
Üçüncü söhbət. KƏLƏKİDƏ NƏLƏR OLDU? 

 

Allahın hökmlərini inkar edənlərə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənlərə, insanları ədalətə 

çağıranların canına qəsd edənlərə şiddətli əzab veriləcəyini xəbər ver!  

O şəxslərin əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxacaq və havadarları olmayacaqdır. 

(Qur’an, "Ali-İmran" surəsi: 21-22) 

  

Viktor Hüqonun "Səfillər" romanında oxuyuruq: "Əgər 1815-ci ilin iyun ayının 17-dən 18-nə 

keçən gecə yağış yağmasaydı Avropanın gələcəyi başqa cür olardı. Bir neçə damcı su 

Napoleonun məğlubiyyətinə səbəb oldu. [...] Təsəvvür edin ki, yer quru olsaydı artilleriya 

vaxtında gəlib çıxar və vuruşma səhər saat altıda başlanardı. Bu halda o, gündüz saat ikiyə 

kimi, yəni prussiyalıların gəlişindən üç saat əvvəl qurtarmış olardı. 

Vuruşmanın 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 başqa cür ola bilərdi. Napoleondan fərqli olaraq o, öz taleyinin necə olacağını 

vəzifəyə gəlməzdən iki ay yarım öncə - 25 mart 1992-də xəbər vermişdi, 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 şeyə nail olmaqdır - birincisi, 

Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən, ikincisi, sağlam qüvvələri ölümdən qurtarmaq" 

-Sizə Kələki dönəminizlə bağlı suallar vermək istəyirəm. Kələkiyə dönmək qərarını harada 

verdiniz - Prezident Aparatında, hava limanında, yoxsa təyyarədə? 

-Birbaşa Prezident Aparatında. 

-Deməli, hələ oradan çıxmamışdan bilirdiniz ki, Kələkiyə gedəcəksiniz? 

-Bəli, bilirdim ki, Kələkiyə gedirəm. Artıq təyyarə hazırlanmışdı. 

-Sizcə, Kələki ən doğru seçimdi? 

-Mən onu ən doğru seçim sayıram! Bayaq bir "fenomenal" sözü işlətdim... Hələ dünya 

tarixində olmayıb ki, inqilab, qiyam və ya çevriliş nəticəsində hakimiyyətdən devrilmiş bir 

prezident öz ölkəsində qalsın, yaşasın 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 danışırdılar. 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 vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa! Ən başlıcası budur. Bir də, 

Azərbaycanın sağlam qüvvələrinin, o sıradan demokratik müxalifətin qırılmasının qarşısını 

aldım - onlar məhv ediləcəkdi!  

Bir şeyi də demək istəyirəm. Biz yaxın adamlarımızla məsləhətləşdik, bəzi məsələləri müzakirə 

etdik (onların adını hələ çəkmək istəmirəm). Nəcəf Nəcəfov mənə dedi ki, sənin və bizim son 

məqsədimiz iki şeyə nail olmaqdır - birincisi, Azərbaycanı vətəndaş 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 demişdi - duyumu çox güclüdür. Söz deyildi və 

mən də onu yerinə yetirdim. Nəcəf Nəcəfovun bir sözü də vardı ki, xalqın vətəndaş 

müharibəsindən qorxmasına çalışmaq lazımdır - xalq bu müharibədən qorxmayıb ona girsə 

sonra onu oradan çıxarmaq mümkün olmayacaq. Çox düzgün fikirdi. Biz xalqı qorxutduq, 

vətəndaş müharibəsindən çəkindirdik. Xalq vətəndaş müharibəsindən indi də qorxur. Amma 

onun içinə girsəydi çıxarmaq olmazdı - oradan çıxmaq istəmir, bu odu söndürmək olmur. 

-Bəy, Heydər Əliyev televiziyayla səhər-səhər çıxış edərək Sizin Türkiyəyə uçduğunuzu 

söyləmişdi. Siz onu aldatmamışdınız ki? 

-Görünür, məni soruşub, ona deyiblər ki, Bakıdan çıxıb. O da məntiqlə fikirləşib ki, düşmənləri 

olan İrana və Rusiyaya getməz, birbaşa 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 axşam 

yanınıza gəliblərmiş. Onlar Sizə nə təklif edirdilər?  



-Təklif etdilər ki, daxili işlər naziri yoxdur, buna görə də vəziyyət xarabdır; naziri təyin et. Mən 

də dedim ki, hələ öz adamımı tapmamışam, onun haqqında düşünürəm. Onda Etibar 

Məmmədov dedi ki, sənin adamın yoxdur, amma bizim adamımız var. Həmin adamın kim 

olduğunu soruşduğum zaman Rəsulla bir-birinə baxıb dedilər ki, bizim adamımız Rövşən 

Cavadovdur. Onlarla razı olub-olmadığını Heydər Əliyevdən soruşanda cavab verdi ki, bunlar 

razıdırsa mən də razıyam. Mən dedim ki, Rövşən Cavadovun qüvvələri Gəncədə Surət 

Hüseynova qoşulub və qiyamda iştirak edib; bu adamı nazir qoya bilmərəm. Onda dedilər ki, 

qalsın, sabah danışarıq. Razılaşdım. Ancaq artıq qət etmişdim ki, Kələkiyə gedəcəyəm  

O görüşdə yalnız DİN-dən danışıldı? 

-Bəli.  

Sizin dönüşünüz 80 evlik Kələkini dünyanın ən məşhur kəndlərindən birinə çevirdi. Sizcə, bu 

məşhurluq kələkililərə məhrumiyyətlər də nəsib etmədi ki? 

Nəinki kələkililərə, mən deyərdim ki, bütün Naxçıvana, xüsusən Ordubad və Şərura 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 

yaxşı imkan versə həmin kəndlərə gedib onların camaatıyla görüşərək halallıq alacağam. 

İnşallah, Allah-taala Sizi arzunuza yetirər.  

Siz Məmmədəmin Rəsulzadənin Lahıcda olmasıyla Əbülfəz Elçibəyin Kələkidə olması arasında 

tarixi paralellər görürsünüzmü? 

Burada tarixi paralel görmürəm. Amma başqa tarixi paraleli deyə bilərəm. Mənim başımı 

1991-in 23 avqustunda yardılar. O zaman məni ağır zədələmişdilər. Dincəlməkçün İsmayıllının 

Basqal kəndinə getdim. Basqalla Lahıc yaxın kəndlərdir. Orada yaşadığım bir aylıq həyatımı 

Məmmədəminin Lahıc həyatına uyğun sayıram. Məmmədəmin Lahıcda "Əsrimizin 

Səyavuşu"nu yazmışdı, bizsə Basqalda AXC-nin Proqramını yazdıq.  

Görünür, İsmayıllı torpağının taleyinə də Azərbaycan istiqlalının iki liderinin ağır günündə 

onlara hayan olmaq şərəfi yazılıbmış. Ancaq Sizi özümün də hədsiz sevdiyim gözəl və 

qonaqpərvər İsmayıllı 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 geniş mövzunun ayrı-ayrı 

hissələrini danışmaqla hadisələrin ümumi mənzərəsini korlaya bilərik. İnşallah, bunu bir 

zaman ya özüm yazaram, ya da söyləyərəm, sən yazarsan. 

Kənddə olarkən məlumat mənbələriniz nə qədər geniş və etibarlıydı? Bakıda baş verənlərdən 

vaxtında xəbər tuta bilirdinizmi?  

