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 Rəhimov Arif Rəhim oğlu (Arif Rəhimoğlu). 1955-ci ildə Naxçıvan şəhərində 

doğulmuş, 1972-ci ildə Naxçıvan şəhər 1 № li orta məktəbini, 1977-ci ildə Bakı Dövlət 

Universitetinin filologiya fakültəsini, 1984-cü ildə Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir.  

 1985-ci ildə “Mahmud Kaşğarinin “Divanu luğat-it türk” əsərinin leksikası və 

Azərbaycan dili” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır.  

 1977 – 1980-ci illərdə Babək rayon Vayxır kənd orta məktəbində müəllim, 1980 – 

1990-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda müəllim və baş müəllim, 1997 – 

2002-ci illərdə “Naxçıvan” Özəl Universitetində dosent işləmişdir.  

 Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin (özəlliklə də, AXC Naxçıvan Muxtar Respublika 

təşkilatının) yaradılmasında geniş fəaliyyət göstərmiş, AXC-nin Məramnamə və 

Nizamnaməsinin müəlliflərindən biri olmuş, təşkilatın Naxçıvan MR üzrə öncə sədr 

müavini, sonra sədri, daha sonra isə AXC Sədrinin İdeoloji işlər üzrə müavini və AXC 

İdeologiya şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1998 – 2003-cü illərdə öncə Bütöv 

Azərbaycan Birliyi (BAB) Sədrinin İdeoloji işlər üzrə müavini, sonra isə BAB Mərkəzi 

Şurasının sədri işləmişdir.  

 Hələlik hamısı çap edilməsə də, 20 kitab və 250-dək elmi məqalə müəllifidir. 8 kitabın 

redaktoru olmuş, Sona Rəhimova ilə birgə bir əsəri (İnqvar Karlson və Anna-Mariya 

Lindqren. Sosial-demokratiya nədir? İdeyalar və girişimlər haqqında kitab. Yöteburq, 

2008) İsveçcədən Azərbaycan Türkcəsinə tərcümə etmişdir.  

 2003-cü ilin sonlarında İsveçə mühacirət etmişdir və hazırda Yöteburq şəhərində 

yaşayır. Evlidir, altı övladı, dörd nəvəsi vardır.        
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Ön söz yerinə: Bütövlük qibləsi – Savalan dağı 

  

 1999-cu ilin sonlarına doğru Bütöv Azərbaycan Birliyinin (BAB) Məramnaməsi ilə 

bağlı çalışmalarımız artıq bitmək üzrə idi. Əbülfəz bəyin istəyinə və şəxsi tapşırığına görə, 

alışılmış yolla getmir və sıradan bir Məramnamə yox, yeni tipli bir Məramnamə 

hazırlamağa çalışırdıq. Bu yeni tipli Məramnamə həm geniş, hərtərəfli yazılmalı, həm də 

bilgiləndirici, öyrədici, ideyaverici və təbliğedici olmalıydı. Bəy açıqca bildirmişdi ki, beş-

on səhifəlik sıradan bir məramnamə yox, Güneydəki durumu gözə alıb insanlarımıza bilgi, 

məlumat, milli düşüncə verə biləcək, milli bütövlük ideyasını aşılaya biləcək bir əsər istəyir.  

 Əbülfəz bəyin sədr və 17 nəfərin üzv olduğu bir Məramnamə Komissiyası yaradıldı. 

Komissiyanın ilk toplantısında Məramnamənin quruluşu ilə bağlı fikir mübadiləsindən, 

özəlliklə də Giriş bölümü ilə bağlı hazırlanmış üç varianta dair müzakirələr bitdikdən sonra 

hamı gedərkən Bəy məni saxladı və ikilikdə oturub söhbəti davam etdirdik. Bəy buyurdu 

ki, Məramnamə ilə bağlı işin ağırlığını sən boynuna götürməlisən. Mən etiraz etmədim, 

ancaq bildirdim ki, “Bütöv Azərbaycan ülküsünün əsasları” adlı bir əsər üzərində işləyirəm, 

artıq əsərin təxminən üçdə birini yazmışam, ona görə də, bu iki yazının bir-birinə mane 

olacağından qorxuram…  

 Bəy mənim sözümü kəsdi və qəti şəkildə dedi ki, o əsəri ləğv elə, bütün yazı-

pozularını dayandır, əlindəki başqa işləri də qoy qırağa, ancaq Məramnamə ilə məşğul ol! 

Bu yeni Məramnamə Güney üçün daha vacibdir. O yazdıqlarından da başqa əsərində 

istifadə edərsən.    

 Daha etiraza yer qalmadığı üçün “Baş üstə!”-deyib razılaşdım və o gündən bütün 

diqqətimi BAB Məramnaməsinə yönəltdim. Artıq 1999-cu ilin oktyabr – noyabr aylarında 

həm Məramnamənin hissə-hissə yazılışı, həm də Komissiyada ilkin müzakirəsi təxminən 

başa çatmışdı. Son söz isə hələ yazılmamışdı və mən çox istəyirdim ki, son sözü Bəy öz 

əli ilə yazıb versin.  

 Bu fikri Bəyə demək üçün 1999-cu il  noyabrın 28-də uyğun fürsət düşdü. Həmin gün 

BAB Mərkəzi Şurası üzvlərindən Natiq Ulubəyin “Azərbaycan” hotelinin kafesində, 

Zülfüqar Həsənovun isə Dərnəgüldəki “Ramin” şadlıq evində toy məclisi idi. Natiq bəyin 

                                            
  O əsərlə bağlı yazdığım hissə sonralar milli kimlik şüuru və millətləşmə anlayışlarına dair 
yazdıqlarımın təməlində durdu – A.R.     
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toyunda iştirak etdikdən sonra Əbülfəz bəyin maşınına oturub Dərnəgülə – Zülfüqar bəyin 

toyuna getdik. Sürücü Xəlil bəyin yanında Bəyin qoruyucularından Zirəddin bəy oturmuş, 

arxada isə Bəylə mən əyləşmişdik. Yolda Məramnamə ilə bağlı danışığımız oldu və mən 

Bəydən xahiş etdim ki, Məramnaməyə son sözü Bəy özü yazsın, həm də məhz əlyazması 

olaraq yazıb versin.  

 Əbülfəz bəy bir anlığa duruxub fikrə getdi, sonra düşüncəli-düşüncəli “Deyirsən, 

özüm yazım?” - deyə soruşub azacıq susdu, sonra da “Yaxşı, yazaram!” dedi və bir sürə 

sonra Elçin Paşayev Bəyin “Son söz yerinə: Səadət qibləsi – Savalan dağı!” adlı 

əlyazmasını sevinə-sevinə BAB qərargahına gətirdi...   

