buna gedən ən yaxın yol Azərbaycanın 

"güney"indən keçir. Bu xalqın bir yerə toplanmasından söhbət gedir. 

Bir ideoloq kimi mən bu görüĢün (birləĢmənin - Ə.T.) üstündə dururam və sona kimi də onun 

uğrunda mübarizəmi davam etdirəcəyəm. Bir siyasətçi kimisə mən bu siyasi platformada 

gedəcəyəm. Kim istəyirsə bu yolu özü qət eləsin. Mən bu iki xətlə getdim və Siz özünüz də 

tanıq oldunuz ki, xalq bunu qəbul edir. 



Cəmi 1 il 4 aydır ki, BAB elan olunub. Bu müddətdə Bütöv Azərbaycan hərəkatından 

Amerikada, Türkiyədə, Almaniyada, baĢqa dövlətlərdə danıĢılır, dövlət səviyyəsində sual 

verirlər. Tehran rejimi təĢviĢ keçirir. Dünya azərbaycanlıları bu iĢdə maraqlıdırlar. Bunun 

bayrağını daĢımağa, təĢkilatlar yaratmağa baĢlayıblar. Deməli, məsələ çox yerinə düĢüb. Bu 

problem xalqın ehtiyacından doğub, bizsə onu gündəliyə gətirmiĢik. 

Sizcə, Güneydə müstəqil dövlət yaradılması böyük dövlətlərin maraqlarına zidd deyil ki? 

Bir sıra dövlətlər bunun mahiyyətini düzgün baĢa düĢmür. Ġlkin bunu fikirləĢirlər ki, Ġranın 

içindən niyə bir dövlət çıxmalıdır? On il bundan qabaq desəydilər ki, Azərbaycan müstəqil 

dövlət olacaq, hamı düĢünərdi ki, SSRĠ niyə parçalanmalıdır? Amma bu baĢ tutdu və indi heç 

kim də bir söz demir. Ola bilsin ki, əvvəl-əvvəl bütün dünyada qəbul olunmuĢ dövlətlərin ərazi 

bütövlüyü prinsipi xatırladılsın. Bu, Ģərtdir, amma hökm deyil. Hökm olsaydı SSRĠ niyə dağılır, 

Yuqoslaviya niyə parçalanırdı, Çexiya və Slovakiya niyə ayrılırdılar? Tarixi reallıqları nəzərə 

alırıq ki, xalqımızın öz müqəddəratını həll etməyə ixtiyarı, hüququ var. Bununçün o, silahlı 

üsyana da gedə bilər.  

Biz öz haqqımızı istəyirik və bu haqqa çatacağıq. Bəziləri bu fikri yaxına buraxmaq 

istəməsələr də fakt qarĢısında qəbul etməyə məcbur olacaqlar.  

Sizin yadınızdadırsa Tehran hökuməti belə bəyanat vermiĢdi ki, biz Azərbaycanın 

müstəqilliyini o zaman tanıyacağıq ki, Moskva da onu tanısın. Doğrudan da, Moskva 

müstəqilliyimizi qəbul edəndən sonra Tehran da buna məcbur qaldı. Sabah da tərsinə olacaq 

- Moskva deyəcək ki, "güney" Azərbaycanın müstəqilliyini tanımırıq. Ancaq fars recjimi onu 

tanıyanda Moskva da bu yolla getməli olacaq. 

Azərbaycan Respublikasının "güney"lə bağlı siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının "güney"ə dair siyasəti yoxdur. Bu, suyu üfürə-

üfürə içən, Tehran rejimindən qorxan, özünü qorumaq taktikasını seçən bir iqtidardır. O, 

indiyə kimi Təbrizdə konsulluq aça bilmir, halbuki Tehranın Naxçıvandakı konsulluğunun 

qarĢılığında bizim konsulluğumuz da çoxdan orada açılmalıydı. Quzey Azərbaycanda 

Tehrandan gələnlər fars dilində onlarca məktəb açıblar. Ancaq biz Azərbaycanın "güney"ində 

bir dənə məktəb, mədəniyyət mərkəzi aça bilmirik. Niyə? Çünki indiki Azərbaycan iqtidarı 

Tehran rejimi qarĢısında elə bil ki, gözükölgəlidir.  

Görünür, bunlar Tehran rejimini qıcıqlandırmırlar ki, bunların paxırının üstü açılmasın. Mənsə 

Tehran qarĢısında heç zaman gözükölgəli olmamıĢam və millətimizin, xalqımızın haqqını tələb 

etmiĢəm və edirəm. BaĢa düĢmürəm - mən xalqımın azadlığını istəyirəm, bəs Ġran nə istəyir? 

Tehran bizim azadlığımıza mane olur! 

Qarabağ məsələsinin həllinin açarını Azərbaycanın bütövlüyündə axtarmaq nə qədər 

doğrudur? 

Birincisi, Azərbaycanın bütövlüyünün Qarabağ açarına dəxli yoxdur. Əsas Ģərt budur ki, 

Qarabağ problemi beynəlxalq təĢkilatların iĢtirakı, Azərbaycan xalqının Vətən uğrunda 



mübarizəsiylə həll ediləcək. Ola bilsin ki, "güney"dən də adamlar qatılıb kömək edəcəklər. 

Ġkincisi, sabah Azərbaycanın "güney"ində müstəqil bir dövlət yaranarsa Qarabağın azadlığı, 

əlbəttə, sürətlənər. Ancaq biz öncə Qarabağın azadlığını, sonra Bütöv Azərbaycanı 

düĢünürük. Bütöv Azərbaycan uzun yoldur - 5-6 il çəkər. Qarabağısa bu gün-sabah həll 

etməliyik; bu, təxirəsalınmaz məsələdir. 

Kimlərsə belə fikir yaratmağa çalıĢır ki, guya mən demiĢəm ki, öncə Azərbaycan bütövləĢsin, 

sonra Qarabağı qaytaraq. Bu, tamamilə yanlıĢ düĢüncədir. Mən demiĢəm ki, Qarabağ azad 

olunandan sonra bizim təhlükəsizliyimiz tam təmin olunmur, Azərbaycan birləĢəndən sonrasa 

buna təminat var.  

Bundan sonra Zəngəzur və Göyçə mahalları da gündəliyə gətirilməlidir, çünki o torpaqlarımız 

iĢğal edilib. Bu torpaqlar uğrunda beynəlxalq aləmdə mübarizə aparılmalı və Ġrəvan rejimiylə 

bu məsələ ciddi dartıĢılmalıdır. Zəngəzur əski türk torpağıdır. Bunu hamı bilir. Orada vaxtilə 

40 min əhali vardı. Ġndisə 8 min erməni qalır. Orada yaĢamıĢ türklər heyvandardı, maldardı. 

Bu torpaq erməninin deyil, buna görə də ondan istifadə edə bilmir. Biz ata-baba 

torpaqlarımızı məskunlaĢdırmalıyıq. Bu da tarixin hökmüylə olacaq. 

"Biz bütövləĢəndə Yaxın və Orta ġərqin siyasətində söz sahibi olacağıq. Bu, tarixin 

hökmüdür" 

Yaxın gələcəkdə ġərq siyasətində Azərbaycanın yerini necə görürsünüz? 

"Yaxın gələcək" deyəndə neçə ili nəzərdə tutursunuz? 

Təxminən yaxın 10 ili. 

10 ilə Azərbaycanın "güney"ində müstəqil dövlətin yaranacağını görürəm. Ən azından, 

Azərbaycanın birləĢməsi uğrunda bir çox ciddi addımlar atılacaq. "Azərbaycan" dediyimiz 

məkanın 40 milyonluq sakini varsa o zamanadək bu rəqəm 43-44 milyona çatacaq. Biz 

bütövləĢəndəsə Yaxın və Orta ġərqin siyasətində söz sahibi olacağıq. Bu, tarixin hökmüdür. 5 

milyon erməninin, 3 milyon gürcünün Yaxın və Orta ġərqdəki sözünün çəkisiylə 40 milyonluq 

Azərbaycan türkünün söz sahibliyi bütünlüklə baĢqa-baĢqa Ģeylərdir. Sizi inandırıram, 

gürcülər, yaxud ermənilər 10 milyon olsaydılar indi tamam baĢqa iddialarla danıĢardılar.  

Türk tarixində də, dünya tarixində də öz sözümüzü deyəcəyik! Bu, çox önəmlidir - heç kim 

yaddan çıxarmasın. Azərbaycan geostrateji baxımdan dünyanın ən önəmli yerlərindəndir. Siz 

özünüz görürsünüz ki, Azərbaycan dünyanın gündəliyindədir. Və bu Azərbaycan 

demokratikləĢəcək, "güney"i müstəqilləĢəcək, sonra da azman bir dövlət olacaq. Bu zaman o, 

yenidən dünyanın gündəliyinə gələcək. 

Siz Bütöv Azərbaycan dövlətinin demokratik əsaslarını necə təsəvvür edirsiniz? 

Ölkənin geniĢ miqyasda birləĢməsi əldə edilərsə ya federal, ya da konfederal Azərbaycan 

dövləti yaratmaq mümkündür. Mən hətta fikirləĢmiĢdim ki, onun adını "BirləĢmiĢ Azərbaycan 

Yurdları" qoymaq olar. ABġ'ın Ģtatları kimi Azərbaycanın da yurdları var. Deməli, dövləti milli 



tərkibə görə yox, əraziyə, yurdlara görə bölürsən, olur federal dövlət. Federal dövlətlərin 

idarəçiliyi demokratiyaya daha yaxın bir hissədir. Digər bir tərəfdən də, Almaniya federal 

dövlətdir. Siyasətini necə yürüdüb, necə birləĢib, onu bilirik. O, bizimçün ən gözəl 

örnəklərdəndir. Çünki Almaniya da parçalanmıĢdı, indi birləĢib. Biz elə ondan dərs götürüb 

demokratik Azərbaycan dövlətini quracağıq. 

"Din və vicdan azadlığı bizim baĢlıca Ģüarımızdır. Bu azadlığa heç kim toxuna 

bilməz!" 

Sizcə, Bütöv Azərbaycan dövlətində dinin yeri necə olmalıdır? 

Azərbaycanın quzeyində çox gözəl bir təcrübə əldə olunub. Biz yad dinlərə dözümlü xalqıq. 

Ölkəmizdə dinlərə qarĢı heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. Bu, Sovet rejimindən bizə miras qalıb. 

Azərbaycanda xristianların kilsələri var, yəhudilərin sinaqoqları var, müsəlmanların məscidləri 

var. Sünni və Ģiə təriqətləri arasında da qarĢıdurma yoxdur. Din dövlətdən ayrıdır - 

Amerikada, Türkiyədə olduğu kimi. 

Demokratiya inkiĢaf etdikcə dinlər arasındakı təxribat səciyyəli hallar götürüləcək. Ġnsan da 

müstəqildir, din də. Hər kəs gedib inanacağı dinə tapınacaq. Din və vicdan azadlığı bizim 

baĢlıca Ģüarımızdır. Bu azadlığa heç kim toxuna bilməz! Bu gün din və vicdan azadlığı 

Azərbaycanda pis səviyyədə deyil. 

Ümumiyyətlə, ermənilər dünyada belə təsəvvür yaratmağa çalıĢırdılar ki, Ermənistanla 

Azərbaycan arasındakı münaqiĢə guya müsəlmanlarla xristianlar arasında gedən din 

davasıdır. Amma sonra Azərbaycan sübut elədi ki, burada söhbət yalnız Ermənistanın ərazi 

iddialarından gedir. Dini münaqiĢə yerli-dibli yoxdur. Ermənilər də qriqoryandır, Azərbaycanda 

yaĢayan udilər də qriqoryanlardır. Halbuki bizdə udilərə qarĢı həddən artıq dözümlü 

münasibət bəslənir. 7 minlik udilərin öz dillərində dərsliyi var, udi dilində dərs keçirlər. 

Siz çox düz deyirsiniz. Udilərdən söz düĢəndə həmiĢə deyilirdi ki, bunlar bizimkilərdir, iĢiniz 

olmasın. Bəzən onların familiyalarında ermənilərlə uyğunluq olur, ona görə də həmiĢə yada 

salırdıq ki, diqqətli olun, onları dəyiĢik salmayın. Bu, iĢin bir hissəsidir. 

Ġkincisi də, bir Ģeyi unutmayaq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında din uğrunda mübarizə 

ola bilməzdi. Belə ki, sovet rejimi nə ermənidə, nə də müsəlmanda din qoymuĢdu. Dinə kim 

inanırdı ki? Sadəcə, xalq inanırdı. Amma bu münaqiĢəni salansa elita, yaxud yuxarı təbəqələr, 

varlılar, millətpərəstlərdi. Ona görə də din uğrunda münaqiĢə mümkün deyildi. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dini münaqiĢələr heç vaxt qeydə alınmayıb. 