-Məlumatım burada təsəvvür ediləndən çox genişdi. 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, 

İngiltərə, Hollandiya və başqalarıyla birbaşa əlaqə saxlamağıma əngəl yoxdu. Başqa 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 şəxslər də 

mənə çox qiymətli məlumatlar verir, eyni zamanda bununla mənə mənəvi yardım 

göstərirdilər. Bunlar partiya yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım, 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 danışmasam günah olar. O, çox 

böyük fədakarlıq edir, hər həftə Kələkiyə gəlirdi. Bəzən bu gün gedib sabah qayıdır, mənə 

yeni məlumatlar gətirir, dostlarımın, yoldaşlarımın salamını yetirirdi. Yol-iriz bağlı olanda o 

dəfələrlə dağları aşaraq, əzab-əziyyətə kişi kimi qatlaşaraq özünü Kələkiyə yetirib. Qalan 

jurnalistlər də məni unutmur, hərə bacardığı işi görürdü.  

Radiolardan ən çox qulaq asdığım "Azadlıq", "Amerikanın səsi", bir də "Bi-Bi-Si"ydi. "Azadlığ"ı 

heç vaxt buraxmırdım. Kələkidə qaydadır - hər gün axşam 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 geniş olurdu. Mən bütün bu radiolara minnətdaram ki, Kələkidə gecələr 

mənim həmdəmim olublar.  

İmkan tapanda Türkiyə telekanallarına da baxırdım. Elə olurdu ki, gecə saat 5-ə kimi 

radiolara qulaq asır, gündüzlərsə qəzet, kitab oxuyurdum.  

İlk vaxtlar silahdaşlarınızın 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? 

İlk növbədə ona görə ağırdı ki, yanımda olan qohumların, dost-tanışların taleyi qeyri-

müəyyəndi. Hər an çığırır, hay-küy salırdılar ki, Kələkidə quldur dəstəsi var, silahlı dəstə var. 

Fikirləşirdim, görəsən, bunların arxasında nə gizlənir? Yəni istənilən vaxt Kələkiyə hücum edib 

adamları həbs edə, öldürə bilərdilər. Bu qorxu məni həmişə böyük gərginlik altında saxlayırdı. 

Qonşu kəndlərin camaatı da deyirdi ki, bura qoşun gəlsə çıxıb özümüzü tankın altına 

atacağıq.  

Həbsxanada belə şeylər olmur axı. Bilirsən ki, müəyyən vaxta kimi burada oturacaqsan. 

Kənddəsə bilmirsən ki, sabah nə baş verəcək, təkcə sənin özünü yox, səni əhatə edən sadə 

insanları, heç bir təmənnası olmayan qadınları, uşaqları, qocaları nə gözləyir! Fikirləşirdim ki, 

onların başına bir iş gəlsə, kimsə tələf olsa bu qan mənim boynumda qalacaq. Bunları 

düşünmək mənimçün, inanın, cəhənnəm əzabından da ağırdı! Gücümü ona yönəldirdim ki, 

heç bir hadisə baş verməsin. Ancaq bir də eşidirdim ki, Ordubadda, yaxud Şərurda 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 

qarşı hər hansı əməliyyat həyata keçirməyə şərait yaratmaq istəyirdi.  

Çox ciddi manevrlərin, Amerika səfirliyinin, Türkiyədəki müəyyən partiyaların, cəmiyyətlərin, 

ayrı-ayrı şəxslərin (onların hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm) təzyiqi, müdaxiləsi 

nəticəsində Kələkiyə dəfələrlə hazırlanmış 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 qarşısını almışıq). 

"6 min - 7 min il qabaq Azərbaycan mədəniyyəti olub - böyük Kür-Araz mədəniyyəti! Bu 

mədəniyyət sonralar Şumerə keçib"  

Bəy, 1996'nın mayında Kələkidə qonağınız olarkən öyrəndim ki, elmi yaradıcılıqla da 

məşğulsunuz. Ümumiyyətlə, Kələki dövründə elmimizə Sizdən nə qaldı? 

Mən Kələkidə daha çox oxumaqla, radio, televiziya vasitəsilə məlumat, informasiya almaqla 

məşğul 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 inkişaf 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 yetişirdi. Bu nəslin 

necə inkişaf etməsini, içərisində hansı işıqlıların olduğunu, hansıların ancaq siyasətə və 

demokratiyaya, hansıların dedi-qoduya xidmət etdiyini izləməyə çalışırdım. Buna marağım 

vardı.  

Ümumiyyətlə, mənim çox böyük arzumdur ki, Azərbaycanda mətbuat inkişaf etsin, 

genişlənsin. Bəzən hansısa bir ölkədə, məsələn, 1000 jurnalistin toplantısının keçirildiyini 

eşidəndə buna həsəd aparıram - kaş yaxın vaxtlarda Azərbaycanın da heç olmazsa 500-700 

jurnalistinin qurultayının keçirildiyini eşidəydik, yəni bu boyda söz əsgərləri ordumuzun 

olduğunu görəydik. Düzünə qalanda, jurnalistikamızın inkişafından narazı da deyiləm, çünki 

yazarlarımız belə ağır şəraitdə həqiqətən fədakarlıq göstərirlər - aylarla pul yox, maaş yox, 

yaxşı geyimləri yox, evdə yeyimləri yox, normal yaşayış şəraitləri yox, bunun heç gileyini, 

davasını da etmirlər. 

Əksəriyyəti kirayədə qalır. 

Əksəriyyəti kirayədə, yataqxanalarda yaşasa da onlar bir milli duyğunu, ruhu yaşadan 

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 İranla, Orta Asiya dövlətləriylə müqayisə edəndə sevinirəm ki, Asiyayla Avropanın 

qovşağındakı dövlət kimi biz nisbətən inkişafdayıq və daha çox Avropa yönündə, demokratiya 

yönündə inkişaf edirik - bu, çox yaxşıdır.  

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 geniş şəkildə bilmirdim. Televiziya verilişləri vasitəsilə türkiyəlilərin dinə, laikliyə 

(dünyəviliyə), cümhuriyyətə münasibətlərini, toplumun ümumi fikirlərini, düşüncə tərzini, 

nəylə maraqlanıb nəyə laqeyd qaldığını özümçün müəyyənləşdirməyə çalışırdım. Nəticədə 

belə qənaətə gəldim ki, Türkiyədə xalq çox sevimli, güclüdür, insanlar çox həssas, yurdsevər, 

millət uğrunda ölümə hazırdır, amma toplumun ümumi səviyyəsi aşağıdır. 

Savadını nəzərdə tutursunuz? 

Bəli, ümumi dünyagörüşü, siyasi savadı, çağdaş dünyaya baxışı çox aşağıdır, 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-yaxşı savad, bilik alırdılar. Eşidəndə ki Türkiyədə 9 milyon 600 min adam yazıb-

oxumağı bacarmır, məni dəhşət götürdü. Bu qədər adam Azərıbaycan əhalisindən çoxdur, 

amma oxumağı bilmir, yazmağı bilmir - məktubu aparıb qonşuya, müəllimə oxutdurur. 