 Bu əlyazma ilk öncə BAB-çıların, sonra isə Azərbaycanın bütövlük diləyən hər bir 

insanının diqqətini qutsal Savalan dağına yönəltdi. Əbülfəz bəy öz əli ilə yazırdi: 

“...xalqımız azadlığı, müstəqilliyi və bütövlüyü özünə bir sevda etmişdir. Bu sevdanın 

gerçəkləşdirilməsi üçün bütün güclərimizin birliyi gərəkdir. Milli birliyimizin təməli 

inanc birliyimizdən başlanır. İnancımızın başlıca qaynağı müqqəddəs Azərbaycan 

Vətənidir. Bu müqqəddəs Vətənin ən qutsal rəmzi  böyük Ə. Xaqaninin “Səadət 

qibləsi” adlandırdığı Savalan dağıdır.  

 Savalan Azərbaycanın göylərdən nur alan tacıdır! 

 Savalan uludur, qutsaldır, ən müqəddəs ocaqdır! 

 Bir gün gələcək bütün yollar dağlar sultanı, dağlar şahənşahı, dağlar piri 

Savalana gedəcəkdir!  

 Bir gün gələcək inanc qaynağımız Savalan milyon-milyon insanın ziyarət 

məbədi, and yeri, qibləgahı olacaqdır! 

 Savalanda qeybə çəkilən Xıdır İlyas ölümsüzdür, orada  yatanların ruhları 

ölməzdir! Azadlıq Sevdasını daşıyanlar o ruhlardan Ruh alacaq və  əbədi səadətə 

qovuşacaq! 

 Ulu Tanrı hər kəsə Səadət Qibləmiz olan Sultan Savalana ziyarət nəsib etsin! 

Amin!”  

 Türklərdə uca dağların qutsallaşdırılması, onlara dərin sevgi və sayğı ilə yanaşılması 

əskidən bəri bilinən bir gerçəklikdir. Belə dağlar içərisində Azərbaycan üçün ən önəmli 

yeri Savalan tutur və o, Azərbaycan Türklərinin dini-mifik inanclarında dədə-babadan 

qutsal ocaq sayılmışdır. Bu inancın kökləri çox-çox öncələrə, dünyanın ilkin təktanrıçı 
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dinlərindən biri olan əski Türklərin Tanrıçılıq dininə gedib çıxır. Tanrıçılıqda Tanrı evrənsəl 

olduğu üçün konkret məkana bağlanılmamış, ancaq Tanrı ilə insan arasında təmas baş 

verdiyinə, ya da Tanrı ilə bağlı hansısa bir bəlirti göründüyünə inanılan qutsal məkan 

anlayışı daim var olmuşdur. Ona görə də, Türklər Tanrıya tapınma (ibadət) zamanı üzlərini 

göyə sarı tutar və göyə daha yaxın olduğu üçün yüksək dağlara, uca ağaclara... qutsal 

məkan kimi yanaşardılar. Bu qutsallıq dağın, ağacın... varlıq faktında yox, onların göyə, 

deməli, həm də göylərdə, ucalarda bulunduğuna inanılan Tanrıya daha yaxın olan 

yüksəklik faktında idi. Əslində isə, dinlərin çoxunda tapınaqlar, məscidlər, kilsələr, uca 

dağlar, böyük ağaclar, ocaqlar, pirlər... qutsal məkan olaraq Tanrı ilə insan arasında 

təmas, ünsiyyət üçün yuxarıya yönəlik “açıq yol” sayılmış və Mirça Eliadenin dediyi kimi, 

yerüzünü həm göyüzü, həm də yeraltı ilə birləşdirən Axis mundi “dünya oxu” hesab 

edilmişdir.  

 “Azərbaycanın göylərdən nur alan tacı” Savalan da Azərbaycan Türkləri üçün məhz 

belə bir qutsal məkandır. Əbülfəz bəy bu qutsal məkana – ocağa inanır və yazırdı ki, bir 

gün bütün yollar Savalana gedəcək, Savalan milyon-milyon insanın ziyarət yeri, and 

məbədi, qibləgahı olacaq!   

 Təbii ki, burada yol hərfi mənada yox, məcazi anlamda başa düşülməli və mənəvi-

ruhi yol olaraq anlaşılmalıdır. Ziyarət yeri, məbəd (= tapınaq), ocaq sözlərinin anlamı 

özlüyündə aydındır, qiblə isə Ərəbcə olub hərfən “yön, tərəf, sarı” deməkdir və anlayış 

olaraq da tapınma zamanı üz tutulan yönü bildirir. Deməli, Elçibəyə görə, azadlıq, 

müstəqillik və bütövlük yolumuz qutsal məkana – müqəddəs Azərbaycan Vətəninə 

yönəlmişdir və bu müqəddəs Vətənin ən qutsal rəmzi də böyük Ə. Xaqaninin “Səadət 

qibləsi” adlandırdığı Savalan dağıdır. Başqa sözlə, Azərbaycan üçün azadlıq, 

müstəqillik, bütövlük yolunun yönəldiyi qiblə Savalan dağıdır və Savalan dağı bizim 

milli birliyimizin inanc qaynağı olan qutsal bir simvoludur.  

                                            
  Xatırladaq ki, başlanğıcdan Hicrətədək olan dövrdə İslamın qibləsi qutsal Kəbə idi. Hicrət 
dönəmində on altı-on yeddi ay Qüds yönü qiblə sayıldı, sona isə Ulu Tanrının buyuruğu ilə, Kəbə yenidən 
qibləyə çevrildi və Müsəlmanlara bildirildi ki, harada olurlar-olsunlar, namaz vaxtı üzlərini Kəbəyə sarı 
tutsunlar. Bu hökmün bildirildiyi bir Ayədə Ulu Tanrı buyurur: “(Ey Rəsulum) Biz sənin üzünün (vəyh üçün) 
göyə doğru dikildiyini görürük…”(Bəqərə Surəsi, Ayə 144).  
 Deməli, Hz.Peyğəmbərimiz də Ulu Tanrıdan vəyh gözlərkən üzünü göyə doğru tuturmuş. Təbii ki, 
burada söhbət Ulu Tanrıya məkan nisbət verməkdən yox, Ulu Tanrının ucalarda, yüksəklərdə olmasını 
bildirməkdən gedir. 
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 Simvol (rəmz) müəyyən məfkurənin, irəli sürülmüş ideyanın sözlə, ya da şərti işarə 

ilə verilən qısa və yığcam ifadəsidir. Azadlıq, müstəqillik və bütövlük yolumuzun “Səadət 

qibləsi – Savalan dağı” deyimi bir simvol/rəmz olaraq Elçibəy qüdrəti səbəbinə BAB 

Məramnaməsinin hüdudlarını aşdı, Bütöv Azərbaycan Yolu gedən bütün insanlarımızın 

üz tutduğu milli bir qibləni – qutsal məkanı bildirməyə başladı. Bu yöndə son söz isə 22 – 

23 Avqust 2000-ci ildə deyildi...  

 Başqa bir çoxları kimi, mən də 2000-ci ilin 22 – 23 avqustunu həyatımın ən ağır, ən 

əzablı günlərindən sayıram. Neçə illərdi ki, o iki gün və ondan sonrakı iki həftə haqqında 

nə danışmağa dilim gəlib, nə də yazmağa əlim qalxıb. O dövrdə bir yandan xəstəliyimin 

daha da ağırlaşması, o biri yandan isə sarsılmış ruhi durumum məni çox üzürdü... 

