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Milliyetçi Demokrat EBULFEZ ELÇİBEY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Biyografi 
 
 
1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 
 
Türkiye’nin en önemli yazarlarına danışmanlık ve editörlük yapmış, Türkiye-Rusya İlişkileri ve enerji nakil hatları ile iktisadi kalkınma 
alanlarında Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve İran’da birçok makalesi yayınlanmış, birçok konferans ve panele konuşmacı olarak 
katılmıştır. İlber Ortaylı, Ümit Meriç, Selman Kayabaşı, Çağıl Erten, Emin Gürses ve Ömer Lütfi Mete kitaplarında çalıştığı yazarlardan 
bazılarıdır.  
 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesinde Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından, Haliç Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Üniversite tahsilini tamamlamıştır.  
 
Halen Ekonomi ve iktisadi kalkınma konuları üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.  
 
BAŞLARKEN 
 
Şüphesiz O Allah’ın özel yarattığı kullarındandı. Çektiği çileler, giriştiği mücadele ve verdiği 
büyük kavga bu özelliğinin ispatıdır diye düşünüyorum. O hiçbir zor şart altında pes etmeyen, 
inandığı değerlerden bir nokta kadar dahi taviz vermeyen ve cephenin en önünde kendi 
göğsünü milletine kalkan eden korkusuz bir liderdi.  
 
“Ben Atatürk’ün askeriyim” diyecek kadar bir Türkiye aşığı, Necip Fazıl’ın Sakarya şiirini 
ezbere okurken coşan, Yemen Türküsü’nü dinlerken gözyaşlarına hâkim olamayan bir duygu 
adamı idi.  
 
Onun kitabını yazmaya Bakü’de mezarı başında karar vermiştim. Kısmet bugünlereymiş.  
 
Kitabın bir biyografi çalışması olmasından kaçındım. Daha çok Elçibey’in iç dünyasını ve 
fikirlerini siz değerli okuyucuyla paylaşmaya özen gösterdim. Bundan amaç Elçibey’i 
tanımayan bir kimsenin kitabı bitirdiğinde Bey’in engin ruh derinliğinde hiç değilse bir kulaç 
atabilmesini sağlamaktır. 
 
Bu kitabın yazarı “yazmak” konusunda bir iddiaya sahip değildir. Onunla ilgili çok şey 
yazıldı çok şey söylendi. Elinizde ki kitabın bu yazılanların içinde en mütevazısi olduğu 
kanaatindeyim. Zira bu kitabın yazılış amacı bir ulusun adına Elçibey’e olan borcu ödemektir.  



 

www.turkalevi.com | www.elcibey.wordpress.com 2 

 
Bir kahraman gibi yaşadı ve bir kahraman gibi öldü. Birçok büyükte görülen “küçük 
davranışlardan” onda eser yoktu.  
 
22 Ağustos 2000 sabahı usulca sırtıma dokunarak beni uyandıran annemin gözündeki yaşlar 
ve titreyen ses tonuyla “Bey vefat etmiş” demesi hala aklımdadır. Naşının derhal savaştığı 
sistemin sahiplerine teslim edilmesi ona son borcumuzu ödemek için zaman bırakmamıştı. 
Buda yüreğimde taşıdığım en büyük yaradır desem mübalağa yapmış sayılmam herhalde. 
 
Hangi lider vardır ki sevenleri ona “Bey” diye hitap etsin. Ülkesinde “Bey” denildiğinde O 
anlaşılsın. Azerbaycan halkı ona en güzel ismi vermişti: “Bey!” 
 
Kâh Araz’ın kıyısında gözyaşı dökerek, kâh Savalan’ın Zirvesinde milleti için dua ederek,  
bizimle ağlayarak ve bizimle gülerek aramızda yaşadığından eminim. 
 
Tanrı Onu en sevdiği kullarının yanına koysun.  
 
Sevgim; Millete 
Vurgunluğum; Azatlığa ve adalete 
İtaatim; Hocalarıma 
Borcum; Dostlarıma ve meslektaşlarıma 
Nefretim; Yalancılar ve ikiyüzlülere 
                                   Elçibey 
 
 
ŞEVKET TALHA APUHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir Garip Çocuk… 
 
 
 
24 Haziran 1938 Yılında Azerbaycan’ın Keleki Köyü’nün Halil Yurdu Yaylasında Kadirkulu 
Beğ ve Mehrinisa Hanım’ın bir erkek evlatları dünya gelir. Aile fertleri bir isim üzerinde 
razılaşamazlar ve bebek kırk günden fazla isimsiz kalır. Köy halkının “Baba” diye 
adlandırdığı Mir Yahya Baba günler sonra ona Ebulfez adını koyar. Rus Emperyalizmi halkı 
haksız vergilerle boğar, ardı arkası gelmeyen idamlarla mazlum milletlere korku salarken 
şüphesiz Keleki’de doğan bu çocuğun bir gün kendisinden hesap soracağını ve günü 
geldiğinde kendisini yıkanlardan biri olacağından habersizdir. 
 
Elçibey’in çocukluğu ile ilgili kayda geçen hatıralardan en dikkat çekeni bebek yaşta iken 
kundağının altına bir yılanın yerleşmesi ve köyün aksakallılarının  “O yılana dokunmayın, o 
Ebulfez’i koruyor” diye aileye salık vermeleridir. İlerleyen yaşlarda da eliyle tutup eve 
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getirdiği yılanlara bakıp “Onları evlerinden ayrı koyma oğlum” diye nasihat veren annesinin 
isteği ile bulduğu yere bırakacaktır Ebulfez. 
 
 Onda vatan sevgisi ve millet şuuru çok küçük yaşlarda başlar. Daha ilkokul sıralarında 
hocalarına sorduğu sorularla dikkatleri üzerine çeker. Arkadaşları sokakta oyun oynarken 
bütün ısrarlara rağmen oyundan uzak durur ve zamanını kitap okumakla geçirir. Savunduğu 
ve arkadaşlarına anlattığı fikirleri onun harekete geçiş noktası, yola çıktığı yer olarak da kabul 
edilebilir: “Azerbaycan’ı Güneyde Farslar, Kuzeyde Ruslar paylaşmışlardır. Ve bugün 
Azerbaycan Türkleri esirlerdir” Artık arkadaşları onu Ebulfez diye değil ona lakap olarak 
taktıkları Millet ismiyle çağırmaktadırlar. Millet… 
 
Okul arkadaşı Şaban Rızayev onunla ilgili şunları anlatır: 
 
“Ben ve arkadaşlar bir arada oynardık. Ama Ebulfez aramıza katılmazdı. Onu aramıza katmak 
isterdik fakat bu arzumuz hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu zayıf çocuk yalnız okumakla 
ilgilenirdi. O ders haricinde de birçok kitap okuyor ve öğretmenlerle tartışmaya giriyor, kendi 
fikrini ispatlamaya çalışıyordu. Bazı öğretmenler onun bu hareketlerinden hoşlanmasalar da 
fikirlerini sonuna kadar savunurdu. Ebulfez daha sekizinci sınıftayken bize, Azerbaycan’ı 
ikiye böldüklerini, Azerbaycan halkına büyük haksızlıklar yapıldığını, Azerbaycan’ın birleşip 
bir devlet olması gerektiğini söylerdi. Ebulfez o zamanlar “Bu halkı biz gelecek nesiller 
birleştireceğiz” diyordu ve o zaman bu sözler bize masa gibi gelirdi” 
 
O daha çocuk yaşlarda bağımsızlığa iman etmişti ve bu imanın karşısında hiçbir imparatorluk 
ayakta kalamazdı.  
 
 
 
 
 
 
Tam inanmış bir adam 
 
 
Bir gün SSCB Tarihi Enstitüsünün müdürü Prof. Aslan Atakişiyev Elçibey’i odasına çağırır. 
Ve aralarında şu konuşma geçer: 
 

-          Seni hapse atacaklar biliyor musun? 
-          Biliyorum! 
-          Peki, neden böyle davranıyorsun? 
-          Milletim için! 
-          Büyük bir değirmen taşını kaldırabilir misin? 
-          Hayır! 
-          Peki, niye o taşın altına giriyorsun? Bu devlet ne haldedir bilmiyorsun. Biraz sessiz dur, 

derslerinle meşgul ol ben senin tutuklanmamanı sağlayacağım. Ancak bir şartla! 
-          Nedir bu şart? 
-          İki makale yaz. Birisi Sovyetleri övsün, diğeri Türkiye’yi kötülesin. 
-          Ben bu makaleleri yazabilecek kadar tarih bilgisine sahip değilim. 
-          O zaman ben bunları yazdırayım. Sen hiç karışma senin imzanla yayınlatalım. Ben 

merkeze bildireyim ki Ebulfez yanlış düşüncelerinden vazgeçti doğruyu gördü. Daha sonra 
da istediğin makamda istediğin kadar maaşla bir işe yerleşir rahata erersin. 
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-          Ben hiçbir zaman Türkiye’yi kötüleyen bir şey yazmam! 
-          Ebulfez, evladım üzerine yemin ediyorum ki seni çok seviyorum. Madem öyle sen kararını 

vermiş bulunuyorsun bundan sonra olacaklardan sorumlu olarak kendini gör ben yine de sana 
yardım etmeye çalışacağım.  
 
Elçibey’i durdurmak mümkün değildi. Araya bazen arkadaşları giriyor, bazen devlet organları 
ona para, ev, araba ve yüksek mevkilerde işler teklif ederek onu durmaya çalışıyorlardı ancak 
o davasına tam olarak inanmıştı ve bu yoldan dönmeye niyeti yoktu.   
 
Bir gün araya giren arkadaşlarının ısrarlarından usanır ve Azerbaycan İstihbarat Servisinin 
başında ki adamla görüşmeye razı olur. Bu kararı herkesi sevindirmiştir. Elçibey odaya girer 
girmez adama hangi milletten olduğunu sorar ve arada şu konuşma geçer: 
 

-          Sen hangi millettensin? 
-          Rus’um. 
-          Burası neresi? 
-          Burası Azerbaycan’dır. 
-          Öyleyse bu makamda bir Azerbaycanlı oturmalıdır. Rusya’ya defol. 

 
Gözü hiç bir şey görmemektedir. Komünist Partisinin ve Rus İstihbaratının bütün organları 
Elçibey’in ve kurduğu gizli teşkilatın peşine düşmüşlerdir ancak gizli teşkilatla ilgili çok az 
şeye ulaşabilmeleri onları Elçibey’in şahsı üzerinde yoğunlaşmaya zorlamıştır.  
 
Yine bir gün hakkında soruşturma yöneten istihbarat müdürü Elçibey’e şunları söyleyecektir: 
 
“Sen Yüzlerce talebeyi baştan çıkardın. Üniversite, çay bahçesi, yemekhane, cadde sokak 
demiyor Rus Milletinin ve Sovyet Devletinin aleyhinde konuşmalar yapıyorsun. Senin 
ideolojimizde yaptığın bu tahribatı Amerika milyon dolarlar harcasa yapamazdı. Senin 
peşinde onlarca adam var sen böyle tahribat yapıyorsun ki Amerika sınırlarımızdan içeri 
girsin. Sen sanıyor musun ki biz Azerbaycan’ın birleşmesini istemiyoruz. Ancak bunu yaparsa 
devlet yapacak! Sen kimsin ki meydana atılıp bu fikri savunuyorsun. Evin yok, paran yok, 
ailen yok, büyük vazifen yok! Üniversite Profesörlerinin hepsi seni bir kalemde sattılar. 
Korkudan elleri titredi kalem tutamadılar. Korkudan elleri titreyip kalem tutamayan adamların 
eline silah vereceksin sonra Büyük Azerbaycan’ı kuracaksın. Çok komik. Yalnız kendine 
kötülük etmiyorsun; Annene, kardeşlerine, akrabalarına da kötülük ediyorsun. Arkadaşlarına 
da kötülük ediyorsun. Hepiniz hapislerde çürüyeceksiniz” 
 
Bu ve bunun gibi konuşmalar ve devletin Elçibey’i tehditleri onun hayatının bir parçası 
olmuştu. Sürekli izleniyordu. Bir hatırasını şöyle anlatır: 
 
“Bir gün evden çıktım. Beni izleyen araba kapımın önünde duruyordu. Gittim şoförün yanına 
oturdum. Dedim ki beni merkeze götürür müsün? “Peki” dedi oturdum gittik. İnerken para 
vermek istedim. “Buda bizden olsun” dedi. Parayı koltuğa bıraktım ve indim. Bu izlenmek işi 
garip bir iştir. Bir zaman sonra izleyen ve izlenen arasında manevi bir bağ yaranıyor. Biri 
diğerini kaybetse içi bir tuhaf oluyor. İkisi de birbirine alışıyor” 
 
Burada üzerinde ısrarla durmamız gereken konu Elçibey’in uzun seneler hapis yatmayı hatta 
öldürülmeyi göze alarak mücadelesini sürdürmesidir. Sürekli DTK’ya çağrılması ve üç gün 
içinde bütün bildiklerini yazılı bir ifade şekline getirerek teslim olunmasının istenmesine 
alışmıştır. Ancak bu üç günlerin de elbet sonu gelecektir. Şöyle anlatmaktadır: “Sovyet 
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Ordusu, Çekoslovakya’ya girdiğinde Çek vatanseverlerinin bir müracaatını okumuştum. 
Orada bu gibi konulara asla konuşulmaması gerektiğini ve sadece sorulara cevap vermenin 
istihbaratın ne bilip ne bilmediğinin anlaşılmaması için yararlı olacağından bahsediyordu”  
 
İşte Elçibey’in mücadelesine karşı ilk taarruzlar böyle başlamıştır. Tek başına koca bir 
diktatörlükle mücadele ederken ne parası vardır ne bir evi ne de çok geniş imkânları. Bu 
inanmış hali kendisine büyük bir saygı duyulmasına yol açmıştır ve hapishaneye girene kadar 
kötü bir muamele ile karşılaşmamıştır. Aynı Çek Vatanseverlerinin müracaatlarında şöyle 
yazmaktadır: “Bu faaliyetleriniz ile ilgili 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılacaksınız” 
 
 
 
Hâkim karşısında bir yiğit 
 
 
 
 
20 Kasım 1974’te sabah 08.05’te Betsi Bağırova sokağında bulunan apartmanın 5. katındaki 
32 numaralı evin kapısı dövülür ve KGB evin altına üstüne getirir ve evde bulunan bazı 
yazılara el koyulur. Uğur Güler’in Elçibey isimli kitabında evde bulunan dokümanlar şöyle 
sıralanır: 
 
         1-Atsız’dan oğluna vasiyet 
         2-Birliğin üyelerine ilk söz adlı yazı 
         3-Azerbaycan’ın birleştirilmesi hakkında düşünceler adlı yazı 
         4-Yurdun azatlığı ne demek adlı yazı 
         5-Bir Atatürk resmi 
 
         Burada bir şeyi bilmemizde yarar vardır. Elçibey olayların buralara geleceğinden 
şüphesiz haberdardır. Kendisi daha önce defalarca uyarılmış daha önce de belirttiğimiz gibi 
Sovyetler’in lehine, Türkiye’nin aleyhine bir yazı yazması karşılığında kendisinin 
affedileceğini ve devlet idaresinde yüksek makamlara yüksek maaşlarla getirileceğini 
söylenmiştir. Elçibey tüm bunları reddeder.  
 
         “1974 Yılının 24 Kasımında ilk sorgusu yapılır. Suçlamalara karşı gelmez. Pişmanlık 
belirtmez ve hiçbir arkadaşının ismini vermez. Şöyle diyecektir: “Daha önce Sovyetlere karşı 
direnen Çek Milliyetçilerinin makalelerinde sorgularda nasıl cevaplar vermem gerektiğini 
okumuştum. KGB’de ki tanıdıkların bana yolladıkları haberlerle de bu okuduklarım 
örtüşüyordu. Ukrayna’da ki Milliyetçiler benimle aynı suçtan yargılanmış ve 6 yıldan 12 yıla 
kadar cezalar almışlardı. Bende 6 yıl kadar hapis yatarım diye düşündüm” 
 
           Mahkeme süreci oldukça ilginçtir. İlk savunma yapacağı gün annesinin de salonda 
olduğunu görür ve salondan çıkarılmasını ister. Mahkemelerde Elçibey aleyhine şahitlik 
yapması için öğrencilerden ve bir sıra insanlardan birçok yalancı şahide söz verilmektedir. Bir 
defasında bir çocuk “Ebulfez derslerde Sovyet hâkimiyetine karşı konuşurdu” diye söz alınca 
bir kız öğrencisi çocuğun üstüne yürümüş ve hâkim tarafından dışarıya çıkarılması 
emredildiğinde başındaki örtüsünü hâkime fırlatarak “Bunu erkekler taksın hâkim bey” 
diyerek dışarı çıkmıştır. Yine bir mahkeme günü bina önünde toplanan gençlere “Hocanızı 
dışarı çıkarak kadar paranız var mı? O kadar rüşveti nasıl vereceksiniz” diye sorup sataşan 
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polislere bir kız öğrencisi “Ben yeni nişanlandım işte nişan yüzüğüm. Bu yüzüğü veririm” 
demesiyle polisler oradan uzaklaşmışlardır. Bu olayı duyduğunda Elçibey çok etkilenir ve 
kendi deyimiyle yeniden doğar. Elçibey bir gün söz alarak şu şiiri okuyacaktır:  
 
“Her kimsenin var kimsesi 
 Men kimsenin yok kimsesi 
 Ey kimsesizler kimsesi 
 Men kimsenin ol kimsesi”  
 
Arka sıralardan bir feryat duyulur. Elçibey’in öğrencilerinden biri hıçkırıklara boğulmuştur. 
 
İşte bağımsızlık ruhu budur. Elçibey’in öğrencileri mukaddes saydıkları nişan yüzüğünü bile 
onun için vermeye hazırlardır. Elçibey’in okuduğu şiirden sonra hıçkırarak ağlayan öğrencisi 
Bey’in şahsında bir milletin bahtına ağlamaktadır. Zira orada yargılanan Elçibey değil Türk 
Milletidir. Bey bir milletin direnişinin sembolüdür ve işte o millet hâkim karşısındadır.  
 
Mahkemeye konu olan el yazmalarında ki düşüncelerinden bazı kesitleri burada vermeyi 
uygun görüyorum. İşte Elçibey’in tutuklanmasına ve hapis cezası almasına sebep olan 
düşünceleri: 
 
Birliğin üyelerine ilk söz adlı yazıdan: 
 
“Yurdun birlik, diriliş ve yükselişi uğrunda çarpışmaya her an hazır olan namuslu, 
cesaretli, siyasetçi erler, erenler, yiğitler. Birkaç parçaya ayrılmış, bölük-bölük olmuş 
yurdumuz, varlığı benliği çiğnenmiş elimiz, özünün sayılamayan, hesaplanamayan dili, 
ağzı, sözü ile yardıma çağırır. Baş alıp giden yüz yılların arkasınca sürünmek, yükselen 
dünyanın kuyruğunca yürümek, yurdumuza-elimize onun biz tek oğullarına ve 
kızlarına yakışmaz” 
 
Azerbaycan’ın birleştirilmesi üzerine düşünceler adlı yazıdan: 
 
“XVIII. Yüzyılda yurdumuz ağır siyasi ve içtimai durum içerisinde yuvarlanıyordu. 
Hanlıklara ve yarı müstakil hanlıklara bölündü. Bununla da beraber Azerbaycan 
halkının gelecekte meşakkat, azap, eziyet içinde tarihin tekerleri altında ezilmesinin 
yolları açıldı. 
 
Böylelikle halkımız Rus ve İran devletlerinin hücumuna birlikte karşı koyma gücünü, 
imkânını kaybetti. Neticede iki devlet arasında bölüşüldü.  
 
Bu, ortaokul çocuklarından, tahsilsiz ancak anlayışlı, dünya görüşlü aksakallara dek 
insanlarımızın hepsi için bir hakikattir ki, herhangi bir yurdun iki yere parçalanması, 
toplum için en ağır müstemleke durumunda yaşamaktan daha ağır, acınaklı ve 
dayanılmazdır. Bu bakımdan Azerbaycan halkı hangi durumda bulunursa bulunsun ilk 
önce birleşmek uğrunda mücadele etmelidir.  
 
Peki, halkımızın birleşmesi için hangi yollar var? 
 
Bilindiği gibi, bu zamana kadar birçok halklar ve milletler öz birliklerini silahlı 
mücadele yoluyla gerçekleştirmişlerdir. Bu yol ehemmiyetini az da olsa muhafaza 
etmektedir. Muasır dünyanın siyasi-içtimai durumu, gelişmiş uluslar arası kamuoyunun 
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gücü ve faaliyeti, insanların şuuru ve birbirini anlama seviyesi öyle bir hale geldi ki, sulh 
yolu ile birleşmek ön sıraya geçmiş, vasıtaya çevrilmiştir. Azerbaycan’ın birleşmesi için 
bu sonuncu yol eşi olmayan bir yoldur. Bunda Kore meselesi bizim için bir örnek 
olabilir. Azerbaycan’ın birleşmesi düzgün halledilirse bu XX. Asrın en büyük 
başarılarından biri olur. Beşer zekâsının doğru yolda inkişafı sayılır. Çünkü Asya, 
Avrupa ve Afrika’ya giden yolların kesiştiği Azerbaycan, yüz milyonlarla, milyarlarla 
beşer evladının rahatlığı, faaliyeti ve yaşayışında eşsiz yer tutacaktır. 
 
Peki, Azerbaycan’ın birliği nasıl sağlanabilir?  
 
Bunun için ilkin ve ağır vazife Azerbaycan halkının üzerine düşüyor. Azerbaycan halkı 
bütün gücü, varlığı, gayreti ve namusu ile kuzey-güney arasında alakalar kurulmasına 
çalışmalıdır. Azerbaycan’ın birliği meselesinde ikinci büyük vazife onun komşuları 
üzerine düşüyor. Bu onların vicdan, şeref, kardeşlik ve komşuluk borcudur. Üçüncü 
büyük vazife ise dünya kamuoyunun gelişmiş güçlerine, BM’nin üzerine düşüyor. Bu 
kuvvetler, düzgün, günün şartlarına uygun taleplerden doğan, beşeriyetin hayrına olan 
şerefli, hayırlı bir işin halline bigane bakamazlar ve bakamayacaklar” 
 
Yurdun azatlığı ne demektir? Adlı makalesinde ise şunları söylemektedir Elçibey: 
 
Bizim milli azatlığımızın kalesi, yurdumuzun birliği üzerine kurulmalıdır.  
 
Bunu nasıl kurabiliriz, yapabiliriz? Bunun için halkımız kendi geçmişine, geleceğine 
bugünkü anlayışıyla bakmamalı, onu yeni anlayışla araştırıp, yeni bakışla göz önüne 
almalıdır. 
 
Bizi yurdumuzun azatlığına götürecek yollar hangileridir? 
 
Yurdumuzu, milli sınırlarımızın içerisinde birleştirmeliyiz. 
 
Dünya üzerine dağılmış kendi vatandaşlarımızın yurtlarına dönmelerini sağlamalıyız.  
 
Yurttaşlarımızın her birine yakından alaka göstermeli, kardeş nazarıyla bakmalı ve 
haklarının elinden alınmasına yol vermemeliyiz” 
 
İşte bu fikirler tam 1 yıl 6 ay hapis cezası alacaklardır.  
 