Türkiyədə səkkizillik məcburi təhsil haqqında qərar çıxaranda bir az sevindik, ancaq indi 

milyonlarla insan ona qarşıdır, 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 təbiətşünaslığı öyrənən elm. Sonra elm 

inkişaf etdi, islam fəlsəfəsi yarandı. İslam alimləri fəlsəfəni elmlərin elmi sayır, təbiəti 

öyrənməyə, ayrı-ayrılıqda fizikaya, riyaziyyata geniş yer verir, məktəblər, rəsədxanalar 

açırdılar. İslam dünyasında, o sıradan Türkiyədə bu elmlər yüksək inkişaf etdi. İndi çağdaş 

ruhani təbəqə bu inkişafa qarşı çıxır - bu elmlər də gərək dini məktəblərdə öyrənilsin. Ancaq 

orada öyrətməksə artıq mümkün deyil - dünyəvi məktəblər var, sınaqdan çıxmış Avropa 

sistemi var - dünyada məşhur 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 başqanı olmasaydım bu gün 

milli eyitim bakanı olurdum. Bu vaxta kimi savaş silahlı savaşdı, ordu savaşıydı, mən ona 

komutandım. Amma bu gündən sonra dünya savaşı eyitim savaşıdır, maarif savaşıdır. 

Müəllimlərin qurultayında deyirdi ki, o savaşın başında siz duracaq, o savaşın qəhrəmanları da 

siz olacaqsınız.  

Özünün çox qürur duyduğu, dünyanın qürur duyduğu, türkün qürur duyduğu milli savaşdan, 

milli mücadilədən Atatürk qalib çıxıb, amma buna baxmayaraq o, maarif savaşındakı 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. İndi hökumət ciddi yanlışlığı başa düşür və məcburən ona 

qayıdır. Cəmiyyətin çürüdüyünü, onda böyük anlaşılmazlıq 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 yetişən 

dəqiq elmlər üzrə mütəxəssisləri Türkiyəyə çatan kimi universitetlərə, institutlara işə 

götürürlər, çünki bizim mütəxəssislərin hazırlığı çox yüksək səviyyədədir. Amma indi 

Azərbaycanda maarifə, elmə ögey, yabançı, yırtıcı, dağıdıcı, düşmən münasibət var. Rüşvət, 

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 xoşbəxtliyidir. Bu da sevindiricidir ki, o aydınlar təbəqəsi dağılmır - onlar artıq 

maddi baxımdan da normal səviyyədə təmin olunurlar. Doğrudur, bəzən onların da, məsələn, 

məişət çatışmazlıqları olur, yaxud, deyək ki, hələ Amerika alimi, alman alimi kimi yaşaya 

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 yaxınlaşmaqçün onlar ölkəni inkişafa aparacaqlar. Sadəcə olaraq, bu 

aydınlar təbəqəsinə dövlət yiyə durmalıdır, siyasətində ona geniş yer verməlidir, milli təhsilə, 

ali savadlılığa pul buraxmalıdır. Türkiyənin universitetlər şəbəkəsi çox genişdir, çoxlu 

tələbələri var. Allah qoysa, Türkiyə geriçilərə təzyiqi artırıb indiki doğru istiqamətdən sapmasa 

5-6 ilə kimi bu gerilikçi böhrandan çıxacaq.  

Türkiyə, eyni zamanda, başqa türk cümhuriyyətlərindən olan tələbələri də toplayır. Bu da 

dövlətçün ağırlıqdır - başqa türk ölkələrindən aşağı-yuxarı on minlərcə tələbə oxuyur və 

bunların hamısının təhsil xərci Türkiyənin üstünə düşür. Bu qədər insanı oxutmağa, oxuduğu 

müddətdə yaşatmağa 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 yetişdirdiyi 

kadrlar türk xalqlarının milli tərəqqisində əvəzsiz xidmət göstərəcəklər. Onlar daha Moskvanın 

yetişdirdiyi, Tehranın yetişdirdiyi manqurd düşüncəli uşaqlar olmayacaqlar. Bunlar əsl türk 

məfkurəsiylə, türk əxlaqıyla böyümüş aydınlar olacaqlar, indiyədək yalnız arzularımızda 

mövcud olmuş 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 

beş il hakimiyyətdə qalsaydıq bu, 10 min tələbə edəcəkdi. Ancaq bizdən sonra bunun 

üstündə durmadılar, hər şey pozuldu, yarımçıq qaldı. Bizdən sonrakıların siyasətinin ən 

mənfur cəhətləridən birisi o oldu ki, özümüzdə neyləmişdi cəhənnəmə, gərək Türkiyənin 

yaratdığı şəraiti dağıtmayaydı; həmin həqiqətən qardaşlıq yardımından istifadə etməklə 

gələcək çatışmazlıqları 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 düşündükcə elmlə məşğul olmaq həvəsim də ölürdü. Bəzən 

istəyirdim ki, bir elmi işi yazım. 2-3 gün yazırdım, sonra öz-özümə deyirdim ki, mən oturub 

burada elmi kitab yazıram və oradasa cəmiyyət aşılanır; gərək daha çox mübarizəyə üstünlük 

verəm. 



Yəni siyasi fəaliyyəti elmi fəaliyyətdən daha faydalı sayırdınız? 

Bəli. Ona görə də çalışırdım müsahibələr verim, radiolarda çıxış edim, xaricə məlumatlar 

çatdırım ki, Azərbaycanın taleyi dünyanın siyasi gündəmindən düşməsin, 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 işlədim, sonra gördüm 

ki, ədəbiyyat çatışmır. Bilirsiniz, kəndə sifarişlə 5-6 kitabı gətirtməklə özünü tam razı salacaq 

əsər yaratmaq olmaz. Bununçün gərək mərkəzdə yaşayıb böyük kitabxanalarda aylarla 

oturasan ki, ortaya sanballı əsər qoya biləsən.  

Mən uzun müddət - 20 il apardığım araşdırmalar nəticəsində belə qəti qənaətə gəldim ki, 

dünya mədəniyyətinin mərkəzi Şumer deyil. Çoxları, məsələn, Kramer yazır ki, "Tarix 

Şumerdən başlayır", yəni yazılı tarix oradan başlayır.  

Uzun müddət "tarix nədir?" sualı üstündə baş 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 başlayır. Zaman başlayırsa, deməli, tarix 

başlayır. Yerin neçə min il yaşı var - bu, Yerin tarixidir. Daşın, suyun da öz tarixi var. Bax, 

tarix oradan başlayır. Biz tarixin başlanğıcını oradan götürməliyik. Amma biz birdən-birə 

keçirik cəmiyyətin tarixinə. Yerin, fəzanın, ulduzların tarixini astronomlar müəyyənləşdirir - 

artıq bu tarix milyon illərə gedib çıxır. Coğrafiyaçılar, geoloqlar daşın tarixini, əlvan metalların 

tarixini öyrənirlər. Deməli, dünya alimlərinin böyük bir hissəsi mövcudatın, mühüm hissəsi də 

cəmiyyətin tarixini öyrənməklə məşğul olur. 

Adəmlə Həvvadan bu tərəfə... 

Bəli. Ancaq elə buradaca bildirim ki, biz türklər tarix yazmaq məsələsində çox geridə qalmışıq. 

Ona görə də dünya tarixi yazılanda türkün tarixini hərə öz istədiyi kimi, əksəriyyəti, təbii ki, 

düşmən mövqeyindən yazır. Çünki orta əsrlərdə türklər Avropaya böyük təzyiqlər ediblər və 

Avropa 400-500 il türkə düşmən olub. Deməli, türklərlə bağlı nə varsa 400-500 il 

düşmənçiliklə qələmə alıblar, buna görə də onların yazdıqları doğru sayıla bilməz. Sonra da 

meydana məqsədi türk dünyasını məhv etmək, parçalamaq olan, "türk" adı gələndə canına 

üşütmə düşən, gecə-gündüz onu necə yox etməyi düşünən rus imperiyası çıxdı. Bu 

imperiyanın alimləri də türk tarixini saxtalaşdırmaqçün az iş 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 şovinizmi 

məsələsinə aid sənəddən də istifadə etdim. Elə orada da yazdım ki, Ədalət bəy mənə kömək 

etdiyinə görə ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu sənədləri mənə o göndərib. Siz dilimizə aid 

qəzet məqalənizi də göndərmişdiniz, amma onu salmadım kitaba. Başladım 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 

uzaqlaşdırmağa çalışırdı. 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 təşəbbüsləri də 

olub - təki "türk" sözü aradan çıxsın.  