 Yas mağarında saatlarla oturub Bəy haqqında danışılanları dinləyir, xatirələrə dalıb 

azacıq da olsa, təsəlli tapmaq və ovunmaq istəyir, “Bundan sonra beşqat, onqat artıq 

güclə çalışmalıyıq” - deyən dostlara umudla baxır, ayrı-ayrı aydınlarımızın Bəylə bağlı 

yaxşı yazı yazdığını eşidib minnətdarlıqla qarşılayırdım, ancaq nə o yazıları axıradək 

sakitcə oxuya, nə də özüm bir yazı yaza bilirdim. Bacarmırdım.  

 Hərdən də güneyli-quzeyli bir neçə dost mağarın bir küncünə çəkilib öz aramızda 

xatirələr danışır, Bəyin bizə dediklərini, zaman-zaman verdiyi şəxsi tapşırıqları xatırlayır 

və tez-tez də Savalan dağından söz açırdıq. Bəyin öz əli ilə “Savalanda qeybə çəkilən 

Xıdır İlyas ölümsüzdür, orada  yatanların ruhları ölməzdir! Azadlıq Sevdasını daşıyanlar o 

ruhlardan Ruh alacaq və  əbədi səadətə qovuşacaq!” yazmasına görə, inanırdıq ki, Bəyin 

də ruhu Savalanda əbədi səadətə qovuşmuşdur... Çox çəkmədi ki, bu fikrə tək bizim yox, 

Elçibəysevərlərin hamısının inandığını gördük, bir-birindən asılı olmayaraq, hamının bu 

inancı paylaşdığına tanıq olduq...  

 O mağar söhbətlərində Bəyin Savalanı Bütöv Azərbaycanın rəmzi, simvolu və 

millətimizin hər il ziyarət edəcəyi qutsal bir ocaq elan etməsindən də tez-tez danışılırdı...  

 İkinci həftə başa çatmamış bəlli oldu ki, BAB Mərkəzi Şurasının hər şənbə keçirilən 

iclasını yenidən başlamağa ehtiyac var. BAB rəhbərliyinə daxil şəxslərin bir çoxu 

qərargaha yığışıb müzakirə etdik və hamılıqla razılaşdıq ki, Mərkəzi Şuranın iclası 9 

sentyabrda keçirilsin. İclasın aparılması mənə tapşırıldı.  

 Mənim üçün iclası necə aparacağımdan daha çox, danışmağa gücümün çatıb-

çatmaması ağır sorun idi. Məgər BAB-ın Elçibəysiz ilk iclasında qəhər və göz yaşları 



9 

 

danışmağa imkanmı verərdi? Bilmirdim və özümdə də elə bir güc duymurdum. Uzun illər 

boyu müəllim işləməyim, saysız-hesabsız iclaslarda çıxış etməyim, çox sayda iclaslar 

aparmağım məndə bəlli bir təcrübə yaratsa da, bu dəfə özümə arxayın deyildim. Bütün 

çıxışlarımda mən nədən, niyə, necə, nə qədər danışacağımla bağlı yazılı, ya da şifahi plan 

tutar və çıxışımı bu beş-on sözlük plan üzrə qurardım. Ancaq bu dəfə çıxışımın qısaca 

planını tutsam da, özümə arxayın olmadığım üçün təkcə planla yetinmədim və 

danışacaqlarımın yazılı mətnini hazırlamağa çalışdım. Düşündüm ki, bəlkə sonradan bu 

mətn əsasında Bəylə bağlı bir yazı da yaza bildim.  

 Ancaq yenə olmadı, çıxışımın mətnini yazmağa gücüm çatmadı, bir-iki səhifə 

qaralasam da, gördüm ki, sözləri tapa, cümlələri qura bilmirəm, dörd-beş maddəlik planımı 

tutub çıxışa hazırlığımı bitirdim.  

 BAB-ın Elçibəysiz keçirilən ilk iclası gərgin başladı: salondakı texniki vəsait yoxa 

çıxmışdı və nə Azərbaycan himnini səsləndirməyə maqnitafon vardı, nə də danışmağa 

mikrofon... Mərkəzi Şuranın bəzi üzvləri, özəlliklə də bütün varlıqları ilə Elçibəyçi olan, 

Bəyə sonsuz sevgi və sayğı bəsləyən, təmənnasız, mübariz və duyğusal qadınların bir 

neçəsi bu işdə “Yurd”çuları suçlu bilir, qəsdən təxribat törədib BAB-a münasibətlərini 

göstərdiklərini ucadan dilə gətirirdilər. Səs-küy artır, narazılıq güclənirdi. Bir təhər ortalığı 

sakitləşdirib himnimizi hamılıqla oxumağa başladıq. Salonda oturmağa boş yer yox idi və 

nə qədər adam ayaqda durmuşdu. Xahiş etdik ki, bacardıqca sakit olaq və danışanların 

səsini hamı eşidə bilsin.  

 Sayğı duruşu ilə Bəyi andıq... Gündəlik qəbul edildikdən sonra isə ilk öncə mən 

danışmağa başladım. Ancaq bir az sonra qəhər və göz yaşları məni boğduğundan istədim 

ki, şifahi danışmayım, qaraladığım yazını bir təhər oxuyum. İlk dəfə mənə o anda bəlli 

oldu ki, artıq gözlərim də zəifləyib və daha salonun işığında gözüm hərfləri seçmir. Kağıza 

baxa bilmədim və bir az da danışıb sonra katibliyin çıxış üçün tutduğu istək siyahısına 

görə, ayrı-ayrı çıxışçılara söz verməyə başladım...  

 Bəy Savalanı bizə ziyarət yeri kimi sevdirmişdi, ancaq bu qutsal ziyarətin günü ilə 

bağlı heç nə deməmişdi. BAB Mərkəzi Şurasının Elçibəysiz o ilk iclası da bizə Savalanı 

ziyarət gününü göstərdi: 22 – 23 Avqust!        
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 Bəy dua edib diləmişdi ki, “Ulu Tanrı hər kəsə Səadət Qibləmiz olan Sultan Savalana 

ziyarət nəsib etsin! Amin!”. BAB Mərkəzi Şurasının Elçibəysiz o ilk iclası da Bütöv 

Azərbaycançılara yeni bir dilək verdi: Savalanda görüşənədək!.. 