 
 
KGB zindanlarında  
 
 
 
 
Elçibey 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Ve bunun 6 ayını KGB zindanlarında kalan 1 yılı ise 
taş ocaklarında geçirecektir. Elçibey’in narin, kibar, içli ve duygulu bir insan olduğun göz 
önünde bulundurursak onun için KGB zindanlarında hapis yatmak ne demekti daha iyi 
anlamış oluruz kanaatindeyim. 
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“Bana toplam bir yıl altı ay ceza verdiler, altı ayını KGB zindanlarında, bir yılını ise 
ocaklarında çalışarak geçirdim. Taş taşıma meselesine gelince bir kanun maddesi vardı. 
“Siyasi tutuklular ıslah emek kamplarında en ağrı işte çalıştırılmalıdır” Ben siyasi 
tutukluların fiziki işlerde çalıştırılmadıklarını zannederdim. Beni önce taş kesilen yere 
götürdüler. Yaşadığımız kamptan bir iki km. uzakta idi, oraya yürüyerek götürdüler. 
Etrafımızdaki askerler köpekleri üstümüze saldırtıyorlardı yol kenarına çıkmak 
mümkün değildi. Küçük bir itiraz da bulunsak başımızdan üstünden kurşun atıyorlardı. 
Çok büyük bir eziyet ve vahşilik içerisinde idik. Bir defasında köpeği üstümü saldırttılar 
bende onu ayağımla tepikledim. O an askerler tüfeklerini üstüme doğru çevirdiler sonra 
oradakiler beni müdafaa ettiler. Orada böyle şeyler olurdu. Günde 900-950 taşı 
vagonlara yüklememiz gerektiğini söylüyorlardı” 
 
Bir taşın ağırlığının ortalama 30 kg olduğunu düşünürsek Elçibey’in nasıl bir imtihanla karşı 
karşı olduğunu da görmüş oluruz. Ancak Allah yardımcısı olacaktır ve Sovyet Rusya’nın 
kanunlarından sonra bu seferde hapishanenin kanunları işleyecek ve hiçbir arkadaşını ele 
vermediği için mahkûmlar kendisine yardım edeceklerdir. 
 
Elçibey bu kampta Sovyet İstihbaratının bir de suikast girişimine maruz kalacak ancak son 
anda kurtulacaktır. 
 
 
 
Azerbaycan Halk Cephesi (AXC)  
 
 
Elçibey’in hayatı Türklükle ne kadar özdeşleşmişse Azerbaycan Halk Cephesi ile de o kadar 
bütünleşmiştir. Elçibey “Bizler Halk Cephesinde yetiştik” diyordu. Azerbaycan Halk Cephesi 
adı ve bu ismin temsil ettiği değerler Elçibey’i anlamak için muhakkak bilinmelidir. Bir 
bakıma Halk Cephesinin tarihi Elçibey’in tarihi demektir. İkisi birbirlerinde ayrılamazlar. Bu 
bakımdan Azerbaycan Halk Cephesini incelemenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. 
 
“Önce ilmi bir birlik oluşturmalıyız dedik. Genç âlimler, araştırmacılar ilmi konuları 
müzakere ediyorlardı. Elbette bunun arkasında siyasi yön de vardı. Sonra Çamlıbel 
birliğini teşkil ettik, bu birlik Azerbaycan Tarihi ve Edebiyatı ile meşgul oluyordu. O 
zamanlar siyaset meydanında Karabağ meselesi belirdi. Hepimiz tarihi ve edebiyatı bir 
kenara bırakıp siyasetle meşgul olmaya başladık” 
 
Çamlıbel birliği Elçibey’in attığı teşkilatlanma adımlarının ilki sayılabilir. Bunun ardından 26 
Ekim 1988’de Elçibey tarafından kurulan “Varlık Cemiyeti” gelir. Ancak bu birlikler halkın 
isteklerini karşılamaz. Daha büyük ve kapsayıcı bir birlik kurulmasının zamanı gelmiştir. 
Elçibey bu konuyla ilgili “İlan etmekle Halk Cephesi kurulmaz, değişik kesimlerden 
insanlardan birleşip cepheyi kurmalıdır” diyecektir.  
 
Nihayet 1989’un Şubat ayında Varlık cemiyeti üyelerinden 10 kişi bir araya getirilerek zor 
koşullarda Azerbaycan Halk Cephesi kurulur.  
 
Bu hareket daha sonradan engellenemez bir fırtınaya dönecek ve Azerbaycan’a bağımsızlığını 
kazandıracaktır. Cephenin kurulmasıyla ilk afişlerde Bakü sokaklarında görülmeye 
başlamıştır: 
 



 

www.turkalevi.com | www.elcibey.wordpress.com 9 

“Vatandaş! 
Günlük mitinglerin neticesinde AHC (AXC) kuruluyor. 
Cephenin programı gazetelerde yayınlanacak. 
Devlet idarelerinde, okullarda ve başka yerler de temsilcilikler oluşturulacaktır, başvurun!” 
 
 
Bir dönüm noktası 
 
 
Elçibey’in hayatında ki dönüm noktalarından birine gelinmiştir. AHC’nin üyesi olduğum 
devri ben, hayatımın en güzel ve manalı parçası kabul ediyorum” diyen Elçibey AHC’nin 
başkanı seçilecektir.  
 
16 Temmuz 1989 günü yapılan AHC’nin 1. Kurultayına 196 delege katılır. Ve Elçibey bu 
kutsal hareketin lideri seçilir. Gerek kendi hayatının gerekse Azerbaycan’ın bağımsızlığına 
giden yolda Azerbaycan halkının en önemli günlerinden biri olan 16 Temmuz günü 
Elçibey’in yaptığı konuşmanın ana hatlarını bağımsızlık öncesi devrin şartlarının daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacağını düşündüğümden sizinle paylaşmanın yararlı olacağına 
inanıyorum: 
 
“… Millet bambaşka şeyler talep ediyor; Çağdaşlık, demokrasi vs. Çağdaş devre uygun 
olarak çağdaş millet doğmalıdır ve doğuyor. Bunun doğmasından korkuyorlar. O millet 
ki yine diyorum onun kökünde Türklük vardır. Kırk beş milyonluk Azerbaycan Türk 
Milleti doğuyor. Kürtler de, Talışlar da hepsi buna razıdır. Meselelere buradan 
yaklaşmak lazımdır. Yoksa hiçbir şeyi doğru değerlendiremeyeceğiz. Meselenin kökünü 
aramak lazımdır. Ormanda kurt uluyorsa, artık orada olan ayı kendi yerini 
aramalıdır… 
 
… Gerçekten de Karabağ’da üç-beş Ermeni bize karşı kışkırtıldı. Amaçları 
Ermenistan’la Karabağ’ı birleştirmektir. Sovyetler çıkardığı karışıklık ile bütün halkı 
kendine karşı ayağa kaldırdı. Sonradan ne kadar çabaladıysa da halkı esir edemedi. 
Çünkü halk bağımsızlık istiyordu. Meydanlara çıkan halk artık Tebriz, Derbent diyerek 
birleşmek istiyordu. Türkçülük savaşı başladı… 
 
… Biz, köle halkların kendilerini müdafaa etmek için neler yaptıklarını öğreniyorduk. 
İlk olarak Halk Cephesi üzerinde durduk. Niçin bu ismi seçtik? Çünkü halk iki sahada 
mücadele vermelidir. Yeri geldiği zaman siyasete el atmalı, yeri geldiğinde de silahla 
vuruşmalıdır. Bu süreci ekser halklar geçti. Şahsen benim için karakteristik olarak 
Çekoslovakya’nın halk cephesi ve Hindistan’ın milli kongresi çok ilginç idi. Biz tarihe 
müracaat ediyorduk ki sonradan Amerika’yı keşfediyorsun demesinler. Biz Azerbaycan 
Halk Cephesini kurarken Avrupa ile Asya’nın, Batı ile Doğu medeniyetinin siyasi 
sisteminin sentezini aldık. Halk cepheleri, milletin en ağır günlerinde ortaya çıkar…”  
 
 
İşte Elçibey bu tarihi günde bunları söylüyordu. 
 
 
 
Elçibey’in- Halk Cephesinin programı 
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Evet, Elçibey’in hayatı Halk Cephesi ile bütünleşmişti ve Elçibey’in çocuk yaşlardan 
başladığı mücadelesi Halk Cephesinde anlam kazanmış ve Elçibey fikirlerini Halk Cephesi ile 
hayata geçirme şansını bulmuştu. “Ben aile gibi küçük işlerle meşgul olamam” diyen ve bütün 
mesaisini milletine adayan adam Halk Cephesinin programında fikirlerini şu şekilde 
özetleyecektir: 
 
a-Bağımsızlık meselesi: 
 
“AHC’nin esas maksadı müstakil, vahit, demokratik Azerbaycan devletini kurmaktır. Halk, 
egemenlik haklarına esaslanarak kendini devletini kurmalı ve onu kendine tabi etmelidir. 
 
Bağımsız Azerbaycan devletinde çok partili sistem, serbest siyasi faaliyet, halkın kendi 
iradesini rahatça ifade edebilmesi, bütün gelişmiş devletlerde tatbik olunan serbest piyasa 
ekonomisi, şahsi mülkiyet hakkı temin olunmalıdır. Ülkenin toprak bütünlüğünün 
dokunulmazlığının ve her bir vatandaşın güvenliğinin sağlanmasının teminatı olan 
Azerbaycan Milli Ordusu kurulmalıdır.  
 
Ülkedeki demokratik güçlerin karşısında duran iki çetin vazifeyi söylemek istiyorum: 
Demokratik güçlerin birleşmesi ve teşkilatlanması. Bütün diğer vazifelerin yerine getirilip 
getirilemeyeceği, demokratik güçlerin bu iki görevin üstesinden gelmesine bağlıdır. 
 
İstiklale demokratik yolla gitmeliyiz. Bizim hareketimiz demokratik harekettir. Mukaddes 
gaye olan “Milli Azatlık” diktatörlük ile elde edilmemelidir. Milli azatlık fikrini bütün halk 
benimsemelidir. Zengin-fakir, dindar-dinsiz, birleşip milleti ezen güçlere karşı bir yumruk 
haline dönüşmelidir. Bu herkesin isteğin sonra aşkına daha sonra mesleğine dönüşmelidir. 
Bütün halka bu mesleği aşılamanın en doğru yolu demokratik yoldur. 
 
Kurtulalım derken halkın kırılmasını istemiyoruz. Halkın yarısını kırarak halkı 
kurtaramazsınız. Bizim kitabımızda şiddet yoktur. Biz diyoruz ki, ne kurarsak adaletle 
kuralım. Çünkü zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Yolumuz uzun olsun ama kansız, 
zulümsüz olsun. 
 
Yalnız toprak bütünlüğümüze ve sınırlarımızın dokunulmazlığına nail olduğumuz takdirde 
Azerbaycan’ımız da azat, demokratik cemiyet kurulması mümkündür. Azerbaycan’ın birleşip 
müstakil olması, Güney Kafkas’ta emperyalizmin dayaklarının dağılması demektir” 
 
 
b-Dağlık Karabağ meselesi 
 
“Azerbaycan halkını en çok kaygılandıran problemlerden biri, sınırlarda ve Dağlık 
Karabağ’da ki vaziyettir. Karabağ meselesi Rusya’nın elinde Azerbaycan Demokratik 
Harekâtına karşı istifade olunan en elverişli vasıtadır. Gerçek şudur ki, Azerbaycan Halk 
Harekâtına Dağlık Karabağ hadiseleri darbe vurmuştur. Evvelce sistemli olmayan bu halk 
harekâtı tedricen demokratik halk harekâtına çevrilmiştir. Lakin Karabağ problemini ne 
Moskova ne de yerli yöneticiler halletmek istemiyorlar çünkü bu meselenin halledilmesi, 
Azerbaycan’da komünist rejimin dağılma sürecini hızlandırabilir. Karabağ hadiseleri 
başladığı zamandan beri bu meseleye Azerbaycan Komünist Partisinin münasebeti ile 
Moskova’nın münasebeti arasında bir fark olmadığı bilinen bir gerçektir. 
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Karabağ hadiseleri Moskova’nın elinde Azerbaycan’da ki vaziyeti kontrol altında tutmaya, 
demokratik harekâta darbe vurmaya, hareketin liderlerini hapishanelerde çürütmeye ve 
Moskova için daha elverişli güçleri süngüler üstünde hâkimiyete getirmeye imkân verir. 
 
Bugün Karabağ’da yine milletimizin kanı dökülüyor, insanlarımızı öldürüyorlar, yakıyorlar, 
esir ediyorlar. Onun için de bu meselenin halli geciktirilmemelidir. Karabağ meselesi 
geleceğimiz için de büyük tehlike kaynağı olabilir. 
 
Halk Cephesinde hususi olarak Karabağ ve sınır meseleleriyle meşgul olan şube kurulmuş ve 
muavinlerden birine yalnız bu mesele ile ilgilenmesi emredilmiştir. AHC, Azerbaycan halkı 
adına bildiriyor ki, Karabağ’ın geleceğini ancak Azerbaycan halkı tayin edecektir, ona hiç 
kimse el uzatamaz, o bizimdir” 
 
 
c-Güney Azerbaycan melesi 
 
“Azerbaycan’ın müstakilliği ile alakalı sık sık konuşuyoruz. Bunun için de bizim sadece 
Kuzey Azerbaycan konusunda düşündüğümüzü ve Güney Azerbaycan sorununu 
unuttuğumuzu ileri sürüyorlar. Siyasette realist olmak lazımdır. Tarihe baksak görürüz ki, 
güneyde başlayan bütün hareketler Kuzey Azerbaycan vasıtasıyla ile yatırıldı. Bu sebepten 
Azerbaycan’ın kuzeyinde bağımsız bir devlet kurulmayınca Güney Azerbaycan azat 
olmayacak. İki güçlü emperyalist devlete karşı birlikte mücadele etme imkânı tabii ki bize 
verilmeyecek, hem de biz birlikte hareket etmeye hazır değiliz. Bu her şeyden evvel milli 
şuurlanma süreci ile alakalıdır. Milli şuurlanma güneyde hayli aşağı seviyededir. Otuz 
milyonluk halkın ana dilinde tahsil alma hakkı yoktur. “İslami Birlik” adı altında milli birlik 
ezilmektedir. Kendi haklarını talep eden güneyli kardeşlerimiz ülkeden çıkarılıyor, ceplerine 
uyuşturucu atılarak ve başka entrikalarla idam cezasına mahkûm ediliyorlar. 
 
İlginçtir ki Farslar, Türklere karşı yeri geldiği zaman Ruslarla, yeri geldiği zaman da 
Ermenilerle birleşiyorlar. Eğer Ermeniler, Rafsancani’nin posterleriyle birlikte Tahran’da 
miting yapıp açık şekilde “Türklere ölüm!” diye bağırıyorlarsa, bazı İranperestlerin İran 
modeli diye bize yaptıkları tebligatı anlamak zor değil. İran’ın bugün en çok korktuğu şey 
kuzeyden gelen Türkçülük fikridir. Takındığı anti Azerbaycan siyaseti ile İran emperyalizmi 
Rus emperyalizmi ile birleşir. Rus imparatorluğu artık parçalanıyor, İran’da ise mollaların 
hâkimiyetinin temelleri sarsılıyor. Yakın bir gelecekte batı, İran’ı da demokratik değişiklikler 
yapmaya mecbur edecek. Demokrasi ile emperyalist siyaset birbirine zıttır. İran 
emperyalizmini demokrasi mahvedecek, bu ise Azerbaycan’ın müstakilliği ve birliği için 
gerçek perspektifler açar. Bugün dünyada parçalanmış halkların ve ülkelerin birleşme süreci 
devam etmektedir. 
 
Kuzey Azerbaycan müstakil olduktan sonra Azerbaycan’ın birleşme meselesine uluslara arası 
teşkilatların dikkati mutlaka çekilecektir. Azerbaycan’ın birliği geleceğimizin başlıca 
meselesidir.”  
 
 
 
d-Türkçülük meselesi 
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“Bugün Azerbaycan’da Türkler, nüfusun yüzde 80’ini teşkil ediyor. Tabii ki Azerbaycan’ın 
devlet siyaseti Türkçülük istikametinde kurulmalıdır. Bu herhangi bir halkın ve etnik grubun 
menfaatlerine zıddiyet teşkil etmiyor ve etmemelidir. Türklerle bu topraklarda yaşayan 
azınlıklar arasında büyük ihtilaflar hiçbir zaman olmadı ve olmamalıdır. 
 
Bazen bizim ileri sürdüğümüz Türkçülük siyasetini eleştirenler bundan maksatları için istifade 
etmeye çalışıyorlar. Bunun anlaşılması lazımdır. Azerbaycan millet adı değildir. Burada 
Türkler, Talışlar, Tatlar, Lezgiler, Kürtler, İngiloylar yaşıyorlar. Eğer biz Türkçülük hakkında 
konuşuyorsak bunu başka halklar niye kötü ve zararlı kabul etmelidir? 
 
Milli şuurlanma olmadan Azerbaycan’ın müstakilliği, geleceği karanlıktır. Türk Türklüğünü, 
Talış talışlığını anlamalıdır. Hepimiz emin olmalıyız ki Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve 
halkların serbest gelişimi, bizim vatandaş birliğimize bağlıdır. 
 
 
 
e-Dine dair 
 
 
“İslam Dini, Azerbaycan maneviyatının ayrılmaz parçasıdır. Biz İslam’ı siyasi rejim olarak 
değil, milletimizin manevi zenginliği, yükseliş vasıtası gibi kabul ediyoruz. İslam, 
Azerbaycan topraklarında yaşayan halkların ekseriyetini birleştirmektedir. İnsan haklarının 
dokunulmazlığı prensibinden hareket ederek diğer dinlere münasebetimizi belirliyoruz; 
Vicdan ve din özgürlüğü! AHC, bütün dinlere saygıyla yanaşır, o her türlü dini ayrımcılığa 
hususen de İslam dininde tarikat, mezhep ayrımcılığına karşıdır. AHC’nin nizamnamesine 
esasen din farkı gözetmeksizin bütün Azerbaycan vatandaşları AHC’ye üye olabilirler. Halk 
cephesi vatandaşların dini kurumlarını oluşturmalarına her türlü yardımı yapmayı kendisine 
borç bilir. 
 
İslam dini sıradan bir din değil, ilmi, ahlakı, siyaseti, hukuku, mantığı ve felsefeyi kendinde 
birleştiren büyük bir kurumdur. Dünya halkları bu kurumdan ne kadar çok istifade ederlerse 
bir o kadar hayır görürler. Dinin en büyük gücü burasındadır ki, insan Allah’a samimi yürekle 
inanırsa, kendi içinde çok büyük güç hisseder ve gerçekleştirmek istediği maksadına nail 
olabilir. İslam medeniyetini ve milli şuurumuzu tekrar kazansak biz o zaman yeni insan 
olacağız! 
 
İslam dini yüksek akıl ve yüksek anlayış talep eder. Deli Petro: “Doğu’da hâkimiyetimizin 
zaferi için muhtelif vasıtalardan istifade edin, hatta para harcamak gerekse bile suni-şii 
meselesini kışkırtın” demiştir. Bazen İslam’ı bilmeyenler Suni-Şii meselesinden çok 
bahsederler ve yazılar yazarlar. Bazı cemiyetler ve devletler ise mezhepçiliği katı bir 
düşmanlığa çevirmişlerdir bu İslam’a ihanettir! 
 
 
 
f-Demokrasiye dair 
 
 
“Eğer demokrasi ilerlemeyecekse bu dünyada hiçbir kazanamayacağız, biz kazandıklarımızı 
da hisse hisse yitireceğiz. Yani demokrasinin esas yolu budur. O birinci şart olarak insanlık 
meselesini halleder ve haletliğine göre de bütün meseleleri, kanunları insanlık çerçevesinde 



 

www.turkalevi.com | www.elcibey.wordpress.com 13 

halletmeye ve insanları manevi yüceliğe çıkarmaya imkân verir. Nerde demokrasi varsa orada 
insanlık vardır, eğer yoksa insanlık da olmuyor. Amerika’da, Fransa’da yapılan araştırmalara 
göre demokratik harekette Azerbaycan, Sovyet ülkeleri içinde ön sıraya geçmiştir. Bizim 
mücadelemiz demokrasi ve milli bütünlük mücadelesidir. Bizi bu mücadeleden yıldırmaya 
çalışanlara imkân vermeyeceğiz.  
 
Gorbaçov, kuponla yukarıdan verilen demokrasiyle halkın aldatılamayacağını anlamıyor. 
Rusya aynı Rusya’dır. Bir ellerinde barış güvercini Hıristiyan dünyasına, Avrupa’ya 
demokratik görünüyorlar,  bir ellerinde kılıç doğuyu, Müslümanları, Türkleri eziyorlar. Onun 
için de Mesket Türkleri ile Özbekleri, Özbeklerle Kırgızları birbirlerine karşı kışkırtıyorlar. 
Burada Türkiye ve İran hayli dikkat etmelidir, çünkü onlar da bu siyasetin kurbanları 
olabilirler. 
 
Rus emperyalizmi her şeyi askeriyenin üstüne kurar. O, asker-polis imparatorluğudur. Böyle 
bir imparatorluk savaşla yıkılmaz, aksine savaş ile biz onu diriltiriz. Biz onunla silahlı 
mücadeleye girsek o büyür. Asker devletini ancak demokrasi ile yıkmak mümkündür. Onun 
yolu budur başka da yolu yoktur. Bu devletin muharebe yapmasına zemin oluşturulmazsa o 
kendi kendine mahvolacaktır, çünkü o muharebe içindir.  
 
Sovyetlerin demokrasiye karşı hiçbir etkili silahı yoktur. Ben bir şeye inanıyorum, dünya 
demokratik hareketi öyle güçlüdür ki, onun önü zorla kesilemez, o mutlaka galip gelecektir. 
Sadece bizim bir çetinliğimiz var; Dünya demokratik harekâtının neresindeyiz ve biz hangi 
çizgiye kadar ne şekilde gitmeliyiz. Olabilir ki bazı şeylerde hayat yapıyoruz, olabilir ki 
manevra kabiliyetimiz zayıftır. 
 
 
 Bizim bir yolumuz var oda demokrasidir. Tarih gösteriyor ki dünyayı yaşatacak tek bir şey 
var o da hak ve adalettir. Bizde, demokratik hareketle, milli bağımsızlık hareketi birleşmiştir. 
Ona göre de biz eziyet çekiyoruz. Her milletin arzusu müstakillik elde etmek, kendi devletini 
kurmaktır. Azerbaycan halkı da bu cihetten istisna değildir. Bizim yolumuzun esası 1918 
yılında belirlendi. Bu yol Azerbaycan devletçiliğinin yoludur. Bugün bu yolda gitmek şerefi 
de bize, Azerbaycan demokratik güçlerine nasip olmuştur. 
 
Kesin bir şekilde söyleyebiliriz ki, Azerbaycan’da başlayan demokratik harekât, mücadele 
ortamının zorluğuna bakmayarak, dünya demokratik harekâtının bir hissesidir. Dünya 
ülkelerinin Azerbaycan’a bakışı ile, Azerbaycan’ın dünyada giden süreçlere bakışı arasında 
uygunluk var ve biz çalışmalıyız ki, bu iki tarafta için faydalı olsun.” 
 
 
 
 
 
 
Kendini milletine adayan adam 
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Halk Cephesinin ve Elçibey’in kararlı tutumu sonuç vermeye başlamış “20 Yanvar” gibi 
facialarla atlatılmış ve sonuçta Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Muttalibov istifa etmiş ve ülkede 
yeniden cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması kararı alınmıştır. Bu karardan sonra 
Parlamento kürsüsünden şunları söyleyecektir: 
 
“Vatanın ve milletin bu zor günlerinde seçimlere gitmemeliyiz. Cumhurbaşkanını 
seçmeye acele ediyorsunuz, üç ay sonra seçeceğiniz cumhurbaşkanını bir yıl sonra 
indireceksiniz. Çünkü Azerbaycan’da demokratik seçimlerin yapılabilmesi için müsait 
bir ortam oluşmamıştır. Şimdi kim cumhurbaşkanı seçilse alkışlayacaksınız. Önceki 
cumhurbaşkanı iki ay önce bu kürsüden konuşurken, burada oturanlar onun 
dediklerini başlarıyla tasdikliyorlardı. O, iktidardan indirilirken de başlarıyla 
tasdiklediler. Bu şekilde devlet kurulamaz” 
 
Bu konuşmayı yapmıştır ancak başka çare kalmadığından Cumhurbaşkanlığına aday olmaktan 
da kaçmamıştır. Yıllar önce milleti için hapislerde yatan, taş ocaklarında taş kırarak cezasını 
çeken Elçibey bu defa milleti için ateşten gömleği üzerine giymiş ve Cumhurbaşkanlığına 
aday olmuştur. 
 