Bəli, "türk" sözünə qarşı dünyada bir müharibə başlayıb. XIX əsrdə ruslar fikirləşib 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 işlədir. 

Bakıxanov ondan qabaqdır da. O, rusca qeydlərində dilimizi gah "tyurkskiy yazık", gah 

"tyuretskiy yazık", gah da "tatarskiy yazık" adlandırır. Əsərlərinin siyahısını verəndə artıq 

göstərişlə "türk"dən uzaqlaşır, "tatar"a keçir.  

"Türk" adı o qədər ümumiləşib ki, o, bu adı daşıyanlarçün qürur qaynağı, düşmənçünsə 

qorxu, vahimə mənbəyidir. Bu vahiməni götürməkçün "türk"ü parçalayır, ayır - buyur 

siyasətini ustalıqla yerinə yetirir.  

Bəs türkün gerçək tarixi haradan başlayır? Araşdırmalarımın sonunda gördüm ki, nəinki 

türkün, bütövlükdə dünyanın tarixi Turandan başlayır. Şumer miladdan 3 min il əvvəl mövcud 

olub, üstünə indiki eranı da gələndə edir 5 min il, yəni Şumerin 5 min il tarixi var. 

Azərbaycanınsa tarixi Şumerinkindən qabaqdır. 6 min - 7 min il qabaq Azərbaycan 

mədəniyyəti olub - böyük Kür-Araz mədəniyyəti! Bu mədəniyyət sonralar Şumerə keçib, ona 

təsir edib, orada yayılıb.  

Bəs Kür-Araz mədəniyyətinin özü haradan gəlib? O, böyük Turana daxildir. Turanın da 

mərkəzi Xəzər ətrafı və İssıkgöldür. Moskvada çıxan nüfuzlu bir curnalda oxumuşdum 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 başlayıb. 

Bu vahid mədəniyyət mərkəzinin sərhədləri söykənir Əfqanıstana, söykənir Hindistanın 

şimalına (Hindistana girmir), söykənir Çinə (Çinə də girmir) və söykənir bir də Azərbaycan da 

içində olmaqla Xəzər ətrafına (burada geniş yayılır). Bu mədəniyyətdən danışarkən, məsələn, 

bildirilir ki, ən qədim bürünc, qızıl əşyalar Orta Asiyada tapılıb. Svastika elə, xaç elə, yaxud 

dünyanın mühüm aparıcı rəmzləri - onların hamısı qazıntı nəticəsində tapılan və xristianlıqdan 

5 min il qabağa aid şeylərdir. 

Elə bizim bayrağımızdakı 8-guşəli 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 şeyi oradan götürüb. 

Qəribədir ki, indi bu mədəniyyətə yiyələnməyə çalışaraq söyləyirlər ki, onu elə hind-

avropalılar yaradıb. Soruşanda 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 qarışıblar... 

Yəni özlərindən nəzəriyyələr çıxarırlar. Amma gerçəkliksə qətiyyən belə deyil. Bu, tamam 

başqa sistemdir.  

"Dünya tarixində din-ruhani sisteminin köklərini tapmaqçün xeyli axtarışlar aparmışam" 

Bəy, Sizi həm də din tarixi üzrə mütəxəssis kimi tanıyırıq...  

Dünya tarixində din-ruhani sisteminin köklərini tapmaqçün xeyli axtarışlar aparmışam. 

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 məşğul olarkən Turan arealındakı çox 

mühüm bir şeyin - Su dövlətinin izinə düşərək onu öyrənməyə başladım. Dövlətin və tayfanın 

adı sudur - birbaşa suyun müqəddəsliyiylə bağlıdır.  

Qədim türklərdə "Su" dastanı da var axı? 

Bəli, bəli. Su həm də "Şu"dur - Şu xaqan. Suyun müqəddəsliyini əks etdirir. Sonra gördüm ki, 

bu, çox böyük problemdir. Müəyyən qədər onun tezislərini yazdım, amma özünü işləməyi 

saxladım, çünki kənddə işləyə bilməzdim, çətindir. İmkanım olsa Azərbaycanda bu mövzunu 

araşdırmaqçün 15-20 nəfərlik bir alimlər toplusu yaradardım. Ya belə olmalıdır, ya da mən 

siyasi həyatdan uzaqlaşandan sonra bütün işimi bu məsələnin həllinə yönəldəcəyəm.  

Mən gözləyirdim ki, Oljas Süleymenovun "Min söz"ü çıxsın (o, bu adda kitab yazdığını mənə 

demişdi), 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 fikirləşdim 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 yetişib. 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 rəssammış. 23, ya da 24 yaşında özünü peyğəmbər elan edib. Nəysə, 

bu, başqa məsələdir.  

Sonra keçdim "Bütöv Azərbaycan Yolunda" kitabına. Ümumi tanışımız Çingiz bəy mənim 

Bütöv Azərbaycana aid çıxışlarımı toplamışdı. O, mənə dedi ki, bunları bir kitab şəklində 

bütövləşdirmək lazımdır. Mən Kələkidə bir neçə yazı da yazdım, oraya əlavə etdik və hamısını 

bir kitab halına saldıq, göndərdik Türkiyədə çap olunmağa. Bundan Sizin geniş məlumatınız 

var, çünki özünüz də iştirak etmisiniz. 

Bəy, oxucularımız həmin kitabın ümumi məzmununu bilmək istəyərlər. 

Elə düşünürəm ki, Siz bu kitabı çap edincə o kitab çıxacaq. ("Bütöv Azərbaycan Yolunda" 

kitabı 1998-in yayında Türkiyədə nəşr edildi və 24 yanvar 1999-da Bakıdakı "Hyatt Recensy" 

otelində onun təqdimetməsi oldu - Ə.T.). 

İnşallah. 

Hə, məni maraqlandıran bir məsələ də vardı, o da çəkdi məni - Zərdüşt dinini öyrənmək. Bir 

az yazdım. "Bütöv Azərbaycan Yolunda" kitabına həmin hissəni salmışam. İran şovinizminin, 

fars şovinizminin zərdüştlüklə necə mübarizə apardığını, zərdüştlüyün fars şovinizminin 

alətinə necə çevrildiyini və onu necə dəyişdirdiklərini, onu necə mifləşdirdiklərini 

aydınlatmağa çalışmışam.  

Yazdım, yazdım, amma yarımçıq qaldı. Bu da çox maraqlı mövzudur, axı Zərdüşt dini 

dünyanın ən ilkin təkallahlı dinidir.  

Necə yəni "təkallahlı"? Bəs Ahuraməzda (Hörmüz) - Anqramanyu (Əhrimən) cütlüyü? 

Yox, yox. Onlar təqribən Tanrı - şeytan sistemidir. Zərdüştçülükdə də Allah təkdir - 

Ahuraməzdadır. Əhrimən şeytandır. 

Bəli, zərdüştçülük təkallahlı dindir. Çox qəribədir ki, avropalılar artıq etiraf və qəbul edib ki, 

təkallahlılığı xristianlıq məhz zərdüştçülükdən götürüb. 

