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Dövlət və dövlətçilik haqqında 
 
Təkrar edirik: yalnız və yalnız azad (!) xalqın yaratdığı dövlət onun özünə layiq olur! 

 
*** 

 
Dövlət və xalq yalnız və yalnız humanizm və ədalətlə idarə olunmalıdır. 

 
*** 

 
Mən həmişə Azərbaycan alimləriylə maraqlanmışam. Onlardan biri də çox qəribə taleli Ağ 
Şəmsəddin olub. Bu böyük sufi Sultan Mehmet Fateh`in müəllimi və mürşidi olub. Sultan 
İstanbulu fəth edəndən sonra mürşidinin yanına gəlib və deyib ki, şeyxim, icazə ver, sənin 
yanından daha getməyim. Şeyx deyib ki, dur buranı tərk elə və bir də bura gəlmə! 

 
Mürşidə də «niyə?» sualı vermək olmaz - sual verən təriqətdən çıxır. Orada belə bir sistem 
var -  mən mürşidimin sözünü ata-anamın sözündən üstün tutacağam, …mənimçün göydə 
Allahın, yerdə onun sözüdür. 

 
…Və sultan gedir, üç aylıq narahatlıqdan sonra, nəhayət, mürşidindən xahiş eləyir ki, onu 
qəbul eləsin, hansı günah işlətdiyini ona anlatsın. Onda Şəmsəddin deyir: «Sənin xalq üçün 
bir saatlıq ədalətin Allah yanında mənim qırx illik ibadətimdən üstündür». 

 
Bax, bu prinsip əsas olmalıdır. Bizdə də mənəvi rəhbərin 40 illik ibadətindən bir saatlıq ədaləti 
qiymətli olan prezident seçilməlidir. Azərbaycanın belə bir adama ehtiyacı var. 

 
*** 

 
Aşağıdan yuxarıya qədər hamı qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Qanun pozulubsa ədalət 
bərpa edilməlidir. Quldurluğun qarşısı yalnız qanunun bütün sərtliyi gözlənilməklə, 
məhkəmələrlə alınmalı, haram yığılanlar qanuni yiyəsinə - xalqa qaytarılmalıdır. Hüquqi dövlət 
deyiriksə, qanunun aliliyi deyiriksə hər şey qanun əsasında olmalıdır. Bunu prezident yox, baş 
nazir  yox,  dövlət  aparatı  təşkil  etməli,  fərdlərin  istəyindən,  əhli-kefliyindən  heç  nə  asılı 
olmamalıdır. 

 
*** 

 
…1988-ci  ildə  ilk  zamanlar  ancaq  ideoloji  və  siyasi  səciyyə  daşıyan  erməni  təcavüzü 
başlanarkən məlum oldu ki, Azərbaycanda bu təcavüzün qarşısını almaq üçün nə dövlət, nə 
də müqavimət göstərə biləcək mülki cəmiyyət var: SSRİ xalq deputatlarının qurultaylarında 
sərbəst fikir söyləməyi, səlis cümlə qurmağı bacarmayan deputatlarımız ermənilərin ideoloji 
təzyiqi və təbliğatı  qarşısında özlərini tamamilə itirmiş kimi görünürdülər. Odur ki, millətin 
müqavimət  gücünü  artırmaq,  respublikanın  müdafiəsini  təşkil  etmək  istəyən  Azərbaycan 
demokratlarının qarşısında iki  böyük məsələ dayanırdı: azad, özünüidarəçiliyi mənimsəmiş 
mülki cəmiyyət yaratmaq və müstəqil, demokratik bir dövlət qurmaq. 

 
*** 

 
Prezident millətin rəhbəridir. Mən, məsəlçün, deyim ki, mənəvi rəhbər olsam və doğrudan da, 
xalq yaxşı bir prezidenti seçsə mənəvi rəhbər kimi bütün ömrümü o prezidenti ucaltmağa və 
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onu müdafiəyə sərf eləyərəm. Çünki millətə mənəvi rəhbərdən çox, siyasi, dövlət rəhbəri 
lazımdır.  Doğrudan da elə bir adam - xalqın sevdiyi bir adam seçilsə onun şəxsiyyətini 
ucaltmağa, tərifləməyə çalışaram ki, Azərbaycanda dövlət və dövlət rəhbərliyi 
müqəddəsləşsin, millətdə dövlətçilik müqəddəsliyi yaransın. 

 
*** 

 
Kimsə şeyxlik eləyə bilər, başına müridlər toplayıb cəmiyyətdən ayrılar, öz ruzilərini toplayıb 
öz mənəvi aləmləri ilə də yaşaya bilər. Ancaq bu, bir hissəcikdir, cəmiyyət deyil. Cəmiyyət isə 
tələb eləyir, yaşamaq istəyir. […] Cəmiyyətin tələbatı var və o ödənməlidir, yəni iqtisadiyyat 
əsasdır. […] Maddi tələbat reallıqdır və sən bu reallıqla barışmalısan… 

 
*** 

 
Atatürk  yeni,  modern,  çağdaş  bir  dövlətin  təməlini  qoydu.  Həmin  dövlətin  nümunəsini, 
bizimçün böyük fəxrdir ki, ilk dəfə Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadə qoymuşdu - hələ 
Türkiyədə cümhuriyyət fikri yoxkən o, Azərbaycanda artıq qurulmuşdu. 