SSRĠ'nin özündə də qeydə alınmamıĢdı. Sovet hökuməti belə öyrədib ki, din vicdan üçündür, 

hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan institut deyil. Bu təlqin indi də Ģüurlarda qalır. 

Bəy, Bütöv Azərbaycan dövlətində milli azlıqlar məsələsinə necə baxırsınız? 



Bizim belə problemimiz yoxdur. Bunu güclə bizə sırımaq istəyirlər. Azərbaycanda hansı azsaylı 

xalqa qarĢı indiyədək nəsə bir xoĢagəlməz münasibət olub?! Azərbaycanda bu problem 

çoxdan həllini tapıb. 

BirləĢmə zamanı belə problem yarana bilər. Məsələn, kürdlər, bəluclar müstəqillik istəyirlər. 

Bəlucların bizə dəxli yoxdur. Biz nə "Ġran"a, nə farslara qarıĢırıq. Təkcə Azərbaycan məkanını 

götürürük. Məqsədimiz Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaĢayan vətəndaĢlarımızın birləĢib 

böyük dövlət qurmasıdır. 

Əlbəttə, Azərbaycan ərazisində kürdlər də, ərəblər də, baĢqaları da yaĢayır. Onların hamısına 

mədəni muxtariyyət verilərsə narazı qalmazlar. Əgər indiyədək onlarçün məktəb açmıĢıqsa, 

dərs kitabları buraxmıĢıqsa, mədəniyyət mərkəzləri yaratmıĢıqsa, mətbuat vermiĢiksə bu 

münasibəti eynilə "güney"də də yaradacağıq. 

"Türk qadını çox güclü insandır. Onun dördünü bir yerdə saxlamaq olmaz" 

Siz birləĢmiĢ Azərbaycan cəmiyyətində qadının mövqeyinə necə baxırsınız? 

Nədənsə, bizim milli adət-ənənəmiz, genimiz bir çox hallarda nəzərə alınmır. Nəzərə 

alınmayanda da düĢünürük ki, müsəlman olduğumuza görə qadına sırf islam ehkamıyla 

yanaĢmalıyıq. Ancaq axı biz müsəlman olmamıĢdan öncə türkük. Görünür, ərəblərin 

ənənəsindən gəlir ki, bir kiĢinin 4 qadını ola bilər. Bunu islamda qəbul etmiĢik. Amma bütün 

türk dünyasında 3-4 qadınlı kiĢi tapa bilməzsiniz, çünki çoxarvadlılıq türk millətinin təbiətinə 

ziddir. 

BaĢqa bir məsələ də var. Görünür, çoxları bunu tuta bilmir - türk qadını çox güclü insandır. 

Onun dördünü bir yerdə saxlamaq olmaz. Bəs nə cür olub ki, Azərbaycanda buna 

baxmayaraq yenə müəyyən yerlərdə, məsələn, Ģahların saraylarında çoxarvadlılıq mövcud 

olub? Bunun bir neçə Ģərti var. Birincisi, həmin dövrdə qadınlara yaxĢı Ģərait yaradılmayıb. 

Qadın özü müstəqil yaĢaya bilməyib. Bir kiĢiyə bağlanıb ki, özünü yaĢatsın. 

Deməli, əsas Ģərtlərdən biri qadınların maddi baxımdan müstəqil yaĢaya bilməsidir. Yəni 

qadın istədiyi vaxt iĢləyə bilsin, çalıĢa bilsin, qazanc götürə bilsin, bununla da özünü maddi 

asılılıqdan qurtarsın. Maddi asılılıq yoxdursa o, sərbəst, müstəqil olur və ailəsində daha 

normal Ģərait yaratmaqçün yaĢayır. Əlbəttə, mən demirəm ki, qadınların hamısı mütləq 

iĢləsin. Məsələn, elə kiĢilər var ki, qazancıyla ailəsini tam təmin edir və qadının iĢləməsinə də 

ehtiyac yoxdur. Ancaq elə ailələr var ki, orada ağır maddi durum yarananda qadın iĢləsə 

ailəyə kömək edə bilər və özü də müstəqilləĢər. Ümumiyyətlə, türk ailəsi dünyanın ən inkiĢaf 

etmiĢ, ən sınaqdan çıxmıĢ ailəsidir. Bizim Azərbaycan dövlətində çoxarvadlılıq kimi 

məsələlərin qarĢısını almaqçün quruluĢumuz ailənin üstündə dayanmalıdır. 

Mən millətçiliyin tərəfindəyəm, ancaq geniĢ millətçilik totalitarizmə aparıb çıxara bilər. Mən 

liberalizmin də tərəfdarıyam, ancaq onun geniĢ inkiĢafı bəzən fərdi o qədər sərbəstləĢdirir ki, 

ailə sistemləri dağılır. Buna görə də cəmiyyətimiz sağlam olsun deyə onu daha çox ailə 



üstündə quracağıq, yəni cəmiyyət və dövlət birbaĢa ailənin sağlamlaĢdırılması, yaĢamasıyçün 

elə Ģərait yaratmalıdır ki, ailə maddi çatıĢmazlıq, pis həyat Ģərtləri üzündən dağılmasın.  

Ailə bizim müqəddəs ocağımız olmalıdır. Ailə üzərində qurulduğuna görə cəmiyyətimiz də çox 

sağlam olacaq. Mən bu nəzəriyyəyə söykənirəm, ancaq baĢqa nəzəriyyələrə də kinim və 

nifrətim yoxdur. Sadəcə, onları Azərbaycan xalqıyçün, türklərçün keçərli, çox da uğurlu 

saymıram. 

Yeri gəlmiĢkən, bir məsələyə də toxunum. Uzun əsrlər boyu, sovetlərin yetmiĢ ilində də 

qadınların baĢ örtüyü problem yaradıb. Ġndinin özündə, məsələn, Türkiyədə ciddi problemə 

çevrilib. Azərbaycanda da yavaĢ-yavaĢ problem kimi ortaya çıxmağa baĢlayır ki, qadınlar 

baĢıörtülü halda Ģəkil çəkdirmək istəyirlər, ancaq buna icazə verilmir. Ümumiyyətlə, qadın 

geyimlərinə, xüsusən baĢ örtüyünə Sizin münasibətiniz necədir? 

Bu, süni, qondarma, yapma Ģəkildə yaradılmıĢ bir problemdir. Mən onu görürəm və diqqətlə 

izləyirəm. Onu kimlərsə yaradır. Birincisi, türk cəmiyyəti yenə də qayıdır islamçılığa, ondan 

sonra da girəcək çadraya. Bəli, bu məhz çadraya doğru birinci addımdır. Bu, özünü "islamçı" 

adlandıraraq meydana atılmıĢ, ancaq islamın özünə zərbə vuran qüvvələrin iĢidir. Bu, Tehran 

rejiminin təbliğatının nəticəsidir. Ola bilsin ki, elə fundamental islamdan da gələn təbliğatdır. 

Dövlət institutları var, dövlətin özünün qanunları var. O qanunlara qarĢı gedə bilməzsən. 

Gəlin fikirləĢək. Qadını baĢ örtüsüz məscidə qoymurlar. Ruhani deyir ki, mənim dini 

qanunlarım var, o icazə vermir. YaxĢı, mən də dövlətəm, mənim də öz qanunlarım var - qadın 

baĢı açıq gəzə bilər. Niyə sən öz dediyindən əl çəkmirsən, mənisə geri oturtmaq istəyirsən? 

Dinin dövlət institutlarını məhv etməyə haqqı yoxdur. Bu, birinci Ģərt. 

Ġkincisi, pasporta baĢıaçıq Ģəkil çəkdirmək qəbul olunub. Bütün dünyada belə qəbul edilib ki, 

insanın sifəti yaxĢı tanınsın. Bu gün pasporta Ģəkil baĢıörtülü, yaxud eynəkli çəkdiriləcəksə 

sabah o insanları tanımaq mümkün olmayacaq. 

Üçüncüsü, dinin bu təklifini baĢa düĢdük - dini ehkamlar belə tələb edir. Bəs, "islamçı" 

qardaĢlar, onda televizorları evlərdən niyə yığıĢdırmırsınız? Min illərdir açıq-saçıq rəqs edən 

qadınlara ailəlikcə niyə baxırsınız? Din belə insanlara niyə cəza vermir? ġahlar, vəzirlər, 

Ģeyxülislamlar göbək rəqsinə baxırlar. Mənə baĢa salın: məgər din onu kasıb insanlara tətbiq 

etmək üçündürmü? Din Ģüur üçündür, ağıl üçündür. Bunu ya hamıya tətbiq etməlisən, ya da 

fərdlərə, ayrı-ayrı insanlara tətbiq etmək olmaz. 

Küçələrdə pis yola düĢənlərdən danıĢmır bu cəmiyyət. Nə üçün? Birdəfəlik deyin ki, 

baĢıaçıqlıq olmaz, amma pozğunluq olar. Mən dəqiq bilirəm ki, bu, dinin hökmü deyil. Bu, 

iğtiĢaĢ salmaq istəyən müəyyən qrupların hökmüdür.  

Din qanunlarına görə, 8 yaĢından yuxarı qızlar müəyyən etik qaydalara uyğun geyinməlidir. 

Bəs indi necə geyinirlər? Heç kəs də dinmir. Bilirsiniz, birinə fikir verib digərinə göz yummaq 

o deməkdir ki, bütün bunlar müəyyən qrupun iĢidir. Sadəcə olaraq, Türkiyənin zəif yerini 

tutublar və istəyirlər ki, orada çaĢqınlıq yaratsınlar. Niyə bu məsələni qaldırırlar? BaĢ örtüyü 

üstündə qız uĢaqlarını tutub incidirdi. Sonra islamçılar söz çıxardılar ki, dövlət Ģəriəti pozur, 



polislər qadınlara əl vurur. Türkiyə məcbur olaraq qadınlardan polis dəstəsi yaratdı. Türkiyəni 

belə çıxılmaza saldılar. Bütün bunların hamısını mən fitnəkarlıq sayıram. 

Belə olduğu halda sual meydana çıxır: çadra gərəkdir, yoxsa deyil? Sualı Sizə verirəm, Ədalət 

bəy. 

ġəxsən mən çadraya adi bir geyim ünsürü kimi baxıram. Mənimçün onun heç bir əhəmiyyəti 

yoxdur. Qadın istəsə pencək geyər, istəsə geyməz. O, eynən bu cür - Ģəxsi arzusundan asılı 

olaraq istəsə çadra örtər, istəməsə örtməz. Mən məsələyə bu cür yanaĢıram. 

Bəs yaylığa geyim ünsürü kimi baxmayaq? 

Yaylığa da eynilə yanaĢaq. 

Bəs onda niyə məcbur edirik ki, pasporta Ģəkil hökmən yaylıqla çəkilsin? Məqsəd nədir? 

Bir çox adamlar inanır ki, dinin tələbi belədir. 

Dinin tələbinə yanaĢanda da gərək doğru, gerçək yanaĢasan. Çadra örtmək, yaylıq bağlamaq 

din yolunda durmaq deməkdirsə bunu baĢa düĢdüm. Ancaq tutaq ki, biri çadra örtsə də nə 

namaz qılır, nə oruc tutur, hələ üstəlik, araq da içir. O biri xanımsa baĢına çadra örtmür, 

amma islam dininin bütün kurallarına əməl edir - həyalı, abırlı geyinir, araq içmir, namaz qılır, 

oruc tutur. Nə üçün məhz bu adamları axtarmırıq, o birisini axtarırıq? Ġnsanları bu formalizmə 

aparmaq onları məhv etmək deməkdir. Biz çalıĢmalıyıq ki, insanların formasından yox, 

məzmunundan danıĢaq; öyrənək görək insanın ürəyində Allah sevgisi varmı, kim onu azdırıb, 

Allah yolundan niyə sapıb? Biz ona elm öyrətməliyik, Allahın yolunu göstərməliyik. Qur’anda 

deyildiyi kimi, elm hər bir kiĢiyə və qadına fərzdir, yəni Allahın buyruğuyla yerinə yetirilməli 

olan borcdur. Gəlin bundan danıĢaq. Uluğ bəy mədrəsəsinin baĢında bu ayəni yazdırıb qadın 

və kiĢiləri mədrəsəyə cəlb eləyib. "Leyli və Məcnun"da Məcnun Leylini harada görmüĢdü? 