7 Haziran 1992’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 59,4 nü alarak Cumhurbaşkanlığına 
seçilir. 16 Haziran 1992 tarihinde ant içme merasiminde şu konuşmayı yapacaktır:  
 
“Şimdi Azerbaycan çok ağır günler yaşıyor. Karabağ’da Ermenilerle mücadele ediliyor 
ve topraklarımızın bir kısmı işgal altındadır. Ekonomimiz buhran içerisindedir. Nizam 
intizamdan eser yok. Yüksek ihtisaslı kadrolar yeterli olmadığından büyük sıkıntı 
çekiliyor. Kanunsuzluk başını almış gidiyor. Bazı ülkelerin faaliyetleriyle ülkemize 
zarar verilmektedir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Azerbaycan’da ki siyasi çekişmeler 
halkı parçalamaktadır. Açık söylemek gerekirse biz uçurumun kenarındayız” 
 
 
O hep uçurumun kenarında yaşadı. Ayağında kelepçe taş ocaklarında taş kırarken de, 
Cumhurbaşkanlığı sarayında oturup ülkeyi yönetirken de. Kader… Bazı insanlar uçurumun 
kenarında doğup orada yaşayıp o uçurumun kenarında can veriyorlar.  
 
 
 
 
 
 
Yüksek karakterli Türk 
 
 
Elçibey iktidarının önde gelen muhaliflerinden Zerdüşt Alizade “İktidar seçimlere hile 
karışmasına izin vermeyecek” diyordu. Elçibey’e karşı keskin çıkışlarıyla tanınan Zerdüşt 
Alizade’nin bu sözleri onun kişiliğinin bir aynasıdır. Herkesin elinden ve dilinden emin 
olduğu adam!  
 
Üniversite yıllarında sokakta yürürken bir kıza laf atıldığını görse çelimsiz vücuduna 
bakmadan koşarak kavgaya girmesi ve “Ben milletimin kızına, yarının Türk anasına dil 
uzattırmam” diyerek uzaktan bakan arkadaşlarına kızması da kişiliğinin tespiti ile ilgili önemli 
bir hatıradır. 
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“Beş yıl üniversite talebesi oldum bu beş yılda sırtım ne palto gördü ne de plaş” diyordu. Bu 
şartlar altında dahi Sovyet İmparatorluğunun kendisine sunduğu imkânları elinin tersiyle 
itecek kadar karakter abidesidir o. 
 
Yine Elçibey hapse giden süreçte hiçbir arkadaşının adını vermemiş ve savcılığın yaptığı 
bütün suçlamaları üzerine alarak arkadaşlarının dışarıda kalmasını sağlamıştır. Kendisine 
yapılan birçok suikast girişiminin ardından kimlerin olduğunu bilmesine rağmen bu suikast 
girişimlerinin üzerine gitmemiştir çünkü birlik ve beraberliği kendi canından daha değerli 
görecek kadar milletine düşkündür Elçibey.  
 
 Şüphesiz istese idi Cumhurbaşkanlığını bırakıp Keleki’ye de dönmeyebilir ve Bakü’de iç 
isyanlarla mücadele edebilirdi. Ancak o ülkenin bunca sorunu varken birde içeride kan 
dökülmesin düşüncesiyle cumhurbaşkanlığını bırakıp memleketine geri dönmüştür. O 
makamlara sevgi beslemeyecek kadar karakterliydi. Onun için dünyada en büyük makam 
Türk olmaktır. Bir duasında şöyle diyordu: “Ulu Tanrı sen benden Türklüğümü esirgeme” 
 
Bunun yanı sıra Tarih bir siyasetçinin onun kadar aleyhinde çıkan haberlere “Bağımsız basın 
gelişiyor” diyerek sevindiğini kaydetmemiştir. Ayakları üzerinde durmakta zorlanırken, 
ülkenin her yanı karışmışken o aleyhinde çıkan haberlere sevinecek kadar demokrat bir 
kişiliğe sahipti. Bütün dünyevi sıfatlardan arınmıştı ve “Türk” sıfatıyla oldukça mutluydu… 
 
 
 
 
Elçibey olmasaydı? 
 
 
 
 O’nun Türk Tarihi ve son dönem dünya tarihindeki önemini anlayabilmek için sanırım en 
uygun soru ya Elçibey olmasaydı olacaktır.  
 
Elçibey’in bir Türk Milliyetçisi ve Türkiye aşığı olması Azerbaycan’da ki halk hareketinin ve 
bağımsızlık mücadelesinin “Türk” kimliği etrafında şekillenmesine yol açmıştır. Bu sayede 
Sovyetler Birliği içinde ki esir Türk Devletinde de milli uyanış başlamış ve Azerbaycan’da ki 
Türkçü akım diğer Türk Devletlerine örnek olmuştur.  
 
Eğer Elçibey olmasaydı Azerbaycan’ın bağımsızlığı yıllar sonraya ertelenebilir ve 
Sovyetler’in dağılması oldukça gecikebilir veya Azerbaycan kendisini Güney Azerbaycan’la 
birlikte İran sınırları içerisinde bulabilirdi. Zira Azerbaycan bağımsızlık hareketi Sovyetlere 
karşı bir “İslamcı-Şii” harekete dönüşebilir ve bu durumda Rusya’yla beraber Türkiye’ye de 
uzak bir Bağımsız Azerbaycan kurulmuş olurdu.  
 
Bu durumda Atatürk’ün öldüğü yıl olan 1938’de dünyaya gözlerini açan Elçibey’in Allah’ın 
Türk Milletine gönderdiği özel insanlardan biri olduğu gerçeği kendini gösterecektir. Bu ilk 
bakışta hayalî-mistik bir inanç gibi görünebilir ancak yıllar boyu Rus esaretinde yaşayan bir 
ülkenin bağımsız olduktan sonra yüzünü Türkiye’ye ve Anadolu Türklerine dönmesi, 
anayasada dilinin Türkçe olarak tasdik edilmesi, Anıtkabir defterine “Sizin askeriniz Ebulfez 
Elçibey” yazan bir cumhurbaşkanına kavuşmasının ne demek olduğu düşünülürse onun 
gerçekten özel bir insan olduğu sonucu ortaya çıkacaktır.  
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Türkiye’nin yanı sıra dünya devletleri için de “Ya Elçibey olmasaydı?” sorusu çok geçerli bir 
sorudur. İngiltere Dış İşleri Bakanı Margeret Teatcher onun için: “Kafkasların en büyük 
demokratı” diyordu. Buda Batı’lı güçlerin Elçibey’i Kafkaslar için örnek bir model olarak 
gördüğünün kanıtıdır. Elçibey’in demokrat kişiliği dağılan ve dağılırken dünyayı toza dumana 
boğan bir imparatorluğun külleri altından bir güneş gibi ışımıştı. Amerika’nın Bakü Büyük 
Elçisi kendisine Rus askerlerini Bakü’den çıkarmaya çalışmanın çok riskli olduğunu ve bu 
konuda kendisini riske atmaması gerektiğini söylediğinde Elçibey’in cevabı şu şekilde 
olmuştu: “Konunun çok büyük bir sorun olduğunu biliyorum, o yüzden bu konuyu çözmeye 
çalışıyorum” Büyük Elçi şaşkın şaşkın Elçibey’in yüzüne bakarak “Madem büyük bir sorun 
olduğunu biliyorsunuz o zaman neden uğraşıyorsunuz” dediğinde Elçibey ona “Bu büyük 
sorunu benden başka kimse çözemez de o yüzden” diyecektir. 
 
Amerika gibi dev güçlerin bile gözünü korkutan büyük bir sorunu bir damla bile kan 
akıtmadan çözecek ve Rus askerlerini Azerbaycan’dan çıkaracaktır. Ya Elçibey olmasaydı? 
 
 
 
 
 
 
“Sessiz Gerilla” 
 
 
 
Ertuğrul Özkök 1990 yılında onu ilk defa görüşüyle ilgili şunları yazacaktır: 
 
“Biz yabancı gazetecilerle birlikte Bakü’ye gitmiştik. Rusların Bakü’ye girişinden az 
sonraydı. Halk Cephesi adı bir efsane gibi her yere yayılmıştı. Şimdi neresi olduğunu tam 
hatırlayamadığım bir salonda bize Azerbaycan’da ve özellikle Bakü’de olanlar hakkında bilgi 
veriliyordu. Toplantının ortalarına doğru gözüm bir ara yan tarafta bizi dinleyen uzun boylu, 
ince, batık gözlü birine takıldı. Toplantının başlarında orada yoktu. Sakin, sessiz bir gerilla 
gibi salona girmişti. Kim olduğunu bilmediğim bu uzun boylu adamın kimliğini biraz sonra 
öğrenecektim.  
 
Toplantı bitmek üzereydi, o ana kadar konuşulanları sessizce dinleyen adam birden öne çıktı 
ve kendisini tanıttı. Gelen adam Azerbaycan Halk Cephesi’nin efsanevi lideri Elçibey’di. 
Elçibey’i ilk defa orada gördüm. Salondaki bütün gazeteciler şaşırıp kalmıştık. Mesleki açıdan 
hiç beklemediğimiz bir sürprizle karşılaşmıştık. O ana kadar bütün konuşulanlar hep Rusçaydı 
o ise Türkçe konuşmuştu. Yüzünde yorgun bir ifade vardı. O yıllarda Azerbaycan Dış İşleri 
Bakanlığı hala Rusların kontrolünde olduğu için salonda sanki tufan kopmuştu” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir aşk hikâyesi 
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Onun en büyük aşkı birleşmiş Azerbaycan ve bu aşkın belki de en çok can yakan safhası 
İran’ın elinde ki Tebriz’di. 
 
Elçibey’in Tebriz’e duyduğu sevgi ve bağlılık yer yüzünde görülmüş şey değildir desek 
abartmış olmayız kanasındayım. Bu bağlılığının devletin başını belaya sokacağından ve 
Azerbaycan’ı İran’la karşı karşıya getirmesinden korkan bazı çevreler onu eleştirdiğinde şöyle 
diyecektir:  
 
“İran’da yani Güney Azerbaycan’da tam 30 milyon Türk yaşıyor. Bunlar bulundukları 
yerde Azerbaycan için bir harekete kalkışsalar o gün Karabağ sorunu çözülür ve 
topraklarımızı Ermenilerden geri alırız. Bu hareket sayesinde İran kendi içine kapanır 
ve Ermenistan’a destek olamaz” 
 
Diğer bir konuşmasında ise Güney Azerbaycan’la ilgili şunları söyleyecekti: 
 
“Ben Güney Azerbaycan faciasını 8 yaşımda gördüm ve duydum. O zamanlar hangi 
tarihte yaşadığımızı bilmiyordum. Sonralar bildim ki 1946 senesidir. Gece yarısı Aras 
nehrini geçip (Allah bilir kaçı bu ırmakta boğulmuştu) Kuzey’e gelen fedailer, erkekler, 
kadınlar, kızlar bizim köye gelirdiler. Kapımız dövülürdü, açardık. Bin musibet çekmiş 
insanlar… Bir iki gün geçmeden hükümetin adamları gelip onları götürürdüler. Ben 
anama sorardım ki bu adamlar kimdir? Bu insanlar neden ağlıyor? Bu çocuğun 
babasını kim öldürmüş? Bu adamın elbiseleri niye kanlıdır? Aklımda bu sorular daha 
çok kaldı. Anamda talihsizdiler, muharebeye girdik kırıldık derdi… Aklımda kalan 
bunlar” 
 
 Bu aşkın bir gün nasıl kendisini az kalsın Rus askerlerinin kurşunlarına hedef yapacağını İsa 
Gamber’in bir hatırasından okuyalım: 
 
“Bu hadise 1991 yılında oldu. Biz o zaman seyahatlere çıkar cephecilerle görüşürdük. Elçibey 
dedi ki: “Ben Hudaferin köprüsüne gitmeliyim” gittik. Oradaki sınır güvenlik güçlerine bir 
Rus zabiti önderlik ediyordu. Ona dediler ki, milletvekili var İsa Gamber, o köprüye bakmak 
istiyor. Ebulfez beyin adını yerli memurlar söylemeye korkuyorlardı. Zabit razı oldu ve dedi 
ki: “Köprüye çıkın ancak o tarafa gitmek yasaktır” İkimiz de köprüye çıktık Ebulfez Bey 
yürümeye başladı. Hudaferin Köprüsü görüldüğünde insanın tüyleri diken diken oluyordu, 
hatta benim gibi soğukkanlı bir insan bile çok etkilenmişti. Sonra iki dakika sonra Güney 
Azerbaycan’a geçebileceğimizi düşündüm. Rus zabiti bana: “O adam nereye gidiyor? Ortada 
kırmızıçizgi var onu geçerse ateş açacağız” dedi. Askerler arkasından bağırıyorlar Ebulfez 
Bey ise durmuyor gidiyordu. Ortaya gelmesine az kala zabit askerlere ateşe hazır olun emrini 
verdi. Anladım ki iş ciddidir. Tam köprünün ortasında Ebulfez Bey’e yetiştim, yarım adım 
ondan ileri gittim ve dönerek yüzüne baktım. Bir iki saniye birbirimize baktık. Dedim ki 
gitmek lazımdır. Bana baktı sahile baktı sonra beraberce döndük. Hava soğuk idi. O, bir taşın 
üzerine oturup ayakkabılarını çıkararak ayaklarını Aras’a saldı. Biz ondan biraz aralandık 
gördük ki Bey ağlıyor. Arkadaşlar yanına gitmek istedi ben mani oldum bırakın ağlasın 
dedim. O hadiseyi anlatmak zordur. Aynı zamanda orada korkunç hadiselerin olmaması için 
onun sakinleşmesini istiyordum. Benim için hoş bir hatıradır. Hudaferin Köprü’süne çıktık, 
Aras’ın üstünde olduk. Aynı zamanda gergin bir gün yaşadık, o gün hiç de hoş olmayan bir 
hadise meydana gelebilirdi” 
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Elçibey’in bazı konuşmaları 
 
 
 
 
Yüreği volkan gibi yanan bir adamın bazı düşüncelerine de burada yer vermek istiyorum. O 
bir his ve duygu adamıydı. Bir gün bir arkadaşının çocuğuna Türkiye’de en çok hangi 
şarkıcıyı sevdiğini sormuş çocuğun “Tarkan” cevabına “Benim de en sevdiğim odur” diye 
cevap vermişti. Şöyle diyecektir o çocuğun annesi: “Oysaki biz Elçibey’in Tarkan’ı 
tanımadığını biliyorduk ancak o küçük bir çocuğu mutlu etmek istemişti” İşte Elçibey buydu. 
O’nun için “Cumhurbaşkanlığı” hakkında sayılabilecek sıfatların en sonunda gelir. Bu büyük 
liderin çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan bazı bölümler aşağıdadır. 
 
“Türklük denildiği zaman Türk Birliğini Anlamalıyız” 
 
Ebulfez Elçibey’in 1988 Nisan ayında yaptığı açık hava toplantısından bir bölüm: 
 
 
“… Bizim büyüklüğümüzü dünya biliyor ama kimliğimizi daha biz anlayabilmiş değiliz. 
Tarihimizi sahteleştirdiler. Tarihimizi olduğu gibi bilmiyoruz. Milletimiz gibi vatanımızı 
da parçalayıp küçülttüler. Azerbaycan, Rus ve Fars emperyalizmi tarafından ikiye 
bölünerek köle bir milletin yurduna çevrildi. Ruslar’ın işgali altında kalan Kuzey 
Azerbaycan Ruslar tarafından yeniden parçalanarak Derbent Dağıstan’a, Borçalı 
Gürcistan’a, Göyçe ve Zengezur Ermenistan’a verildi. Tarihten Şah İsmail’i tanırsınız, 
O topraklarımızı birleştirerek bir buçuk milyon kilometre kare toprağa malik Büyük 
Azerbaycan devletini kurmuştu. O, Büyük Azerbaycan’dan bugün sadece 86140 km 
kare toprağımız kaldı. 
 
Doğuda ilk defa demokratik cumhuriyet kuran M. Emin Resulzade’yi düşman, 
cumhuriyeti ise kötü şekilde öğrettiler. 23 Ay yaşayan bu cumhuriyetin ideolojisi 
Türklük, Muasırlık ve İslamcılık olmuştur. Türklük denildiği zaman biz Büyük Türk 
Birliğini tanımalıyız. Yakutlardan Balkanlara kadar olan toprakların Türk Dünyasına 
mahsusluğunu yeniden dünyaya ispatlamalıyız. Muasırlık denildiğinde de, kadim 
doğunun ve çağdaş batının ilmi, tekniki ve iktisadi vs. başarılarına yönelmekle 
muasırlaşmamız gerektiğini anlamalıyız. İslamlaşmak da en başlıca amildir. Dini, imanı 
olmayanın hayatta hiçbir zaman yeri bilinmez. Güney Azerbaycan’dan farklı olarak 
sizi, 70 yıl dinsiz talim-terbiye ettiler. Bu, Sovyet emperyalizminin maksatlı siyaseti idi. 
Siz biliyor musunuz, medeni inkilap adı ile milletimizin düşünen beyinlerini 1920 ve 
1937 yılları arasında mahvettiler. Ziyalısı mahvedilmiş bir milleti kolaylıkla idare etmek 
mümkündür. Hüseyin Cavid, Ahmet Cevat, B. Çobanzade ve başkaları sürgüne 
gönderilerek mahvedildiler. Karşılığında ise Lenin’i, Stalin’i, Kirov’u ve başkalarını, 
millete yabancı insanları iyi insan olarak öğrettiler.” 
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5 Ağustos Bakü Mitinginde ki konuşmasından bir bölüm: 
 
“Gelecekte de olsa ben eminim ki, halkımız bu meydanda Güney Azerbaycan’la 
birleşmek için toplanacaktır. Azerbaycan toprağını, Azerbaycan halkının kendisi idare 
etmelidir. Bizim en büyük vazifemiz, Azerbaycan’ın iktisadi ve siyasi egemenliğine nail 
olmaktır. Bize zulümlere yine yapılıyor ancak kırılsak da SSCB’den ayrılma talebini 
ileri süreceğiz” 
 
31 Ağustos tarihli bir konuşması: 
 
“ Sovyetlerde ki askeri darbeye karşı çıkan güçlerin zaferi, Azerbaycan’da demokratik 
harekâtın güçlenmesine sebep olmuştur. Milletimizin bütün tabakaları demokrasi ve 
bağımsızlık ideali etrafında birleşmeye başlamıştır. Bundan korkuya kapılan, ülkenin 
askeri-komünist rejimi, yeni yeni fitneler hazırlıyor, uyanık olmak lazımdır. 
 
Eli nasırlı gardaşlarımız ve bacılarımız! 
 
Emin olmalısınız ki, bu rejim size şimdiye kadar olduğu gibi yalnız açlık ve sefalet 
getirecek. Eğer bu açlık ve sefaletten kurtulmak istiyorsanız, Azerbaycan Demokratik 
Harekâtında daha inatla birleşmelisiniz. 
 
Kendi babaları Lenin’in boynuna ip takıp heykellerini deviren, kitaplarını yakan bu 
rejim yöneticileri için yedi milyonluk vatandaşın geleceği hiç önemli değildir.  
 
Aziz yurttaşlarımız! 
 
Azatlık karne ile verilmez. Mücadele meydanlarda kazanılır. Halkımızın üstünde yeni 
oyunlar oynandığı bir zamanda bütün güçlerimizin bağımsızlık ve demokrasi ideali 
etrafında birleşmesi çok vaciptir. Milletimizin her evladı, üç renkli bayrağımıza büyük 
sevgi ve saygı duyarak bağımsız, demokratik ve güçlü devletimizin kurulması uğrunda 
mücadeleye katılmalıdır” 
 
15 Mayıs 1992 gece yarısı televizyondan yaptığı konuşma: 
 
“Bu gün Azerbaycan’da tamamıyla yeni bir devlet kurulmalıdır. Azerbaycan’da son 
seki ayda üç savunma bakanı, son üç ayda ise üç işleri bakanı değiştirildi. Bu 
değişikliklerin maksadı ise devlet kurumlarını hale getirmek ve milletin kendisini 
korumasını önlemektir. Bizim yolumuz demokrasi yoludur. Bizim adet ve anenemiz 
Mehmet Emin Resulzade’nin yolunu devam ettirmektir. Biz birinci olarak hakkı 
tanımalıyız. İkincisi onu bulduktan sonra korumalıyız. Bununla biz, Azerbaycan’da 
hukuk devletini kurup, milletimizi yüzyıllardır çektiği azap ve eziyetlerden 
kurtarabiliriz” 
 
Karabağ meselesi ile ilgili bir beyanatı: 
 
“Ermeniler bu savaşı neden yaptıklarını belirlemelidirler. Eğer onlar Karabağ’ı 
Azerbaycan’dan almak için savaşıyorlarsa, Kafkaslarda hiçbir zaman sulh olmayacak. 
Biz, Karabağ’ın bizim olmadığını hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Karabağ’ın Azerbaycan 
toprağı olduğu hukuki bir gerçektir. Karabağ’ın silahsızlandırılması hayata 
geçirilmelidir. Buradan ordu birlikleri çıkarılmalı, Türklerin ve Ermenilerin yaşadıkları 
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her köyde polis olmalıdır. Karabağ Ermenileriyle Ermenistan arasında, Lâçin yolunun 
konumu hangi şekilde ise o şekilde nezaret edilmelidir ki, o hakikaten insani maksatlara 
hizmet etsin. Barışçıl kuvvetler lazımdır ve mukavele şartlarını bozan tarafa ekonomik 
ambargolar uygulamak zaruridir. Oldukça nüfuzlu ve muhtelif kuvvetler için, 
Azerbaycan-Ermenistan muharebesinin son bulması bulanık suların durulması 
demektir. Rusya ile yakın ve sıcak komşu olmak istiyoruz, istediğimi bir şey var ki 
azatlığımızı yitirmemektir. Gördüğümüz işlerin büyük ekseriyeti hemen sonuç 
vermeyecek biz şimdi gelecekte ki Azerbaycan’ın temellerini atıyoruz” 
 
 
 
 
Türkiye ile bir atan kalp 
 
 
 
Elçibey cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren Türkiye ile ilişkilere büyük bir önem 
verdiğini bütün devletlerden önce Türkiye’nin Bakü Büyükelçisini huzuruna kabul ederek 
göstermişti. Yaklaşık 15 yıl önce çalıştığı üniversitenin dekanına “Ben Türkiye aleyhine yazı 
yazmam” diyen adam bugün Azerbaycan’ın cumhurbaşkanıydı.  
 
Benim kanaatim Elçibey’in 1 yıl süren cumhurbaşkanlığının ardından memleketi olan 
Keleki’ye dönmesinin ve iktidardan devrilmesinin sebebinin yüzde 90 sebebi Türkiye ile olan 
iyi ilişkileridir. Ancak ne yazık ki reel politika duygusal ilişkileri kaldırmıyor ve sonuçta 
Türkiye’nin o günkü yöneticileri Elçibey’i iktidarda tutmayı başaramadılar. Süleyman 
Demirel’in Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın başına geçmesini istemesi buna karşılık Turgut 
Özal’ın Elçibey’in cumhurbaşkanlığının devam etmesini istediği bilinen bir gerçektir.  
 
“Türkiye ile aramızda vize olması kanıma dokunuyor Türkiye ile Azerbaycan derhal 
birleşerek konfederasyona gitmelidir” diyen bir cumhurbaşkanını ne yazık ki 
destekleyemedik. Elçibey’in tamamen insani amaçlar için istediği bir helikopterin 
Azerbaycan’a gönderilmesi gündeme geldiğinde Süleyman Demirel şöyle diyecektir: 
“Buradan oraya mesafeler çok uzundur”  
 
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi de Elçibey’in iktidarı zamanında hayata 
geçirilmesi planlanan bir projedir. Eğer Elçibey cumhurbaşkanlığına devam edebilseydi 
Azerbaycan petrol ve gaz yataklarının işletmelerini Türkiye ile birlikte beraber yapmayı 
planladığı bilinen bir gerçektir. Bunu bilen çok uluslu petrol şirketlerinin de Elçibey karşıtı 
hareketlere maddi destekleri çok defa basında yer almıştır. 
 