 Bu yazını başlayanda gözlüyümü taxaraq oturub Elçibəysiz keçən o ilk iclas üçün 

hazırladığım iki səhifəlik qaralamaya və tutduğum plana baxdım. Qaralamam ola bildiyi 

qədər duyğusallıqla yazılmışdı və gerçəkdən də, ayrıca bir yazı kimi ortaya çıxarılası 

deyildi. Tutduğum plan isə belə idi:  

 Yolumuzun yolbayları! 

 İki elçi – M.Ə.Rəsulzadə = rəsul (elçi) övladı, Elçibəy = elçi bəy! 

 Bütövlük qibləsi – Savalan dağı!  

 Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu!  

 Elçibəy çevrəsindəki passionar sahə və kristallaşmış passionarlıq.  

 Təkcə BAB Mərkəzi Şurasının 9 sentyabr 2000-ci il iclasında yox, sonralar da bir 

neçə dəfə bu plandakı bəndlərdən danışası oldum. Bu yöndəki ilk çıxışımı bacardığı qədər 

yazıya almış bir dostun sonradan mənə verdiyi qeydlərə və öz yadımda qalanlara 

əsaslanıb o zaman (və sonrakı toplantılarda) dediklərimin qısa özətini oxuculara təqdim 

edirəm:  

 Tarix boyu bir çox öndərimiz (liderimiz) olmuşdur. Azərbaycanın elə yalnız XX 

yüzildə Səttarxan, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Seyid Cəfər 

Pişəvəri və Elçibəy kimi beş böyük öndər yetişdirməsi çox mətləblərdən xəbər verir. Az-

az millət tapılar ki, bir əsrdə bu qədər böyük öndərlər yetişdirsin.  

 XX yüzildəki beş böyük öndərimizin ikisi – M.Ə.Rəsulzadə və Elçibəy öndər olmaqla 

yanaşı, həm də yolbaydırlar (rəhbərdirlər). M.Ə.Rəzulzadə azadlıq və istiqlal yolunun, 

Ə.Elçibəy isə bütövlük yolunun yolbayıdır və Azərbaycanın siyasi həyatında bu iki qutsal 

yolun başlanğıcını məhz onlar qoymuşlar. Ona görə də, biz bu gün azadlıq və istiqlalın 

M.Ə.Rəsulzadə yolundan, bütövlüyün Ə.Elçibəy yolundan danışa bilirik. Ancaq önəmli bir 

məsələyə də diqqət yetirək: öndərlərimiz içərisində yalnız bu iki şəxsiyyətin adı elçi 

anlayışını ortaya qoymaqdadır: M.Ə.Rəsulzadə “rəsul (elçi) övladı” və Elçibəy “elçi 

bəy” anlamındadır. Deməli, hər iki yolbayımız Ulu Tanrının Azərbaycana yol göstərmək 

üçün göndərdiyi elçi imiş! Vaxtında qədrlərini bilməyib bu elçilərə çoxları daş atdı...  
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 Elçibəy göstərdi ki, azadlıq, müstəqillik, bütövlük yolumuzun yönəldiyi müqəddəs 

Azərbaycan Vətəninin ən qutsal rəmzi böyük Ə. Xaqaninin “Səadət qibləsi” adlandırdığı 

Savalan dağıdır. Başqa sözlə, azadlıq, müstəqillik, bütövlük yolumuzun yönəldiyi qiblə 

Savalan dağıdır və ona görə də, Azərbaycan üçün “Səadət qibləsi” olan Savalan dağı həm 

də “Bütövlük qibləsi”dir. Deməli, “Səadət qibləsi – Savalan dağı” deyimi ilə yanaşı, 

“Bütövlük qibləsi – Savalan dağı” deyimini də işlədə bilərik. Unutmayaq ki, millətimiz 

üçün bütövlükdən qıraqda səadət yoxdur!  

 Elçibəyə görə, “Bir gün gələcək bütün yollar dağlar sultanı, dağlar şahənşahı, dağlar 

piri Savalana gedəcəkdir!” Şübhəsiz, Savalana gedəcək yolların içərisində ikisi 

Azərbaycan türklüyü üçün həyati önəm daşıyır: M.Ə.Rəsulzadənin azadlıq və istiqlal yolu, 

bir də Elçibəyin bütövlük yolu!  

 Bəy həmişə Əhməd Qüdsi Tecərin “Orda bir kənd var, uzaqda” şeirinin son bəndini 

təkrarlamağı sevərdi:  

   Orda bir yol var, uzaqda 

   O yol bizim yolumuzdur! 

   Dönməsək də, varmasaq da,  

   O yol bizim yolumuzdur!  

 Çıxış üçün hazırladığım qaralamada bu bəndi xatırlatmış və şeir qaydalarına uysa 

da, uymasa da, o bəndə cavab olaraq bir dördlük yazmışdım:  

   Savalana bir yol gedir.  

   O yol bizim yolumuzdur!  

   Dönərik də, vararıq da,  

   O yol bizim yolumuzdur!  

 Bəli, 1970-ci illərdən bəri Bəyin bizə göstərdiyi o yol qutsal Savalana gedən Bütöv 

Azərbaycan yolu idi. Bu yolu daha dəqiq adlandırmaq istəsək, ona “Bütövlük qibləsinin 

Elçibəy yolu” deyə bilərik.  

 Burda “biz” deyərkən mən tək özümü yox, “Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu”nu 

gedən bütün yolçuları nəzərdə tuturam. Doğrudur, Bəyin fiziki sağlığında çoxları özünü 

“Elçibəyçi” kimi göstərirdi. Ancaq Bəydən bir az sonra “Elçibəyin yanındakılar” və 

“Elçibəyin yolundakılar” anlayışları bir-birindən fərqləndirildi. Çox keçmədi ki, yalnız 

“Elçibəyin yanında” olmuşların önəmli bir kəsimi çox rahatlıqla başqa birinin, özəlliklə də 
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klan iqtidarının yanında yer tutdular və özlərinə başqa bir öndər tapıb yollarını 

dəyişdirdilər. Onlarla işimiz yox, özləri bilər...  

 “Elçibəyin yolundakılar”ı isə iki yerə ayırmaq olar: 1. Elçibəyin həm yanında, həm də 

yolunda olanlar; 2. Bəydən sonra yetişib ortaya çıxan və Bəyi şəxsən yaxından görüb 

tanımasalar da, Elçibəy yolunda olanlar.  