Deməli, xristianlıq yəhudiliyin xələfi deyil? 

Yox, orada yazıblar ki, xristian təkallahlılığının əsas mayasının bir hissəsi zərdüştçülükdən 

götürülüb. Bu, çox maraqlı faktdır. Bəs nə cür olub ki, islam onu görməyib, götürməyib? 

Əksinə, islam dini zərdüştçüləri müşrik sayaraq, məhv etməyi buyurub. 

Bunun kökü haradan başlayıb? Zərdüşt dini düşür farsların əlinə... 

 



Sasanlıların? 

Sasanlılardan çox qabaq - Əhəmənlilərin, Daranın vaxtında bu dini təzədən yığışdırıb yeni 

şəkildə dövlət dini elan edirlər. Bu zaman onun əsl qat’ları itir, amma müəyyən qat’ları qalır. 

Zərdüştçülük davam edir. İsgəndər indi "İran" adlandırılan yeri tutanda "Avesta"nın öküz 

dərisində yazılmış iki nüsxəsindən biri olub Əhəmənlilərin sarayında, onu götürüb yandırıblar, 

ikinci nüsxəsisə başqa şəhərdə olub, onu aparıblar, yenə indiki terminlə desək, Yunanıstana. 

Çox qəribə bir mənzərə yaranır - dünyanı dərketmənin Yunanıstanda dəyişdirilməsinin əsas 

şərtlərindən biri də zərdüştçülükdür. 

Bu yəqin ki, "Avesta"nın yunancaya tərcümə edilməsinin nəticəsidir. 

Yox. Əvvəldən də varmış. "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 keçmiş, Sasanlılar yenidən hakimiyyətə gələndə göstəriş 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 dəyişdiriblər.  

"Avesta"nın adı əslində "Zənd Avesta"dır. Bu, "Avesta"nın özü deyil, onun şərhidir. Bununla 

da kifayətlənməyərək "Pa Zənd Avesta" ("Avesta" şərhinin şərhi) da yaradıblar. Bizdə buna 

"haşiyə" deyirlər. Bütün Orta Asiyada qədimdən mövcud fars miflərini doldururlar bu kitaba. 

"Avesta" kitabını din əsəri olmaqdan çıxarıb mifləşdirir, öz istəklərinə uyğun şəklə salırlar. 

İslam bu əsərlə tanış 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 

şeylərlə doldurdular dini kitabları, onlardan din adına istifadə etdilər. "Xuday-namak"ı 

ərəbcəyə çevirib verdilər həzrəti-Ömərə. O da oxuyub dedi ki, nağıldır, yığışdırın - belə din 

olmaz. "Onların inancı budur" deyildiyində həzrəti-Ömər göstəriş verdi ki, orada yazılanlar 

allahsızlıqdır, onların kitabı Tanrıdan gəlmə deyil. 

Buna görə də zərdüştçüləri müsəlmanlar əhli-kitab saymadılar. 

Saymadılar və onlara qarşı mübarizəni gücləndirdilər. Nəticəsini də bilirik.  

Bir də, əlbəttə, Xosrov Pərvizin peyğəmbərimizin (s.ə.s.) məktubunu cırıb atması artıq tamam 

düşmənçilikdi. O, Yəmən valisinə göstəriş vermişdi 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 düşmənçilik pozuldu.  

Deməli, ərəblər Zərdüştün özünü də, ideyasını da qəbul etmədilər və bununla da qurtardı. 

Ancaq o dinin adı "Zərdüşt 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 Zərdüşt olduğuna görə dinə "zərdüştçülük" deyirlər. Əslində bu, düzgün deyil. 

Məsələn, peyğəmbərlərin adıyla islam dininə "Məhəmmədiyyə", xristian dininə "İsaviyyə", 

yəhudi dininə "Musaviyyə" deyirlər, halbuki dinin adı belə deyil. Zərdüşt bu görüşləri təbliğ 



etdiyinə görə ona "zoroastrizm", "zərdüştçülük" 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 Şəfizadənin Zərdüşt haqqında, "Avesta" haqqında kitabına baxmısınız? 

Yox, məndə yoxdu, o kitaba baxa bilmədim. 

Təəssüf, mən də görə bilməmişəm. Ancaq deyirlər ki, çox maraqlı kitabdır. Sübut etməyə 

çalışır 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). Zərdüşt 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 yanaşsaq təsəvvür edin ki, Azərbaycanda 7-8 

peyğəmbər olub, ona görə də yazmışam ki, "peyğəmbərlər yurdu Azərbaycan". 

Türk peyğəmbərlər? 

Onlar sami peyğəmbərləri deyil. Sami peyğəmbərlər sistemi başqadır - o peyğəmbərlərdən bir 

neçəsini çıxmaqla əksəri yəhudidir. Amma Azərbaycan peyğəmbərləri sistemi ora daxil olmur. 

Məsələn, Azər peyğəmbəri götürək. 

İbrahimxəlil peyğəmbərin atasını? 

Bəli. Azər peyğəmbər haradan gedib, haradaydı? İkiçayarasından - Mesopotamiyadan gedib. 

Bu, bu tərəfdən. Qur’an’da deyilir ki, Nuhun gəmisi gəlib Cudi dağında dayanıb (başqa dini 

kitablarda Ağrı dağının adı çəkilir). Başqa qaynaqlarda da bildirilir ki, gəmi yerə enəndən 

sonra Nuh 3 oğlunu ayırdı. Yafəs şərqə, demək, Azərbaycana getdi. 

Bəli, Yafəs gəldi Azərbaycana. Onun oğlu Türk bu areala - Azərbaycana, Orta Asiyanın 

içərisinə düşür. Qırğız mifində onu İssıkgöldə doğulmuş sayırlar.  

Sonra gəlir Zərdüşt peyğəmbər, Mani peyğəmbər, Məzdəkin özü peyğəmbərlik iddiasında 

olub, İl peyğəmbər, Xıdır İlyas. Bunların hamısı peyğəmbərdir, ancaq sami tipli deyil. 

Samilərdə peyğəmbərlər doğulurlar, ölürlər.  



Məzdək fars deyil? 

Yox, Məzdək Həmədandandır, özü də farslara qarşı çıxıb. 

Nizamülmülkün "Siyasətnamə"sində onun tarixçəsi çox geniş verilib. 

Nizamülmülk onların hamısını saxtalaşdırılmış fars qaynaqlarından götürməli olub, ona görə 

orada yalanlar istənilən qədərdir.  

Mən əsasən Zərdüştün üstündə dayanırdım. O, Urmiyənin yaxınlığında, Şiz şəhərində anadan 

olub. Bir sıra alimlər onun yurdunu zorla Orta Asiyaya çəkirlər, amma elə şey yoxdu. Onlar 

istəyirlər ki, belə böyük şəxsiyyət Azərbaycana aid olmasın.  