Elçibey’in zaman zaman Türkiye ile münasebetleri o derece yadırganmıştır ki senelerce 
cephede savaşan üst düzey komutanlardan biri şu cümleyi sarf etmek durumunda kalmıştır: 
“Efendim siz Azerbaycan’ın cumhurbaşkanısınız, Türkiye’nin Azerbaycan valisi değil” 
 
Bunun yanı sıra Elçibey görev süresi boyunca Türkiye’ye iki resmi ziyarette bulunmuştur. 
Birinci ziyareti 24-27 Haziran 1992 tarihlerinde yapılacak olan “Karadeniz Havzası Ülkeleri 
İktisadi İşbirliği Konferansı’na” katılmak üzere gerçekleşmiştir. Çok sevdiği ülkesine ayak 
basar basmaz şu konuşmayı yapmıştır: 
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“Ben Anadolu toprağına ilk defa geliyorum. Türkiye’nin kültürü, edebiyatı, tarihi, dili 
ve Kemalcilerin azatlık hareketi ile tanışmamdan sonra kalbimde bu toprağın güzel 
tasviri oluşmuştu. Sakarya ve İnönü Savaşlarının tarihini öğrenirken, bu yerlere 
gelmeyi kendimi vatan uğruna verilen bu mücadelenin içinde için de his etmeyi 
arzulamıştım. Birçok görkemli din ve devlet adamlarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Mehmet Emin Resulzade’nin, Zeki Velidi Togan’ın ve azatlık uğrunda can veren diğer 
savaşçıların uyuduğu Anadolu toprağı mukaddestir.” 
 
Bu ziyarette Elçibey’in yanında ki bir Türk gazeteciye “Türkiye’de Atatürk’ü sevmeyenler de 
varmış doğru mu?” diye sorması da Elçibey’in çok bilinen bir hatırasıdır. Türk Ocaklarında ki 
bir konuşmasında da “Türkiye’de Türk Ocağı mı olurmuş?” demişti. Buradan çıkarmamız 
gereken ve Elçibey’in de geç olsa da çıkardığı sonuç şudur ki; Türkiye’de Türkler Elçibey’in 
sandığı kadar güçlü değillerdir.  
 
Bu ziyarette TBMM’de; 
 
“Bizim esas yolumuz Mustafa Kemal yoludur. İnanıyorum ki, kısa bir zaman sonra 
dünya haritasına Türkiye ile birlikte yeni bağımsız devletlerin de adı yazılacaktır” demiş 
ertesi gün ki basın toplantısında ise şunları söylemiştir: 
 
“Biz de Azerbaycan devleti olarak Hazar Denizini büyük havzaya çevireceğiz. O zaman 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan ve Türkiye, Hazar 
Havzasındaki bu birliğin üyesi olacaklardır. Bu meydana geldiğinde Kafkasya’nın 
kapısı Karadeniz vasıtasıyla Avrupa’ya açılacak. Yarın öyle bir zaman gelecek ki, 
Hazar vasıtasıyla bütün Turan’ın kapıları Avrupa’ya açılacak. Türk dünyasını aydınlık 
yarınlar bekliyor” 
 
O zamanın KGB Almanya yöneticilerinden daha sonra Rusya’nın Devlet Başkanı olacak 
Viladimir Putin “O günleri bırakın hayal etmeyi en kötü rüyamızda bile göremezdik” derken 
sanırım bunu kastediyordu. 72 yıldan sonra Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığına kavuşan bir 
devletin cumhurbaşkanının Türk Parlamentosunda “Yolumuz Atatürk’ün yoludur” diye bir 
konuşma yapması gerçekten de Rus Milletinin en kötü kâbusunda bile göremeyeceği bir 
durumdu. 
 
Elçibey’in ikinci defa Türkiye’ye gelişi Türk Cumhuriyetlerinin devlet başkanlarının 
yapacakları zirve toplantısına katılmak üzere 9 günlük bir ziyaret için olmuştu. Türk Genel 
Kurmayının bir jesti olarak Türk hava sahasına girmesinden Ankara’ya kadar olan yolculukta 
uçağına Türk jetleri eşlik etmiş ve havaalanında büyük sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Bu 
ziyaretinde Anıtkabir’i ziyaret edecek ve büyük devletlerin hiç hoşuna gitmeyen ancak bizim 
kalbimize kazınan sözlerini anıtkabir şeref defterine yazacaktır: 
 
“Ne mutlu Türküm diyene” 
 
“Sizin askeriniz Ebulfez Elçibey” 
 
 
Bu ikinci ziyaretin bitiminde Bakü’ye dönmek için uçağına binerken şu açıklamayı 
yapacaktır: 
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“Türkiye ile vedalaşmak hiç kolay değil. Bu ziyaretim benim zihnimde silinmez bir iz 
bıraktı. Şimdi kim ne derse desin Türk halkları birbirine yaklaşıyor, alakaları 
güçleniyor ve uzun müddet aralarında mevcut olmuş demir perdeyi mahvediyor. Buna 
misal vermek gerekirse, iki gün müddetinde Türkiye Cumhuriyeti’nde dört Türk 
Cumhuriyetinin elçiliği açıldı. Biz Türkiye’nin devlet geleneğini öğrenmeleri için birçok 
kadromuzu yakında buraya göndereceğiz” 
 
Şüphesiz Elçibey’in bu konuşmaları ve Türkiye ile samimi ilişkiler kurması Kafkasya’da 
çıkarı olan güçlerin hiç hoşuna gitmiyor ve Elçibey için felaket senaryoları yavaş yavaş 
hazırlanmaya başlıyordu.  
 
İşte bu felaket senaryolarına müdahale edememek son nefesini Türkiye’de veren bu Anadolu 
aşığı cumhurbaşkanına karşı bizim en büyük mahcubiyetimiz olmalıdır.  
 
O kalbi Türkiye ile bir atan bir devdi. Gittiği düğünlerde “Orkestra! Yol ver Türk’ün 
bayrağına marşını çal” emrini veren, Türkiye’den her ayrılışında gözleri dolan bir vatan 
aşığıydı. “Türkiye’den 200 milyon dolar kredi istedim onu alabilseydim her şey farklı olurdu” 
diyen ancak bunu derken sesinde ne bir sitem ne bir küskünlük beliren bir âşıktı o. TGRT 
kanalına Keleki’de verdiği bir röportajda Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü şiirini ezbere 
okuması hala aklımızdadır. “Bana gelip Bakü’ye bir Şah İsmail heykeli yapmak istiyoruz 
dediler. Bende hemen karşısına bir Yavuz Sultan Selim heykeli yaparsanız olur dedim” diyen 
adam bizlere hakkını helal et! 
 
 
 
 
Elçibey ve Türk Dili 
 
 
Elçibey dil konusunda oldukça hassas bir liderdi. Onun Türkçe üzerinde ki hassas yaklaşımı 
sayesinde devlet görevlileri Türkçe kurslarına giderek ana dillerini öğrenmeye başlamışlar, 
yazışmalar Türkçe yapılmaya başlanmıştır.  
 
Elçibey döneminde yapılan icraatların en başında Devletin dilinin “Türkçe” olduğu ibaresinin 
anayasa da belirtilmesi gelmektedir. Elçibey kendisini Tahran’a davet eden İran 
Cumhurbaşkanına Güney Azerbaycan’da Türkçe eğitim veren okulların açılmasına izin 
verdiği takdirde bu ziyaretin gerçekleşebileceğini söylemişti. 23 Ağustos 1992 tarihinde ise 
devlet televizyonunda şu açıklamayı yapmıştı: 
 
“Böyle büyük uluslarası teşkilatta (Helsinki Konferansını kastediyor. Ş.T.A) 
Azerbaycan Türkçesinde ilk defa konuşulmuştur. Bu, ana dilimizi yükseklere 
kaldırmaktır. Helsinki’de ki konuşmam sonra Türkiyeli diplomatlar bana yaklaşıp 
dediler ki; “Evet, Azerbaycan Türkçesi bu kürsüden liyakatle yükseldi. Keşke o gün 
gelseydi de bizim liderlerimiz burada ana dillerinde konuşsaydılar” O gün biz bu 
teşkilata mektup yazdık, altı devlet imza atıp rica ettik ki, Türk dili de bu teşkilatın işlek 
diline çevrilsin. Azerbaycan Devlet Başkanı, BM toplantısında ilk defa konuşacak ve 
şüphesiz ki ben orada da kendi dilimi konuşacağım. İngiliz, İspanyol, Rus ve Arap 
dilleri BM’de ki en önemli dillerdir. Ben, iki yüz milyonluk Türk Milletinin konuştuğu 
Türk dilinin de bu önemli diller arasına dâhil edilmesine çalışacağım” 
 



 

www.turkalevi.com | www.elcibey.wordpress.com 23 

 
Elçibey bununla da kalmamış 2 Şubat 1992 tarihinde meclisten geçirdiği bir kanunla 
Azerbaycan vatandaşlarının soyadlarının da devlet diline uygunlaştırılması ile ilgili 
çalışmaları başlatmıştı.  
 
Türk’ün tarihine, örfüne, âdetine, sanatına kısacası Türk’e âşık olan Elçibey’in Türk Dili 
konusunda bu kadar hassas olmasına şaşırmamak gerektiğinin kanaatindeyiz ancak bu 
hassasiyeti okuyucuyla paylaşmayı uygun bulduk. 
 
 
 
 
Elçibey ve İran 
 
 
 
Diyebilirim ki vefatından birkaç yıl öncesine kadar Elçibey’in hemen hemen bütün hayatını 
Güney Azerbaycan meselesi meşgul etmiştir. Sürgünden dönüşünde Azerbaycan Halk 
Cephesi Partisi adını alan partisinde ki işlerini muavinlerine bırakan Elçibey, Bütün 
Azerbaycan Birliği adı altında bir birlik kurarak partiler üstü çalışmalarıyla Azerbaycan 
halkının dikkatini bu konuya çekmek için çaba harcamıştır. 
 
Elçibey İran’ın da aynı Sovyet Rusya gibi parçalanacağını ön görüyor ve bu iki ülkenin de 
baskıcı rejimlere sahip olduklarını ve kendi topraklarında kendi milletlerinden başka 
milletlerin ancak köle olabildiklerini söylüyordu.  
 
1997 Yılında memleketi Keleki’de yaptığı bir konuşma İran ile ilgili düşüncelerinin temelini 
bize açıklar niteliktedir: 
 
“İran adı tarihi bir isim değil, bölge coğrafyasında sonradan yaranmış ve üstelik sık sık 
değişen bir addır. Bugün Azerbaycan’ın güneyi İran sınırlarında kabul ediliyor olsa da 
şüphesiz yakın gelecekte herkes bunun böyle olmadığını görecektir. Çünkü İran Sovyet 
İttifakından ve Yugoslavya’dan farksız bir anlayışın ürünüdür. Dün Kuzey Azerbaycan 
Rus hâkimiyeti altındayken Azerbaycan şöyle adlandırılırdı; Rus Azerbaycan’ı ve İran 
Azerbaycan’ı ancak bugün Kuzey Azerbaycan’ın azatlığı ile bu tanımlardan biri tarihe 
karışmıştır. Şüphesiz ki pek yakın zamanda diğeri de tarihe karışacaktır. Çünkü 
Azerbaycan bir tanedir.  
 
Azerbaycan halkı, Azerbaycan toprakları zorla parçalandı ve bölündü. Ancak bu halk 
manevi birliğini hiçbir zaman yitirmedi. Bugün hiçbir Güney Azerbaycanlı Üzeyir 
Hacıbeyov bizim değil diyemez. Hiçbir Kuzey Azerbaycanlı da Şehriyar bizim değildir 
demez. Bunu kimse diyemez! 
 
Biz bütün bir milletiz. Hiyabaniler, Sabirler, Settar Hanlar, Üzeyir Beyler, Şehriyarlar 
bütün bir Azerbaycan’ın şerefli evlatlarıdır. Bizim parçalanmamız iktisadi ve siyasi 
parçalanma şeklinde oldu hiçbir zaman manevi bir parçalanma yaşamadık. Buda 
gösteriyor ki bizi kimse birbirimizden ayıramaz. Zamanı geldiğinde Sovyetler gibi, 
Yugoslavya gibi İran’da tarihe karışacak ve Azerbaycan istiklaline kavuşacaktır. 
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Bugün İran adından en çok Farslar yararlanmaktadır. Fars denilence İran, İran 
denilence Farslar anlaşılmaktadır. Sovyet İttifakı denildiğinde Rusların anlaşıldığı gibi. 
Sovyet ittifakı anlayışı nasıl Ruslara başka milletler üzerinde hâkimiyet kurabilmek için 
lazımsa bugün İran adı da Farslara Türkler üzerinde baskı kurabilmek için lazımdır. 
 
Diğer taraftan asla ve asla unutmamız gereken bir şey var ki, Azerbaycan kuzeyde 
Derbentten başlayıp Basra Körfesine kadar uzanırdı. Doğuda ise Ağrı Dağı civarında 
başlayıp Batıda Hazar Denizine kadar uzanırdı. İşte bizim tarihi sınırlarımız budur.  
 
Tarih ilmi tarafından kabul edilmiştir ki Farsların bu topraklara gelişleri Türklerden 
sonradır. Ancak Fars şovenizmi sürekli Türkleri düşmanı saymış ve Türklere karşı 
düşman bir siyaset yürütmüştür.  
 
Diyebilirsiniz ki İran’da bizim vatanımızdır biz burada da yaşıyoruz. Peki, bu nasıl 
vatandır? Dilin yasak, azat basının yok, okulun yok. Bu nasıl kardeşliktir? Evet, Fars 
şovenizmi buna asla izin vermez. Çünkü Türkler, kendi okullarında kendi dillerinde 
okurlarsa diyeceklerdir ki buranın geçmişi bizimdir öyleyse geleceği de bizim olmalıdır!  
 
İran’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Çok gariptir ki 30 milyonluk Türk halkı 
zorla fars adaylara oy verecekler. Bugün İran meclisindeki Türk vekiller Türk 
okullarının açılmasını talep edebilir mi? Hayır edemezler! Bugün güvenlikleri için 
isimlerini vermek istemiyorum ancak Azerbaycan’ın güneyinde bugün birçok düşünür 
fikirlerini söyleyemiyor, milletvekili seçilemiyorlar. Bütün bunlar İran’ın Farsçı 
siyasetindendir. Ancak o siyasetin de sonu yaklaşmaktadır.  
 
Ben gençlerimizi görünce Mirce Celil Mehmetkuluzade’nin asırlar önce söylediği 
sözlerini hatırlıyorum: 
 
“Ah unutuşmuş vatan, ah yazık vatan 
 
Dünyalar titredi, felekler birbirine karıştı, millet uykudan uyanıp gözlerini açtılar ve 
düşmüş kardeşlerini bulmaya yıkılmış evlerini yeniden dikmeye başladılar. 
 
Peki, sen neredesin ey biçare vatan” 
 
Evet, biz dünya devletlerinden oldukça geri kalmışız. 1973 yılında şöyle bir konuşma 
yapmıştım: 
 
Gelin düşünelim. Düşünsek şu sonuca varacağız ki biz insan evladıyız. İnsanlığa hizmet 
etmek için yaratılmışız. Ey Türk, ey Azerbaycan gençliği bu gün vatan parça parça iken 
insanlığa hizmet etmenin imkânı yoktur. Beşeriyete hizmet edecek büyük adamlar 
yetiştirmek istiyorsak, her şeyden önce vatanımızı birleştirmeliyiz! 
 
Ey Türk Genci her şeyi halledecek sensin! Bu şerefli yol seni bekliyor. Bu yol vardır, bu 
yol hazırdır. Dede-babandan bir söz var diyor ki, yolcu yolunu bulur. Bense sana 
diyorum ki yol vardır kendi yolcusunu arar. Yol hazırdır ve yolcusunu beklemektedir. 
O yolu biz çizdik! O yolcu Türk gençliğidir. Yola çıkın yolcu yolunda gerek! 
 
Bu yolda hepimize uğurlar arzuluyorum, Allah sizinle olsun” 
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Elçibey’in yakın bir arkadaşı şöyle diyordu: “Ben onun cumhurbaşkanı olabileceğine hiç 
inanmazdım. Çünkü biz Sovyetlerin yıkılabileceğine inanmazdık” Elçibey ise buna ve yaygın 
kanaate karşılık daha küçük yaşlarda Sovyet İmparatorluğunun yıkılacağına inanmış ve kendi 
tabiriyle “O güne hazırlık yapmıştır”. 
 
 Yukarıda ki konuşmasında anlaşılacağı üzere İran’ı da aynı kaderin beklediğini 
düşünmekteydi ve bunun Türkler için bir hak olduğunu söylüyordu.  
 
Elçibey’in İran karşıtı tutumunun Türkiye için anlamı ise oldukça büyüktür. Elçibey İran’la 
dost olma ve mezhebe dayalı bir yakınlaşma politikası uygulasaydı bugün Türkiye 
Kafkaslarda oldukça sancılı günler geçiriyor ve sadece Gürcistan’ın insafına kalmış 
politikalar üretiyor olabilirdi. Ancak Elçibey asla ve asla Türklüğünden taviz vermedi. Şöyle 
diyordu: “Benim annem Sünni babam da Şii’dir. Ancak biz her şeyden önce Müslümanız! 
Müslüman ve Türk’üz! İslam’ı mezheplere bölmek İslam’a ihanet etmektir” 
 
Azerbaycan-Ermenistan savaşı boyunca İran’ın Ermenistan’a yaptığı yardımlar Elçibey’in 
İran’a karşı tutumunun diğer bir sacayağını oluşturmuştur. Bu yardımların Elçibey’in İran’la 
ilgili tutumundan kaynaklandığı düşünülebilir ancak bu yardımların Azerbaycan’da 
hükümetin değişmesinden sonrada Ermenistan tarafına yapıldığını göz önünde bulundurursak 
İran’ın Ermenistan sevgisinin kalıcı bir devlet politikası olduğunu görmüş oluruz 
kanaatindeyim.  
 
 
 
 
 
İnsan Sevgisi 
 
 
“Ben insanları sevmeyi anamdan öğrendim” 
                                                       Elçibey 
 
 
“Beni sevenlere mutluluklar arzuluyorum. Sevmeyenlerde milletimizin evlatları 
oldukları için onlara da mutluluklar arzuluyorum. Milletimin bütün evlatlarını 
çocuklarım gibi görüyorum. Bu benim içimden gelen bir duygudur. Öyle hissediyorum 
ki insanların hepsini sevmek benim için milli bir borçtur. Türk Dünyasını ve Türk 
Milletini çok sevdiğimden kendimde güç buluyorum.  
 
Bir ifade var. Bazen sorarlar; Seven mi mutludur, sevilen mi? Bence seven mutludur. 
Sevilenin de bu mutlulukta payı vardır. Bu, sufilik makamında böyle izah olunur. Tanrı 
mı mutludur, yoksa Tanrı’yı seven insan mı? Seven insan! Tanrı’da bundan hoşlanır” 
 
 
Bütün ömrü boyunca savaşmış sonunda koca bir imparatorluğu yıkmaya muktedir olmuş ve 
şüphesiz uzun ve yorucu savaşta gücünü insan sevgisinden almıştır Elçibey. Azerbaycan’ın 
ANS televizyonuna verdiği bir mülakatta Rusya devlet başkanıyla yaptığı görüşmede hangi 
dilin konuşulduğunu soran muhabire şu cevabı vermişti: “Rusça konuştum çünkü ertesi gün 
tercüman canından olabilirdi” Bu örnekten Elçibey’in en zor hallerde bile insanlarla ilgili 
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konularda ne kadar ince fikirli ve duygusal bir yaklaşım içinde olduğunu anlayabiliriz. Ölüm 
döşeğinde dahi kanser hastası olarak üzdüğü arkadaşlarından özür dileyecek kadar duygu 
adamıdır Elçibey. 
 
O zarafet ve incelik adamıydı. Keleki’ye hicretinden hemen önce Bakü’den uçağına binerken 
korumasına şöyle demişti: “Eve git yat. Ancak eve gitmeden önce cumhurbaşkanlığı sarayına 
git ve oradaki nöbetçilere de evlerine gitmelerini söyle” Sizce bu cumhurbaşkanlığı koltuğunu 
bırakıp sürgüne giden bir siyasetçinin tavrı olabilir mi? O anda bile köşkteki nöbetçi askerleri 
dahi düşünecek kadar insana önem veren bir liderdi Elçibey.  
 
Cumhurbaşkanlığı zamanında da korumalarını atlatarak Bakü sokaklarında tek başına gezmesi 
ve polislerin halka nasıl davrandıklarını kontrol etmesi de onun devrinin çok yaşanan 
hadiselerindendir.  
 
Şüphesiz onun için “insan” demek vatan, bayrak, tarih ve devlet demekti 
 
Buna karşılık Elçibey tam 41 yaşında evlenmişti. Aileye bakışı da insana bakışı gibi millet ve 
devlet eksenliydi şüphesiz. Şöyle anlatır: 
 
“Biz gizli cemiyetimizin üyeleri ile bir karar almıştık ve hiçbirimiz evlenmeden 
milletimizi azat etmek için çalışacaktık. Ancak daha sonra aile kuranlarımızın bizim için 
onların aileleri yok bu yüzden rahatlar bizim sorumluluklarımız var gibi laflar 
ettiklerini işittik ve bir insanın ailesi varken de milleti için korkmadan mücadele 
edebileceğini göstermek için evlenmeye karar verdim” 
 
Ve böylece yeryüzünün en mutlu ancak en talihsiz ailesini kurar Elçibey. Zira onun çocukları 
olmak yeryüzünün en büyük mutluluğudur ancak şu beyanatı da kayıtlara geçmiştir: “Aile 
meseleleri gibi küçük meselelerle ilgilenmek bana göre değil” Hal böyle olunca ailesinin 
bütün ihtiyaçlarıyla bir ömür boyu abisi ilgilenir.   
 
Bunun yanı sıra kendisine birçok kereler suikast düzenlenmek istemiş bir seferinde kortejin en 
önünde giden mersedeste Elçibey’in olduğu sanılarak araba bomba yüklü bir kamyonun 
çarpmasıyla havaya uçurulmuştur. Ancak güvenlik nedeniyle başka bir arabada seyahat eden 
Elçibey bu suikast girişiminden canını kurtarmış ve sonrasında olayın üstüne gitmemiştir. 
Kimlerin kendisini öldürmek istediğini bildiği halde asla bir soruşturma başlatmamış bu 
insanlara karşı bir tutum sergilememiştir. Bu konuda şöyle diyordu: “Bana yapılan yanlışı 
affederim ama milletime yapılanı asla!” 
 
Yüreği millet ve vatan sevgisiyle o kadar doludur ki o yürekte başka sevgiye yer yoktur. 
 
 
 
 
“Az zamanda çok işler yaptık” 
 
 
 
Hayaller gerçek olmuş Azerbaycan bağımsızlığına kavuşmuştu. Halk ilk defa sandık başına 
giderek oy kullanmış ve kendisini yönetmesini istediği cumhurbaşkanını seçmişti. Garip bir 
adamdı bu cumhurbaşkanı. Gazetelerde kendisi hakkında çıkan olumsuz haberlerden zevk 
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alan, eleştirilmekten hoşlanan ve demokrasi aşığı… Bir gün karikatürünü çizen bir gazeteye 
ateş püsküren ve “bu konuyu bir düşünelim” diyen kurmayına çıkışmıştı: “Ne diyorsun sen 
biz demokrasi getirdik. Şükürler olsun ki artık cumhurbaşkanının karikatürü çizilebiliyor, 
insanlar istedikleri gibi düşünüp kendilerini istediklerini gibi ifade edebiliyorlar.” 
 