 “Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu”nu gedən bütün yolçular dedikdə də, biz məhz bu 

iki kəsimdən olanları anlayırıq. “Elçibəy yolu”nu gedə bilmək üçün bu yolun yolbayının – 

Böyük Bəyin təsirinə qapılmaq, o təsiri öz canında gerçəkdən duymaq və bir sözlə, Lev 

Qumilyovun dediyi passionar sahəyə daxil olmaq gərəkdir. Təbii ki, bu passionar sahəni 

görsə də, hər adam ora daxil ola bilmir. Aydınlıq üçün “Koroğlu” dastanından bir olayı 

xatırladaq: Keçəl Həmzə Çənlibelə gəlib deyir ki, mən də istəyirəm Koroğlu dəlisi olam.  

 Koroğlu onu sınayır: öncə ox atır, görür Keçəl Həmzənin vecinə olmadı. Sonra Aşıq 

Cünunu çağırıb bir saz havası çaldırır, görür Keçəl Həmzəyə heç bir təsiri olmadı. Deyir 

ki, bundan Koroğlu dəlisi çıxmaz.  

 Niyə? Çünki Keçəl Həmzə Koroğlu çevrəsindəki passionar sahəyə daxil ola bilmir. 

Onda o ruh, o mənəvi enerji yoxdur və yaranması da çətin məsələdir. Ona görə də, Keçəl 

Həmzə Koroğlunun yanında oldu, ancaq yolunda ola bilmədi... 

 Elçibəyin həm yanında, həm də yolunda olanlar isə Elçibəyin öz çevrəsində yaratdığı 

passionar sahəyə daxil oldular, Elçibəyin passionar enerjisindən pay alıb ruhlandılar və 

hərə öz gücü daxilində aldığı passionar enerji payının daşıyıcısına çevrildi.  

 Deyilə bilər ki, bəs Bəydən sonra yetişib ortaya çıxan, şəxsən yaxından görüb 

tanımadığı üçün Elçibəyin çevrəsindəki passionar sahəyə daxil olmayan insanlarda necə, 

Bəyin passionar enerjisindən pay varmı? Axı onlar Bəylə canlı təmasda olmadıqları üçün 

birbaşa Elçibəy təsirinə qapılmayıblar.  

 Bu yanaşım nə qədər doğru görünsə də, Lev Qumilyovun irəli sürdüyü kristallaşmış 

passionarlıq anlayışını gözə almadığı üçün onunla razılaşmaq çətindir. L.Qumilyova 

görə, passionarlıq zaman keçdikcə kristallaşır və bu kristallaşmış passionarlıq bütün 

yönlər üzrə mədəniyyətdə öz varlığını sürdürür. Passionar şəxsiyyətlərin yaratdığı, ya da  

onlar haqqında yaradılan mədəniyyət əsərləri məhz kristallaşmış passionarlığı özündə 

əks etdirməkdədir.  
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 Passionar şəxsin özü ortada yoxsa belə, onun təsiri, onun yaratdıqları və ondan 

yadigar qalan irs kristallaşmış passionarlığa çevrilərək yüzillər boyu yaşayır. Tarixən var 

olmuş böyüklərimizin, igidlərimizin... adını bu gün anmağımız və onlardan güc almağa 

çalışmağımız elə məhz bu kristiallaşmış passionarlıq səbəbinədir. Elçibəy irsi də məhz 

belə bir kristallaşmış passionarlıq örnəyidir və yeni nəsillərə təsir edib onlara Elçibəyin 

passionar enerjisindən pay verir, onları Bütövlük qibləsinin Elçibəy yoluna çıxarır və Bütöv 

Azərbaycanın qutsal simvolu olan Savalan dağına yönəldir.  

 Bəyin “Elçi düşüncələri” (Əbülfəz Elçibəyin deyimlərindən seçmələr) kitabına 

yazdığım ön sözdə göstərmişdim ki, “BÖYÜK BƏY çox güclü bir mənəvi еnеrji qaynağıdır 

və bu еnеrjini başqalarına da ötürmək, çеvrədə passionar sahə yaradıb həmin sahəyə 

daxil olanları hərəkətə gətirərək milli mənafеyimizin təmini üçün milli hədəflərə yönəltmək 

Еlçibəyin qutsal missiyasıdır. BÖYÜK BƏY bu qutsal missiyanı təkcə cismani sağlığında 

yеrinə yеtirmədi, dünyasını dəyişəndən sonra da onu gеrçəkləşdirməkdə davam еtdi və 

davam еtməkdədir…”.  

 Təbii ki, bu işdə Elçibəy irsi – onun gördüyü işlər, yazdığı kitablar, məqalələr, 

məruzələr, verdiyi müsahibələr, toplanan dеyimləri, onunla bağlı xatirələr vb. çox ciddi 

önəm daşıyır və Еlçibəy yolunun yolçularına dayaq durmaqda, onlara güc, mənəvi еnеrji 

vеrməkdə çox mühüm bir qaynaq sayılır (“Еlçibəy irsi – mənəvi   еnеrji   qaynağimiz” adlı 

yazıma baxın).  

 Üzünü “Bütövlük qibləsi – Savalan dağı”na tutub Elçibəy yolunu gedən yolçular! Ulu 

Tanrı sizlərə qut versin! Qutsal yolunuz udumlu-uğurlu olsun! Savalanı ziyarətiniz Ulu 

Tanrı qatında qəbul edilsin!  

 Elçibəy yolunun geridönməz yolçuları – istəkli xanımlar və bəylər! Savalanda 

görüşənədək!  

22 – 24 fevral 2016  

Yöteburq (İsveç) 
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Bütöv Azərbaycan yolunun yolbayi 

Əbülfəz Elçibəy  

(Əbülfəz Elçibəyin “Bütöv Azərbaycan Yolunda” kitabına ön söz) 

   

 I Pyotrun – Dəli Petronun iş başına gəlməsi ilə Rusiyanın işğalçılıq tarixində yeni bir 

mərhələ başlandı. Həm özü, həm də taxt-tacına sahib olacaq bütün gələcək varisləri üçün 

isti sulara çıxmaq strategiyasını irəli sürmüş I Pyotr sərhədləri isti sularadək uzanan 

Azərbaycanın Türk Qacar Dövlətini öz qarşısındakı əsas maneələrdən biri kimi görürdü, 

çünki Rusiyanın Qara dənizdən və Boğazlardan keçərək isti sulara çıxış yolunu Osmanlı 

imperiyası, Qafqazlardan, Azərbaycandan keçib Bəsrə körfəzinə və Ümman dənizinə 

çıxan yolunu isə Qacar dövləti kəsirdi. Məhz buna görə də, Qafqazların, özəlliklə 

Azərbaycanın işğalı Rusiya üçün isti sulara çıxış strategiyasında bir nömrəli hədəfə 

çevrildi. Bununla da Azərbaycanın iki yüz ildən bəri davam edən milli faciəsi başlandı.  