Məktəbdə. Onlar bir sinifdə oxuyurdular. BaĢqa sözlə, qız uĢağını oxutmalısan. Orta əsrlərin 

kitabları budur. Bəs indi nə oldu? Qızlarımıza Qur’anı öyrətməliyik, elm, sənət öyrətməliyik ki, 

heç kəsin əlinə baxmasın, gedib baĢqasına xidmətçi olmasın. 

Çadra problemini gündəliyə gətirmək yox, qadınımızın mənəviyyatı uğrunda mübarizə 

aparmaq gərəkdir. Ona məktəb açdırmaq, iĢ yeri açdırmaq, Ģərait yaratmaq lazımdır ki, gedib 

onun-bunun qapısında alçalmasın, halbuki gedib xarici firmalarda xidmətçilik edir. Məsələni 

qəzetlər də böyüdürlər: filankəs yaylıqla Ģəkil çəkdirmək istəyib, qoymayıblar. Ancaq 

imkansızlıqdan doğma uĢağını satanlar var, yüz minlərcə ac-yalavac, Ģikəst var. Bəs onlardan 

niyə yazmırlar? Bunlar fikri xırda Ģeylərə yönəltməklə böyük problemləri gizlətməyə çalıĢırlar 

və təəssüf ki, bizlər də onlara yardımçı oluruq. Məsələnin mahiyyəti budur. 

GeniĢ açıqlama verdiyinizə görə çox sağ olun. Bəy, 1813'üncü ildən üzübəri fərqli 

ideologiyaların təsiri altında yaĢamıĢ "güney"lə quzeyin birləĢməsi cəmiyyət həyatında hansı 

problemlər yarada bilər və bu problemlərin qarĢısını necə almaq olar? 



Bunun üzərində mən çoxdan fikirləĢirəm. Mən hələ Universitetdə iĢləyəndə mübahisələr 

aparırdım. 

Moskvada çıxan kitablarda dartıĢılır ki, azərbaycanlılar ayrı xalqdır, yoxsa bir xalq? Bəziləri 

deyir ki, bir xalqdır, çünki geyimi bir, inancı bir, hətta yeməkləri bir, dili bir… insanlardan 

ibarətdir. Bu zaman bəziləri baĢladı ki, onların Ģüurları fərqlidir. Bizsə bildirdik ki, bizdə 

qətiyyən ayrı Ģüur ola bilməz. Niyə? 

Birincisi, hər iki yöndəki ("güney"dəki də, quzeydəki də) müstəmləkə xalqdır, müstəmləkə 

xalqlarınsa Ģüuru həmiĢə yaxın olur, çünki ikisi də eyni Ģəraitdədir: biri rusun, o biri farsın 

müstəmləkəsindədir, ikisi də azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə aparır. Səttar xan 

hərəkatı nədir? Konstitusiya uğrunda, azadlıq uğrunda mübarizədir. Rəsulzadə hərəkatı - 

müsavat hərəkatı da, Xiyabani hərəkatı da, PiĢəvəri hərəkatı da həmin Ģeydir. Bunlar çox 

böyük xalq hərəkatlarıdır. Bu xalq hərəkatları "demokratik-azadlıq hərəkatı" adlandırılır. Niyə 

"demokratik"? Çünki hər hansı hərəkatda geniĢ xalq kütləsi iĢtirak edirsə artıq onun 

demokratik çaları var. Son 100 ildə bizim bütün hərəkatlarımız xalq azadlıq hərəkatı olub və 

onların mahiyyəti eyni Ģüur tərbiyə edib. Ġstər o hərəkat Təbrizdə baĢ versin, istərsə də 

Bakıda - eyni Ģüurdur.  

Ġkincisi, bizim ədəbiyyatımız və mədəniyyətimiz də ayrılmayıb. S.Vurğunu, Sabiri Təbrizdə 

necə sevirlərsə ġəhriyarı Bakıda Təbrizdəkindən qat-qat çox sevirlər. Biz milli Ģüurda, 

mənəviyyatda ayrılmamıĢıq. Əgər birimiz 50 il müstəqil, digərimiz müstəmləkə olsaydıq 

aramızdakı fərq çox böyüyərdi. Bunlar eyni mühitdə yaĢamıĢ, eyni dərdli bir xalqdır. Millətin 

ümumi istəyi, dünyabaxıĢı da belədir: azadlıq olsun, demokratiya olsun, insan kimi 

yaĢayıĢımız olsun. 

"Biz Avropanı baĢa düĢmürük. …Asiyanı, ġərqi də Avropa həmiĢə çətin baĢa 

düĢüb" 

Bir sual da vermək istəyirəm: sizcə, Avropa, ümumən Qərb bizi düzgün baĢa düĢürmü? 

DüĢmürsə niyə? 

Bu, mən deyərdim, dünyanın ən mürəkkəb suallarındandır.  

Biz Avropanı baĢa düĢmürük. Məsələn, ən ziyalı, ən intellektli, Fransanın tarixini gözəl bilən 

azərbaycanlı Parisə gedib-gələndə Ģok vəziyyətinə düĢür. Orada Ģərait, dünyagörüĢü, əxlaq 

baĢqa cürdür. Asiyanı, ġərqi də Avropa həmiĢə çətin baĢa düĢüb.  

Yanılmıramsa Bestujev-Marlinski deyir ki, ġərqi, onun əhalisini biz yaxĢı bilmirik; onları baĢa 

düĢməkçün gərək onların içində olasan, baĢına Ģlyapa yox, papaq qoyasan, onların yediyi 

yeməkdən və onlar kimi əllə yeyəsən. Onda baĢa düĢərsən ki, bu millətin mədəniyyəti heç də 

Avropa mədəniyyətindən geri deyil, gözəl bir mədəniyyətdir, halbuki biz ona gerilik kimi 

baxırdıq. 

Mədəniyyətin dünyada çoxlu çalarları var. Bu mədəniyyətlər yavaĢ-yavaĢ bir-biriylə çulğaĢır. 

Amerikalılar bu məsələdə çox qabaqdadırlar. Onlar yeni bir mədəniyyət qururlar, çünki dünya 



mədəniyyətini qəbul edir. Asiya mədəniyyəti özünə çərçivə cızır, çünki mühafizəkardır - çox 

Ģeyi qəbul etmir. Ancaq Amerika mədəniyyəti yeni yarandığına görə mühafizəkarlıqdan 

uzaqdır, qapıları açıqdır. O artıq açıq mədəniyyətdir. Heç kim bir-birinə lağ eləmir. Bu 

mədəniyyət özünə hədd cızmayıb. Bizim küçədə biri hind paltarı geysə hamı dönüb ona 

baxacaq, amma Amerikada heç kim ona fikir verməz. 

Yaponiya filmləriylə Amerika filmləri artıq çulğaĢmaqdadır. Hətta elə Amerika filmləri var ki, 

orada 3 sistem birləĢir: yapon sistemi, amerikan sistemi və amerikan-zənci sistemi. Amerikan 

cəmiyyəti budur, orada sintezləĢmə gedir. Sovet dövründə bunu süni surətdə həyata 

keçirməyə çalıĢdılar, elə bir Ģey alınmadı. 

Ümumiyyətlə, Əbülfəz bəy, mən görürəm ki, Avropa, Amerika bizim demokrat ola 

biləcəyimizə inanmaqda çətinlik çəkir. 

Axı Avropa, Amerika bizi yaxĢı tanımır. Tanıdıqca inamları artacaq. 

Bir Ģeyi xatırladım. Sumqayıt hadisəsindən sonra haqqımızda çox pis fikir yaranmıĢdı: 

Sumqayıtdakılar vəhĢidir, baĢkəsəndir və s. Ancaq almanlar gəlib Sumqayıtda konsert 

verdilər, camaat toplaĢdı, çox təsirli keçdi. Almanlar hər Ģeyi yaxından gözləriylə görəndən 

sonra bildirdilər ki, bu insanlar ki musiqiyə bu qədər həvəskardır, musiqiyə ekstazla gülüb-

ağlayırlar, onlar yalnız humanist ola bilərlər.  

Çox düzgün tapıblar - Ģerə, poeziyaya, musiqiyə vurğun millət qəddar ola bilməz. Yəni dünya 

bu cür gördükcə, tanıdıqca bizi baĢa düĢəcək, fikirlərini dəyiĢəcəklər. 

Azərbaycan insanı çox mədəni, yüksək Ģüurlu, hədsiz humanist və azadlıqsevər dünya 

insanlarından biridir. Biz bunu üzə çıxarmalıyıq. Məsələn, Azərbaycan kəndlisi dünyanın ən 

ağıllı, ən tədbirli, ən zəhmətkeĢ insanlarındandır. Azərbaycan fəhləsi dünyanın ən ailəcanlı, 

onun yolunda özünü fəda edən insanlardandır (ola bilsin ki, gəliri azdır, ixtisas səviyyəsi 

aĢağıdır). 

Azərbaycan insanının çox əhatəli dünyagörüĢü var. Bəlkə də bu, bizim coğrafi Ģəraitimizdən 

irəli gəlir. Çünki Azərbaycan dünyanın mərkəzindədir; eyni zamanda Ġranı da, Türkiyəni də, 

Rusiyanı da, Orta Asiyanı da… görür.  

Bizim məlumat dairəmiz də mərkəzdə olduğumuza görə çox geniĢdir. Ġstədiyiniz kəndə gedin. 

Görün sadə kəndli sizinlə necə danıĢır. Bu sualı verin fransız aliminə.  

Bu, çox qəribə və mühüm hadisədir - elə-belə danıĢmıram. Bizim savadsız qocamız da 

müdrikdir, məlumatlıdır. Bu savadsız qoca Aristoteli bilir, Loğmanı bilir, bütün dünya həkimləri 

haqqında nə qədər rəvayət var, hamısını bilir. 

Alman alimlərindən biri belə yazmıĢdı ki, ən böyük mədəniyyət insanların insan kimi yaĢaması 

və davranmasıdır; bu baxımdan türklərə çatacaq baĢqa millət yoxdur - bunu etiraf edirik, 

çünki türk ağacı da sevir, torpağı da, daĢları da, insanı da, onların hamısına sevgiylə yanaĢır. 

Bu da türk böyüklüyündən irəli gəlir. 



Bunu almanlar yazıb. Onlar kənardan gözəl müĢahidə edə biliblər. Özümüzsə özümüzə hələ 

yaxĢı bələd deyilik. Belə olduqda baĢqalarının bizi yaxĢı tanımamasından inciməməliyik. 

Borcumuz özümüzü həm özümüzə, həm də dünyaya tanıtmaqdır. 

Müsahibəyə görə çox sağ olun!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"MƏN QURTULUġÇUYAM"  

Əbülfəz Elçibəy’lə Ədalət Tahirzadə’nin söhbəti ( 27 May 1999 ) 

Birinci bölüm  

"TÜRK BĠRLĠYĠNĠN ĠLKĠN YOLU AZƏRBAYCANIN BĠRLĠYĠNDƏN KEÇĠR" 

Əbülfəz bəy, millətçilik nədir? Siz onu necə təsəvvür edirsiniz? Ümumiyyətlə, millətçilik 

anlayıĢı haqqında fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. 

Millətçilik haqqında məndən öncə çox adam danıĢıb. Ancaq ən ümumiləĢmiĢ və mənim 

xoĢuma gələn fikir budur ki, millətçilik də din kimi müqəddəs bir inamdır. Necə ki, insanlar 

dinə inanırlar, o dini müqəddəs sayırlar, millətçilik də müqəddəs bir inancdır. Və insan 

millətini sevərkən, millətinə qovuĢarkən ölümsüzlüyə qovuĢur, çünki insan millətinin bir 

hissəciyidir -onunla bütövləĢir; onunla bütövləĢəndə millət ölməzdir deyə insan da ölməzliyə 

qovuĢur.  

Ġkincisi, insan fikirləĢir ki, onun düĢüncələri, əməlləri kimə qalacaq, nəyə qalacaq və yaxud 

boĢ qalacaq. Amma millətçi olanda fikirləĢirsən ki, onun irsi millət üçün, xalq üçün qalacaq, 

ona görə də millətinə bağlı olmaq insanı həm güclü, həm xoĢbəxt edir, onu müqqədəs bir 

inamla yaĢadır. 

Oxuduğum kitablarda bütün dünyada türk millətinə qarĢı olan böyük düĢmənçiliklə 

qarĢılaĢdım. Baxdım, gördüm ki, Rusiya imperiyasının, fars Ģovinizminin, onlara qoĢulmuĢ 

erməni Ģovinizminin, yunan Ģovinizminin türkçülüyə qarĢı böyük düĢmənçiliyi var... 