Elçibey’in Yaklaşık bir yıl süren cumhurbaşkanlığı süresince ülkede on yılda yapılabilecek 
işler yapılmıştır. Bütün baskılara iç çekişmelere ve Ermenistan’la devam eden savaşa rağmen 
yapılan icraatlar başarılı olmanın da çok ötesindedir.  
 
Elçibey kendi iktidar dönemini şu sözlerle anlatır: 
 
“İlk olarak halk yeni yönetimin mahiyetini doğru biçimde değerlendiremedi. Bu şimdiye 
kadar görülmemiş bir hükümet idi. Onun mahiyetini eski Sovyet-Komünist 
psikolojisiyle değerlendirmek yanlış olacaktır. 70 yıldan fazla sosyalist tefekkür ile 
terbiye olunan insanlar, pazar ekonomisi kanunlarının cemiyete tatbikini görünce 
endişe ve korkuya kapıldılar. Çalışan insanların çoğunun fakir olduğu halkımızda, 
devlet yönetiminde bulunan insanlara karşı gizli bir kin vardı. Halk, onlardan bu serveti 
nasıl kazandıklarını soracağımızı bekliyordu. Fakat herkesi devlet yönetimine davet 
ettiğimizi duyduklarında ve hakikaten de çok zengin insanları meydanda gördüklerinde, 
onlar bizim sözümüzde durmadığımızı zannettiler. Tabii ki bizi böyle değerlendirmeleri 
çok yanlıştı. Sovyetler döneminde kanunsuz şekilde toplanan paralara ise af getirilerek, 
bu paraların ülkenin ekonomisinin gelişmesi için kullanabilmesine zemin oluşturuldu. 
 
İkinci olarak biz halka müstakil devlet kuracağımızı, devletin ve milletin iktisadi 
vaziyetini iyileştireceğimizi vaat ettiğimizde insanlar bunun yıldırım hızıyla birkaç ay 
içinde gerçekleşeceğini sanıyorlardı. Bizi kendine yakın görüp bizden çok şey bekleyen 
halk, arzularının gerçekleşmesinin geciktiğini gördüğü zaman bize küstü. Hâlbuki biz 
yeterli surette ilerliyorduk ve iki yıl daha iktidarda kalabilseydik bütün dediklerimizi 
gerçekleştirecektik.  
 
Üçüncü olarak, Moskova ve Tahran gizli servisleri, kendi içimizde olan mafya ve ihanet 
şebekeleri çok yönlü propaganda yaparak halkı kandırıp, aldattılar. 
 
Bir yılın içine alfabeyi değiştirmemiz, milli parayı piyasaya sürmemiz, Rus ordusunu 
Azerbaycan’dan çıkarmamız, kendi ordumuzu kurmamız büyük bir işti. Bir yıllık 
hâkimiyet ne idi? O, inkılabi bir hâkimiyet idi. Yani bizim demokrasimizin temelinde 
bir inkılâpçılık var. Bunu Bolşevizm gibi yorumluyorlardı. Inkilap sadece bir isyan, bir 
katliam demek değildir. Her sahada değişiklikler yenilikler demektir. Mesela alfabe 
ıslıhatı, inkılabi bir ıslahat idi. 
 
Önemli makamlarda Azerbaycan Halk Cephesi ve Müsavat Partisinin üyelerinden 
istifade olunsa da, diğer siyasi partilerin üyelerinden de yararlanılma yoluna gidilmiştir. 
Bakanlar kurulunda ise ciddi bir değişiklik yapılmamıştı. Kabinenin yüzde 80’ini eski 
rejimin temsilcileri oluşturmaktaydı. Müessese müdürlerinin ekseriyeti bir yıl boyunca 
yerlerinde kaldılar. Böylelikle siyasi hâkimiyete gelmiş olan AHC, iktisadi hâkimiyetin 
belirli derecede eski rejimin temsilcilerinin elinde kalmasına razı oldu. Elbette bizim için 
büyük risk idi. Lakin burada iki önemli husus var; birincisi uzun müddet üretim 
sahalarında çalışmış, idarecilik tecrübesi olan kadroların imkânlarından istifade etmek. 
İkincisi ise, eski rejimin üyelerine düşmanca münasebet beslenilmediğini gösterip milli 
uzlaşma hakkında verilen beyanatlara uygun hareket etmek. 
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Buhrandan çıkmanın başlıca şartı olan, ıslahatların hayata geçirilmesinde gecikmeye yol 
verildi. Özellikle de iktisadi ıslahatlar çok geciktirildi. Milli ordunun kurulması 
meselesinde görülen işler yetersizdi. Nizam-intizamın zayıflığı, komutanların 
mesuliyetsiz hareketleri, daha önemlisi ise dışarıdan ve içeriden belli güçlerin 
kışkırtmacılığı neticesinde ordunun düzenlenme süreci bitirilemedi ve neticede 
Kelbecer’i müdafaa edemedik. Dış siyasetimizin mühim başarıları olmasına rağmen, 
Ermenistan’ın tecavüzkâr olarak tanınmasına nail olamadık ve vatandaş birliği namına, 
eski komünist bozgunculara karşı amansız mücadele veremedik. Hâlbuki halk yeni 
yönetimden bunu bekliyordu. Uzun süren savaşın ülke ekonomisine vurduğu ağır darbe, 
topraklarımızın yüzde 10’ndan fazlasının işgal edilmesi, 400 binden fazla göçmenin 
problemleri bizim imkânlarımızı hayli sınırlandırmıştı.   
 
Başardığımız çok değerli işlerin yeterince propagandasını yapamadık. Televizyon ve 
yazılı basından yeteri kadar istifade olunmadı. Halkımıza bağımsızlık ve savaşta zafer 
için zorluklara katlanmak hissini aşılayamadık. 
 
Biz, karşı karşıya kalınan ve çok zaman suni şekilde oluşturulan zorlukları ortadan 
kaldırarak, asıl müstakilliğe ve demokrasiye doğru kararla ilerleyen birkaç Sovyet 
ülkesinden biri olduk. Bu ise tabii ki bir taraftan Azerbaycan’ı yenileştirilmiş 
imparatorluğun (BDT) kölesi yapmaya çalışanları, diğer taraftan ise eski Sovyet 
ülkelerinde kaydedilmiş hâkimiyetlerini tekrar kurmak isteyen yerli komünistleri 
rahatsız edecekti. Bu iki grubun istek ve çalışmalarıyla Gence isyanı ortaya çıktı. 
Bundan başka Hocalı, Şuşa, Laçin ve diğer faciaların sorumlularının başsavcılığın 
gevşekliği neticesinde ortaya çıkarılmaması, cumhurbaşkanı olarak beni sinirlendirdi ve 
Şubat ayında (1993) başsavcılığa, askeri suçluların özellikle de Hocalı, Şuşa, ve Laçin 
facialarının soruşturulmasının süratlendirilmesi için emir verdim. Bunun sonucunda 
ordu içindeki ihanet grupları, soruşturmadan kurtulmanın yollarını aramaya 
başladılar. Bu maksatla da, asilerin başı Suret Huseyınov’un etrafında toplandılar. 
 
Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan diplomatik görüşmeler neticesinde, Haziran’ın 
15’inde Kelbecer şehrinin işgalden kurtulması hakkında plan hazırlanıp, imzalanmıştı. 
Ve bununla savaş son bulacak Ermenistan’la münakaşanın siyasi yolla halledilmesi 
süreci başlayacaktı. Bu bakımdan Gence’de çıkan isyanın Haziran ayından evvel 
başlaması hiç tesadüf değildir. İsyanın diğer maksatlarından biri de, batı ülkeleri ile 
imzalanmak arifesinde olan petrol mukavelesini bozmak idi. İster Rusya’nın isterse 
İran’ın bu meseleye hususi ilgisi olduğundan, mukavelenin imzalanmasının önlenilmesi 
için yıkıcı faaliyetlere girişmişlerdi. Çünkü Azerbaycan-Türkiye petrol boru hattı sadece 
Azerbaycan’ın değil, boru hattından istifade eden Orta Asya ülkelerinin de, Rusya’nın 
tesirinden kurtulup iktisadi ve siyasi bağımsızlığa kavuşmasında önemli rol oynayacaktı. 
Ateşkes ve barış görüşmelerinin başlaması neticesinde Rusya’nın bölgeye nezareti hayli 
zayıfladı. Onun için ne pahasına olursa olsun bu süreci bozmak lazımdı ve bu maksatla 
da Gence isyanından maharetle istifade edildi. 
 
İsyanın dâhili sebeplerine gelince, ülke de komünizmin tekrar kurulmak istenmesi 
başlıca sebep idi. Yüksek rütbeli subayların soruşturmadan kurtulmak için her şeye 
hazır olması, siyasi muhalefetin iktidara gelmeye can atması ve isyancılarla işbirliği 
içinde olması kanuni hükümeti koruyacak devlet kurumlarının formalaşmasının bir 
yılda sağlanamaması, bazı devlet ve hükümet adamlarının isyancılarla ilişkileri, 
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toplumda demokrasi anlayışının zayıf olması gibi sebepler isyancıların zaferine hizmet 
etti.  
 
Azerbaycan devletçiliğini kurup düzenlemeye bu aşamada bize imkân vermediler. 
Cemiyetin kendisi de seviyesi itibariyle, hem savaşın hem de ekonomik yeniliklerin 
ağırlığına sabretmek azminde olmadı. Mağlubiyetimize bakmayarak ben bugün de tam 
eminlikle söyleyebilirim ki, bizim stratejik çizgimiz seçtiğimiz bağımsızlık, demokrasi ve 
liberal ıslahatlar yolu, Azerbaycan halkının menfaatine uygun yegâne düzgün yoldur. 
İnanıyorum ki, demokratik, bağımsız Azerbaycan’ın alternatifi yoktur” 
 
 
Elçibey iktidarında ülkede baş gösteren belli başlı değişikler şunlardı: 
 

1-      Rus ordusu kimsenin burnu dahi kanamadan Azerbaycan’dan çıkarıldı 
2-      Kril alfabesinden Latin alfabesine geçildi 
3-      Devletin resmi dili Türkçe olarak kabul edildi 
4-      Milli para basıldı 
5-      Azerbaycan silahlı kuvvetleri kuruldu 
6-      Üniversiteye giriş sistemi değiştirildi 

 
Latin alfabesine geçilmesi ve Rus askerlerinin ülkeden çıkarılması adımları başlı başına bir 
devrimdiler. Rus askerlerini ülkesinden çıkarak diğer ülkelere kötü örnek olan Elçibey için 
Rus savunla bakanı şu yorumu yapıyordu: “O koltukta en fazla 3 ay daha oturur” Rus 
askerlerinin ülkeden çıkarılmasına mukabil Abhazya ve Batum’u ziyaret edeceğini açıklayan 
Rusya Savunma Bakanı Graçov bu ziyaretlerini Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze’nin 
itirazına rağmen gerçekleştirmişti. Hemen ardından Gence’de kalan son Rus askerlerini de 
ziyaret edeceğini açıklayan Rus Savunma Bakanı’na Elçibey’in mesajı çok kesindi: “Ben 
Şevardnazde değilim!” Elçibey’in bu açıklamasından sonra Gence ziyareti gerçekleşmemiştir.  
 
Elçibey’in iktidarında alfabe değişikliğine gidilmesi üzerine yaptığı açıklamalar onun 
iktidardan devrilmesinin sebeplerini de içinde barındırır niteliktedir: 
 
“Latin alfabesi Türk Dili için Kril ve Arap alfabelerinden daha yararlıdır. Bu alfabe 
medeni dünyanın alfabesidir. Biz ise umumi Türk alfabesini oluşturmalıyız, öyle bir 
alfabe oluşturulmalı ki, Azerbaycan ve Anadolu Türkleriyle birlikte Özbek, Türkmen, 
Kazak Tatar ve ütün Türk halkları kendi şivelerinde aynı yazı metnini okuyabilsinler. 
Bu şivelerde bazı ses farkları var, alfabe bütünlüğünü sağlarken ayrı harf koymadan 
mevcut harflere bazı işaretler konularak bu mesele halledilebilir. İlmi bir komisyon 
bunu halleder. 
 
Türk Birliği kurulmazsa, gelecekte bizi büyük tehlikeler gözlüyor. Hala devam eden Rus 
tehlikesinin yanında, Çin tehlikesi de mevcuttur. Onun için de Türk halklarının birliği 
lazımdır. Adı nasıl olursa olsun, tarih, gelecekte bu meseleyi halledecek, onun için de biz 
Latin alfabesine geçmeliyiz” 
 
“…Kril alfabesinde basılan eserlerin ekseriyeti anlamsız ve boş eserlerdir. Latin 
alfabesine geçmekle bunlardan canımızı kurtaralım.” 
 
“Azerbaycan’da yaşayan halkın yüzde 99’nda İslam ile alakalı bir tane kitap yoktur. 
Yarın bu meseleyi halletmek için bize milyarlar ve ilim lazım, o da bizde yoktur. 
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Ama Türkiye’de basılmış 30 ciltlik İslam Ansiklopedisi var.  O alfabeyle al neyi 
istiyorsan bul oku. Sen bu büyük nimeti sadece alfabe öğrenmekle bileceksin, bu büyük 
bir şeydir. Türkiye Cumhuriyetinde dünya medeniyeti bu alfabede, bu dilde hazır 
şekildedir. Bu medeniyetin ağzı açılsa Çin’e kadar bütün Türk halklarına yetecek ki, o 
aşamadan süratle geçilmeli. Bunu büyük zahmetle kurdular, ondan da biz çok şey 
kazanabiliriz 
 
Arap alfabesi Türkçe’ye uymuyor. Mesela Güney Azerbaycan’da aynı metni herkes 
başka şekilde yazıyor. Bununla da millet nereye götürülebilir ki? Kim nasıl istiyorsa 
öyle yazıyor, birisi “E” harfini yazıyor öteki yazmıyor. Birisi “A” harfini yazıyor, öteki 
yazmıyor böyle olmaz. Bir şeyi de bilmek lazımdır ki, bu İslam alfabesi değil. İslam 
adından ticaret yapıyorlar. 
 
Atatürk’ün bir sözü var diyor ki: “Ben cumhurbaşkanı olmasaydım, milli eğitim bakanı 
olurdum” Bunu şeref sayıyordu. Bizim birinci şartımı “Milli Azatlık”, ikinci şartımız ise 
“Milli Eğitimdir” Milli eğitimin kökü ise alfabeden başlar. Şimdiden milli eğitimin 
kurulmasına çalışılmalıdır. O yoksa gelecekte yoktur. Biz bu alfabeyi kabul etmekle 
hem Latin harfleriyle kitaplarımızı okuyacağız, hem de Türkiye ile alfabe birliği 
sağlayacağız. Alfabe birliği bütün Türk halkları arasında sağlanmalıdır. Bütün Türk 
halkları uyanmalıdır. İnanıyorum ki demokrat, medeni bir Türk Dünyası doğacaktır. 
Yarın Türkler için dünden daha aydınlıktır” 
 
 
Elçibey iktidarıyla ilgili bilinmesi gereken diğer önemli husus Ermenistan’la devam eden 
savaşta bütün imkânsızlıklara rağmen kazanılan başarılardır. Bugün gerek Türkiye’nin gerek 
Azerbaycan’ın gerek Ermenistan’ın dış politika açmazı hale gelen bu sorun Elçibey 
döneminde Azerbaycan lehine hızla çözülmekteydi. Ağdare, Başkent ve Lâçin’in 100’e yakın 
köyü işgalden azat edilmiş, Azerbaycan ordusu Hankendi’nin önüne kadar gelmişti. Elçibey 
sonraları bu konuyla ilgili şöyle demiştir: 
 
“Eğer topraklarımızın yüzde 25’ni Ermenilerin işgal edeceğini bilseydim 
cumhurbaşkanlığını bırakmazdım!” 
 
İktidarın yüzüncü gününde yapılan bir kamuoyu yoklamasının da ise; 
 
Askeri alandaki faaliyetlere yüzde 61 
Dış ilişkiler alanındaki faaliyetlere yüzde 52 
Milli eğitim alanındaki faaliyetlere yüzde 45,4 
Yönetim alanındaki faaliyetlere yüzde 41,7 
 
Oranında destek çıktığı görülmektedir. 
 
Esasen Elçibey’in elini bağlayan ve işlerini zorlaştıran ülke içindeki sıkıntılar olmuştur. 
Savaşan Generallerin Bakü yönetimini savaşta mevzi kaybetmekle tehdit etmeleri o dönemde 
çok görülen bir durumdur. Emrindeki askerlerin “Dediklerimizi yapmazsanız geri çekiliriz 
bölgeyi Ermenistan’a bırakırız” diyebilecek duruma geldikleri koşullarda bir cumhurbaşkanı 
ülkeye ne kadar yararlı olabilirdi? Mevcut şartlar ve koşullar göz önünde bulundurulduğunda 
Elçibey’in iktidarını “Rüya iktidar” olarak dahi adlandırabiliriz kanaatini taşımaktayım. 
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Eleştiriler 
 
 
 
 
Gerek iktidarda bulunduğu dönemde, gerek sürgün yıllarında gerekse Bakü’ye dönüşünden 
vefatına kadar geçen zamanda Elçibey’e çok çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Bunların bazılarına 
değinmek gerektiği kanaatindeyim.  
 
Elçibey’le ilgili en çok dile getirilen eleştiri Bey’in bir bilim adamı, şair ve yazar olduğu 
ancak siyasetle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığı ve bununda memleketi bir buhrana 
sürüklediğidir. Azerbaycan gazete ve televizyonlarında o dönemle ilgili hala bu eleştiri 
yapılmaktadır.  
 
Şüphesiz Elçibey bizim anladığımız manada bir siyasetçi değildi. Kendine ait bir eve dahi 
vefatından birkaç yıl önce sahip olmuştu. Siyasetin nimetlerinden uzak, siyasetin kavgalarıyla 
alakasız, kendisini sadece milletine adamış bir devlet adamıydı. Onun için siyasetçiden çok 
devlet adamı tabiri daha uygun olmaktadır. Aslında devrinde başarılan işlere bakarsak 
Elçibey’in siyasi bir deha olduğu çok açıktır. Rus askerlerinin ne bir Rus’un ne bir Türk’ün 
burnu bile kanamadan ülkeden çıkarılması dahi onun siyasi dehasının işaretidir. O milletini 
çok seven bir lider olarak siyaseti kendi milletine karşı değil, dış politikada yapmıştır o kadar.   
 
Diğer bir eleştiri ise Suret Huseyinov isyanı karşısında Bakü’yü terk etmesi konusundadır. 
Elçibey bunu defalarca ülkede kardeş kanı akmaması için yaptığını açıklamıştır. Yoksa pekâlâ 
Bakü’de görevinin başında kalabilecek ve isyanı bastıracak güce sahipti ancak isyanı 
bastırırken süre gelen savaşta Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında ki işgalini 
arttırmasından ve dökülecek kardeş kanının toplumun bünyesinde kapanması zor yaralar 
açacağından korktuğu için Bakü’den ayrılmıştır.  
 
Artık Azerbaycan’ın devlet politikası haline gelen ve okullarda öğrencilere dahi öğretilen 
diğer bir suçlama ise Elçibey zamanında Azerbaycan topraklarının para karşılığı Ermenilere 
satıldığıdır. Bu tamamen uydurma bir iddiadır. Elçibey’in cumhurbaşkanlığı devrinde birçok 
yerleşim birimi Ermenistan’ın elinden alınmıştı. Ermenistan’la ilk sürtüşmeler 1988 yılında 
başlamış 1994 yılında imzalanan ateşkes antlaşmasıyla dondurulmuştur. Elçibey iktidarının 
bir yıl sürdüğü varsayılırsa zaten bu kadar kısa bir sürede bu kadar uzun süren bir savaşın 
bütün suçunun Elçibey’e yüklenilemeyeceği her vicdan sahibi insanın kanaatidir 
kanısındayım. 
 
İran istihbaratı tarafından sıkça dillendirilen başka bir suçlama ise Elçibey’in Karabağ 
sorununu çözmeden İran’a notalar vererek Tebriz konusunu gündeme getirmesi ve İran’la 
ilişkileri germesidir. Elçibey bunun açıklamasını “Karabağ’ın anahtarı Tebriz’dedir” diyerek 
yapmıştır. Onun planına göre Tebriz’de Türklerin başlatacağı bir hareket İran’ı kendi telaşına 
düşürecek ve İran Ermenistan’a yaptığı yardımları kesmek zorunda kalacaktır. Buda yanlış bir 
siyaset ürününden çok bir savaş stratejisi gibi durmaktadır.  
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Kuşkusuz her idareci gibi Elçibey’in de hataları olmuştur. Ancak O, bu hataları bile bile 
yapmıştır. 70 yıldan fazla diktatörlükle yaşamış bir millete ve o milletin kurumlarına birden 
sınırsız demokrasi tanımasının kusurlarından şüphesiz haberdardı ve o bunu hesaplamıştı. 
Ancak burada kendi iktidarını milleti için feda etmiştir. Bu sınırsız demokrasiden amaç halkın 
diktatörlük ve demokrasi ayrımını yapması, demokrasiye aşkla bağlanmasıdır.  
 
Elçibey isteseydi ülkesinin diktatörü olabilirdi. Tek partili hayata geçebilirdi. Bu durumda 
kimsenin onu yadırgamayacağı kesin gibidir çünkü halk demokrasinin ne olduğunu 
bilmemektedir. Ancak bunu yapmadı. Kendisine yapılan ihanetleri sürekli görmezden gelmiş 
düşmanı da olsa kendi milletinin evlatlarına zarar vermek istememişti. Buda onun kusurundan 
değil olsa olsa büyüklüğündendir düşüncesindeyim. 
 
 
 
 
 
Hicret… 
 
 
 
Birce tılsımın var, sevgi tılsımı, 
Kim gırar Tanrı’ya bağlı bir sim’i? 
Tanrı Tanrı’dırsa öz elçisini 
Min bir daş altında yene sağ eyler 
                 
                               Ramiz Rövşen 
 
 
 
Cumhurbaşkanlığı uçağı Bakü havaalanında motorları çalışır vaziyette beklerken, Nahçivan 
havaalanında ki parti görevlileri ise Bakü’den geleceğini bildikleri ancak kim olduğu 
hakkında bilgilendirilmedikleri misafirlerini bekliyorlardı… Yanına bir korumasına alarak 
uçağa binen cumhurbaşkanı geride bıraktığı korumalarına son emrini verdi: 
“Cumhurbaşkanlığı sarayını boşaltın, evlerinize dönün” Ertesi gün bütün ülke karışacak 
cumhurbaşkanının nerede olduğuna dair çeşitli dedikodular yayılacak Süleyman Demirel: 
“Bir dağ köyüne sığındığı haberini aldık ancak temas sağlayamıyoruz” açıklamasını 
yapacaktı… 
 
 
Elçibey Keleki’ye dünyaya gözlerini açtığı memleketine bir anlamda her şeyin başladığı yere 
dönmüştü. Peki, olaylar bu noktaya nasıl gelmişti? 
 
Rusya’nın Karabağ ile ilgili sözcüsü Vladimir Kazimirov’un “Azerbaycan, Kelbecer 
savaşlarından galip çıktı. Peki, ülkede beklenilmeyen hadiseler meydana gelirse ne 
yapacaksınız?” şeklinde ki açıklaması gelecekti ki zor günleri işaret ediyor, aynı günlerde 
isyancı Suret Huseyinov’un Gence’de gizli toplantılar yaptığı haberleri alınıyordu. Buda 
yetmezmiş gibi Gence’de bulunan 709. alay da savaştan geri çekildiğini bildiriyor ve bağlı 
bulunduğu milli savunma bakanlığını tanımadığını dünyaya ilan ediyordu. Bu Rusya ve İran 
tarafından hazırlanan senaryonun hayata geçirilmesinden başka bir şey değildi. Planın 
devamında isyancı Huseyinov Gence’de bulunan bütün polislerin silahlarını toplattı ve 
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Gence’nin kontrolünü tamamen eline geçirdi. Suret Huseyinov yaptığı açıklamada: “Halk 
isterse cumhurbaşkanı olmaya hazır olduğunu” söylüyordu.  
 