 XVIII yüzildə Rusiyanın Azərbaycana bəzi işğalçılıq yürüşləri olsa da, Ruslar 

tutduqları əraziləri əldə saxlaya bilmədilər. XIX yüzildə isə daha da güclənmiş Rus 

imperiyası artıq Azərbaycan üçün çox ciddi təhlükə idi. 1801-ci ildə Qazax və Şəmşəddin 

sultanlıqları işğal edildi. 1803-cü ilin yazında isə on ilədək davam etmiş I Rusiya – 

Azərbaycan müharibəsi başlandı və 1813-cü il oktyabrın 12-də “Gülüstan” müqaviləsinin 

bağlanması ilə nəticələndi. Azərbaycanın parçalanmasının başlanğıcı olan bu mənhus 

müqaviləyə görə, Dağıstan da daxil, Arazdan quzeydə yerləşən bütün Azərbaycan 

torpaqları (Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarından başqa) Rusiya tabeliyinə keçdi.  

 Azərbaycanın quzeyini itirməsi faktı ilə barışmayan Türk Qacar Dövləti 1826-cı il 

iyulun 16-da Rusiyaya qarşı hərbi əməliyyatlara başladı və üç ilədək davam edən II Rusiya 

– Azərbaycan müharibəsi 1828-ci il 10 fevral “Türkmənçay” müqaviləsinin bağlanması ilə 

başa çatdı. Həmin müqaviləyə görə, Azərbaycanın Naxçıvan və İrəvan xanlıqları da 

                                            
  Bu məqalə Çingiz Göytürklə birgə yazılmışdır.  

  BAB Məramnaməsi hazırlanarkən biz yenə “Bəsrə körfəzi” deyimini işlətdik. Ə.Elçibəy bu ada 
etiraz edib körfəzi öz dilimizdə adlandırmaq gərəkdiyini bildirdi. Mən körfəz çevrəsində konkret adı bilinən 
ilk xalqın Şumerlər olduğunu və Şumer ərazisinin Urmu ətrafından körfəzədək uzandığını dedikdə, Bəy də 
artirdi ki, Şumerlər özlərini Kəngər adlandırıblar. Ona görə də, bizim bu körfəzə Azərbaycan Türkcəsində 
Kəngər körfəzi deməyimiz daha doğru olar. Məramnamə Komissiyası üzvlərinin hamısı Bəylə razılaşdı və 
BAB Məramnaməsindən başlayaraq bu ad Azərbaycanda yayıldı – A.R.   
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Rusiyanın hakimiyyəti altına keçdi. Bununla da Azərbaycanın bölünmüşlük faciəsi 

rəsmiləşdirilmiş oldu.  

 Azərbaycanı parçalamaq və quzey hissəsini işğal etmək Rus imperiyasına heç də 

asan başa gəlmədi. İngiltərə xaric, az qala bütün Avropanı tutmuş Napoleon imperiyasını 

üç ilə darmadağın edən Rusiya 10 il müharibə apararaq Azərbaycanın Arazdan quzeyə 

İrəvan xanlığını və Naxçıvanı çıxmaqla, yalnız beşdə birini qoparmağa nail ola bilmişdi. 

Bu, Azərbaycan Türklərinin Rusiya imperiyasına qarşı müharibəsinin necə sərt və dönməz 

olduğuna ən tutarlı sübutlardan biridir.  

 Bütövlükdə Rusiya 13 illik ağır müharibədən (1803-1813, 1826-1828-ci illər) sonra 

Azərbaycanın quzeyini işğal edə bilmişdir. Xalqımız üçün çox ağır olan bu müharibə illəri 

ərzində bir tərəfdən Azərbaycanın xanlıqlara ayrılan quzey hissəsinin mərkəzləşmiş Türk 

Qacar Dövlətinə tabe etdirilməsi uğrunda mübarizə gedir, digər tərəfdən isə Qacar 

şahzadəsi və vəliəhd Abbas Mirzənin başçılığı ilə işğalçı Rus imperiyasına qarşı 

qəhrəmancasına müqavimət göstərilir, qanlı döyüşlər aparılırdı. Rus işğalçılarına qarşı 

qeyri-bərabər savaşda Car-Balakən camaatı, Cavad xanın başçılığı altında Gəncə əhalisi 

və s. Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini yazdılar. İşğalçı Rus qoşunlarının rəhbəri 

general Sisianovun Bakı qapılarında öldürülməsi və başının Təbrizə – vəliəhd Abbas 

Mirzəyə göndərilməsi də xalqımızın işğal faktına heç də müticəsinə boyun əymədiyini 

açıq-aydın göstərməkdədir.  

 Azərbaycan xalqının ciddi müqaviməti ilə qarşılaşan Rus imperiyası hərbi işğalı 

gerçəkləşdirib, siyasi-inzibati bölünmüşlüyü rəsmiləşdirdikdən sonra millətin müqavimət 

gücünü daha da sarsıda bilmək üçün çeşidli üsullarla “Ayır, buyur!” siyasətini geniş tətbiq 

edərək Azərbaycanı mənən, ruhən parçalamağa can atdı. Həmin üsullardan biri də 

Azərbaycanın quzeyini güneyindən süni şəkildə fərqləndirmək, quzeydəki əhalini və onun 

dilini başqa adla adlandırmaq cəhdi idi.  

 Rusiyanın o zamankı görkəmli şəxsiyyətlərindən olan, sonralar Tehrana səfir 

göndərilən və orada xalq tərəfindən doğranılan Qriboyedov Peterburqa öz hesabatında 

yazırdı ki, bu xalq birdir və hamısı özünü Türk sayır. Biz ya Azərbaycanı bütövlükdə işğal 

                                            
 Fərqli hərflərlə yazılanlar Ə.Elçibəyin kitabdakı yazılarından alıntılardır – A.R.,Ç.G. 
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etməliyik, ya da onu parçalayıb Arazdan şimalda yaşayanlara “Oğuz”, yaxud “Tatar” adı 

qoymaqla onları bir-birindən ayırmalıyıq.  

 Başqa bir hesabatda isə təklif edilirdi ki, onları ölkənin adına uyğun azərbaycanlı… 

adlandırmaq daha doğru (oxu: imperiya məqsədlərinə daha yararlı) olardı. Bəli, xalqın 

“Türk” adını “azərbaycanlı” adı ilə əvəz etmək fikri elə Türkmənçay müqaviləsi bağlanan 

andan meydana çıxmışdı.  

 XX yüzildə Rus çar imperiyasının varisi olan Rus Sovet imperiyası da eyni yolu 

izləmiş, 30-cu illərin ikinci yarısında adımızı yenidən dəyişdirmişdir.  