Avropanın da uzun müddət türklərə ögey yanaĢması, onlarla müharibələr aparması, ġərq 

məsələsinin 300 il meydanda olması məndə bu haqsızlıqlara qarĢı nifrət yaradıb. Məni 

düĢündürür: türkün haqqı niyə tapdanır, onun haqqında Ģər, böhtan deyilir? Mənim millətim 

haqqında niyə bunu deyirlər?  

Mən türk millətçisiyəm və bununla fəxr edirəm. Ancaq bizim türk millətçiliyimiz Ģovinizmə, 

irqçiliyə qarĢı olan bir ideyadır. Bizim millətçiliyimiz milli özünümüdafiə, türk milli ruhunun 

qorunması, onun dirçəldilməsi, dünyaya çatdırılması və türk birliyinə nail olmaq uğrunda 

mübarizədir. Türk birliyininsə ilkin yolu Azərbaycanın birliyindən keçir - türk birliyinə 

yetiĢməkçün öncə Azərbaycanın birliyinə nail olmaq lazımdır. QarĢıda duran məsələlərdən biri 

budur.  

Əbülfəz bəy, biz indiyədək "millət nədir?" sualına cavab verəndə həmiĢə Sovet məktəblərində 

bizə öyrədilən dördkomponentli Stalin tərifindən çıxıĢ etmiĢik. Bəs Siz "millət" deyəndə nəyi 

düĢünürsünüz? Millətin millət olmasıyçün hansı Ģərtlər lazımdır? Və bizim millətimiz hansıdır? 

Çünki onu bildirməkçün ən müxtəlif terminlər iĢlədilir: 'Azərbaycan milləti", "azərbaycanlı 

milləti", 'türk milləti', hətta 'azəri milləti" və b.  



Stalinin tərifini Sovet məktəblərində hamıya əzbərlədirdilər. Mən də birinci kursda imtahanda 

o tərifi deyirdim. Ġkinci kursda bəzi kitabları oxuyandan sonra o təriflə razılaĢmadım. 

FikirləĢdim ki, bəs millətin tərifi nə cür ola bilər?  

Bilirsiniz, millətə vahid bir tərif vermək mümkün deyil. Dünyada elə Ģeylər var ki, onların 

vahid tərifi olmur. Məsələn, "elm"in vahid tərifi yoxdur, "insan"ın vahid tərifi yoxdur. Ġnsanın 

vahid tərifi yoxdursa millətin də tərifini vermək çətindir.  

Stalin deyirdi ki, millətin millət olmasından ötrü onun ərazi bütövlüyü olmalıdır. Amma Stalin 

o tərifi verəndə Ġsrail dövləti hələ yoxdu, ancaq yəhudi millətisə vardı. Yaxud heç kim deyə 

bilməz ki, qaraçı milləti mövcud deyil, halbuki onun vətəni yoxdur.  

Millət bir insan toplumudur. O toplum bir mədəniyyəti daĢıyır, bir dildə danıĢır, bir əqidə və 

məfkurənin daĢıyıcılarını birləĢdirir. Bəziləri deyir ki, milləti eyni qana mənsub olanlar yaradır. 

Burada bir az həqiqət var, ancaq o, tam deyil - axı insan yalnız bioloji yox, həm də ictimai 

varlıqdır. Ġctimai varlıq olanda artıq burada yalnız materiya gücsüzdür. Ġctimai varlıqdasa 

mədəniyyət və məfkurə birliyi var.  

Türk kimdir? Ola bilər ki, o, qan baxımından türk olsun, ancaq türkə düĢmən olsun və baĢqa 

millətə xidmət etsin, məfkurə və mədəniyyətcə türk olmasın. Deməli, o, türk deyil. Ancaq ola 

bilər ki, baĢqa xalqın nümayəndəsi olsun, ancaq türkcə danıĢsın, türk mədəniyyətini daĢısın, 

türk millətinə xidmət eləsin, ictimai varlıq olaraq türk kimi fəaliyyət göstərsin. O daha çox 

türkdür.  

Belə söhbətlər çox gedib. Məsələn, PuĢkin kimdir - rusdurmu, yoxsa ərəb? Qanını götürsəniz 

ərəb qanıdır, ancaq yaradıcılığına görə ona ərəb Ģairi demək olmaz. Deməli, ictimai varlıq kimi 

olub rus Ģairi. Yaxud Drayzer’ə heç zaman alman yazıçısı demirlər; o, milliyyətcə alman olsa 

da Amerika mədəniyyətinin daĢıyıcısıdır, ona görə də ictimai varlıq kimi amerikandır. BaĢqa 

sözlə, milləti təyin edərkən mədəniyyət daĢıyıcılığının üstünlüyü daha böyükdür. 

Türkçülükdə də biz qanı əsas götürsək onda materialist olacağıq, yox, məfkurəni əsas 

götürsək - idealist. Mən nə materializmin əleyhinəyəm, nə də idealizmin. Bunlar mübahisəli 

məsələlərdir. Ġdealizmin də, materializmin də bizə verdiyi müsbət və xoĢ nə varsa ondan 

istifadə etməliyik. Materializmin bu hissəsi var ki, hər Ģeyi Allahın umuduna qoymur. Məsələn, 

yağıĢ yağır, havaya bulud gəlir, külək əsir, deyirlər ki, bunlar Allahın iĢidir. Bu, təbiətin iĢidir, 

niyə Allaha aid edirsən? Yəni materializm deyir ki, təbiəti öyrən; hər Ģeyi Allahın adına yazıb 

tənbəl-tənbəl oturma. Allah insanı yaradıb ki, hər Ģeyi öyrənsin, bilsin.  

Mən daha çox materialist deyiləm, mənən idealistəm. Ona görə də "türk" dedikdə, "millət" 

dedikdə öz millətimi nəzərdə tuturam. MərakeĢdən baĢlamıĢ Ġraqadək, ġimali Afrikadan belə 

ərəb milləti, ərəb dövlətləri olduğu kimi, Ağ dənizdən (Qırmızı dənizdən - Ə.T.) baĢlamıĢ Sakit 

okeanadək, Uzaq ġərqə qədər hamısı türk torpaqlarıdır, böyük türk millətidir. Sayını 250 

milyon da deyirlər, 270 milyon da. Mən də bu millətin övladıyam. Onların arasında biz birinci 

olaraq Azərbaycanı vəziyyətdən çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycan - yaĢadığımız bu torpaq ağır 

durumdadır, erməni iĢğalı altındadır. Xalqımızın bir hissəsi Rusiyaya gedib, bir hissəsi 

Gürcüstana qaçıb. Böyük, əsas hissəsi də fars rejiminin, fars Ģovinizminin, Tehran rejiminin 



hakimiyyəti və iĢğalı altındadır. Axı nə üçün 40 milyonluq Azərbaycan türkü param-parça 

olsun? Niyə birləĢməsin? Niyə onun vahid dövləti olmasın? 

Ancaq mən Doğu Türküstan haqqında da, Kipr türkləri haqqında da, Quzey Ġraqdakı 

soydaĢlarımız haqqında da düĢünürəm, Çində, Yaponiyada yaĢayan türklərlə də 

maraqlanıram. Ruslar Volqaboyundan, Moskva ətrafından tutmuĢ ta uzaq Sibirədək 200 il 

türkləri qıra-qıra o torpaqları iĢğal elədilər. Məsələ qaldırıb beynəlxalq məhkəməyə vermək 

lazımdır ki, tarixdə belə bir vəhĢilik olub, bu vəhĢiliyi tarix qınasın.  

Bayrağımızda müsavat ideologiyasının üç ana xəttini əks etdirən üç rəng var. O bayrağın 

çağdaĢ Azərbaycanın həyatına qayıtmasında Sizin də çox böyük xidmətləriniz olub. Həmin 

bayrağın ilk rəngi göy, sonrakı qırmızı, sonuncusu yaĢıldır. Göy rəng türkçülüyü bildirir. 

Əbülfəz Elçibəy anlayıĢında TÜRKÇÜLÜK nədir?  

Mən Məmmədəmin Rəsulzadə’ni peyğəmbər sayıram - türkün peyğəmbərlərindən biri də 

Məmmədəmin Rəsulzadədir. Bunu Məhəmməd peyğəmbərin özü deyib ki, məndən sonra elə 

adamlar gələcək ki, onlar keçmiĢ peyğəmbərlərin çoxundan üstün olacaq. Mən Məmmədəmin 

Rəsulzadə’ni, Ġsmayıl bəy Qaspıralı’nı, Mustafa Kamal Atatürk'ü, Əli bəy Hüseynzadə'ni o cür 

Ģəxslərdən sayıram. Çünki bu adamların dediyi sözlər 50, 100 il sonra həyata keçib və 

keçməkdədir. Nə fikir ortaya qoyublarsa hamısı gerçəkləĢməkdədir. Ona görə də onları 

peyğəmbər qismində sayıram. Ancaq mən Məmmədəminin də iĢlətdiyi "türkçülük" ifadəsinin 

əleyhinəyəm. "Türkçülük" nədir? Axı türk niyə türkçü olmalıdır? Mən bunu baĢa düĢə 

bilmirəm. Bu fikir qeyri-türklər üçün doğrudur. Məsələn, bir rus, ingilis, amerikan türkçü ola 

bilər, ancaq mən türkəm, necə türkçü ola bilərəm? Rus necə rusçu ola bilər? Elmdə belə 

termin yoxdur, ona görə də mən özümü türk sayıram.  

Türk kimliyi nədir? Hə, sual buradan çıxa bilər. Türk kimliyinin təqdimatında ciddi yanlıĢlıqlar 

var. Stalin dövründə Orta Asiyanı param-parça ediblər. Bütün o torpaqlara bir vaxtlar 

Türküstan deyilirdi. Bütün dünya qəbul edirdi ki, bura türk məkanıdır, Türküstandır. Amma 

sonra parçalayıb Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan və s. yaratdılar. Ġndi bizimkilər mahnı 

yaradıblar ki, özbək, azər, türkmən - hamısı bir soydur, yəni onu rus imperiyası aralayıb, 

parçalayıb. Hamı bunu baĢa düĢdüyünə görə mahnıya salır ki, ay camaat, çaĢmayın ha, 

soyumuz birdir.  

Yəni türk kimliyinin təqdimatı səhvdir. Türkü Avropaya bəzən dağıdıcı, mədəniyyətsiz, vəhĢi 

kimi tanıdıblar, türkün mədəniyyətisə dünyaya ya ərəb, ya fars, ya iran, ya da Çin 

mədəniyyəti kimi təqdim olunub və indi də olunmaqdadır. Fars və ərəb mədəniyyəti 

adlandırmaq mümkün olmayanda adını qoyurlar "islam mədəniyyəti". 1400 il 'islam 

mədəniyyəti' adı altında o böyük irsimizi əridib farsın və ya ərəbin ayağına yazmaq istəyirlər.  

Qur’anda söz var: "qulam", "qılman". Cənnətdəkilərə qulam’lar, qılman’lar və huri’lər xidmət 

edəcəklər. Qılman gözəl oğlan deməkdir, huri isə gözəl qız. Alimlər "qılman" sözünün ərəbcə 

olmadığını yazırlar, deyirlər, çox güman ki, hind sözüdür. Niyə? Axı bu, türk dilindədir, türk 

mədəniyyətidir! 



Avropa kitablarının heç birində türklər türk kimi təqdim olunmur. Yazırlar ki, filankəs Orta 

Asiyalıdır. Ay balam, bu, türkdür axı. Məsələn, Təbriz Miniatür Mərkəzi dünya miniatür 

məktəbinin Ģahıdır, ancaq hər yerdə gedir "Ġran mədəniyyəti", "fars mədəniyyəti". QardaĢ, axı 

bunu türk yaradıb! Yaxud Əbdülqadir Marağayi, Səfiəddin Urməvi dünya səviyyəsində 

musiqinin klassikləridir, amma onlar da baĢqa millətin adına yazılır. S.Urməvinin musiqiyə aid 

ərəbcə yazdığı əsərin adı "Kitab əl-ədvar əl-mufassələ"dir. Ərəb dilində bir var kök hərflər, bir 

də var zəif hərflər. Zəif hərfləri atırsan, həmin əsərin adında oxunur: do, re, mi, fa, sol, lya - 

indi də tətbiq edilən notlar! Belə kitab ruslarda, ingilislərdə, almanlarda olsaydı indi ona 

heykəl ucaltmıĢdılar...  