Cephede savaştan sonra şimdi de iç karışıklıklar Elçibey iktidarını sallamaya başlamıştı. 
Ancak Elçibey kesinlikle kan dökülmesine karşıydı. Şu açıklamayı yapacaktı: 
 
“Askerler ve Zabitler! 
 
Azerbaycan’da iç savaş çıkarmak isteyenler buna sizin vasıtanızla nail olmaya 
çalışıyorlar. Müstakilliğimizi kazandığımız, topraklarımızı düşmandan kurtarmaya nail 
olduğumuz bir zamanda bizi içimizden parçalamaya çalışıyorlar. Ben cumhurbaşkanı 
olarak kardeş kavgasını önlemek üzere bütün tedbirleri alıyorum. Ancak sizi bu isyana 
sürükleyenler meselenin hallinden kaçmaktadır. Azerbaycan halkı heyecan içindedir ve 
kardeş kavgasının karşısındadır. Sizin sayenizde düşmanlarımızın eline güzel bir fırsat 
geçti. Bir yandan Ağdere ve Ağdam’a sürekli hücumlar ve göçmenlerin problemleri, 
diğer yandan ekonomik problemler ve düzenli ordu oluşturulmasının zorlukları. Üstelik 
siz de saf inatkarlığınızla, ayağa kalkmak isteyen bu milletin başına basıyorsunuz. 
 
Azerbaycan ordusunun asker ve zabitleri! 
 
Sizin bu konuda düşünmeye yeteri kadar vaktiniz oldu. Şimdi kesin ve düzgün karar 
verme vaktidir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak sizden ricam, devletini ve halkını 
korumaya çalışan yaşıtlarınızın kanını akıtmayın. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 
Başkomutanı olarak emrediyorum; silahı yere koyun, karşınızdaki asker kardeşlerinizle 
barışın. Orduda emre itaatsizlik suçtur!” 
 
7 Haziran 1993 günü dışarıdan yazılan planın bir sayfası daha gözler önüne serilmiştir. İran 
sınırındaki Lenkeran şehrinde İslam Partisi üyeleri iktidarı tanımadıklarını bildirirler ancak 
gösteriler dağıtılır. Bunun ardından Lenkeran’da “Halkların Özgürlüğü ve Eşitliği Partisi” 
devlete karşı savaş açarak şehri ele geçirir. Bu işgalden sonra yerli televizyonda Lenkeran’da 
bir “Talış-Muğam Cumhuriyeti” kurulduğu ilan edilir. 
 
Haydar Aliyev Nahçivan’dan Bakü’ye getirilir ve birkaç gün sonra Suret Hüseyinov’u 
talebiyle istifa eden Meclis Başkanı İsa Gamber’in yerine Meclis Başkanı seçilir. 
 
Suret Hüseyinov ise iktidara 18 Haziran 1993 tarihine kadar süre tanıdığını istifa etmemeleri 
halinde ordusuyla Bakü’ye gireceğini açıklamıştır. Elçibey televizyonda şu konuşmayı 
yapacaktır: 
 
“Gence hadiseleri birden bire çıkmadı. Bu bir plandır ve biz bu planı önlemeye 
çalışıyoruz. Defalarca Gence’ye temsilciler gönderdim, iç işleri eski bakanı ile birlikte 
dört aksakal gönderdim. Konuştular, antlaştılar kurban kestiler. Suret Huseyinov 
kumandanlığını yaptığı askeri kuvvetlerin komutasını bırakacağını söyledi. Bir hafta 
sonra kararından döndü. Bu birkaç kez tekrarlandı. O oyundan çıkamadı.  
 
Ben biliyorum ki düşmanla savaşan millet on bin kurban verse bu yarasını yüreğinde on 
beş yıla iyileştirir. Ama kardeş kavgasının yarasını iyileştiremez. İç savaş bu milletin 
mahvolması demektir. O yüzden bu meseleyi barış yoluyla halletmek için bütün 
kuvvetleri bir araya getirmek lazımdır. 
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Şahsen bana karşı yapılan ihaneti bağışlarım. Ama bu milletin 73 yıllık arzusuna, 
bağımsız Azerbaycan Devletinin kurulmasına karşı yapılan ihanetleri bağışlayamam. 
Daha önce söylediğim gibi bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğim. Bir başım var, 
onu da her zaman kurban vermeye hazırım. 
 
Bir kardeş eline aldığı Rus silahlarını, devletin vazifesini yerine getire öbür kardeşine 
yönetmiştir. Kaderde bağımsızlık yolunda kardeş kurşununa kurban gitmek de varmış. 
Bu benim için daha acıdır. Ben, hem vazifesini yerine getirirken kardeş kurşunuyla 
helak olan, hem de vatandaşlık vazifesini kavrayamayarak helak olan bütün 
vatandaşlarımızın ailelerine derin hüzünle baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” 
 
Ülkede vaziyet bir kangren halini almıştır ve bağımsızlık savaşı veren bir ülke bütün sıkıntılar 
yetmezmiş gibi bir de iç savaşın eşiğine gelmiştir. 17 Haziran günü Avrupa Birliği konuyla 
ilgili bir açıklama yapar ve “Demokratik yolla seçilmiş cumhurbaşkanını anayasaya aykırı bir 
biçimde görevinden uzaklaştırmak girişimlerinden rahatsız” olunduğunu bildirir.  
 
17 Haziran’ı 18 Haziran’a bağlayan gece şehirde büyük bir karışıklık çıkacağı istihbaratını 
alan Elçibey kardeş kanı dökülmemesi için gizlice Nahçivan’a oran da memleketi Keleki’ye 
geçecektir.  
 
Cumhurbaşkanlığı sekreteri Ali Kerimli’nin (Bugün AHCP genel başkanı-Ş.T.A) 
“Cumhurbaşkanımızla 3 defa görüştüm istifa etmediğini ve her zaman Bakü’ye dönmeye 
hazır olduğunu söyledi” açıklamasından sonra Nahçivan’da bulunan cumhurbaşkanlığı uçağı 
tahrip edilerek uçamaz duruma getirilecektir. 
 
Elçibey’in Keleki günleri 31  Ekim 1997 tarihinde Bakü’ye dönene kadar sürecek zor hayat 
şartları altında sağlığı bozulacaktır.  
 
 
 
Veda zamanı 
 
 
 
Elçibey 31 Ekim 1997 tarihinde Bakü’ye dönmüş ve bir insan seli tarafından Bakü 
Havaalanında karşılanmıştı.  
 
Milli Azatlık Hareketi liderinin sürgünden dönüşü Bakü’de iç siyaseti kızıştırmış ve halkın 
devlete karşı olan ilgisi tazelenmişti. Elçibey yokluğunda Azerbaycan Halk Cephesi Partisi 
olarak teşkilatlanan hareketin başına geçti ancak vefatına kadar parti işleriyle ve iç siyasetle 
pek ilgilenmeyecektir.  
 
Kurduğu Bütöv Azerbaycan Birliği adlı teşkilatta çalışarak zamanını geçiren Elçibey; “Son 
zamanlarda partideki yönetim işleri daha çok muavinlerim ve yönetim kurulu 
tarafından yürütülmektedir Faaliyetlerimin yüzde 30’u partide yüzde 70’i ise 
BAB’dadır. Çünkü AHCP’de artık kadrolar yetişmiştir. BAB’da bu zordur, şubeler tam 
oluşmadı. Ama kısa müddette çok iş görüldü. Birleşmiş Azerbaycan haritası hazırlanıp 
10 binden fazlası dağıtıldı. Birleşmiş Milletlere 300 binden çok imza toplanıp gönderildi” 
açıklamasını yapıyordu. 
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Ancak artık yorgun bir savaşçıydı. Nahçivan’ın Keleki köyünde başlayan hayat yolculuğu, 
KGB’nin zindanlarında taş kırarak, meydanlarda milletin bağımsızlığı uğruna savaşarak 
devam etmiş ve Bey’i çok yormuştu. Kendisine prostat kanseri tanısı konulan ancak bunu 
herkesten gizleyen Elçibey 22 Ağustos 2000 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 
hayata gözlerini yumdu.  
 
 
 
Bey’in ardından 
 
 
Elçibey inanmış ve bir davaya iman etmiş insan profilinin tipik bir temsilcisiydi. Dürüsttü ve 
dürüst insanları severdi.  
 
“Samimi, temiz, doğru konuşan insanlarla konuşmak çok zordur. Kendisi o kadar 
doğrudur ki, o doğru ile yaşamak çok çetindir. 
 
Onunla oturup kalkmak da kolay değildir. Arada sen istiyorsun ki, yalan konuşasın, 
üstüne biraz da sen koyasın. Ama o doğru adam, senin yalan söylemene imkân vermez. 
Doğru adamlar öyle temizler ki, süngerin suyu çektiği gibi onlar da hatayı çekerler. Ben 
onlarla konuşurken keyif alıyorum. En çok nefret ettiğim şey yalancı insanlardır. 
Korkaklık, insan tabiatında olabilir ancak yalancılık kadar aptalca bir şey yoktur. 
Özellikle de âlim yalan söylediği zaman…” 
 
Diyordu. Bir kişilik abidesi idi. Kimsenin kimseye parasının kaynağını soramadığı zaten 
paranın ve varlığının kaynağının da bilinmediği karışık bir zamanda genç bir cumhuriyeti 
yönetti ancak bir evi dahi olmadı. Vefatından birkaç yıl evvel kendisine ait bir evi olmuştu. 
Yalnız bir adamdı. Yıktığı imparatorluğunun artıklarıyla beraber çalışmak zorunda kalmış ve 
bu onun enerjisini bir hayli tırpanlamıştır. “Yetişmiş adam azdır” diyerek buna mecbur 
olduğunu belirtiyordu.  
 
Her büyük lider gibi oda vefatının ardından bize bir miras bıraktı. Bu miras Azerbaycan ve 
Birleşmiş Azerbaycan idealidir. Bugün Azerbaycan gençleri Azerbaycan’ın güneyinden 
haberdarsa, Bugünün Türk gençleri Muhammet Hıyabani kimdir bunu biliyorsa ve Güney 
Azerbaycan’da milyonlarca insan “Haray haray men Türküm” (yeter yeter ben Türküm) 
nidalarıyla Tebriz’de gösteriler düzenleyip varlıklarını dünyaya haykırıyorlarsa bunda 
Elçibey’in rolü göz ardı edilemez.  
 
Saf bir Türk ve saf bir Müslüman’dı. İnançlarını süslememiş, abartmamış ve bunlardan pirim 
yapma yoluna girmemiş bir siyasetçiydi. Sanırım Bey, siyaset için fazlaca dürüst ve temizdi. 
Biraz kötü kalpli, biraz görmezden gelir ve biraz idareci bir yapıya sahip olsaydı bugün 
Azerbaycan’ın cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor olabilirdi.  
 
“Ömrüm boyunca dövülüp, sövülmüşem” diyordu. O cumhurbaşkanlığını, dünya nimetlerini 
değil doğru adam olup dövülüp-sövülüp, sürgüne uğrayıp, hapislere düşüp acı çeken insan 
olmayı seçmişti. Buda sağlığını kötü etkilemişti. Özellikle Keleki yılları sağlığı için bir 
dönüm noktası olmuştu. 
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Mert olanı severdi. “Bazı hastalıklar gelir aniden insanın canını alır ancak kanser öyle 
değildir. Kansere yakalandığın andan itibaren senin canını alacağını biliyorsun. Bu 
hastalık mert hastalıktır” diyecek kadar… 
 
Bize pırıl pırıl bir mazi ve şerefli bir bayrak bıraktı. Bugün utanmadan, sıkılmadan büyük bir 
gururla “Biz Elçibey’i seviyoruz” diyebiliyoruz.  
 
 
Ruhu şad olsun! 
 
 
 

-EKLER- 
 
 
 
 

EK-1 
 
 
ELÇİBEY   (*) 
 
 “Eğer olmasam da men esirligde 
   Gemlerin elinde esir galmışam 
   Bu nece heyatdır? Nece emandır? 
   Hele uşağlıgdan men gocalmışam” 
           
                                          Elçibey 
                                                                  
 
 1990 Yılının kış aylarından biriydi. Nedense Aralık ya da Ocak ayıydı gibi bir his var içimde. 
TRT Televizyonunda Anadolu’dan türküler söyleyen koronun değişik bir yerlerden çalmaya 
başladığı melodinin ritmi derhal dikkatimi çekiyor ve ekrana dikkat kesiliyorum. Evet, bu 
türkü de Türkçe. Sözleri anlayabiliyorum ancak daha önce işitmediğim bir şive. Melodiler 
insanın içini yaralıyor. O sırada annemin hıçkırıklarıyla oturduğum yerden kalkıyor ve 
annemin dizlerine kapanıyorum. Babam sadece elinden düşürmediği sigarasını daha bir başka 
dertli, daha bir derin çekmekle meşgul ve anneme kayıtsız. Şaşkınlık içindeyim ancak bir 
yandan annemi anlamaya çalışırken bir yandan da televizyona kulak asıyorum: 
 
       Gel gel gara göz 
       Yüreğimde yara göz 
       Beri gel beri gel… 
 
 Annem sadece ağlamakla meşgul. O derin hıçkırıkların o gece yüreğime açtığı yarayı hala 
içimde taşırım. Ve neden sonra anlatmaya başlıyor anam: “Bu şarkı bir Azeri türküsüdür 
oğlum. Orada Ermeniler Türkleri öldürüyor ve Türkler bağımsız olmak için savaşıyorlar. 
Ebulfez Elçibey adında bir liderleri var, inşallah o ve onun arkadaşları Müslümanları Ermeni 
zulmünden kurtaracak ve bağımsız bir devlet kuracaklardır” O gece nasıl bitti yattığımda 
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neler düşündüm hatırlamıyorum ancak o türkünün ve annemin üzüntülü halinin kalbimde 
açtığı yaranın hatırası hala canlıdır. 
 
 İşte benim Elçibey ile tanışmam böyle olmuştu. Bu hikâyemi Elçibey’in kabri başında 
defalarca kendisine de anlattım. Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığında görevli bazı diplomatlar 
AXCP tarihini nasıl bu kadar iyi bilebildiğimi sorduklarında onlara da bu geceden başlayarak 
anlatmıştım. Onlarda: “Bu Türklerin Elçibey sevgisini anlayamadık gitti arkadaş” gibilerinden 
sözler sarf etmişlerdi dün gibi aklımdadır. 
 
Ve gerçek hikâye:  
 
24 Haziran 1938 Yılında Azerbaycan’ın Keleki Köyü’nün Halil Yurdu Yaylasında Kadirkulu 
Beğ ve Mehrinisa Hanım’ın bir erkek evlatları dünya gelir. Aile fertleri bir isim üzerinde 
razılaşamazlar ve bebek kırk günden fazla isimsiz kalır. Köy halkının “Baba” diye 
adlandırdığı Mir Yahya Baba günler sonra ona Ebulfez adını koyar. Rus Emperyalizmi halkı 
haksız vergilerle boğar, ardı arkası gelmeyen idamlarla mazlum milletlere korku salarken 
şüphesiz Keleki’de doğan bu çocuğun bir gün kendisinden hesap soracağını ve günü 
geldiğinde kendisini yıkanlardan biri olacağından habersizdir. 
 
Elçibey’in çocukluğu ile ilgili kayda geçen hatıralardan en dikkat çekeni bebek yaşta iken 
kundağının altına bir yılanın yerleşmesi ve köyün aksakallılarının  “O yılana dokunmayın, o 
Ebulfez’i koruyor” diye aileye salık vermeleridir. İlerleyen yaşlarda da eliyle tutup eve 
getirdiği yılanlara bakıp “Onları evlerinden ayrı koyma oğlum” diye nasihat veren annesinin 
isteği ile bulduğu yere bırakacaktır Ebulfez. 
 
Onda vatan sevgisi ve millet şuuru çok küçük yaşlarda başlar. Daha ilkokul sıralarında 
hocalarına sorduğu sorularla dikkatleri üzerine çeker. Arkadaşları sokakta oyun oynarken 
bütün ısrarlara rağmen oyundan uzak durur ve zamanını kitap okumakla geçirir. Savunduğu 
ve arkadaşlarına anlattığı fikirleri onun harekete geçiş noktası, yola çıktığı yer olarak da kabul 
edilebilir: “Azerbaycan’ı Güneyde Farslar, Kuzeyde Ruslar paylaşmışlardır. Ve bugün 
Azerbaycan Türkleri esirlerdir” Artık arkadaşları onu Ebulfez diye değil ona lakap olarak 
taktıkları Millet ismiyle çağırmaktadırlar. Millet… 
 
1957 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesinin Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne girmeye 
hak kazanır. 1960 yılında ilk teşkilatlanma çalışmalarına başlar. Ancak kendisinin ve 
arkadaşlarının üniversiteyi bitirmeleri ve arkadaşlarıyla ayrılmak zorunda kalması bu ilk 
teşkilatlanma çalışmalarına ara vermek mecburiyetinde bırakır onu. Üniversite yılları için 
şöyle diyecektir: 
 
 “Beş yıl üniversite talebesi oldum. Bu beş yılda sırtım ne palto gördü ne de plaş” 
 
 İşte böyle bir hayattır onun hayatı. Izdırapla yoğrulmuş ve acı ile bütünleşmiş bir hayat. 
 
 Üniversite hayatının ardından Mısır’a gider. Burada aldığı maaşın çok önemli bir bölümünü 
Azerbaycan’ı tanıtmak için gizli faaliyetlerinde kullanır. Mısır’ı ziyaret eden devlet başkanı 
için sarf ettiği olumsuz sözlerden sonra vaktinden önce Bakü’ye çağrılır. (1964) Dönüşte 
Üniversitede yüksek lisans yapmaya başlar. Böylelikle Hocalık yılları başlamıştır. Bu 
dönemde Moskova, Tiflis ve Leningrad şehirlerinde yorucu araştırmalarda bulunur ve 
“Tolunoğulları Devleti” adıyla ilk eserini verir. 
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 1968 yılında Asya ve Afrika Ülkeleri Tarih Kürsüsü’ne öğretim görevlisi olarak atanır. İşte 
Üniversite yıllarında temelleri atılan gizli faaliyetlerin üyeleri o günlerde yeniden Bakü’ye 
dönmeye başlamışlardır. Üstelik arkadaşı Malik Mahmudov Bağdat’ta ki görevinden 
dönerken Müsavat Partisi’nin programını da beraberinde ülkeye sokmaya başarmıştır. (1918 
yılında kurulan müstakil Azerbaycan Devleti’nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade’nin parti 
programı) Bu program çerçevesinde teşkilat yapısı yeniden düzenlenir. Artık öğrenciler 
arasında yapılacak çalışmalarla Bağımsız Azerbaycan’ın ve Bağımsız Azerbaycan yolunda 
Azerbaycan Halk Cephesinin (AXCP) temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar 1970’ten 
itibaren sistematik bir şekilde devam eder. 
 
 O herkesten farklı olarak Sovyetlerin dağılacağını çok önceden görmüş ve kendi sözleriyle 
“Sovyetler dağılırken bağımsızlığa hazır olmak için” çalışmalarına başlamıştır. Ancak bu 
çalışmalar ülkenin istihbarat organlarının gözünden kaçmayacaktır.  
 
   İzlendiğini bilmektedir o eşsiz üslubuyla şöyle anlatmaktadır o günleri: 
 
    “Bir zaman geçenden sonra izlenen ve izleyen arasında manevi bir bağ yaranır. Bu 
ikisinden biri diğerini yitirende özünü pis hisseyleyir.” 
 
     “Evden çıktım yene her zaman olduğu gibi evimin kabagında KGB’nin maşını dayanmıştı. 
Dedim meni deniz kırağına aparır mısın? (Götürür müsün) “Gel” dedi. Bindim gittik. İnerken 
ona bir miktar para vermek istedim almadı. Bende koltuğa koydum ve yürüdüm gittim” 
(E.Elçibey- Bütöv Azerbaycan Yolunda) 
 
Nitekim 20 Kasım 1974’te sabah 08.05’te Betsi Bağırova sokağında bulunan apartmanın 5. 
katındaki 32 numaralı evin kapısı dövülür ve KGB evin altına üstüne getirir ve evde bulunan 
bazı yazılara el koyulur. Uğur Güler’in Elçibey isimli kitabında evde bulunan dökümanlar 
şöyle sıralanır: 
 
         1-Atsız’dan oğluna vasiyet 
         2-Birliğin üyelerine ilk söz adlı yazı 
         3-Azerbaycan’ın birleştirilmesi hakkında düşünceler adlı yazı 
         4-Yurdun azatlığı ne demek adlı yazı 
         5-Bir Atatürk resmi 
 
Burada bir şeyi bilmemizde yarar vardır. Elçibey konunun buralara geleceğinden şüphesiz 
haberdardır. Kendisi daha önce defalarca uyarılmış hatta bir keresinde çalıştığı Üniversitenin 
Rektörü Sovyetler’in lehine, Türkiye’nin aleyhine bir yazı yazması karşılığında kendisinin 
affedileceğini ve devlet idaresinde yüksek makamlara yüksek maaşlarla getirileceğini 
söylemiştir. Elçibey tüm bunları reddeder.  
 
 “1974 Yılının 24 Kasımında ilk sorgusu yapılır. Suçlamalara karşı gelmez. Pişmanlık 
belirtmez ve hiçbir arkadaşının ismini vermez. Şöyle diyecektir: “Daha önce Sovyetlere karşı 
direnen Çek Milliyetçilerinin makalelerinde sorgularda nasıl cevaplar vermem gerektiğini 
okumuştum. KGB’de ki tanıdıkların bana yolladıkları haberlerle de bu okuduklarım 
örtüşüyordu. Ukrayna’da ki Milliyetçiler benimle aynı suçtan yargılanmış ve 6 yıldan 12 yıla 
kadar cezalar almışlardı. Bende 6 yıl kadar hapis yatarım diye düşündüm” 
 
 Mahkeme süreci oldukça ilginçtir. İlk savunma yapacağı gün annesinin de salonda olduğunu 
görür ve salondan çıkarılmasını ister. Mahkemelerde Elçibey aleyhine şahitlik yapması için 
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öğrencilerden ve bir sıra insanlardan birçok yalancı şahide söz verilmektedir. Bir defasında bir 
çocuk “Ebulfez derslerde Sovyet hâkimiyetine karşı konuşurdu” diye söz alınca bir kız 
öğrencisi çocuğun üstüne yürümüş ve hâkim tarafından dışarıya çıkarılması emredildiğinde 
başındaki örtüsünü hâkime fırlatarak “Bunu erkekler taksın hâkim bey” diyerek dışarı 
çıkmıştır. Yine bir mahkeme günü bina önünde toplanan gençlere “Hocanızı dışarı çıkarak 
kadar paranız var mı? O kadar rüşveti nasıl vereceksiniz” diye sorup sataşan polislere bir kız 
öğrencisi “Ben yeni nişanlandım işte nişan yüzüğüm. Bu yüzüğü veririm” demesiyle polisler 
oradan uzaklaşmışlardır. Bu olayı duyduğunda Elçibey çok etkilenir ve kendi deyimiyle 
yeniden doğar. Elçibey bir gün söz alarak şu şiiri okuyacaktır: “Her kimsenin var 
kimsesi/Men kimsenin yok kimsesi/Ey kimsesizler kimsesi/Men kimsenin ol kimsesi” arka 
sıralardan bir feryat duyulur. Elçibey’in öğrencilerinden biri hıçkırıklara boğulmuştur. 
 
 
Şimdi mücadelenin en ağır kısmına gelinmiştir. Mahkeme 1 yıl 6 aylık bir ceza verir 
Elçibey’e. O daha önce rejim muhaliflerine ağır işler verilmeyeceğini düşünmektedir ancak 
cezasını taş ocaklarında taş kırarak geçirmek zorunda kalacaktır.  
 