 Azərbaycanın güneyində isə 1924-cü ildə hakimiyyətin Türk Qacar sülaləsindən 

Fars Pəhləvi sülaləsinə keçməsi ilə başqa bir üsul – etnik tariximizin inkar olunması, 

kökümüzün uydurma irandilli Azəri etnosuna bağlanması tətbiq edilməyə başlandı. 

Qondarma “Azəri” adı meydana çıxdı (hər cür ad olar, təki Türk adı olmasın!). Ona görə 

də, bu gün qardaş Türkiyədə bizə “Azəri” deyilməsi, sadəcə, təəssüf doğurur…  

 Lakin hər iki imperiyanın (Fars və Rus) milli varlığımızı və milli bütövlüyümüzü inkar 

etməyə və parçalanmağa yönəlmiş “Ayır, buyur!” siyasəti nə qədər qəddarlıqla, nə qədər 

hiyləgərliklə tətbiq olunsa da, Azərbaycan Türkünün bütövlük ruhunu parçalaya bilmədi. 

Tarix sübut etdi ki, Azərbaycanın bütövlük ruhu parçalanmazdır! Çünki bu milli bütövlük 

ruhu   

 – dilimizin eyniliyində yaşamaqdadır;   

 – ədəbiyyatımızın bütövlüyündə yaşamaqdadır;  

 – tariximizin vahidliyində yaşamaqdadır;  

 – mədəniyyətimizin bütünlüyündə yaşamaqdadır;  

 – inanc və mənəviyyat birliyimizdə yaşamaqdadır;  

 – milli kimlik şüurumuzun fərqsizliyində yaşamaqdadır;  

 – qəhrəmanlarımızın, qəhrəmanlıqlarımızın və dərdlərimizin ortaqlığında 

yaşamaqdadır…  

 Bir sözlə, Azərbaycan Türklüyündə yaşamaqdadır! Bütün bunlar isə tarix boyu 

Azərbaycan Türkünü işdə birliyə sövq etmişdir.  

 Milli bölünmüşlük və asılılıq faciəmiz başlayan gündən buna qarşı milli müqavimət 

hərəkatımız da ortaya çıxmış və ardı-arası kəsilmədən davam etmişdir. Bu hərəkat fürsət 

düşdükdə hərbi və siyasi müstəvidə alovlanmış, on illər boyu davam edən qaçaq hərəkatı, 
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çeşidli kəndli üsyanları, xalqımızın Şeyx Şamil hərəkatındakı ciddi iştirakı və sair meydana 

çıxmışdır. Azərbaycanın güneyindəki Səttarxan hərəkatına, Xiyabaninin “Azadistan” 

Dövləti yaratmasına, Pişəvərinin Milli Hökumət elan etməsinə; Azərbaycanın quzeyində 

Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Demokratik Respublika qurulmasına məhz bu baxımdan 

yanaşılmalıdır.  

 Hərbi və siyasi müstəvi ilə yanaşı, xalqımız milli-mədəni müstəvidə də çox ciddi 

müqavimət göstərmiş, Nəbatinin, M.F.Axundzadənin, Həsən bəy Zərdabinin, Cəlil 

Məmmədquluzadənin, M.Ə.Sabirin, Mirzəli Möcüzün, Həbib Sahirin, M.Şəhriyarın, Bulud 

Qaraçorlunun (Səhənd), Xəlil Rzanın, Həmid Nitqinin və b. simasında öz milli-mənəvi 

bütövlüyünü ortaya qoymuşdur. Ümumiyyətlə, milli-mədəni müstəvidə Azərbaycan heç 

vaxt mənən, ruhən ayrılmamış, həmişə bütöv olaraq götürülmüşdür. Cəlil 

Məmmədquluzadənin “Azərbaycan” məqaləsi bunun ən tipik örnəyidir. Milli-mədəni 

müstəvidən fərqli olaraq, siyasi müstəvidə milli müqavimət hərəkatımız zamanın 

şərtlərinə, dövrün gerçəkliklərinə uygun inkişaf etmişdir.  

 

* * * 

 XX yüzildə xalqımız Azərbaycanın güneyində Səttar xan, Xiyabani, Pişəvəri kimi, 

Azərbaycanın quzeyində isə M.Ə.Rəsulzadə kimi böyük liderlər yetirmişdir. Bir-birini 

tamamlayan bu liderlərdən hər birinin tariximizdə öz şərəfli yeri var. Onlardan hər birinin 

rəhbərlik etdiyi hərəkata güneyli-quzeyli bütün xalqımız qatılmış, bununla da Azərbaycan 

Türkünün işdə birliyini ortaya qoymuşdur.  

 Hansı dövlətin təbəəsi olmalarına baxmayaraq, Azərbaycan oğulları imperiyaya 

qarşı həmişə birgə çıxış etmişlər. Bunun mahiyyətini başa düşməyən Lenin yazırdı ki, 

Gəncədə, Bakıda, yəni Azərbaycanın quzeyində və Qafqazda yaşayan Türklər Rusiya 

təbəəsi olduqlarını yaddan çıxararaq və bunu nəzərə almayaraq Səttarxan hərəkatında 

çox fəal iştirak edirdilər.  

 Azərbaycanın quzeyində cərəyan edən Müsavat hərəkatı iştirakçılarının böyük bir 

qismi Azərbaycanın güneyindən olan soydaşlarımız idi. Elə Azərbaycan hökumətinin baş 

nazirinin Xoylu Fətəli xan olması çox mətləbləri açıqlayır.  

 Lakin unutmayaq ki, bütün bu hərəkatların hər birində başlıca mübarizə hədəfi ya 

Azərbaycanın güneyi, ya da quzeyi olmuşdur. Başqa sözlə, siyasi mübarizə meydanında 
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Azərbaycan bütöv olaraq hədəf götürülməmiş və Bütöv Azərbaycan uğrunda hərəkatın 

ideya əsasları irəli sürülməmişdir. Əsrin əvvəllərindən bəri meydana çıxan milli azadlıq 

hərəkatlarımızdakı bu boşluğu əsrin sonunda məhz ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏY fenomeni 

ortadan qaldırmaqdadır.  

* * * 

 Xalqımızın ruhunda, folklorumuzda, poeziyamızda, nəğmələrimizdə… yaşayan 

Bütöv Azərbaycan düşüncəsini siyasi müstəviyə çıxaran ilk yolbay (rəhbər) Əbülfəz 

Elçibəydir. Hələ 1975-ci ildə Rus sovet imperiyası tərəfindən həbs edilərkən Əbülfəz bəy 

Bütöv Azərbaycan ülküsünün (ideyasının) mahiyyətini müdrik bir bənzətmə ilə belə 

açıqlamışdır: “Fil nə qədər böyük olur-olsun, onu iki yerə parçalasan, hərəkət edə bilməz. 