Türk kimliyi Avropaya yalnız türkün öz mədəniyyətinə sahib çıxmasından sonra təqdim 

olunacaq. Türklər baĢqa millətlərə türk kimliyinin özünü, mədəniyyətini, tarixini öyrənərək 

yenidən təqdim etməlidir. Vaxtilə bu türklük, tutalım, bir vərəqdə kömürlə yazılmıĢdısa indi 

biz onu gözəl, çağdaĢ texnika vasitəsilə həkk etməliyik. SoydaĢlarımız öz xalqını tanıdıqca, öz 

millətinin keçmiĢini, mədəniyyətini öyrəndikcə, təbii ki, qürur duyacaq. 
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Ġkinci bölüm 

 "SƏN DEMOKRATĠYANI POZARAQ MĠLLƏTÇĠ OLMAYACAQSAN" 

Bəy, hətta bizimlə yaraqdaĢ olan adamların da bir çoxu deyir ki, biz "türkçülük" yox, 

"azərbaycançılıq" Ģüarı irəli sürməliyik. Sizin "türkçülük" və "azərbaycançılıq" anlayıĢlarına 

münasibətiniz? 

Belə fikirlər ola bilər və buna heç kim etiraz etmir. Mən Azərbaycanda, Bakıda çoxlu ruslar 

görmüĢəm ki, deyir mən bakılıyam və bununla fəxr edirəm, heç zaman moskvalı olmaq 

istəmərəm. Yaxud Bakıda çoxlu yəhudilər var, deyirlər ki, mənim millətim ikidir - bir millətim 

yəhudidir, biri də Bakı; Bakısız yaĢaya bilmərəm. O adam Bakını özünə millət kimi götürür. 

Yəni bu, yerə, torpağa, Vətənə məhəbbətdən irəli gəlir. Azərbaycanda yaĢayan ləzgilər onlara 

"azərbaycanlı" deyilməsini xoĢlayırlar, Azərbaycanla qürur duyurlar.  

Bu, çox normaldır. Mən bunun əleyhinə çıxmıram və heç kim də çıxa bilməz. Ancaq bir 

incəliyi gözdən qaçırmamalıyıq - bir var Azərbaycan - Vətən və ondan doğan qurur, bir də var 

millətdən duyulan qürur. Mən öncə millətimdən qürur duyuram. Amma bu qürurları bir-

birindən ayırıb qarĢı-qarĢıya da qoymaq olmaz.  

Ġnsan nə yurdsuz insan olur, nə də millətsiz; bunların ikisi də olmalıdır. Mən qəbul edirəm ki, 

təbii olaraq, bir qırğız türkü Qırğızıstanı daha çox istəyəcək, nəinki Azərbaycanı, çünki o, 

Qırğızıstanda böyüyüb, oranın havası, suyuyla boya-baĢa çatıb.  

Bəzən deyirlər ki, Vətən nə Azərbaycandır, nə də Qırğızıstan - Vətən böyük Türküstandır. 

Bəlkə də bir zaman Aralıq dənizindən Uzaq ġərqə qədərki Böyük Türküstan, Turan yaranacaq 

və onda deyəcəklər ki, hə, vətən Turandır, Türküstandır. Ancaq hələ Türküstan vətəni, 

Türküstan məfkurəsi yaranmayıb.  

Çox vaxt bizim opponentlərimiz belə fikir irəli sürürlər ki, guya həm Ģəxsən Əbülfəz Elçibəy, 

həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm də baĢqa demokratik qüvvələr Azərbaycandakı 

milli azlıqların hüquqlarını tapdalamağa meyllidirlər; onlar yalnız türk mənafeyini önə çəkirlər. 

Ancaq Ģəxsən mənim özüm bu düĢüncəni tam yanlıĢ sayıram. Niyə? Çünki Azərbaycanda 

yaĢayan vur-tut 7 min udidən ötrü Sizin prezidentliyiniz dövründə orta məktəblərdə 

keçməkçün "Udi dili" dərslikləri hazırlandı və nəĢr edildi. Eyni münasibət ləzgilərə, talıĢlara, 

kürdlərə... də göstərildi - bu gün onlar da orta məktəblərdə öz dillərindəki dərsliklərdən ana 

dillərini öyrənirlər. 1992'nin sentyabrında Sizin ilk fərmanlarınızdan biri milli azlıqlara hərtərəfli 

qayğı göstərilməsiylə bağlıydı.  

Bizim hamımız "azərbaycanlı" adlandırılmaqla fəxr edirik, ancaq Azərbaycanda yaĢayan 

çoxmilyonlu türklərə "azərbaycanlı" deyilməsi nə dərəcədə uyğundur? Ümumiyyətlə, 

"azərbaycanlı" termini haqqında nə deyərdiniz? 

-"Azərbaycanlı" termini Azərbaycanda yaĢayan bütün vətəndaĢlara aiddir. Ancaq o, heç 

zaman etnik, milli məna kəsb eləmir.  



Biri var "rus", biri də var "rusiyalı". Moskvada yaĢayan tatara sən "rus" deyə bilməzsən; o 

deyəcək ki, mən rusiyalıyam, amma tataram. Azərbaycanda doğulub Azərbaycanda böyüyən 

Ģəxs də deyəcək ki, mən azərbaycanlıyam. Bəs nə deməlidir ki? Azərbaycanda doğulsun, 

Azərbaycanda böyüsün, sonra da desin ki, mən fransalıyam? Deməz axı. Ona görə də bu, 

torpağa, məkana bağlı addır. "Türk"sə millətlə bağlı, etnik addır, ona görə də millətimizin adı 

kimi "türk" götürülməlidir.  

BaĢqa bir məsələ də var. Siz bunu tez-tez iĢlədirsiniz, deyirsiniz "bizim opponentlərimiz". 

XahiĢ edirəm bundan sonra o məsələyə diqqət yetirəsiniz. Mən "opponentlər"lə "düĢmənlər"i 

ayırmaq istəyirəm. Onların çoxu opponent sözü deyil, düĢmən sözüdür.  

Bu gün ləzgilər, avarlar aĢağı siniflərdə öz dillərində dərs keçirlər və o dərsi keçəndə bizə dua 

edirlər ki, nə yaxĢı bu kitabları bizə verdilər, dilimizdə əlifba buraxdılar. Hollandiyada, 

Belçikada, Ġsveçrədə vəziyyət nə cürdür? Hər bir xalq gəlib orada yaĢasa deyəcəklər ki, get 

məktəb aç, oxu. Orada hökumət bəlkə kömək edir, bəlkə də etmir. Bizsə hökumət olaraq 

kömək də edirdik, yəni demokratiyanın, insan haqlarının Ģərtlərini nəzərə alırdıq.  

Gələcəkdə də Azərbaycanda, türk mənəviyyatı dairəsində yaĢayan azsaylı xalqların həyatını 

biz qurmalıyıq, onların mədəniyyətini qorumalıyıq, mədəniyyətlərini inkiĢaf etdirməkdə onlara 

yardım göstərməliyik.  

Əbülfəz bəy, sizcə, çağdaĢ dünyamızda "demokratiya" və "millətçilik" anlayıĢları necə 

çulğaĢır, yaxud çulğaĢmalıdır?  

Mən deyərdim ki, ölkənin, xalqın inkiĢafından ötrü ən normal, aparıcı xətt budur. Bu gün 

ġərqdə sosial-demokratiya yeriyə bilməz, çünki mümkün deyil. Gözümüzün qabağında 

kommunizm yerimədi; kommunistlər milyonlarla insanı vurdular, qırdılar, əzdilər, ancaq 

kommunizmi yeridə bilmədilər.  

Xalq müstəqil, azad olmalıdır. Biz hələ azadlıq uğrunda mübarizə aparırıqsa sosial-

demokratiyadan danıĢmaq olmaz. Azadlıq məfkurəsi bütün qüvvələri birləĢdirir. Azadlıq 

məfkurəsi milli mənada daha üstünləri bütövləĢdirir və millət öz müqəddəratını həll eləyir.  

Millət öz müqəddəratını həll etməyincə ayrıca bir Ģəxs öz müqəddəratını həll edə bilməz. 

Milyonumuz da millətə aidik; milyonumuz müqəddəratımızı birgə həll etməmiĢiksə onu fərd 

necə həll edə bilər? Ona görə bu müstəvidə birinci millətçilik gedir.  

Millətçiliyin metodları var. Millətçilik faĢizm formasında da aparıla bilər, kommunizm 

formasında da, hansısa bir Ģovinizm formasında da (məsələn, fars Ģovinizmi formasında). 

Millətçilik Ģovinizmə getməsin, irqçiliyə yuvarlanmasın deyə onun qabağına demokratiyanı 

qoydular.  

Bəli, bu gün sən demokratiyanı pozaraq millətçi olmayacaqsan. Demokratik qayda-qanunları 

gözləyəcək, demokratik dəyərləri sındırmayacaq, əksinə, onları mənimsəyərək millətçiliklə 

demokratiyanı məfkurədə çulğaĢdıracaqsan və olacaqsan millətçi demokrat. 



Təsəvvür edin, Almaniyanı 13-14 il idarə edən Helmut Kol xristian-demokratdır. Biz elə baĢa 

düĢürdük ki, Almaniyada xristian dini nəsə bir tənəzzülə uğrayıb, bu tərəfdə də sosialist 

Almaniyası var. Xristian-demokratlığı götürməklə dini dəyərləri orada yerinə oturtmağa 

çalıĢdılar.  

Bizim milli dəyərlərimizin kökünü qazıblar, dağıdıblar. Biz milli Ģüura dayanaraq onları öz 

kökünə qaytarmalı, o kökün üstündə də demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparmalıyıq. 

Özü də, bunu eyni zamanda etməliyik - milli yolu gedə-gedə, milli müqəddəratı həll edə-edə 

demokratik dəyərlərə də sayğı göstərməliyik.  

Bu gün türk dünyasında demokratiyanın ən çox inkiĢaf etdiyi dövlət Türkiyə Cümhuriyyətidir. 

Türk dünyasında Türkiyənin yerini necə dəyərləndirərdiniz?  

Bəlkə də bu, adamlarda qısqanclıq yaradacaq, deyəcəklər ki, qardaĢlıqdır və s. Əgər bu gün 

Azərbaycan Türkiyə səviyyəsində olsaydı deyərdim ki, türk dünyasının lideri Azərbaycan 

olsun. Yaxud Türkmənistanı elə görsəydim deyərdim Türkmənistan olsun. Qəbul etmək 

lazımdır ki, Türkiyə öndədir. Önə çıxan dövlət də türk dünyasında öz sözünü deməli, həm də 

baĢqa dövlətlərə yardım etməlidir.  

Azərbaycan hələ özünü tam formalaĢdırmayıb, birləĢdirməyib, bütövləĢdirməyib. Azərbaycan 

bu iĢi necə görə bilər? Türkiyəninsə buna imkanları var. Məsələn, hərbi yardım edə bilər, 

çünki onun güclü hərbi mütəxəssisləri var və bütün türk dünyasında hərbçilər yetiĢdirə bilər. 

Avropaya çox yaxın olduğuna görə oraya dəhliz kimi, keçid kimi yollar yarada bilər.  

Bu gün Avropanın Asiyaya inteqrasiyasında körpü Türkiyədir. Ola bilsin ki, gələcəkdə bu cür 

körpü Xəzər olacaq. Vaxtilə Avropa Ġstanbulu "Asiyanın qızıl körpüsü" adlandırıb. Bu gün də 

belə qəbul edilir; axı bunu sonradan dəyiĢdirmək olmaz.  

Bu gün Türkiyənin çox böyük Ģansları, imkanları var. Türk dünyasında aparıcı söz hələlik ona 

məxsusdur. Türkiyədə yüzlərcə radio, televiziya kanalı iĢləyir. Bizdəsə cəmi 2-3 kanal var. 

Türkiyə bu baxımdan önəmlidir. Türkiyənin çox böyük qatqısı, köməyi, imkanı var, olacaq da. 

Ona görə də qısqanmağa dəyməz ki, ay Anadolunu qabağa saldılar - bu artıq cılız yerliçilikdir. 

Öz millətimizçün nə faydalıdırsa məkan nəzərə alınmadan onun üstünə gediləcək.  

Öncə Vətənmi, yoxsa millətmi? Sən məfkurəndə milləti götür, "Vətən" dedikdəsə hamısını - 

həm özünü, həm də o biriləri. Hələ də o qəbul olunmayıb. Əvvəllər deyirdim mən həm 

təbrizliyəm, mərəndliyəm, ərdəbilliyəm, həm bakılıyam, Ģəkiliyəm, kələkiliyəm və s. Ġndisə 

özümü anadolulu da, türküstanlı da sayıram. Bir sözlə, bütün türk torpaqları mənə Vətəndir.  