 Burada gözden kaçırmamamız gereken bir husus var. Üniversite hayatı boyunca sırtı patlı 
görmemiş adam kendisine yüksek maaşlı işler teklif edildiğinde bu işleri elinin tersiyle itmiş 
ve yolundan dönmeyecektir. Yaklaşık otuz yıl sonra şöyle diyecektir: “Bir zamanlar Sovyet 
tanklarının önünde beraber omuz omuza durduğumuz arkadaşlarla yolumuzu para ayırdı” 
Şüphesiz onun tercihi de aşkı da millet olmuştur. Tanrı’nın Türk Milletini çok sevdiğine 
inanıyorum ve buna ispat olarak da Elçibey gibi insanları bu milletin mensubu olarak 
yaratmasını görüyorum. 
 
Zor geçen tutsaklık yılları inancını ve azmini kamçılayamaz hapisten sonra çalışmalarına 
kaldığı yerden devam eder.  
 
 28 Eylül 1979’da 41 yaşlı Elçibey yakın akrabası Halime Hanım ile hayatını birleştirir. Bu 
evlilikten Çilenay adında bir kızı ile Erturgut adında bir oğlu olur.  
 
 Artık ok yaydan çıkmıştır. Teneffüsler de tebligatlar yapmaya, dernekler teşkil etmeye başlar. 
Bu tebligatlar bazen teneffüslerde okul koridorlarında bazen bir çay bahçesinde devam eder. 
Girdiği derslerde “Azerbaycan’ın esir olduğunu ve parçalandığını” açık açık söylemektedir 
artık.  
 
 Elçibey’in ön gördüğü bütün gelişmeler gerçekleşip Sovyet Rusya hızla kan kaybederken 25 
Ocak 1988 tarihinde Ermeniler, Ruslarında yardımıyla Ermenistan’da yaşayan Türkleri 
öldürme ve göç ettirme harekâtına başlarlar. Hemen ardından 18 Şubat 1988 günü Bakü’de 
bir “Karabağ Mitingi” tertip edilir. Bu mitingle beraber Halk Harekâtı “Meydan Harekâtı” 
adıyla şekillenmeye başlar. Ermeni saldırılarıyla beraber bağımsızlık mücadelesi açıktan ve 
hızlı bir şekilde yapılmaya başlanacaktır.  
 
 16 Mayıs 1988 günü Azatlık Meydanında büyük bir miting yapılır. Burada halka seslenen 
Elçibey Azerbaycan Halkını Müdafaa Cemiyetinin kurulduğunu dünyaya ilan eder. 
Azerbaycan’ın Rusya yanlısı hükümeti Ermenilerin Türkleri öldürmesine sessiz kalmaktadır. 
İlk olarak Elçibey önderliğinde Türklerin direnişleri örgütlenmeye ve kurulan cephelere 
gizlice silah ve erzak yardımı yapılmaya başlanır.  İşte bu dönemde Ebulfez Aliyev halk 
tarafından “Elçibey” olarak anılmaya başlanır.  
 



 

www.turkalevi.com | www.elcibey.wordpress.com 40 

1989 Yılının Şubat ayında 10 kişilik bir komiteyle Azerbaycan Halk Cephesi koordinasyon 
kurulu kurulur. Bakü’nün çeşitli yerlerinde dağıtılan, duvarlara yapıştırılan ilanlarda şunlar 
yazmaktadır: 
 
“Vatandaş! 
Günlük mitinglerin neticesinde AHC (AXC) kuruluyor. 
Cephenin programı gazetelerde yayınlanacak. 
Devlet idarelerinde, okullarda ve başka yerler de temsilcilikler oluşturulacaktır, başvurun!!!” 
 
 
16 Temmuz 1989 yılında AHC’nin ilk kurultayı toplanır ve Elçibey Cephe’nin birinci Genel 
Başkanı seçilir. Ve hemen ardından 29 Temmuz’da bir miting yapılır ve şu maddeler mitingde 
seslendirilir: 
 
1-Azerbaycan Cumhuriyetinin anayasası yeniden düzenlensin 
2-AHC tanınsın 
3-Azerbaycan’ın yeni bayrağı ve milli marşı belirlensin 
 
 Elçibey’in yaktığı özgürlük ateşi artık bütün bir vatanı sarmıştır. Moskova yönetimi 
Azerbaycan’ın yönetiminin bütün yetkilerini kendi üzerine alır. 24 Eylül günü bir miting daha 
düzenlenir ve bu mitingde Elçibey; Azerbaycan’ın parasının basılması, ordusunun ve 
hazinesinin kurulmasını ister ve bu yoldan dönmeyeceklerini dünyaya ilan eder. Nihayetinde 
5 Eylül 1989 günü Bakü yönetimi AHC’yi tanıma kararı alır. 
 
 Kıvılcım zalimleri saran bir yangına dönmüştür. Azerbaycan’da azatlık ateşi bütün kalpleri 
kaplamış ve halk ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam etme azmindedir. 1989 yılında 
Türkiye’de “En Büyük Siyaset ve Devlet Adamı” ünvanı Elçibey’e verilir.  
 
Ancak Elçibey’in “Olacağını tahmin ediyordum” dediği facia 20 Ocak günü Bakü’nün 
kapısını çalar. Rus tankları Azerbaycan’da karışıklığı dindirmek ve asayişi sağlamak adına 
Bakü’ye girerler ve onlarca günahsız masum insanı katlederler. Yaralıları tedavi eden 
doktorlara ve ambülânslara dahi ateş açılır. Ancak AHC’nin ve Azerbaycan Türklerinin 
yılmaya niyetleri yoktur. Gelişmeler birbirini takip eder. 28 Mayıs 1918’de kurulan 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin meclis binası olan ve 1990’lı yıllarda Elyazmalar 
Enstitüsü olarak kullanılan binanın çatısına Kızıl Ordu tarafından indirilen Azerbaycan 
bayrağını 70 yıl sonra 28 Mayıs 1990 tarihinde bizzat Elçibey göndere çeker. Şöyle 
diyecektir: “Sevinçten gözümden iki damla yaş düştü ve ellerim titredi” 
 
 Rusya’nın son kozu Azerbaycan’ın cumhurbaşkanı Muttalibov’dur ancak oda Halk 
Harekâtının önünü alamaz ve 1992 yılında yapılan seçimlerde Elçibey oyların çoğunluğunu 
alarak Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı seçilir. 
 
 Elçibey’e yapılan en büyük suçlamaların ve kara propagandanın başında Elçibey’in bir ilim 
adamı olduğu ve siyaset adamı olmadığıdır. Evet, Elçibey bir ilim adamıdır ancak bu onun 
büyük bir siyaset adamı olmasına engel midir? Dönemin İngiltere Dış İşleri Bakanı onun için 
“Kafkaslardaki en büyük demokrat” diyordu. Bu onun büyük bir siyaset adamı olduğunun ve 
Batı için Sovyetler sonrası Kafkasya’nın yeniden yapılandırılmasında fikrine ve mücadelesine 
rağbet edilen bir lider olduğunu ispat etmeye yeter. Evet, Elçibey bilindik siyaset 
adamlarından değildir. İkiyüzlü, yalancı, menfaatçi olmamıştır. En yakınları kendisine 
suikastlar düzenlerken ülkesinin geleceği için susmuş nihayetinde ülkede bir iç savaş 
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çıkarmamak için Cumhurbaşkanlığını bırakıp Keleki’ye uçmuştur. Onda hiç görülmeyen şey 
dünyevi zevkler ve dünyevi makamlara arzu beslemesidir.  
 
 Ülkenin o karışık günlerinde cumhurbaşkanı olmanın kendisini ateşe atmak olduğunun 
elbette farkındaydı. Bir meclis konuşmasında şunları söyleyecektir: 
 
  “Biliyorum size cumhurbaşkanı değil günah keçisi lazım. Şimdi cumhurbaşkanı kim seçilse 
alkışlayacak birkaç ay sonra o gidince bu seferde gitmesini alkışlayacaksınız. Bu mecliste 
şimdi söylediklerime kafalarını sallayan milletvekilleri, geçtiğimiz günler de Ayaz Muttalibov 
benim aleyhime ve benim dediklerimin tam tersini söylerken onun dediklerine de kafa 
sallıyorlardı” 
 
 Milleti için ateşten gömlek giyecek bir millet aşığına ihtiyaç vardı ve tabii ki bu Elçibey’den 
başkası olamazdı. 1992 yılında Azatlık Meydanında ki mitinge katılan ve “Başbuğ Türkeş” 
sloganlarıyla karşılanan merhum Türkeş, Beğ’in elini havaya kaldırarak “Lütfen Başbuğ 
Elçibey deyiniz zira Türk Dünyasının Başbuğu Elçibey’dir. Ben Türk Dünyasını Elçibey’e, 
Elçibey’i de size emanet ediyorum” diyordu.  
 
Elçibey için yapılan diğer bir eleştiri ise onun aşırı romantik olduğudur. Ancak yıkılmaz 
denilen bir imparatorluğu yıkan bir adam sizce romantizmin yanında reel fikirlere sahip ve ne 
istediğini bilen bir lider değil midir? Birleşmiş bir Azerbaycan onun en büyük arzusuydu ve 
eğer cumhurbaşkanlığını bırakmak zorunda kalmasa birkaç yıl içinde bunu başaracaktı. Tarih 
bazen inancın akla ve mantığa galip gelmesine şahitlik etmiştir. Tarihi ve o günün şartlarını 
iyi bilenler Elçibey’in fikirlerinin asla ve asla hayal olarak nitelendirilemeyeceğini de iyi 
bilirler.  
 
 Elçibey’in bir yıllık cumhurbaşkanlığı süresinde yaptığı icraatların başlıcaları şunlardır:  
 
        1-Rus askeri bir kişinin burnu bile kanamadan Azerbaycan topraklarından çıkarıldı 
        2-Latin alfabesine geçildi 
        3-İlk milli para Azerbaycan Manatı basıldı  
        4-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kuruldu 
         
 
Elçibey bir kahraman gibi yaşadı ve bir kahraman gibi öldü. “Ben Atatürk’ün askeriyim” 
diyen bir lidere hemen yanı başımızdaki bir ülkenin cumhurbaşkanına dahi sahip çıkamadık. 
Ancak bu sahipsiz kalış bile onun yüreğinde ki Türkiye sevgisini sekteye uğratmadı. Hayatı 
zorluklar içerisinde ve acıyla geçti. O Türk Tarihi için büyük bir şanstı. Onun sayesinde 
Azerbaycan’da ki Sovyet karşıtı hareket “Türk Milliyetçiliği” çizgisinde gelişti. Güney 
Azerbaycan’ı azat etmeden sakallarımı kesmeyeceğim diyordu. Bir halk adamıydı. Bu 
milletin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biriydi ve Türk’ün hala büyük adamlar 
yetiştirebildiğinin en büyük ispatıydı.  
 
Katıldığı bir televizyon programında “Hayatım boyunca dövülüp sövülmüşem” diyordu. 
Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir yazısında ondan “Sessiz Gerilla” diye 
bahsediyordu. Turan için yaşadı, Turan yolunda öldü. Bize Azerbaycan’ı emanet bıraktı. 
Elçibey’in en büyük mirası Azerbaycan’dır desek yanılmış olmayız herhalde.  
 
Onun vefatından bahsetmeyeceğim zira o Savalan Dağı’nın zirvesinde yaşıyor. Seni hep 
yaşatacağız Azerbaycan’ın ilelebet Devlet Başçısı ve Türk Milleti’nin ölümsüz Evladı… 
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 (*): Yazarın daha önce Enver Paşa Dergisinde yayınlanan makalesi Elçibey’in hayatını 
kronolojik şekilde incelemektedir. 
 
                    
 
 
         
 
         
 
EK-2 
 
Elçibey’in Ardından… 
 
 
 
 
 
“Kardeş ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz 
ederim” 
 
Ahmet Necdet Sezer- TC Cumhurbaşkanı 
 
 
“Son nefesine kadar, candan aziz bildiği Türk milleti için çalışan Elçibey’i, Türkiye ve Türk 
Dünyası her zaman büyük bir sevgi, saygı ve şükranla kalbinde yaşatacaktır. Elçibey’i 
Rahmet-i Rahman’a uğurlarken az da olsa bir tesellimiz var. Hiç değilse son nefesini çok 
sevdiği, bağlı olduğu ay yıldızlı bayrak altında, Türkiye’de verdi ve ebediyete kadar da her 
şeyden aziz bildiği Azerbaycan’da olacaktır” 
 
Bülent Ecevit- TC Başbakanı 
 
 
 
“Kaybımız büyüktür. Tek tesellimiz Elçibey’in ömrünü verdiği bağımsız Azerbaycan’ın, 
devletler ailesinin şerefli bir üyesi olarak, dimdik ayakta durduğunu kendi gözleriyle 
olmasıdır” 
 
Dr. Devlet Bahçeli- TC Başbakan Yardımcısı 
 
 
 
“Bazı liderler vardır, kendilerine rağmen liderlerdir. Duruşları, sessizlikleri büyük 
nutuklardan daha manalıdır. Elçibey de onlardan biriydi. O, siyasete siyaset ona uzak idi. O, 
Hem Azerbaycan’da hem de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra geldiği Türkiye’de, 
Türklük ideallerini yaşatmış bir insan idi. Elçibey, Nahçivan’ın Keleki köyünde doğdu. 
Sürgün yıllarında da dört sene orada kaldı. Dürüst, sessiz, içine kapanık bir Türk milliyetçisi 
olarak yaşadı. Yakasından Atatürk rozetini hiçbir zaman çıkarmadı. İstanbul’da kaldı 
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gecelerde ufka bakarak şiirler okudu. Çünkü baktığı o ufuk “Türklük ufkuydu” Şiirler okudu, 
bazen sessizce ağladı. Türk Dünyası en sessiz kahramanlarından birini kaybetti. Bizim, 
Azerbaycan halkının başı sağolsun” 
 
Ertuğrul Özkök- Gazeteci/Yazar 
 
 
 
 
“Vatan ve millet mücahidi Ebulfez Elçibey’i ben 1970’li yılların evelerinden tanıyorum. O 
zamanlar her ikimiz de üniversitede hoca idik. Benim derslerime başka üniversitelerden, 
fakültelerden öğrenciler gelirdi. Bunun için de ben yalnız kendi öğrencilerimi değil, başka 
fakültelerden dersimi dinlemeye gelen öğrencileri de tanıyordum, teneffüslerde onlarla sohbet 
ederdim.  
 
Doğu bilimleri fakültesinin öğrencileri, bana Ebulfez Aliyev adlı hocalarından ağız dolusu 
büyük muhabbetle bahsederek, bizim görüşmemizi arzu ediyorlardı. Talebelerimin 
söylediklerinden gıyabi olarak onun hangi fikir ve akide ile yaşadığını bilirdim. Sahip 
olduğumuz aynı akidenin bizi mutlaka görüştüreceğini biliyordum. Bir gün üniversitede uzun 
boylu, karayağız ve benim gibi çelimsiz bir genç yanaştı. “Gülistan’ın müellifi ile tanışmak 
istiyorum” dedi. Görüştük, adını dediği anda ben de sizi gıyaben tanıyorum dedim. Bizim ilk 
sohbetlerimiz muasır edebiyatımızda güney mevzusu etrafında olmuştu. Sonralar 
sohbetlerimizin mevzusu daha da genişleyerek Azerbaycan’ın geleceği, istiklal, ana dil ve 
onun kasten eritilmesi siyaseti etrafında olurdu. Biz bu sohbetlerimizde, zulüm üzerinde 
kurulan diktatörlüğün mutlaka dağılacağına emin olduğumuzu bildirir ve bununla da 
birbirimize teselli verirdik. 
 
Benim Elçibey ile alakalı hatıralarım çoktur ama burada bir meseleyi söylemeden 
geçemeyeceğim. Elçibey’in 1992 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığı ileri sürüldüğünde, ben 
o zaman gazetelerde ona bir mektup yazdım. “Cumhurbaşkanlığına adaylığını alkışlıyorum ve 
seçimlerde sana kefil olmayı kendime şeref bilirim” dedim. Böylelikle ben cumhurbaşkanlığı 
arifesinde ona kefillik yaptım ve onunla birçok görüşmelerim oldu. Onu daha yakından 
tanıdım ve anladım ki onun kadar milletini sevebilecek bir adam yoktur. Tek sözle o, vatan ve 
millet fanatiği idi. Bana göre, vatanını ve milletini fanatikçesine sevmeden o millete gerekli 
seviyede hizmet etmek mümkün değil. 
 
Kendimi bildiğim günden beri benim insanlara münasebetim, o insanın kendi milletine 
münasebeti ile ölçülür. Böyle ki, milletini bütün varlığı ile seven adam mutlaka iyi adam 
olmalıdır. Ona göre ki, milletini delicesine seven adam için milletin bütün üyeleri öz bacı, 
gardaş, ata, ana ve evlatlarıdır. 
 
Ben vatan ve millet mecnunu Elçibey’i, o mecnunluğu ile tanıdım. Diğer taraflarının ise 
benim için bir önemi yoktur. Onun vakitsiz ve gözlenilmeyen ölümü herkes gibi beni de 
sarstı. Halk onu, öz muhabbetine sarıp defnetti. Allah ona rahmet eylesin” 
 
Bahtiyar Vahapzade- Şair 
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EK-3 
 
Son Mektuplar…  
 
 
 
Yüce Türk Milletine: 
 
Bende kanser hastalığı olduğunu biliyor ancak bunu cemiyetten gizliyordum ki muayyen işleri 
görebileyim. Ancak bilmiyorum ki çoğu insan da artık hastalığımı biliyor ve benim 
bilmediğim düşüncesiyle bende gizliyorlar. Bu çok kötü bir netice verdi. Halk öz evladından 
bir şeyi saklamamalı evlattan da halktan bir şey gizlememelidir. Çünkü bu gerçeği gizlemek 
ne o halka ne de o halkın evladına bir hayır getirmedi.  
 
Ben birçok şeyi kötü bir haleti ruhiye yaranmasından korktuğum için halkımdan gizledim. 
 
Birçok sırrı kendimle beraber götürüyorum. Aslında bunlar açıklanması gereken sırlardı ancak 
buna zaman yetmeyecek. Demeli ki talih buna imkân vermedi.  
 
Bazı hatalar vardı ve bunları düzeltmek mümkün değildi. Milletimin karşısında benim de 
hatalarım oldu. Milletimden beni bağışlamasını rica ediyorum. Diyecekler ki “Bu özrü sağ 
iken dilemeliydin.” Ancak talih buna izin vermedi. 
 
Başka başka insanlar, özellikle beni sevmeyen insanlar kötü şeyler konuşacaklar ancak benim 
için önemli olan milletimin hakkımda ki hükmüdür! 
 
Men hayata veda ettiğimi artık açık açık görmekteyim. Lakin birçok isteğim gerçekleşmedi. 
Bunların başlıcası Rus eliyle işgal edilen Karabağ’ı azat etmekti. Bunu yapamadım. Ancak 
biliyorum ki Karabağ azat olacaktır. 
 
Azat Tebriz’e gitmek, onu Azat görmek istiyordum. Aslında Tebriz’i azat görüyorum insanlar 
bu sözüme hayal diyecekler ancak çok yakın bir zamanda bunun hayal olmadığını görecekler. 
 
 
Bir halk azatlık elde ederse o halkın vefat etmiş mensuplarının da ruhları orada oluyorlar. 
Azerbaycan halkı bütünüyle azat olacak ve birleşecek. O zaman gerçekleştirilecek törenlere 
Azerbaycan’ın azatlığı uğruna savaşmış insanların ruhları da iştirak edeceklerdir.  
 
Ruh ölmez! Milletini sevenin ruhu her zaman milletiyle olur! 
 
 
Ankara Devlet Hastanesi 
19.07.2000 
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Türk Gençliğine: 
 
 
Genç Türk! 
 
Gelecek senindir. Sen buna zamanın hükmüyle hazırlanıyorsun. Bu hazırlık normaldir. Bu 
hedefi yerine getirmek için milyonlarca Türk genci hedefe doğru yürüyecek. Bu hedefe 
varmak için iradeyle çalışacak, dünya ilminde ilerleyecek ve yeni bir medeniyet yaratacaksın. 
Bütün büyük hareketler, yürüyüşler hedefe varmak için bir sevda olacaklardır. Sonucu ise 
büyük medeniyet yaratmak olacaktır.  
 
Bütün beşeriyet tarih boyunca yürümüş son netice ise medeniyet yaratmak olmuştur. Türk 
dünyaya yeni bir medeniyet getirecektir. O medeniyete ben şimdiden hoş geldin diyorum.  
 
Sana uğurlar olsun ulu Türk! 
 
Ankara Devlet Hastanesi 
10.07.2000 Saat:03.00 
 
 
 
 
 
 
 
Azerbaycan Gençliğine: 
 
 
 
Azerbaycan Genci! 
 
Sen bil ki Türk gençliğinden ayrı değilsin! Karşında büyük hedefler ve ağır vazifeler duruyor. 
Eteklerinde ağır bir yük dev yükü var. Ancak sen onu taşımaya gidiyorsun. Sen o kadar 
güçlüsün ki devlerin bile taşıyamayacağı bir yükü taşıyabilirsin. Senin damalarındaki kan o 
kadar kuvvetlidir ki her zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilirsin. Yeter ki bunu iste! 
 
Karabağ’ı sen azat edeceksin! Azerbaycan’ı sen birleştireceksin! Ben bundan eminim. 
Azerbaycan’da Karabağ’ın azatlığını istemeyen, Azerbaycan’ın birleşmesini istemeyen bir tek 
genç dahi yoktur. Milletin bu arzusunu siz yerine getireceksiniz. Size uğurlar olsun. 
 
Tanrı yardımcınız olsun. 
 
Ankara Devlet Hastanesi 
10.07.2000 Saat:03.30 
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Milletime: 
 
 
Bütün varlığımla sevdiğim, Tanrı sevdasıyla vurulduğum milletim. Gururum! 
 
Bana kanserle savaşıp onu yenme imkânı vermediler! Siz biliniz ki bu hastalık o kadarda 
korkulacak bir hastalık değildir. İçinizden kanser olanlarınız bilsin ki onunla savaşırsanız ve 
cesaretli olursanız onu yeneceksiniz. 
 
Bugün tıp ilminde büyük bir hata yaparak bu hastalığın çok korkunç olduğunu söylüyorlar. 
Kanser açık ölümdür! O zaman insan neden bundan korkmalıdır. Bir araba kazası bu 
hastalıktan daha korkuludur. O zaman neden arabalardan istifade ediyoruz? Kanserden başka 
ölümle neticelenen hastalıklarda vardır ancak kanser tanısı konulduğu andan itibaren ölüme 
gidilir. O zaman doktorlar neden bu hastalığı insanlardan gizliyorlar? 
 
Bir atasözü var; Açık düşman gizli düşmandan merttir! Yani insanı gafil avlayıp birden 
öldüren hastalıktansa ölümü bile bile getiren bu hastalık daha merttir bir hastalıktır. Hiç 
olmazsa insan sonunun nasıl olacağını bilir. Öyle olunca bu zaman dolmadan bazı işlerini de 
halletmeye çalışırsın. 
 
Yedi aydır benim kanser hastası olduğumu bilerek yüzüme bakarken azap çeken hanım ve bey 
dostlarım! Size bu azabı verdiğim için beni bağışlayın. Bazılarınızın niçin ağladığının 
sebebini şimdi anlıyorum. Ancak size bir eleştirim var ki siz bu kadar zayıf olmamalıydınız. 
Türk’e zayıf olmak yakışmaz! Türk ölümün gözüne dik bakmalıdır! Ölümden korkan Türk 
olamaz!  
 