Atəşpərəstlikdə, yəni odsevərlikdə od Allah deyil; o təxminən Məkkə rolunu oynayır - Məkkə 

Allahın evi olduğu kimi od da Allaha bağlayıcı rəmzdir, sitayiş mənbəyidir. Gedib Məkkədə, 

pirlərdə, məsciddə Allaha sitayiş edirsən. Onlar məbəddir. Odun da ətrafında fırlanıb Tanrıya 

sitayiş edirlər, odun üstündə Tanrının mahnılarını oxuyurlar. Allahın rəmzi olan ilk od, 

müqəddəs od Şizə göndərildi. Sonra zaman-zaman bütün odlar oradan aparılır. Başlayırlar 

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 inkişaf edir. Sənətkarlar, ticarətçilər 

təbəqəsi yaranır. Axı yarananda onun təmsilçisi də olmalıdır. Onu da od təmsil edir. Çox 

qəribə proses baş verir - farslar hakimiyyətdə güclənirlər. Göydən üçüncü od farsların 

mərkəzinə - Parsayaya düşür və əkinçilərin himayəçisinə çevrilir. Bununla dini kahinlik 

Parsayaya keçir. Nə qədər kahin varsa Parsayaya ziyarətə gəlir və o kahin ocaqlarında 

dövlətin və sülalənin yaşamasına uyğun olaraq dini dəyişdirməyə və təbliğat aparmağa 

başlayırlar. 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 başçısı 

(məsələn, Sasanlıların padşahı) taxta çıxmaq mərasimindən qabaq Mədaindən - imperiyanın 

mərkəzindən pay-piyada gəlir Azərbaycana. 

Azərbaycanın konkret olaraq harasına? 

Urmiyədə Şizə. Orada oda sitayiş 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, İranla 

vuruşanda birinci Azərbaycandakı atəşgahı dağıdıblar. Bu dağıtmadan sonra hakimiyyət 

mərkəzi də keçib Parsayaya. Bu, böyük bir tarixi gedişdir.  

Sonra İranın hansısa bir sahəsində dördüncü odu çıxarırlar. O da başqa bir təbəqəni təmsil 

etməyə başlayır. Beləliklə, dörd müqəddəs od məkanı yaranır və parçalanma gedir. Ancaq 

Tanrı vahiddirsə, deməli, onun göndərdiyi od da vahid olmalıdır. İslam dinində Tanrının başqa 

evi yoxdur - ancaq Məkkədir. Məkkəyə "Beytullah" ("Allah evi") deyirlər, dinimizin mərkəzi 



odur. İstədilər ki, Mədinəni də mərkəz etsinlər, alınmadı. Dedilər Mədinə peyğəmbərin 

şəhəridir, Allaha aid deyil. Yəni mərkəziyyət pozulmadı, dağılmadı. İrandasa vahid din 

sistemini etdilər 4 parça, ondan sonra başladı ölkə daxilində ruhanilik bir tərəfdən, obirisi 

başqa tərəfdən təfriqəyə. Həm dövlətdə, həm dində parçalanma getdi, həm də hərə başladı 

öz oduna dastanlar, nağıllar qoşmağa. Hərə öz odunun müqəddəs olduğunu sübut etməyə 

çalışdı. Din məhv oldu, mifləşdi.  

Bütün dinlərin tarixində çox maraqlı bir epizod var. İnsanlar uzun müddət - bəlkə də 10 min il 

mifin içində yaşayıblar, onları miflər idarə edib və yaşadıb. Bu miflər inkişaf edə-edə gedir. 

Sonra cəmiyyətin şüuru artır, onun içindən böyük şəxsiyyətlər 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 Şumer əfsanəsi var. 

Bəli, bax, o cürdür. Mif o qədər güclüdür ki, hətta dinin də onu qırması çətin olur. Mifdən 

dinə belə keçidin özü bəşəriyyətin inkişafı deməkdir. Sonra zaman-zaman dinlər güclənib, 

miflər azalıb. İslamda xüsusən azdır, çünki o, sonuncu dindir, halbuki əvvəlki dinlərin 

əksəriyyətinin yarısını, bəlkə də çoxunu miflər təşkil edir. Amma islam da ondan tam qaça 

bilməyib, mifin müəyyən şərtlərini özündə saxlayıb. İslamda mifləri kimlər yaradıb - farslar. 

M.F.Axundzadə deyir ki, farslar qədər əfsanəyə inanan xalq yoxdur; onlar əfsanəçi xalqdır. 

"Şahnamə" əfsanə üstündə yazılıb. Bunların başqa dastanlarının bir dənəsi də düz deyil, 

hamısı nağıl, əfsanədir. Firdovsi, farslar həm dini, həm də tarixi mifləşdiriblər. 

Reallığı mifləşdiriblər. 

Mifləşdiriblər və gerçəklikdən uzaqlaşdırıblar. Nə cür olub bu? Zaman-zaman islam dininə 

mifləri kütləyə xoş gəlməkçün saldılar. Məsələn, deyək ki, İmam Hüseyn 3 yaşında əjdahanın 

ağzını cırdı. Məkkədə, yaxud Mədinədə əjdaha nə gəzirdi ki, İmam Hüseyn də bağda oturub 

onun ağzını cırsın?! Bax, bu, mifdir. Yaxud həzrət Əli barmağını saldı, Xeybərin darvazasını 

tulladı, bir tayı məğribə düşdü, bir tayı məşriqə, hələ də tapa bilmirlər. Bu da başqa 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 düşmənlərin 

hamısını, sonra tulladı. Elə deyil. Həzrət Əlini Xeybər davasında vurublar, zirehi parçalanaraq 

düşüb. Bundan sonra döyüşə-döyüşə geri çəkilib; divarda dəmir lövhə vurublarmış ki, bu, 

Xeybər qalasıdır. O lövhəni sökərək özünə zireh edib və vuruşub. Bu əhvalatı farslar 

mifləşdirirlər, 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 başına gətiriblər.  

Bəşəriyyət dindən sonra, açığı budur, inkişaf edərək yavaş-yavaş gerçək elmə və fəlsəfəyə 

gedir. Fəlsəfənin, yəni məntiqin gücü bəşəriyyətə 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 mifləşdirmək lazımdır. Bizdə, 

məsələn, fantastika ədəbiyyatı yaranıb. Fantastika özü mifin yeni şəklidir. Demək, elmi 

fantastikləşdirirlər. Orada hər şey 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 inkişafını geri çəkəcək. 

Bəy, Sizin bu danışdıqlarınıza qulaq asdıqca hədsiz təəssüflənirəm ki, siyasət gözəl bir 

tarixşünas, dinşünas, 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 yaxşı bir alimdən məhrum olur. Mən bilmirəm nə qədər doğru düşünürəm, ancaq 

istəyirəm ki, azad, xoşbəxt cəmiyyət quraq, onda elmdən, alimlikdən qətiyyən uzaqlaşmaram. 

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 yaşayırsa yazdıqlarımdan nə fayda?! Öncə 

cəmiyyəti sağlamlaşdıraq, sonra sağlam cəmiyyətə sağlam elm, sağlam ədəbiyyat verərik... 

Allah Sizə qismət etsin ki, arzuladığınız o sağlam cəmiyyətin başında durasınız və eyni 

zamanda, beyninizdəki bu elmi düşüncələri də istədiyiniz səviyyədəki əsərlərə çevirəsiniz. 

İndisə yenə qayıdaq Sizin Kələki dövrünüzə. 

"Yadıma tez-tez Yaşar Türkazər düşürdü" 

Kənddə olduğunuz müddətdə dostlarınızı və düşmənlərinizi saf-çürük edə bildinizmi? 

Mən dostlarımı saf-çürük etmirəm. Cəmiyyətdə də yeni bir şey yaratmıram. Bilirsiniz ki, mən 

Mustafa Kamalı çox sevir və onun dahiliyini də qəbul edirəm. Mustafa Kamaldan ingilislər 

soruşublar 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 məşğul oldum. Yəni Azərbaycan xalqı azadlığa gedir - yol 

da ora gedir, zaman da onu tələb edir; sadəcə olaraq yolumuzdakı əngəlləri götürməyə 

çalışıram. Dostlarıma münasibətdə də eləyəm.  