Təbii ki, Azərbaycan mənə çox əzizdir; biz Azərbaycansız yaĢaya bilmərik. Adam var ki, 

Azərbaycandan gedib Ġstanbulda çox yaxĢı yaĢayır, bura heç yadına da düĢmür. Adam da var 

ki, orada hər Ģəraitinin olmasına baxmayaraq, Azərbaycandan ötrü darıxır, Azərbaycansız 

yaĢaya bilmədiyini deyir. Rəhmətlik Qasım bəy Zakir’i Bakıya sürgünə göndəriblər, götürüb 

yazıb ki, qəriblikdə öldüm, qaldım burda. O zaman o, Ağdamdan Bakıya gəlməyi qəriblik 

sayırmıĢ. Mən fikir vermiĢəm, bizdə qızı qonĢu kəndə vermirlər ki, qəribliyə düĢməsin. Yəni 

insanlar qəribliyi müxtəlif cür qiymətləndirir.  



Ancaq onu da deyim ki, yeni Turan məfkurəsi meydana çıxacaq. SoydaĢlarımız fikirləĢəcək ki, 

Anadoluda da yaĢamaq xoĢdur, Azərbaycanda da. Çünki bu türk bir yerdə oturan deyil - 

görəcək ki, Azərbaycanda darıxır, bir də gördün yığıĢıb getdi Türkiyəyə, yaxud Doğu 

Türküstana. Ona görə fikirləĢəcəklər ki, bu Vətənin adını nə qoyaq? Bax, onda Böyük Turan 

ideyası ortaya çıxacaq ki, qoy bu torpaqların adı elə "Turan" olsun (onda yəqin ya 

"Türküstan" deyiləcək, ya "Turan", ancaq məncə, "Turan" adı qoyulacaq, çünki onların 

hamısına uyğun gəlir).  

Ola bilsin ki, Turan məsələsində bir qədər məfkurə dartıĢması olacaq, çünki Turan konkret bir 

məkanın adıdır.  

Azərbaycanın müəyyən bir hissəsinin də daxil olduğu Turan Orta Asiyaya - ta Ġssıkkul'adək 

olan yerləri əhatə edir. Sonra deyəcəklər ki, "Turan məkanı" iĢlədiriksə bəs onda Anadolu nə 

olsun, Doğu Türküstan necə adlansın? Bu zaman türklər yaĢayan yerə "Türküstan" da deyilə 

bilər, bunu da hamı belə qəbul edər: "Türküstanın Anadolusu", "Türküstanın Azərbaycanı" və 

sair.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Üçüncü bölüm 

"BU GÜN XOġBƏXT YAġAMAQÇÜN MÜSƏLMANA CÜMHURĠYYƏT GƏRƏKDĠR" 

Sizcə, millətçiliklə din bir araya sığırmı? Onlar bir-birini haradasa itələyirmi, yaxud cəzb 

edirmi? 

Yox, qətiyyən. Bu məsələyə məndən əvvəl Cəmaləddin Əfqani cavab verib - ümmət nədir, 

millət nədir?  

Bütün müsəlmanlar bir ümmətdir. Ancaq bu ümmət eyni zamanda ayrı-ayrı millətlərə 

bölünür. Millətsə tamam baĢqa anlayıĢdır - mədəniyyət, tarix baxımından; tarixən baĢqa cür 

formalaĢmıĢ bir cəmiyyətdir. Sən milləti dağıda bilməzsən; heç mümkün də deyil, çünki onun 

dili də, mədəniyyəti də ayrıdır. Onun mədəniyyətiylə nəyisə sintez edə, çulğaĢdıra bilərsən. 

Buradan xristian mədəniyyəti də meydana çıxa bilər. Ancaq bu, kökdən-binadan ayrıdır. Türk 

milləti hələ bir xalq kimi meydana çıxmamıĢ formalaĢmıĢdı. Sən onu necə dağıdacaqsan? 

Özü də islam dini onu dağıtmağa gəlmir ki. Bunun misalını dəfələrlə çəkmiĢəm. Məhəmməd 

peyğəmbərin bir sözü var; deyir ki, getdiniz bir ölkəyə, gördünüz ki, onları islam qaydalarıyla 

idarə edə bilmirsiniz, onlar bunu qəbul etmək istəmirlər, onda onları öz adət-ənənələriylə, 

qanunlarıyla idarə edin. Qoy islamı qəbul etsinlər, ancaq qayda-qanunlarına dəyməyin. Yəni 

Məhəmməd peyğəmbər hiss edib ki, gedib hər yerdə islam qayda-qanunlarını qoyarsan, aləmi 

dağıdarsan. Çünki hələ islam qayda-qanunları gəlməmiĢdən öncə dünyanın qayda-qanunları 

var, eləcə də qaldı.  

Ona görə də bu məsələni bu gün belə götürür və belə qiymətləndiririk ki, milli ruh, milli 

mənlik islam dininə zidd deyil. Ġslam dini də milli mənliyə zidd deyil. Zidd olsaydı millətlər onu 

irticaçı din kimi tanıyardı. Deyərdilər ki, istər alman olsun, istər ingilis olsun, istərsə də 

baĢqası, fərqi yoxdur - hamısı xristiandır, ancaq gör islam necə mürtəcedir ki, milli mənliyi 

məhv edir, əridir. Belə olsa biz islam dininin özünə zərbə vurmuĢ olarıq.  

Qətiyyən bu yollara getmək, belə düĢüncəyə imkan vermək olmaz.  

Ümumiyyətlə, Siz dövlətdə dinin yerini necə görürsünüz?  

Dövlətdə dinin yerini dünyada artıq təyin ediblər və ən gözəli də odur - nə din dövlətin iĢinə 

qarıĢır, nə də dövlət dinin.  

Bəs siyasətdə din? 

Din siyasətdə iĢtirak edə bilməz. Dini siyasətə alət eləməzlər.  

Siyasət gündəlik həyat Ģəraitini təmin edən, yaĢam, davranıĢ Ģəraitini, dövlətlər arasındakı 

münasibətləri, cəmiyyətlər arasındakı münasibətləri tənzim edən bir sistemdir. Dinsə ondan 

çox yuxarıdır. Din fərdin, yaxud toplumun özüylə Tanrı arasındakı mənəvi-əxlaqi sistemdir.  



Dini siyasətə niyə qatırlar? Dini siyasətə qatan adam mənim aləmimdə namusu pula qatan 

adam kimidir. Pul gündəlik lazımdır, istifadə edəcəksən, ancaq namusun pula dəxli yoxdur - 

o, pulla ölçülmür. Axı demək olmaz ki, kim pulludursa o, namusludur, kim pulsuzdursa - 

namussuz. Namus tamam baĢqa bir anlayıĢdır - mənəvi anlayıĢdır.  

Din də mənəvi anlayıĢdır; onu gətirib maddi həyata - siyasətə, davranıĢa, yaĢayıĢa, orduya, 

nə bilim, vuruĢa, döyüĢə... qatmazlar.  

Təəssüf ki, çox vaxt bizdə siyasətdə də dindən yararlanırlar... 

Bilirsiniz, siyasət də dinin iĢinə qarıĢmamalıdır. Biz siyasətçilər dinin iĢinə qarıĢmamalıyıq. 

Ancaq danıĢanda islam dininə münasibətimizi siyasətçi olaraq bildirməliyik ki, ümumən 

dinlərə münasibət budur, islam dininə, xristian dininə isə bu.  

Bizimçün dinlərin heç biri baĢqasından üstün deyil. Bütün dinləri Tanrı göndərib və onlar 

bərabər qəbul edilib. Ancaq müsəlman olan islamı çox sevəcək, xristian olansa xristian dinini.  

Dinlərə sayğı göstərilməlidir. Bu gün azərbaycanda islam dini hansısa məsələyə qarıĢırsa 

burada yaĢayan xristianlar, yəhudilər də qarıĢacaq, hətta son vaxtlar yaranmıĢ kriĢnaçılar da 

qarıĢacaq. Axı belə olmaz. Məsələn, götürək Amerikanı. Ġslam dininin, eləcə də baĢqa dinlərin 

nə haqqı var Amerika dövlətinin iĢinə qarıĢsın? Din mənəvi dəyərləri təmin edir, dövlətsə 

yaĢam və siyasi dəyərləri. Onları bir-birinə qatanda dünya da bir-birinə qarıĢır.  

Əbülfəz bəy, 1992'ci ildə Sizin "Moskovskiye novosti" qəzetində Dmitri Furmanla müsahibəniz 

vardı. Orada belə bir məsələ qoyulmuĢdu ki, Avropa və ümumən xristian dünyası 

müsəlmanların demokratik ola biləcəyinə inanmırlar. Siz də Furmana cavab vermiĢdiniz ki, 

əslində bunu dinlə izah eləmək doğru deyil, çünki islamın öz mahiyyətində antidemokratiklik 

yoxdur. DemiĢdiniz ki, məsələn, Stalini, Hitleri heç də müsəlmanlar yetirməyib. Ümumiyyətlə, 

islam demokratiyası nədir?  

Çox qəribədir ki, islamdakı demokratik dəyərlər sosial-demokratiyaya yaxındır, yəni sosial-

demokratların istəyiylə islamın istəyi çox üst-üstə düĢür. Ġslamın tələbləri sosial-

demokratiyanın tələbləridir. Ġslamda demokratiya sol demokratiyadır.  

Biri var kütlə. Kütlənin böyük təbəqəsi yoxdur. Burada sosial-demokratiyanın təsiri var. 

Türkiyədə sosial-demokratiyanın və islamın yeriməsinin birinci səbəbi elə budur. Türkiyədə 

yoxsulluğu və iĢsizliyi aradan qaldıracaqsınız, onda islam siyasətə müdaxilə edə bilməyəcək; 

sollar da müdaxilə edə bilməyəcək. Daha çox bu baxımdan onlar uyğundur.  

Ġslam mənəvi dəyər kimi Avropada qəbul olunacaq, ancaq neyləsə də siyasətə müdaxilə edə 

bilməyəcək, çünki mümkün deyil. Ġslam nə istəyir? Yoxsula çörək istəyir, ona yardım 

edilməsini istəyir və s. Yəni islamın sosial tələblərini xristianlar: fransızlar, ingilislər və b. 

doxsan doqquz faiz yerinə yetiriblər, bəlkə bir-iki faizi qalıb - məsələn, namaz qılmaq, oruc 

tutmaq kimi. Ġran, ərəblərsə sosial tələbləri yerinə yetirməyib, ona görə də Ġranda da, ərəblər 

arasında da sosial-demokratiya meydan oxuyacaq, islam dini də meydan oxuyacaq, çünki 



əhalinin ona ehtiyacı var. Amerikadasa əhalinin islam dininə mənəvi dəyər kimi ehtiyacı olsa 

da siyasi həyatda ona ehtiyac duymur. 

Yəni demokratiya olan yerdə islam dininin sosial tələbləri elə yerinə yetiriləcək ki, ancaq 

mənəvi dəyərlər qalacaq. Ona görə də demokratiya gələndə dinin öz yerini gözəl təyin edir - 

din Allahdan gələn nə təyinatı varsa o iĢlə məĢğul olur, baĢını siyasətə qatmır və Ġrandakı 

kimi ölkəni gətirib bədbəxt günə qoymur. Orada dövlətə mollalar rəhbərlik edir, bütün ölkəni 

də dağıdıblar. QardaĢ, idarə eləyə bilmirsən də. Onlar məscidi idarə edə bilər, ölkəni, siyasəti, 

tankı, topu, Amerikayla danıĢıqları yox! Get mollalığını elə də. Mən gəlib sənin məscidinə 

qarıĢmıram ki. Sən oturursan məsciddə, bir dəfə deyirsən "lailahəilləllah", hamı təkrar edir; 

deyirsən oturun, hamı oturur, salavat çevirin, hamı çevirir. Bir sözlə, hamı sənə tabedir. O 

sən, o məscid, o ruhanilik, o din, o Allah - sənin iĢin budur. Sənin nə iĢin var ki, idarə belə 

olacaq, ordu belə qurulacaq və s.?  

Ona görə Türkiyədəki cümhuriyyət laiq cümhuriyyətdir. Mustafa Kamal Atatürk’ün yaratdığı 

cümhuriyyət çox doğru yoldadır.  

Mən bir millət kimi, bir azərbaycanlı kimi fəxr edirəm ki, Asiyada ilk cümhuriyyəti Azərbaycan 

yaradıb. 1918-20'ci illərdə Məmmədəmin Rəsulzadə’nin baĢçılığı altında biz cümhuriyyət 

qurduq. Bu, öz peyğəmbərliyiylə yanaĢı, təkcə Məmmədəminin fikri deyildi ki, zorla etsin. Bu, 

millətin iradəsiydi, millətin istəyiydi.  