Ankara Devlet Hastanesi 
20.07.2000 Saat:06.00 
 
 
 
   
 
 
Görkemli Türk Aydınlarına: 
 
 
Ben kanser hastalığına yakalandığımı çok geç öğrendim. Ancak siz bunu önceden bilip 
benden gizlemiştiniz ki ben üzülmeyeyim. Hatta bana ilginç kitaplar vererek onları okumamı 
istiyordunuz. Ancak bana hakikati söylemeniz daha iyi olurdu. Ne kadar zaman kaldıysa o 
zaman da milli programlar hazırlayıp iş görmek mümkün olabilirdi. Neyse…  
 
 
Onu da bilmeliyiz ki ne kadar açık konuşmaktan uzak olursak böyle hiçbir işimiz iyi 
gitmeyecek. Onun için de demokratik bir cemiyet lazımdır ki her şey açıkça konuşulup 
halledilebilsin.  
 
Türk Milletine en çok lazım olan şey maneviyata dayanarak birleşebilmektir. 
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Ankara Devlet Hastanesi 
20.07.2000 Saat:07.00 
 
 
 
 
 
 
EK-4 
 
 
Elçibey için yazılan birkaç şiir 
 
 
Bey’in Hatırasına 
 
Bizimle beraber bir büyük yaşar 
Kusur ararız biz ise onda 
Öyle ki yitirdik, hak aşıp taşar 
O, öz ışığını dürtmez her göze 
Yalnız o dünyadan gönderir bize 
 
Ö, öz yüreğini millete verdi 
Göğsünde bu halkın kalbi çarpardı 
Onun millet derdi, memleket derdi 
Yeşerip cisminde kansere döndü 
 
Hele bu derde “kısmetim” diyor, 
Allah payı gibi o, şükran oldu. 
Şükranlık önünde bu ani ölüm, 
Belki geldiğine çok pişman oldu 
 
Yalana, tehdide dayandı durmadı 
Öz namusunun yükünü taşıdı ancak   
Hiçkimin bahtına gıpta etmedi, 
Oi öz talihini yaşadı ancak 
 
Herkesi düşünen, seven duyan o, 
Kıymadı kendi için güzel bir güne, 
Biran dahi kendi için yaşamayan o, 
Halka kurban verdi bütün ömrünü 
 
Onda bu feraset nereden gelir? 
Onun gücü de kalbide hakta, 
O halkın önünde eğildiğinden, 
Tabutu önünde eğildi halkta 
 
Şimdi melek gibi göklerden yere, 
Dünyadan namusla geçti Elçibey 
O kabre gitmedi, sığamaz kabre 
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Milletin kalbine göçtü Elçibey 
 
Yandı bizim için, duymadık onu, 
Yetişmedi ışığı gözlerimize, 
O, öz sıcaklığını, öz nurunu, 
Öbürü dünyadan gönderdi bize 
 
Bahtiyar Vahapzade 
 
 
 
 
 
Elçibey’e İthaf 
 
 
Sene bir taş atar yerinden duran, 
Seni sevdiklerin taşa tutarlar, 
Bir elinde taş var, birinde Kuran 
Taş atan bilir mi ne günah eyler 
 
Silersin gözünden akan yaşları 
Öpüp azizlersin sen o taşları 
Dersin ki, var olun can gardaşlarım 
Beni bunca taşa kim konak eyler 
 
Her taş kendi boyunca kor olup yanar 
Cana damga gibi basılıp yanar 
Kanlı yaralarım kızarıp yanar 
Seni baştanbaşa feryada boğar 
 
Birce tılsımın var, sevgi tılsımı 
Kim kırar Tanrı’ya bağlı bir sim’i, 
Tanrı Tanrı’ysa öz elçisini, 
Bin bir taş altında yine sağ eyler. 
 
Sen dayanırsın ağrısına, 
Taş dayanmaz Ferhat eder. 
O taşlardan Tanrı sana, 
Bir ev diker, saray eyler. 
 
Ramiz Rövşen 
 
 
 
 
 
Garip Adam 
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Ne garip bir adamdı, 
Benzemez hiç kimseye 
Eli, saçı, gözleri… 
Söz deyip konuşunda 
Dilinde çiçek açan, 
Deli deli sözleri 
Ne garip bir adamdı. 
 
Ne garip bir adamdı. 
Derim ki rüzgâr vardır, 
Yakın dur bu ocağa. 
Gel, ateşin sönmesin. 
Cevap verir; 
Bu esen rüzgâr değil 
Yurt boyunca dolaşan 
Hatai’nin ruhudur. 
Bu adam ne de garip, 
Ne garip bir adamdı. 
 
Bu adam çok gariptir, 
Dedim; Arzun, istediğin? 
Bir ah çekti derinden: 
Taze taze doğulan 
Kurt ağızlı bebekler 
Görek ne vakit bu yurdu, 
Tanrı kime görk eyler? 
Bu adam ne garip, 
Ne garip bir adamdı. 
 
Bu adamın sevinci, 
Bu adamın hüznü de, 
Bambaşka bir biçimde, 
Ne garip bir adamdı 
Bana öyle gelir ki, 
Bu adam öldüğü gün, 
Kendi kazıp öz kabrini, 
Bastıracak özünü 
Yüreğinin içinde… 
 
Rüstem Behrudi 
 
 
 
 
EK-5 
 
 
Kendi Ağzından Elçibey 
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        “Eğer olmasam da men esirligde 
          Gemlerin elinde esir galmışam 
          Bu nece heyatdır? Nece zamandır? 
          Hele uşağlıgdan men gocalmışam” 
           
                                                    Elçibey 
 
 
”Azerbaycan'ın Ordubat bölgesinin Keleki Köyünün Halil Yurdu Yaylasında 1938 yılı 
Haziran ayında doğdum. 
Babam, Aliyev Kadirkulu Merdanoğlu Rus-Alman savaşında hayatını kaybetmiş. 
Eğitim-öğrenimime Unus ilkokulunda başladım. Yedi yıl süreli ilk eğitimimin ardından 
Ordubat şehrinde M.T. Kutsi I nolu ortaokulunda okudum. Yedi yıllık ilköğrenimimi 
tamamlayıncaya kadar en büyük arzum doktor olmaktı. Ona öğrenimime başladığımda Tarih 
ilmine ilgi duydum. Toplumu anlamak benim için çok ilgi çekici idi, Marks'ın Kapital'ini 
okumaya başladım. Bize yaptıkları propaganda da Kapital'i dünyanın şaheseri olarak 
tanıtmıştılar. O dönemler okuduğumda Kapital'i tam anlamıyla kavrayamamıştım. 
Öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım beni haklı olarak alaya alıyordular. 
Küçük yaşlarımdan başlayarak oruç tutardım, (gizli olarak tuttuğum dönemlerde oldu ki, 
öğretmenler bilmesin) Bazen annemle birlikte namaz da kılıyordum. 9-10. sınıflarda iken Mir 
Cafer Bağırov'u savunduğum için birkaç defa öğretmenler odasına çağrılıp bu 
düşüncelerimden vazgeçmem istendi. 
10. sınıf öğrencisi iken, Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde Şarkşünaslık (Doğu ilimleri) 
Fakültesi açılacağını öğrendim. Nizami, Hakanı, Fuzuli ve diğer şairlerimizi daha doğru 
anlamak amacı ile söz konusu fakülte sınavlarına hazırlandım. 1957 yılında Azerbaycan 
Devlet Üniversitesi'nin Şarkşünaslık Bölümüne (o yıllarda Filoloji Fakültesi'nin bünyesinde 
idi) Arap Filolojisi uzmanlığına girdim.  
Üniversitenin II. ve III. sınıflarında okurken tarihi-siyasi konulara daha çok ilgi duymaya 
başladım. Birkaç öğrenci yoldaşım ile birlikte milli siyasi konularda ateşli tanışmalara 
başladık. Bizde böyle bir fikir oluştu ki, halkımız köle, vatanımız ise sömürgedir. 
Bu sohbetler Âlim Hasayev, Malik Mahmudov, Rüstem Eminov, Mehdi Ağalarov, Rafık 
Ismailov, Abbas Musayev ve Zakir Memedov ile aramızda geçiyordu. Azatlık uğrunda 
mücadele etmeye söz verdik - elbette amatör ruhla başlayan mücahitler olarak. Ancak 
profesyonel mücadele yollarını da arıyorduk. 
Üniversitenin V. sınıfında iken aramızda Arap dilini iyi derecede bilen Malik Mahmudov ile 
Malik Karayev bir yıl süre ile Irak'a pratik için gönderildiler. Onlar bir yıl sonra 
döndüklerinde Malik Mahmudov ile siyasi mücadelemizi devam ettirmemiz konusunda ciddi 
karara vardık ve bir meramname (program) hazırladık. Meramname hakkında yalnız beş kişi 
bilgi sahibi idi. Ben takip eden süreçte yaklaşık iki yıl (1963-64) Mısır'da tercüman olarak 
çalıştım. Mısır'da bulunduğum ortam, siyasiler ile ilişkilerim bana çok önemli kazanımlar 
sağladı. Hatta orda bir iki kez Türkiye ve ABD Büyükelçiliklerine giderek birileri ile 
tanışmak istedim. Ancak çekindim. Kendimce bu karara vardım ki, ben onlarla ilişki kurar 
isem sorun doğar, halkıma güven sarsılır, onları yurt dışına bırakmazlar. Mısır'da bulunduğum 
süre içerisinde yabancı siyaset adamları (belki de istihbaratçılarla) hiçbir temasımın 
olmamasına çalıştım. 
Mısır'da bu ülkenin devlet adamları ile ilişkilerim oldukça seviyeli idi. Gerek Sovyetler gerek 
Mısır'ın siyaset adamları beni doğruları konuşan bir insan olarak görüyordular. Onlar 
birbirlerini aldattıklarında yanlışlıklarını anlatıyordum, bana bakıp gülüşüyordular. Ben söz 
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konusu olduğunda Nasır' ı da Kruşçev'i de eleştiriyordum. Siyaset dünyasında böylesine 
hareket istihza yaratıyordu. 
Bir gün Luksor şehrinde Sovyet uzmanlarından bir grup ile Devlet Başkanları Kruşçev'i. 
Nasır'ı, Irak Devlet Başkanı Arifi, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun başkanı Alîhanov'u, 
Cezayir Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella'yı ve diğerlerini karşılıyorduk. Herkes konuklarla 
tokalaşıyordu, ben yalnız iki kişi ile Ahmet Bin Bella ve büyük sanatkârımız Reşit Behbudov 
ile görüştüm, diğerleri geldiğinde elimi cebime koydum. (Şimdi bu hareketim kendime de 
garip geliyor) Bu davranışımdan dolayı bir soruşturmada geçirdim. 
Benim kendi dünyam vardı. Herhalde iş arkadaşlarım beni delikanlı tercüman olarak 
görüyordular. Soruşturma döneminde Özellikle de Kruşçev'in Kıbrıs sorunu ile ilgili 
görüşlerinden dolayı bir İki aşağılayıcı söz de sarf etmiştim. Bakü'ye döndüğümde DTK 
(Devlet Güvenlik Komitesi KGB) Kruşçev ile ilgili sözlerimden ötürü beni cezalandırdı.  
Mısır'dan döndükten sonra Ben, Malik Mahmudov. Âlim Hasayev ve Rafik Ismailov birkaç 
kez görüşüp dörtlü bir grup oluşturduk. Her birimiz 3 kişi seçmeli, bu üçlü gruplardan her biri 
5 kişiyi gruba celb etmeliydi. Bir süre geçtiyse de teşkilatı istediğimiz ölçüde kuramıyorduk 
(Tecrübesizliğimizin yanı sıra DTK bizi sürekli izliyordu) İstediğimiz teşkilatı 
oluşturamayınca, her birimiz ferdi çalışmaya, daha çok propaganda faaliyetine başladık. Ben 
bütün gücüm ile üniversite ve doktora öğrencileri arasında milli şuurun canlanması yönünde 
propaganda yapıyordum. Hiç kimseye hesap vermediğim gibi bazı konuları yakın 
dostlarımdan da gizliyordum. Üçlü, beşli, yedili ve dokuzlu olmak üzere gruplar 
oluşturuyordum. Her grup ile de yalnızca kendim meşgul oluyordum, Bu süreç uzun bir süre 
ve güç İstiyordu.  
1969 yılında Tolunoğulları Devleti (IX. yüzyıl) adlı doktora tezimi yazdım. 1971-74 
yıllarında üniversitede artık öğrenci hareketleri görülmeye başlandı. Amacım geleceği 
hazırlamaktı. DTK, bir teşkilatın faaliyet gösterdiğini biliyor, ancak bütün çabalarına rağmen 
ortaya çıkaramıyordu. (Artık sır değil: l keresinde üniversitede hocam Aliövset Abdullayev 
bana DTK'da benim gizli örgüt ve programım olduğu konusunda düşünceler olduğunu 
bildirdi. Ben, O'nu bunun doğru olmadığına inandırdım, ancak kendim yalan konuşmuştum. 
(Şimdi hocamdan özür diliyorum) 
Ancak DTK bütün dikkati ile beni izliyordu. Ocak 1975'de beni tutukladılar. DTK benim 
yanıma birkaç hoca ve öğrenci yerleştirebilmişti. Ben onları duymuştum. Ancak onları 
aldatıyordum. (Kim kimi?) Benim hiçbir hoca veya öğrenciye (hatta DTK ajanlarına) nefretim 
doğmuyordu. Bazen hatta DTK çalışanlarını bile günahkâr görmüyordum. Bir tek düşmanım 
vardı. Sovyet İmparatorluğu. Diğerleri onun zavallı hizmetlileri idi. Bu zavallı generallere ve 
polislere de acıyordum. Benim işim zalim imparatorluğa karşı mücadele idi. Hainlere, 
satılmışlara tarih kendisi ceza verecekti, verdide” 
 
EK-6 
Elçibey hakkında önemli bir makale 
 
 
Tanıdığım Elçibey ve Amerika’da ki Beyaz Türkler (*) 
 
 
 
2000 yılının Mayıs ayinin sonuydu. Ülkü Ocakları, Ankara'dan telefon etmiş 
ve bizim arkadaşların Bey'i havalimanında karşılaması için bizden yardımcı 
olmamızı istemişlerdi. Şimdi adı değiştirilen Pentagon'un yanındaki Reagan 
havalimanına Elçibey'in uçağı indiğinde, benimle birlikte beş arkadaşımız 
vardı. 
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Bey New York'tan geliyordu. Bizim 93 model hurda arabamızla beş arkadaş 
Elçibey'i karşıladık ve kalması için ayarlanmış Arlington'daki otele 
yerleştirmiştik. Yanında Elçibey'in yardımcısı, değerli dost vefakâr insan 
Ali Mürseloğlu vardı ve bize daha ucuz bir otel bulup bulamayacağımızı 
sordu. Biz de Washington'da bulunan bir otelde çalışan, yine Elçibey'i 
karşılamaya gelmiş Türkçü bir arkadaşımızla birlikte O'na Omni Shoreham 
otelinde bir oda ayırttık. Hem daha ucuz, hem de daha kaliteli bir oteldi. 
 
Kendisinin Washington'da yaptığı hemen hemen bütün görüşmelere benim 7 yıllık hurda 
arabamla gittik. Birçok Amerikan hükümet görevlisi ile ikili 
üçlü, bazen guruplar halinde çeşitli siyasi görüşmelerde bulunuyordu. 
 
 
Bir akşam yine görüşme için Connecticut caddesinin üzerindeki Irena Latosa 
adlı Polonya Musevisi asıllı bir bayanın apartmanına gitmemiz gerekiyordu. 
Hatırlatmakta fayda vardır, Irena Latosa KGB tarafından Varşova¹da CIA¹ye casusluk 
yaptığı için iki ay kadar bir süre ile sorgulanmıştır. Buluşma, akşam saat 8 gibiydi. 
Apartmanin önüne gittiğimizde bizi içeri almadılar ve sadece Elçibey girdi. Biz de diğer 
arkadaşlar ile birlikte yaklaşık iki veya üç saat kapının önünde beklerken, içeri girenleri 
görebiliyorduk. Herhalde en önemlisi, daha sonraları NDI¹ya baskanlık eden, Clinton¹ın 
Kıbrıs özel temsilcisi Nelson Ledsky idi. 
 
 
Ledsky hakkında internette bulacağınız araştırma öncesinde, size çok önemli bir detayı 
hatırlatayım: Nelson Ledsky, Ukrayna Gürcistan ve Kırgızistan¹da meydana gelen 
"Renkli Soros Devrimlerinin" baş mimarlarından birisidir. 
 
 
Tekrar konuya dönelim.  
 
 
Ledsky ile birlikte önemli olduğunu tahmin ettiğim birçok kişi, toplantının gerçekleştirildiği 
apartmana girdi. Yaklaşık iki veya üç saat sonra Elçibey apartmandan çıkarken, girerken 
olduğu kadar sakin değildi. Hatta sinirliydi demek daha gerçekçi olur. Bizlerin yanına geldiği 
zaman, o güzel Azeri şivesiyle, "haydi çocuklar gidelim" dedi. Ne olduğunu 
anlayamamıştık fakat bir şeylerin doğru gitmemiş olduğunun da farkındaydık. 
 
 
Arabaya bindikten iki üç dakika sonra kendisine sorduk, ne oldu diye; 
"Bunlar KÖLE ARIYOR" dedi ve ekledi "BENİ KÖLE YAPAMAZLAR." 
 
Elçibey'in Washington¹da bulunduğu dönem içersinde, Ermeni haber ajansı Groong'un 
yöneticileri de bir röportaj yapıp bunu İngilizce olarak yayınladılar. Açıkça ifade 
edemiyorlardı fakat onlar bile Elçibey'e hayran kalmışlardı. Hatta bu röportaj 
gerçekleştirilirken, Özbekistan Erk Partisi lideri Muhammed Salih Bey de, Elçibey'i aramış ve 
kendisi ile benim telefonumdan üç beş dakika görüşmüşlerdi.  
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Ermeni guruplar ile yaptığı röportaj, NED'de (National Endowment Democracy) verdiği 
konferans sonrası olmuştu. Sadece NED değil, birçok Amerikan Hükümet kuruluşu, Elçibey 
ile kendi çıkarları için görüşmüşlerdi. 
 
Elçibey ile görüşmek istemeyen tek kesim ise, Washington¹daki Beyaz Türkler olarak 
adlandırılan, herkese emir verip "sakın ha Elçibey ile görüşmeyin" diyen, Arap kökenli 
Türkiye Elçisi Baki İlkin idi. 
 
 
O zamanlar, eşinin FBI ile yakın ilişkiler içinde olduğu söylentileri ile çalkalanan 
Washington'daki Türk kuruluşu, ATAA'da, direktörlük yapan Güler Köknar da NED 
toplantısına not almak için gelmiş, çıkışta da, bir başka kişinin iddia ettiği kadarı ile elçiliğe 
gidip, Baki İlkin'e, bizleri ve Elçibey'i rapor etmişti. 
 
 
Aynı günlerde, George Washington Üniversitesi'nde porselen profesörü Türker Özdoğan'ın 
evinde yemeğe davetliydik. 10 veya 15 kişinin davetli olduğu yemekte, Zeyno Baran ve 
Renkli devrimler sonucu Gürcistan'da iktidara gelen Mikheil Saakashvil'inin yakın 
dostu, eski Azerbaycan Washington elçisi Ceyhun Mollazade'nin yanında ilginç bir 
misafir daha vardı. Amerikan Atatürk Derneği başkanı Hudai Yavalar.  
 
 
Bu sahış için, 28 Şubat döneminde Kemal Gürüz'e kendi evinde özel bir davet vererek, 
Washington'daki Türk öğrenci derneği başkanı Levent Yanık ile birlikte Müslüman 
öğrencileri fişlediği ve burslarını kestirttiği iddia ediliyordu. Hudai Yavalar, yemekte, Hz. 
Muhammed'e ve İslam¹a ağıza alınmayacak saygısızca sözlerde bulunurken, Elçibey 
dayanamadı ve "bey bey" dedi. "Biz Müslümanız. Sen bizi küffardan mı zannettin?"  
 
 
Ortalık bir anda buz kesti. Rahmetlinin, yerinde ve haklı tepkisinden sonra, davetten ayrıldık. 
 
 
Elçibey on gün kadar Washington'da kalmıştı. New York'a gitmek üzere kendisini Reagan 
Havalimanı'ndan uğurlarken, yardımcısı Ali bize dönerek, "Tuğrul paramız bitti" dedi ve 
ekledi. "Bir miktar borç edinebilmeniz mümkün mü?" New York üzerinden Türkiye'ye 
gideceklerdi ve yolda bir aksilik olursa, bir devletin eski Cumhurbaşkanı havalimanında rehin 
kalabilirdi. Elçibey'i uğurlayan oradaki arkadaşlar, ben de dâhil hepimiz hem pizza dağıtıp 
hem de master yapmaya çalışan öğrencilerdik fakat yine de, aramızda 1500 dolar, toplayıp 
Elçibey'e fark ettirmeden Ali'ye verdik. 
 
Daha sonra Arap kökenli Türkiye elçisi Baki İlkin ile bir başka yerde beraber iki MHP 
milletvekilinin de bulunduğu bir ortamda, "Elçibey'in Washington'da olduğunu 
bilmiyordum yaa, niye Elçiliğe getirmediniz" dediğinde beynim attı, işte diye düşündüm; 
Türkiye'yi Muz Cumhuriyeti'ne dönüştürenlerin geldiği nokta.  
 
 
Oysa dönemin Askeri Ataşesi, Elçibey ile görüşmek için istekliydi ve O'nu elçiliğe davet 
etmek istemişti. Tabii ki bundan onur duymuştuk fakat daha sonra beni tekrar arayarak, "Baki 
İlkin, Elçibey'in Türk Elçiliği'ne gelmesini istemiyor" dediğini hatırladım ve o an, kendisi 
hakkında ne düşündüğümü Baki İlkin'e söylememek için dilimi nasıl ısırdığımı asla 
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unutamam.  
 
 
Duyduğum acı, dilimi ısırmamdan değil, karşımdaki insanların dayanılmaz hafifliğinden 
duyduğum rahatsızlıktandı. Daha sonra o günlerde bulunulan aymazlıkların gerekçesini, 
Türkiye'yi temsil ettiği söylenen, yine Arap asıllı ve bugün tam yerini bulmuş İsrail elçisi, 
Namık Tan'a sorduğumda, "Ya biz Elçibey'i Muhammed Salih ile birlikte geldi sanmıştık" 
cevabını alınca, içimde yine bir fırtına koptu. Türkiye'nin en yüce makamları bu derece 
ucuzlaştırılmamalıydı. 
 
 
Bu kısa hikâyeyi anlatmamın sebebi; Türk Dünyası'nın bir liderine yapılanları ve insanların 
bu aşamalarda nerelere sürüklendiğini, Türk'e, Türkiye'ye, Türk Dünyası'na önem verenler ile 
paylaşmak içindir.  
 
Artı olarak, Elçibey gibi ismi tarihe kazınmış bir Türk büyüğü ile birlikteliğimden hicap değil, 
gurur duyduğumu bildirmek içindir. Öylesine onurlu bir Türk büyüğü ile zuhur eden 
birlikteliğimi, adeta işlenmiş bir suçmuşçasına aktaranlara yönelik kırgınlığımın bilinmesi 
içindir. 
 
Soros'a sarılıyorlar diye insanlara kızıyoruz. Şahsen emperyalizmi eleştiriyorum ve 
eleştirmeye de devam edeceğim. Çünkü özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü, 
işgal edilmiş bir ülkede asla gerçekleşmez. Bu işgal bazen yabancı orduların askeri güçleri ile 
değil, beyinlerin kontrolü ve kültürlerin uğratıldıkları erozyon ile de gerçekleştirilebilir. 
Beyinlerimizi özgürleştiremediğimiz sürece ne demokrasi, ne adalet, ne de eşitlik ütopya 
olmaktan öteye geçemeyecektir. Hal böyle olunca da, emperyalizm, beyinlerimizi ve 
geleceğimizi sömürmeye devam eder. 
 
 
(*) Tuğrul Keskingören-2009 
 
Virginia Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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Azatlık, Müsavat, Hazar, Türkiye ve Hürriyet gazetelerinin bazı sayıları 
 
Cumhuriyet Gazetesi, Özel Ekler (15 Temmuz 1999–30 Eylül 2000) 
 