Mən dostluqdan fayda güdmürəm; sadəcə, dostluğa mane olanlardan uzaq dururam. Keçmiş 

dostum mənə düşmənçilik edəndə ona düşmən 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. İnandım ki, xalqımız hələ 

hər şeyi itirməyib, onun çox güclü, sağlam qüvvəsi var. Hətta hakimiyyətimiz dövründə mənə 

qarşı olan bir çoxları hakimiyyətdən gedəndən sonra mənimlə mehribanlaşdılar. Amma 

hakimiyyət dövründə mənə yaltaqlananların da içərisində mənə düşmən olanlar tapıldı. 

 



Bütün ölkələrdə, o sıradan bizdə də hakimiyyətə yaxınlaşmaq, 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 

xoşbəxt olsun, özü də xoşbəxt yaşasın. 

Bəy, Kələkidəykən Bakıdakı silahdaşlarınız 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 düşür, ya da nəyləsə xatırlanır, yaxud fikirləşirsən ki, ad günüdür, nə oldu? Hətta 

bəzən elə olur ki, küçəylə gedəndə o adamın ya bir cümləsi yadına düşür, ya da səsi 

beynindən keçir, bu zaman başlayırsan onun haqqında düşünməyə. Düşünə-düşünə 

hövsələdən çıxırsan ki, kaş burada olaydı, onu görəydim. O, bir uşaq da ola bilər, tələbə də, 

mübarizə yoldaşım da. Məsələn, yadıma tez-tez Yaşar Türkazər düşürdü. Nəyə görə? Çünki 

heç bir təmənnası yoxdu. Hər hansı hərəkat olan kimi bayrağı götürüb irəli gedəcək və 

bununçün heç kəsdən heç nə ummayacaq. Yaşar Türkazər bu bayrağa məndən də çox 

vurğundur. Mən bayrağı şüurla, ağılla sevirəm. O da şüurlu, ağıllı oğlandır, ancaq onun içində 

bayrağa vurğunluq vəcdi var və o, bayrağı vəcdlə götürür. Fikirləşirsən ki, kaş belə vəcdlə 

yaşayan 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 şübhələr ola bilər, o öz-

özünün səhvini düzəldər. Amma vurğun adam başqa cür fikirləşir. Məsələn, Məhəmməd 

peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, hamı səhv edə bilər, ancaq Əbubəkr düşünür 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 "Məşədi Əbdül" deyərdik), Mustafa bəy, Gültəkin ana, Elman 

Türkoğlu tez-tez yadıma düşürdü. Əqidəyə, məsləkə vurğun insanları, yaxın dostları 

xatırlayırdım. Partiya rəhbərlərindən, məsələn, İsa bəylə görüşməyi arzulayırdım, ancaq nə 

onu buraxırdılar, nə də məni. Arada Pənah Hüseynov, yaxud Arif Hacıyev könlümə düşürdü. 

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 

tapmış 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 həmişə 

oradan vururdular ki, mənəvi-psixoloji cəhətdən tam əzilim. Ona görə silahdaşlarımı, 

arxadaşlarımı, cəbhədaşlarımı 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 çalışırdılar ki, bu adamlar sənə görə zülm içindədir.  

Açığı, çıxılmaz vəziyyətdəydim. Bu adamlar əziyyət çəkməsin deyə qarşımda bircə yol qalırdı - 

çıxıb xaricə getmək. Uzun müddət düşüncələr içində çapaladım ki, bəlkə çıxıb gedim xaricə, 

bu adamların da canı qurtarsın. Ancaq onu da fikirləşirdim ki, mənim xaricə getməyimlə bu 

insanların özləri də sınar - "bizi atıb getdi" deyə düşünərlər.  

Bütün Naxçıvanda cəbhəçilərə əsasən mənim orada olduğuma görə daha çox işgəncə 

verirdilər. Düşünürdülər 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 fikirləşən istəyim 

yoxdu, çünki həll etməyə çalışdığım problem təkcə Naxçıvanda deyil, bütün Azərbaycandaydı. 

İstəsəydim Cəbhəni bütünlüklə qaldırardım mübarizəyə, ancaq mən Azərbaycanda sabitliyin 

tərəfdarıydım. Bilirdim ki, diktatura olacaq, avtoritarizm olacaq, amma Azərbaycan dövlətinin 

ömrü uzun olacaq. İstəyirdim ki, dövlətimiz 2-3 illik olmasın, uzun müddət yaşasın, əzablı da 

olsa dövlətçiliyə öyrəşək. İnsanlarımız 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, düşünürdü ki, şəxsən 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 təşkil edə bilən yeganə qüvvə dövlətdir. Dövlət yaşadıqca 

insanlar öz vətəninə, torpağına sahiblik hissini gücləndirir. Artıq hiss olunur ki, biz istədiyimizə 

yetişdik. Mən bilirəm ki, Rusiya olmayıb kim olur-olsun, daha Azərbaycanın azadlığı 

geridönməz amilə çevrilib. Bundan sonra pis-yaxşı, əziyyətli-əziyyətsiz, hər nə cür olsa bu 

dövlət yaşayacaq. Xalq zaman-zaman özünə gələndən, diktatura və avtoritarizmi sındırandan 

sonra demokratik cəmiyyət quracaq, millət xoşbəxt yaşayacaq. Məqsəd budur. Məhz bu 

idealın naminə mən dözdüm, Vətəni tərk edib xaricə getmədim, halbuki mənə dəfələrlə təklif 

etmişdilər ki, gedirsənsə hər cür kömək edək. 

Daxildən oldu bu təkliflər, yoxsa xaricdən? 

Xaricdən də oldu - Türkiyədən. Orada mənim tanışlarım, 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 əlverişli deyil. İndi, düzdür, üzə 

vurmurlar, ancaq buna deyirlər "pərtə lənət".  

 



Mənə xaricə getmək təklif olunanda bildirdim ki, kənddən heç yerə çıxan deyiləm. Dedim ki, 

yaşadığım 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, uşaqlar xəbərdarlıq edirdilər ki, Əbülfəzə bir 

şey 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 düşmək istəmirdim), ya da şərə qarşı 

durmalıydım. Bu işdə doğma camaatım mənə arxa durdu, dayaq oldu. İnsafən, başqa ölkələr, 

xüsusən ABŞ və Türkiyə tez-tez işə qarışdılar, bu iqtidarı silkələdilər ki, Elçibəy demokratik 

adamdır, o, demokratiyanı müdafiə edən şəxsiyyətdir, onu məhv etməyin.  

Əhalinin içərisində tez-tez onlardan üzr istəyirdim ki, məni bağışlayın, sizə əziyyət verirəm. 

Onların böyük hissəsi qürurla deyirdi ki, bu əziyyətə dözmək bizimçün fəxrdir. Bilirsiniz, 

insanlar çox qəribədir - hətta mənə zarafatla deyirdilər ki, əşi, 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 yaşayıb ölməkdənsə müqavimət göstərib insan kimi ölmək 

bizimçün daha şərəflidir. Hətta balaca uşaqlar da məni çox sevirdilər. Elə ki küçəyə çıxırdım, 

qışqırışırdılar: "Elçibəy baba, xoş 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 başlamısınız, nə də dünən. Artıq neçə illərdir 

Sizinlə əlaqədə olan dostlarınız, yoldaşlarınız istər vaxtilə kirədə qaldığınız evlərdə, istər 

prezidentliyinizdən qabaq da, sonra da, bu gün də qardaşınızın evində olanda həmişə hədsiz 

sayda gəliblər. Burada xüsusən xanımlar onları həmişə gülər üzlə qarşılayıb. Mən bunu tək öz 

adımdan yox, bu evdə dəfələrlə olmuş bir çox dostlarımın adından deyirəm. Məsələn, Firuzə 

xanım Bakıda da, Kələkidə də, Xumar xanım, onun qızı Kəmalə xanım (mən bunları tanıyıram, 

yəqin başqaları daha çoxlarını tanıyır) xüsusən Kələkidə Sizin qonaqlarınızın əziyyətini 

çəkiblər. Şəxsən mən onlara hədsiz minnətdaram. Bu adamlardan başqa, Kələkidə daha 

kimlər belə fədakarlıqda bulunublar? 