Üstündən bir neçə il keçir, Mustafa Kamal bunların hamısına baxır, görür ki, cümhuriyyət, 

doğrudan da, gözəldir. Azərbaycanın təcrübəsindən öyrənir, deyir ki, mən də cümhuriyyət 

yaradacağam. Cümhuriyyəti qurandan sonra ziyalıları, müəllimləri yığır, deyir ki, bu ölkənin 

aydın insanları, sizə cümhuriyyət yaratdım; aydın insanlara, çağdaĢ insanlara respublika, 

cümhuriyyət yaraĢır. Cümhuriyyəti yaratdıq, ancaq sonra qoruyub saxlaya bilmədik. Orası da 

var ki, Rusiya da gələndən sonra onu tam məhv edə bilmədi. Ġndi də cümhuriyyətimizi bərpa 

elədik. 

ĠnĢallah, bütün türk dünyasında cümhuriyyətlər yaranacaq, demokratiya yürüyəcək. Ondan 

sonra müsəlman daha xoĢbəxt yaĢayacaq.  

Bu gün xoĢbəxt yaĢamaqçün müsəlmana cümhuriyyət gərəkdir. Kimsə müsəlman xoĢbəxt 

yaĢamasın deyə onu cümhuriyyətdən qırağa çəkməyə, uzaqlaĢdırmağa çalıĢır, deyir ki, sən 

Allah, sən dövlət quranda öz dininlə get. Axı o, diniylə gedib dövlət qura bilməz; ay canım, 

axı din dövlət quruculuğu deyil!..  

Bir dəfə əlimə biz yazı düĢmüĢdü. Amerika alimləri yazmıĢdı. Yazırdılar ki, biz amerikalılar və 

avropalılar Asiyaya, ġərq ölkələrinə çox müdaxilə etməməliyik. Qoyun onlardan hansı 

monarxiyada yaĢayırsa monarxiyada qalsın, kim respublika yaradırsa yaratsın, kim də krallıq 

qurursa öz iĢidir. Mən bildim ki, bu, düĢmən iĢidir - deyirlər ki, dəyməyin, qoy müsəlmanlar 

orta əsr geriliklərində qalsınlar, keçmiĢ zamanlardakı kimi yaĢasınlar; bunlara niyə çağdaĢ 

dövlət mexanizmi, respublika, demokratiya verirsiniz ki, inkiĢaf edib sabah bizimlə bərabər 

olsunlar? Sonra bizdən güclü də ola bilərlər, ona görə də ötürün baĢına; əksinə, heç kömək 



də etməyin, elə monarxiyada qalsınlar, orada çabalasınlar. Yəni çağdaĢ dövlət qurumu 

cümhuriyyətdir - onu quracaqsan və bununla dövlət iĢini aparacaqsan.  

  

Dördüncü bölüm 

"TƏBRĠZĠ AZAD GÖRMƏK ĠSTƏYĠRƏM" 

 

1975'də məhkəmədə Sizə hökm oxunanda ittihamlardan biri də buydu ki, Siz Bütöv 

Azərbaycan yaratmaq uğrunda çarpıĢmısınız, universitet müəllimi olaraq tələbələri bu ruhda 

tərbiyə etməyə çalıĢmısınız, bu məqsədlə təĢkilatlar yaratmısınız. Ancaq Vətənin parçalanması 

və onun bütövləĢdirilməsi uğrunda düĢüncələr 1975'dən çox-çox qabaq - 1828'dən yaranmıĢ 

bir problemdir. Buna baxmayaraq, Sovet dövründə Bütöv Azərbaycan ideyasını ilk dəfə məhz 

Siz formalaĢdırdınız, siyasi gündəmə gətirdiniz və Siz Kələkidən Bakıya dönəndən lap az sonra 

- 1997'nin Noyabrında Sizin təĢəbbüsünüzlə BÜTÖV AZƏRBAYCAN BĠRLĠYĠ yaradıldı. 

BAB'ın məramı, məqsədi nədir? Bu birliyin qarĢıda görəcəyi iĢləri necə təsəvvür edirsiniz? 

Əslində bu ideya əvvəldən var idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin birinci Proqramı yazılanda 

mənim təkidimlə oraya belə bir bənd salınmıĢdı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın 

Quzeyinin müstəqilliyinin və gələcəkdə vahid Azərbaycan dövləti yaranmasının uğrunda 

mübarizə aparacaq. Bəli, bu, AXC'nin Proqramındadır. Sonradan belə bir maddə Müsavat 

Partiyasının da Proqramına salındı. Azərbaycanın Quzeyində olan bir sıra partiyaların 

proqramlarında bu, öz əksini tapıb. 

Sadəcə olaraq, hər bir partiya özünün siyasətiylə, daha çox dövlət və siyasət məsələsiylə 

məĢğul olduğuna görə, o bənd qalıb, layiqincə yerinə yetirilməyib. Biz o bəndi götürdük, 

onun əsasında geniĢ Proqram hazırladıq və ayrıca ictimai-siyasi hərəkat yaratdıq. Bunu 

etməkdə məqsədimiz o idi ki, hər bir partiya bu məsələyə ikinci dərəcəli yox, baĢlıca ideya 

kimi baxsın.  

Bu gün Bütöv Azərbaycan hərəkatı ictimai-siyasi hərəkatdır. Ola bilsin ki, gələcəkdə Bütöv 

Azərbaycan Birliyi siyasi partiyaya da çevrilə bilər. Ancaq bu gün məqsədimiz o deyil. 

Bu ictimai-siyasi hərəkatın yaranmasında da yenə türklüyün peyğəmbərlərindən olan Ġsmayıl 

bəy Qaspıralı’nın fikrini əsas götürürük: dildə birlik, fikirdə birlik, iĢdə birlik. Öncə dildə birlik 

olmalıdır, yəni elə etməliyik ki, Təbrizdə, Mərənddə, Ərdəbildə - hər yerdə dinimiz bir olduğu 

kimi ədəbi dilimiz də bütövləĢsin, formalaĢsın, bir ədəbi dilimiz yaransın (bu, artıq 

yaranmaqdadır).  

Fikirdə birlik hərəkatı da baĢlayıb. SoruĢsanız, soydaĢlarımızın hamısı deyər ki, bəli, biz 

Vətənimizin birliyinin tərəfindəyik. Deməli, Azərbaycanın bütövlüyü üçün fikir birliyi də 

yaranıb. Ġndi baĢlıca məsələ iĢdə birlik yaratmaqdır.  



Biz Bütöv Azərbaycan Birliyini fikirdə birliyi inkiĢaf etdirmək və iĢdə birliyi yaratmaqçün ortaya 

qoyduq. Və bunu mən yaratmamıĢam.  

Mən Kələkidə olanda yanıma Təbrizdən, Mərənddən, Ərdəbildən, Urmiyadan... çoxlu insanlar 

gəlirdi. Oralarda yaĢayanların adlarını çəkmək istəmirəm, çünki həbs edərlər. Ancaq 

Güneydən kənarda olanlardan Çingiz Göytürk bu təĢkilatın yaradılmasını təklif edənlərdəndir. 

Sonra Əjdər Tağızadə, Eldar Qaradağlı və baĢqaları da bu hərəkatın yaranmasının tərəfdarı 

olublar. Mən, Çingiz bəy, Əjdər bəy, Eldar bəy - güneyli-quzeyli hamımız yığıĢıb bu hərəkatı 

yaratmıĢıq. Etiraf etməliyik ki, Qənimət Zahidov da bu fikirdə olmuĢdu. Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi liderlərinin də çoxu deyib ki, bu hərəkatı yaradaq.  

TəĢkilatı biz belə yaratdıq.  

Mənə elə gəlir ki, bu təĢkilat qarĢısına qoyulan məsələləri layiqincə yerinə yetirəcək.  

Bəzən deyirlər ki, BAB indiyəcən nə iĢ görüb? Heç bir təĢkilat yaranan kimi iĢ görə bilmir - o 

gərək hələ yaranıĢ, təĢkilatlanma dövrünü keçsin. Biz öncə Nizamnaməni hazırlayıb Mərkəzi 

ġurada qəbul eləmiĢik.  

Məramnaməni hazırlayırıq; bu günlərdə qurtaracaq. Məramnaməylə Nizamnaməni bir yerdə 

çap edəcək, sonra ingilis, alman dillərinə tərcümə edərək bütün dünyaya yayacağıq.  

Azərbaycanı bütövlükdə əhatə edən "Azərbaycan" adlı sorğu kitabı hazırlamıĢıq. Bu kitab 

Bütöv Azərbaycanın coğrafiyası, təbii sərvətləri, mədəniyyəti, tarixi və b. haqqında 

məlumatları əhatə edir. Gələcəkdə onu inkiĢaf etdirib daha qalın, ensklopedik səviyyəyə 

çatdıra bilərik.  

Təbrizdə, Mərənddə, Həmədanda, Tehranda yaĢayan qardaĢlarımıza ana dilində məktəb 

açmağa, mədəniyyət mərkəzləri yaratmağa, öz haqlarını tələb etməyə imkan vermirlər. Biz bu 

haqları müdafiə etməkçün BMT'yə imza toplayırıq. Artıq 200 mindən çox imza toplanılıb. 

Yəqin payızın sonunadək bu imzaların sayını 1 milyona çatdıracağıq. Əslində 2 milyon imza 

toplamaq nəzərdə tutulub. (Təəssüf ki, Elçibəyin vəfatından sonra BAB imzaların sayını artıra 

bilmədi - Ə.T.).  

Dünyadakı Azərbaycan türklərinin yaratdığı mədəniyyət mərkəzləriylə, dərnəkləriylə əlaqələr 

yaratmıĢıq, müəyyən adamlarımız gedib-gəlir, əlaqə saxlayır və s. Amerikada, Almaniyada, 

Avropada beynəlxalq konfranslarda, yığıncaqlarda, dünya azərbaycanlılarının toplantılarında 

iĢtirak edir, fikrimizi deyir, yaxud onların təkliflərini qəbul edib Azərbaycanda təbliğ edirik. 

Əlaqələrimiz hələ bu səviyyədədir.  

Tehran rejimi BAB'dan bərk qorxur və bu rejim bizim fəalların adlarını salıb siyahısına, onları 

bəlkə də haçansa Vətən xaini, rejimin, farsın düĢməni elan edəcək. Bizsə deyirik ki, biz farsın 

düĢməni deyilik, biz Tehran rejiminin düĢməniyik. Tehran rejimi xalqımıza düĢmənçilik edən 

irticaçı bir rejimdir. Biz onun dəyiĢdirilməsinin tərəfindəyik. Biz fars millətinə yox, fars 

Ģovinizminə, irançılığa qarĢıyıq.  



Fars Ģovinizmi türk millətinin hüquqlarını zaman-zaman tapdalayıb. O, Tehran rejiminin əlində 

bir alətə çevrilib. Biz hər bir xalqın, o sıradan Azərbaycan türklərinin də öz milli müqəddəratını 

öz torpağında həll etməyin tərəfindəyik və bunun uğrunda mübarizə aparırıq.  

Əbülfəz bəy, fars Ģovinizminin mahiyyətində nə durur?  

Fars Ģovinizmi mahiyyətcə Hitler faĢizmindən daha mürtəcedir - Hitler tutduğu ölkələrdə 

əhalini qırırdı, ancaq onların mədəniyyətinə dəymir, deyirdi ki, kim hansı kitabı oxuyur, 

oxusun, kim öz dilində danıĢır, danıĢsın. Hətta rus Ģovinizmi də insanları qırır, onlara zülm 

edirdisə də məktəblərinə toxunmurdu.  

Fars Ģovinizmi o qədər qəddardır ki, həm insanları qırır, məhv edir, ölkədən didərgin salır, 

xalqın mübarizəsini sındırır və onun enerjisini dağıdır, həm də öz dilində məktəb açmağa, öz 

mədəniyyətini yaĢatmağa qoymur, nəinki qoymur, hətta o mədəniyyəti də oğurlayır, öz adına 

çıxır; "Azərbaycan" adını oğurlamaq, bu adı silmək, "türk" adını yox etmək istəyir. Yəni 

dünyada bunun qədər qəddar, namərd və alçaq Ģovinizm olmayıb və yoxdur.  

Belə Ģovinizm bir də Jivkov vaxtında Bolqarıstanda olmuĢdu. Orada türkcə danıĢmaq yasaqdı. 

Pasportda türklərin adlarını zorla dəyiĢdirib bolqar adları qoyurdular. Türklər öləndə adları 

pasportdakına görə müəyyənləĢməsin deyə öz əsl adlarını mürəkkəblə, tuĢla qollarına, 

bədənlərinə döydürürdülər. Bolqarıstan "KQB"si bundan xəbər tutdu, türklərin qolundakı, 

bədənindəki yazıları yandırıb sildilər...  