 
*** 

 
İstəyirdik  ki,  Azərbaycanda  müstəqil  dövlət  quraq  və  müstəqilliyin  qədrini  biləcək,  onu 
qoruyacaq vətəndaşlar yetişdirək. Buna görə də çoxlarının xoşuna gəlmirdik. 

 
*** 

 
Bəli, xalqa azadlıq idealını aşıladıq, indisə dövlət quruculuğuna başlamaq lazımdı. 

 
*** 

 
Biz o zaman qərarlaşdırdıq ki, 3 ilə bütün məsələləri qurtaracağıq. Yəni dövlət quruculuğunu 
başa  çatdıracağıq - keçmiş dövlət qurumları, keçmiş iqtisadi məkanlar, iqtisadi sistemlər 
bütövlüklə yoxa çıxacaq, dağılacaq, yeni sistemlər yaradılacaq. Biz həm mədəniyyəti, həm də 
sosial münasibətləri  yeni sistemə keçirməyi düşünürdük; əsas məsələ ictimai münasibətlər 
sistemidir. 

 
3 ilin içində bunları yerinə yetirəcəkdik və imkanlarımız da vardı. 

 
*** 

 
Biz  bütün  gücümüzü  dövlət  quruculuğunun  əsasını  təşkil  edən  qanun  və  qərarların 
parlamentdə qəbul edilməsinə yönəltdik, çünki onlarsız yeni dövlət qurmaq mümkün deyildi. 

 
*** 

 
Azərbaycan dövlətçiliyini yaradıb başa çatdırmağa bu mərhələdə (Elçibəy iqtidarı dönəmində - 
tərtib.)  bizə imkan vermədilər. Cəmiyyətin özü də səviyyəsi etibarilə eyni zamanda həm 
müharibənin məhrumiyyətlərinə, həm də bazar islahatlarının ağırlıqlarına dözmək iqtidarında 
olmadı. 
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Lakin Azərbaycanda mülki cəmiyyətin əsaslarını yaratmaq bizə müyəssər oldu. Müstəqil, 
demokratik dövlətin yaranmasının ilkin şərtini, bünövrəsini, onun zəmanətini də məhz bu 
keyfiyyət təşkil edir. 

 
*** 

 
…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, dövlət buna xərc çəkməlidir, bu, 
dövlətçiliyin əsas mahiyyətlərindən biridir. Çox təəssüf ki, bəzi dövlət başçıları bunu başa 
düşmür, ancaq iqtisadiyyat, hərb, siyasət məsələlərini həll etməklə məşğul olurlar. Böyük 
dövlətlər əslində böyük mədəniyyət üstündə gəlişirlər. 

 
*** 

 
Dövlətçilik məsələsində dünyada türklərdən üstünü yoxdur. Onlar, birincisi, aldıqları, ağalıq 
etdikləri ölkədə heç vaxt dinə toxunmayıblar. Məsələn, İspaniyada yəhudiləri qıranda türklər 
90 min yəhudini köçürüb gətiriblər Türkiyəyə, onlara sinaqoq tikiblər. Yəni türklər yad dinləri 
məhv  etmək,  assimilyasiya  etmək  məqsədi  güdməyən  millətdir.  İkincisi,  yerli  xalqların 
dillərinə  dəyməyiblər. Məsələn, Bolqarıstanın bir tarixçisi yazır ki, biz başqa xalqın əlinə 
düşsəydik məktəbimiz və kilsəmiz məhv ediləcəkdi; türklərin əlinə düşməyimiz bəlkə də bizim 
xoşbəxtliyimiz  olubdur - onlar nə kilsəmizə dəydilər, nə dilimizə, nə məktəbimizə, nə də 
mədəniyyətimizə. 

 
Ancaq indi fikir verin - başqaları rusların əlinə düşən kimi milli əritmə siyasəti başlanıb, 
ingilislər  hərtərəfli assimilyasiyaya əl atıblar, farslar, çinlilər, ərəblər, nə bilim neçə-neçə 
başqaları da o cür. 

 
*** 

 
Bizə deyirlər ki,  siz  niyə İranla,  Rusiyayla dost  olmadınız;  belə etsəydiniz  yıxılmazdınız. 
Vəzirov Rusiyayla da, İranla da dostdu; bəs onu niyə yıxdılar? Ayaz Mütəllibov da eləcə. Bəs 
onu niyə saxlamadılar? Azərbaycanda yeni dövlət yaranmışdı və o dövləti saxlamaq çətindi. 
Bu dövlətin qalmasına nə İran, nə Rusiya, nə Ermənistan, nə də onları dəstəkləyən qüvvələr 
razıydı.  Bizim  hakimiyyəti  də  onlar  devirdilər  və  burada  millətçi  olub-olmamağımız  rol 
oynamadı. 

 
*** 

 
…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 təşkil etməkdən çox şey asılıdır - onunla çox şey qura 
bilərsən. 

 
*** 

 
İməciliklə dövlət qurulmaz. 