Kələkidə olanların hamısı mənim qohumlarımdır, axı kənd balaca olanda hamı bir-birinə 

qohum düşür. Firuzə mənim həm anamın dayısı oğlunun qızıdır, həm də qardaşım Muradın 

həyat yoldaşıdır. Bəzən bir-birimizə xalaoğlu-xalaqızı deyirik, bəzən də dayıoğlu-dayıqızı. O, 

gəncliyimdən mənim əziyyətimi çəkən qadınlardan, xanımlardandır. Belə deyirdim ki, o, kişi 

qeyrətiylə adamı müdafiə edən, kişi 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 şərəfdir.  

Kənddə belə bir söz var, deyirlər ki, filan qonaq niyə gəlib filan evə düşdü, 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 qoymuşdusa indi də gedib çayı 

o qoysun. Həqiqətən də, qonaq qəbul etməyi kəndlərimizdə hamı özünə şərəf sayır. Mən 

qonşu kəndlərdə bir evə qonaq gedəndə obiri kənddəki qohumlarım "hücum" edirdilər ki, bəs 

biz ölmüşük, 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 olmuşam. 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 sifarişlə öncə Ali Sovetin iyundansonrakı sessiyalarında, sonra Nizami Süleymanovun, 

Karaulovun çıxışlarında, Az.TV-nin daha çox Nizami Xuduyev dönəmindəki teleittihamlarda 

Sizə qarşı insanın şərəf 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 şərəfli yoldur. İkisi də var. Ona görə ağırdır ki, 

döyüləcəksən, söyüləcəksən, təhqir olunacaqsan, öləcəksən, asılacaqsan. Ona görə şərəflidir 

ki, nə qədər incidilsən də haqq yolunda olduğuna görə seviləcəksən. Əgər şərəfə 

yiyələnirsənsə zəhmət çəkib o təhqirləri də qəbul etməlisən - onlar da sənindir! Şərəfi, 

hörməti qazanmısan, on minlərcə adam səni salamlayır, milyonlarca adam səni sevir, adını 

məhəbbətlə çəkir. Bəs döyüləndə, söyüləndə niyə şikayətlənməlisən? 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 həmişə 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 tuş olmadılar?! Hadi kimi nəhəng özünü bu millətçün yandırıb kül etdi, ancaq 



indi qəbri də bilinmir. Məgər mən Əhməd Cavaddan, Hüseyn Caviddən artıq oğulam?! İndi 

yox ha, lap tutulmamışdan qabaq deyirdim bu sözü. Düşünürdüm ki, Hüseyn Cavid Stalin 

kimi bir dünya diktatorunun qarşısında baş əymədi, hətta həyatını qurtarmaq naminə də 

varsa öz əsərlərində onun adını bir dəfə də çəkmədi, hamı neftdən, pambıqdan, kolxozdan 

yazan vaxt o, əqidəsini dəyişməyərək "Əmir Teymur"u, "Peyğəmbər"i, "Səyavuş"u... qələmə 

aldı, qorxmadan gözlədiyi Sibir buzlaqlarındakı ölümüsə şirin bir Allah neməti kimi qəbul 

elədi! Cavidi gedərgəlməzə yollayaraq ondan sonra da 40-50 il yaşayıb fəxri adlar alanlar, 

döşlərini orden-medallarla dolduran əqidəsizlər, hər əmrə, göstərişə müti fırfıralarsa cismani 

yoxluqlarıyla eyni zamanda mənəvi ölümə də düçar oldular - unuduldular. Cavidsə əqidədən 

dönməmək naminə cismani mövcudluğunu qurban verərək əvəzində peyğəmbərlərə nəsib 

olan şərəfli əbədiyyət qazandı!  

 

Mən də Hadinin, Cavidin, Cavadın yolunu seçmişdim deyə həmişə ağrı-əzaba düşəndə onları 

oxuyurdum, özümə təskinlik tapırdım. Düşünürdüm ki, onların ailələrini də dağıdıblar, ancaq 

mənim ailəm, qohum-qardaşım, 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, Pişəvəri... nə faciələr, bəlalar görmədilər! 

Ancaq onlar son nəfəslərinədək Azərbaycanın xoşbəxtliyi yolunda mübarizədən geri 

çəkilmədilər. Elə çıxmasın ki, mən özümü böyüklərə oxşadıram - 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 qarşılayır, onları söyləyənlərdən 

əsasən incimirəm. Sualınızın ikinci tərəfi necəydi? 

Niyə Sizi təhqir edənləri məhkəməyə vermirsiniz? 

Birincisi, mən o qədər aşağı enmərəm - bu adamlar kimdir ki, onları məhkəməyə verim? Bu, 

onlarçün böyük şərəf olardı. Bir çoxu məhz bu məqsədlə də təhqirə əl atır. Mən bunu bir dəfə 

əyani şəkildə gördüm. Zərdüşt Əlizadə məni bir-iki dəfə söydü. Ondan səbəbini soruşanda 

deyib ki, istəyirəm məni məhkəməyə versin. İstəyir 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 bilərmiş. Vəkili bunu ona məsləhət görəndə deyib ki, işiniz olmasın, buraxın 

getsin. Yəni lider olmaq, qabağa düşmək istəyirsənsə arxadan vurulan daşlara dözməlisən. O 

insanları məhkəməyə verməyi, doğrudan, özümə sığışdırmadım.  



 

İkincisi, 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 şikayətlərə düzgün baxan? 

Məhkəmə hakimiyyətdəkilərin sərəncamındadır, onlara da qulluq edir - rəqiblərini 

məhkəməyə verib əzdirirlər, onlarısa məhkəməyə vermək mümkün deyil. 

İsa Qəmbəri prezidentin qardaşı Cəlal Əliyev təhqir etdi, ancaq məhkəmə İsa 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 fikirləşdim ki, heç o sənədi də 

vermirəm, eybi yoxdur. 

Bilirsiniz, bəzən qınayırlar ki, söhbət şəxsən vətəndaş Əbülfəz Elçibəyin yox, böyük bir 

təşkilatın liderinin, on minlərcə insanın rəhbərinin təhqir edilməsindən gedir. 

Mən amerikalıların fikrini üstün götürürəm. Orada sadə vətəndaşlar bir-birini məhkəməyə 

verirlər. Prezidentsə, ümumiyyətlə, vətəndaşı 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 

silahdaşlarımdan da, cəmiyyətdən də tələb edirəm ki, sizi təhqir edənləri verin məhkəməyə, 

haqqınızı alın, çünki belə olmasa cəmiyyət batar. Amma eyni zamanda, mən özüm bir şəxs, 

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 başı gedəcək, bu alçaqlar nə cür 

olacaqlar? Dedim ki, Tanrı var, zamanı gözləyin. 20 Yanvar qırğınını törədən kimlərdi? 

Polyaniçko. Necə oldu? Vurdular, maşınında 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! 

 

  