Bu gün Güney və Mərkəzi Azərbaycanda artıq bir milli hərəkat baĢlayıb. Bu yaxınlarda Sizinlə 

doktor Mahmudəli Çöhrəqanlının telefon danıĢıqlarınızın, mübarizə vahidliyinə yaxınlaĢmanın 

Ģahidi olduq.  

Siz həm Ġran rejimi altındakı ərazidə, həm də Azərbaycandan kənarda - Avropada, 

Amerikada, baĢqa ölkələrdə Azərbaycan uğrunda mübarizəni necə görür, necə təsəvvür 

edirsiniz? Çünki burada ən müxtəlif qüvvələr: millətçilər, antimillətçilər, federalçılar, 

istiqlalçılar (qurtuluĢçular), müstəqillik istəyənlər və baĢqaları var. Və bu hərəkatın gələcəyini 

necə görürsünüz? 

Mən irançıları tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. Mənə, sadəcə, onların fikirləri 

maraqlıdır. Tutaq ki, biri mədəniyyət uğrunda mübarizə aparır, qəzet, jurnal buraxır - bunu 

qəbul edirəm. Ən çox qəbul elədiyimsə qurtuluĢçulardır. Mən özüm də qurtuluĢçuyam! Həm 

mədəni, ideoloji və siyasi mübarizə aparan, həm də qurtuluĢçu olan insanlar var. Ancaq elə 

insanlar da var ki, bu mübarizəni aparsalar da qurtuluĢçu deyillər. Mən bunların heç birindən 

imtina etmirəm.  

Azərbaycanın birləĢməsi fikri Azərbaycanda əvvəldən də olub, bu məqsəd uğrunda mübarizə 

aparılıb. Biz də bu mübarizəni davam etdiririk. Əjdər Tağızadə'nin adını 10-12 ildir bu 

mübarizədə eĢidirəm - biz Xalq Cəbhəsinin ilk qurultayını çağıranda Əcdər bəy gəlmiĢdi. Biz 

Bakıda hakimiyyətdə olanda Çingiz Göytürk gəldi. Ancaq bundan da qabaq doktor 

Məhəmmədtağı Zəhtabi hər yerdə Azərbaycanın azadlığı uğrunda çarpıĢırdı.  



Doktor Zəhtabi mənim Bakıda müəllimim, ustadım olub. O, PiĢəvəri’nin hökumətində gənclər 

təĢkilatının aparıcı Ģəxslərindəndi. Azərbaycanın Güneyində müstəqillik uğrunda mübarizə 

aparıb.  

Sonra zaman gəldi, dəfələrlə həbs edildi. Gördü ki, vəziyyət yerimir, dedi ki, siyasi maarifçilik 

zəif olduğuna görə yerimir; gəlin öncə millətimizi maarifləndirək. "Ġranda türklərin tarixi" adlı 

çox sanballı bir kitab yazdı. Bu da bir çıxıĢ yoluydu, yəni türklər öz kökünə qayıtsınlar, bundan 

qürur duysunlar, düĢünsünlər ki, onların tarixi Ġranda farsların tarixindən qədimdir, bu torpaq 

onlarındır, onlar bura gəlmə deyil, əksinə, türklər burada yerləĢəndən sonra farslar gəlib. Bu, 

çox önəmli, həm ideoloji, həm də mədəni iĢdir. Zəhtabi ömrünü elə bu yolda sərf elədi.  

Sonra mərhum Əli Təbrizli’ni götürək. Hələ 20 il bundan qabaq Əlyazmalar Ġnstitutundan 

onun ərəb əlifbasıyla türkcə yazılmıĢ "Ədəbiyyat və milliyyət" kitabını gətirib kserosurətini 

çıxarıb oxuyurduq. Sonradan onunla telefonla tanıĢ olduq. O, Azərbaycanın müstəqilliyi və 

bütövlüyü uğrunda ömrünün sonunadək mübarizə aparıb.  

Əli Kamali də o sıradan. Səməd Behrəngi’nin iĢlərini necə unutmaq olar? Behrəngi öləndə 

bizə dedilər ki, onu Tehran rejiminin agentləri öldürüb çaya atıblar, ancaq yalandan bəyan 

etdilər ki, çayda boğulub. Niyə öldürdülər? Çünki o, folklor toplayırdı, folklorun toplanmasısa 

milli ruhun, milli mədəniyyətin özünə qayıtmasıdır. Buna da mane oldular.  

Bəli, o zaman bu cür adamlar vardı və mübarizə aparırdılar. Ancaq onda təĢkilat yaratmaq 

mümkün deyildi, indisə buna imkanımız var. O böyük vətənpərvərlərimizin, o böyük 

millətçilərimizin amalını həyata keçirməkçün bu təĢkilatı yaratmıĢıq. YaratmıĢıq ki, sonra 

onların qəbirlərini ziyarət edib deyək ki, qəbriniz nurla dolsun, siz azadlıq Ģəhidlərisiniz, sizin 

arzularınız yerinə yetdi.  

Bu gün doktor Mahmudəli Çöhrəqanlı’yla mən bu yolda addımlayırıq. ĠnĢallah, düĢünürəm ki, 

yaxın bir ilin içərisində Təbrizdə, Tehranda, Mərənddə onlarca, yüzlərcə Əbülfəzlər, 

Çöhrəqanlılar, Zəhtabilər yetiĢəcək və birlikdə bu məsələni həll edəcəklər.  

Əbülfəz bəy, çox təəssüf ki, mən indiyə qədər Təbrizdə olmamıĢam. Arazdan güneyə keçə 

bilməmiĢəm... 

Mən də olmamıĢam ki. 

ĠnĢallah, bir yerdə gedərik. Allah o günü bizə qismət eləsin.  

Mən demiĢəm ki, Təbriz azad olunmayınca ora getməyəcəm. Arzu edirəm ki, Allah mənim 

arzumu gözümdə qoymasın. Mən Təbrizi azad görmək istəyirəm.  

Hətta yanılmıramsa, demiĢdiniz ki, Təbriz azad olanda oraya ayaqyalın gedəcəyəm. 

DemiĢəm. Bu, Ģəksizdir. Culfadan - körpüdən ayaqyalın keçəcəyəm, ayağım qabar olanadək 

gedəcəyəm, daha görsəm yeriyə bilmirəm, onda maĢına minərəm...  



EĢitdiyimə görə, Güneydə belə bir məsəl var ki, kim "mən inqilabçıyam" desə ondan 

soruĢurlar ki, Azərbaycandansan? "Yox" cavabı versə deyirlər ki, Azərbaycandan deyilsənsə 

bəs necə inqilabçı ola bilərsən? Ġnqilab Azərbaycanda yetiĢir. Doğrudan da, Təbrizdə 4 inqilab 

yetiĢib. Sizcə, bu yaxınlarda beĢinci inqilabı da görə biləcəyikmi?  

Mən bu dəfə Təbrizdən inqilab gözləmirəm. Təbrizdə inqilab olsa da bu, əvvəlkilər kimi 

olmayacaq. Bizimki kimi, yəni Azərbaycanın quzeyindəki kimi olacaq.  

Bir az tarixə qayıdaq. Bu söz bizim deyil, Avropada bir alim yazıb və rəhmətlik akademik 

Məmməd Cəfər Cəfərov onu "Ədəbi düĢüncələr" kitabına salıb: Azərbaycan inqilablarına görə 

Asiyanın Fransası adlandırılır. Baxın, Ģahı hakimiyyətdən devirən Təbriz inqilabı olub. O biri 

inqilabların çoxu rejimi devirmək istəyirdi.  

ĠnĢallah, budəfəki inqilab milli inqilab olacaq, milli öz müqəddəratını təyinetmə hərəkatı 

olacaq. Və mənə elə gəlir ki, o dərəcədə böyük qanla baĢ verməyəcək. Hər bir inqilabda 5, 

10, 100 adam ölə bilər; biz bundan çəkinməməli, buna qanunauyğunluq kimi baxmalıyıq.  

Bəy, xaricdə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizə aparan, millətimizin xoĢbəxtliyi, azadlığı 

uğrunda çalıĢan çoxlu soydaĢımız var. Xaricdəki Azərbaycan lobbisinə, onların fəaliyyətinə 

münasibətiniz?  

"Lobbi" sözünün o qədər çaları var ki. Məsələn, maliyyə lobbiləri var. Mənim bildiyimə görə, 

Amerikada yunan lobbisi çox güclüdür, bir yunan hətta prezidentlik uğrunda da mübarizə 

aparırdı, lap axırda uduzdu. Belə lobbini Azərbaycan yarada bilməz. Çünki bu, ənənəvi, 

yüzillik məsələdir. Azərbaycan türkləri bunu orada necə yaratsın? Ancaq get-gedə formalaĢır.  

Yaxud deyək ki, mədəniyyət lobbisi yaranır. Orada yaĢayan varlı soydaĢların hamısı artıq bir-

birini tanıyır. Mədəniyyət toplantıları keçirir, bir-birini tədbirlərinə dəvət edirlər. Ana dilini öz 

aralarında qoruyub saxlamaq, onu uĢaqlarına öyrətmək, mədəniyyətimizi amerikalılara, 

almanlara, avropalılara tanıtmaq və s. uğrunda mədəni lobbi çarpıĢır. Ancaq o, güclü 

olmalıdır. Onun maliyyəsi inkiĢaf etməlidir.  

Çox təəssüf ki, bizim Avropadakı varlılarımız hələ bu iĢə baĢlarını qoĢmurlar, çünki onlarda 

milli Ģüur zəifdir. Ermənidə, yəhudidə, yunanda olan milli Ģüur hələ onlarda yoxdur. Bu, etiraf 

edilməlidir.  

Milli Ģüurları olmadığına görə qazandıqlarının hamısını ciblərinə qoyur, millət yolunda nəsə 

xərcləməyi düĢünmür, "millətin dərdi mənə qalıb?" deyirlər. Ancaq o varlı qazandığından 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafına, Azərbaycan lobbisinin yaradılmasına sərf etsə bu onun 

gəlirini üç dəfə də artırar; Vətəni Azərbaycan müstəqil olanda milli burjuaziyamız Vətənin 

azadlığında iĢtirak edəcək, ondan daha çox qazanacaq və gələcəkdə özünü Azərbaycanın 

kapitalistinə çevirəcək.  

Bu günsə həmin adamlar yadırğayıblar, yabançılayıblar. ĠnĢallah, Bütöv Azərbaycan məfkurəsi 

dünyaya tam yayılanda onlar da baĢa düĢəcək ki, bu yol düzdür. Onda onlar yavaĢ-yavaĢ 

qayıdacaqlar bu yola. Bəziləri deyəcək ki, məni bağıĢlayın, gec baĢa düĢmüĢəm, bəziləri də 



artıq baĢa düĢməkdədir. Milli məfkurə bu insanları zaman-zaman lobbi kimi bir yerə 

toplayacaq.  

Onların fəaliyyətində artıq irəliləyiĢ var. ABġ'da Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi 

yarananda, bizim üçrəngli bayrağımız orada qalxanda öncə etiraz edirdilər, ancaq artıq həm 

Amerikada, həm Avropada olan soydaĢlarımızın əksəriyyəti onu milli bayraq kimi qəbul edir... 

Bizim istəyimiz odur ki, ideya həyata keçsin. Bunu kim həyata keçirir-keçirsin, kim öz adına 

yazır-yazsın. Bizə ad, Ģöhrət yox, əməlin özü lazımdır. HAMINI QURTULUġÇU YOLUNA 

ÇAĞIRIRAM. QUZEYDƏ ERMƏNĠ ĠġĞALÇILARINI RƏDD ELƏMƏK, DƏRBƏNDĠ ALMAQ, 

GÜNEYDƏ FARS ġOVĠNĠZMĠNĠ, ĠRAN REJĠMĠNĠ RƏDD ETMƏK, AZƏRBAYCANIN 

MÜSTƏQĠLLĠYĠNƏ NAĠL OLMAQ VƏ AZƏRBAYCANI BĠRLƏġDĠRMƏK - BU ĠDEYA QALĠB 

GƏLƏCƏK! Bu, gec də ola bilər, tez də.  

Bir Ģer var. Ġstəyirəm ki, o, bizdə el Ģerinə çevrilsin: 

            Orda bir Yol var uzaqda;  

            O Yol bizim yolumuzdur!  

            Dönməsək də, varmasaq da  

            O Yol bizim yolumuzdur!  

Allah o Yolu gedən insanlara yar olsun!  

Tanrı türkə yar olsun!  

Tanrı türkü qorusun! 

  

  