Qarışqa isə nə qədər kiçik olsa da, parçalanmadığına görə, hərəkət edər… Bu səbəbdən, 

hazırda ən kiçik xalqlar belə irəliləyə bilir, Azərbaycan isə böyük olmasına baxmayaraq, 

parçalandığına görə, iki yüz ildən bəri yerindəcə qalıbdır”.  

 70-ci illərin əvvəllərində Rüs sovet imperiyasının çox yaşamayacağını öncədən 

görən, əqidə dostlarına, yoldaşlarına, tələbələrinə “…bu quruluş dağılacaq” söyləyən 

Əbülfəz Elçibəy bu gün “İranı da SSRİ-nin taleyi gözləyir” düşüncəsini irəli sürməkdədir. 

İnanırıq ki, o gün uzaqda deyil… O gün gəlir.  

 Vaxtilə Əbülfəz Elçibəy Rus imperiyasının dağılacağını deyəndə və o gün üçün 

indidən hazırlaşma zərurətini irəli sürəndə çoxları ona inanmırdı. Rus imperiyası dağıldı… 

və o günə tam hazır olmayan Azərbaycan xalqı (yalnız bizmi?!) imperiyanın xarabalıqları 

altından çətinliklə can qurtarmaqdadır…  

 Rus imperiyasının dağılacağına çoxlarının inanmadığı dövrdə Əbülfəz Elçibəy 

dostlarını, yoldaşlarını, tələbələrini öz ətrafına toplayaraq hazırlaşmağa – xalqı 

təşkilatlandırmağa başlamışdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasında və həmin 

təşkilatın qazandığı uğurlarda iyirmi il öncədən başlayan bu hazırlığın payı heç də az 

olmamışdır.  

 Bu tarixi təcrübəyə dərindən yiyələnmiş Əbülfəz Elçibəy İranın da dağılacağı fikrini 

ortaya qoyarkən eyni zamanda Azərbaycan xalqının buna indidən hazırlaşma zərurətini 

də irəli sürməkdədir. Ə.Elçibəyə görə, İran dağılacaq. İran dağılacaqsa, bəs biz niyə bu 

xarabanın altında qalıb əzilməliyik?..  
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 Rejim dəyişikliyi edib demokratik federasiya yaratmaqla təməlləri sarsılmış, 

dayaqları çürümüş İranın ərazi bütövlüyünü qorumaq xülyasında olanlara qarşı güclü tarixi 

təcrübəyə əsaslanaraq “İranda demokratik federasiya yaranarsa, onun ömrü uzun 

olmayacaq – ya tamamilə dağılacaq, ya da yenidən diktaturaya çevriləcəkdir”- deyə cavab 

verən Ə.Elçibəy yeganə doğru çıxış yolu kimi milli modeli irəli sürür. İranda yaşayan bütün 

xalqların milli müstəqilliyini nəzərdə tutan bu modelə görə, “Azərbaycan xalqı İrandan 

ayrılmalı, öz müstəqil dövlətini qurmalı və sonra da quzeydəki dövlətlə danışıqlar aparıb 

Bütöv, Müstəqil və Demokratik Azərbaycan Dövlətini yaratmalıdır”.  

 Ə.Elçibəy fundamentalist, terrorçu, antidemokratik İrandan qurtulmanın yolunu milli 

modeldə görür və bütün varlığı ilə inanır ki, Yuqoslaviya kimi, SSRİ kimi, İran da 

dağılacaqdır. Onun fikrincə, “xalqlar həbsxanası” olan İran məhz milli model əsasında 

dağılacağına görə, Azərbaycan xalqı o günə indidən hazırlaşmalıdır!  

 Təbii ki, bu hazırlaşmanın – milli güc yetişdirmənin ilk mərhələsi milli ideyanın önə 

sürülməsi və topluma hədəf göstərilməsi ilə bağlıdır. Ə.Elçibəy hələ 60-cı illərin sonu – 

70-ci illərin əvvəllərində bu tarixi zərurəti yerinə yetirmiş və Azərbaycan toplumuna siyasi 

müstəvidə iki əsas hədəf göstərmişdir:  

 1. Milli müstəqillik,  

 2. Milli bütövlük.  

 Azərbaycanın milli müstəqilliyi ideyasının tarixi kökləri müsavatçılıq irsinə dayanır. 

Ə.Elçibəyin yaxın əqidə dostu, görkəmli Azərbaycan alimi mərhum Malik bəy Mahmudov 

hələ 1962-ci ildə Bağdadda olarkən “Müsavat” Partiyasının 1936-cı il proqramını əldə 

etmiş və onu öz mühazirə dəftərində sətirlərdəki hərflərin arasına yazaraq gizlicə Bakıya 

gətirmişdir. Müəyyən əlavələr etməklə əsas götürülən bu proqram Ə.Elçibəyin bir neçə 

yaxın əqidə dostu ilə yaratdığı gizli özəyin ilk məramnaməsi oldu.  

 Müsavatçılığın “Türklük, Çağdaşlıq, İslam” fikir cərəyanları əsasında biçimlənmiş 

həmin məramnamədə ən mühüm yenilik Ə.Elçibəy tərəfindən əlavə edilən MİLLİ 

BÜTÖVLÜK ideyası idi. Bu, müsavatçılığın tarixi inkişafında yeni bir mərhələnin 

başlanğıcı oldu. 70-ci illərdə Azərbaycanın quzeyində Ə.Elçibəyin öndərliyi (liderliyi) ilə 

yaradılmış gizli dərnəklər şəbəkəsinin əsas ideoloji xəttini təşkil edən bu ideya çağdaş 

xalq azadlıq hərəkatımızda, ilk olaraq AXC-nin, sonra isə bir sıra digər partiyaların 

proqramlarında öz əksini tapdı. Ə.Elçibəy özü bu haqda təvazökarlıqla belə deyir: “Bütöv 



20 

 

Azərbaycan ideyası təkcə mənim deyil, sadəcə olaraq, mən onu AXC-nin proqramına 

daxil etmişəm, eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra partiya liderləri ilə 

danışıqlar aparıb onların proqramlarında da bu məsələnin yer tutmasına çalışmışam”.  

 Ə.Elçibəyin irəli sürdüyü milli bütövlük ideyası S.C.Pişəvəridən sonra Azərbaycanın 

güneyindəki milli yönlü qurumlar arasında daha da qızışan ideoloji dartışmalara, demək 

olar ki, son qoymuş və artıq bu gün mövcud olan əksər milli təşkilatların proqramlarında 

öz əksini tapmışdır.  

 Ə.Elçibəy milli müstəqillik və milli bütövlük anlayışlarını vəhdətdə götürür, milli 

bütövlüyə gedən yolun məhz milli müstəqillikdən keçdiyinə inanır, Azərbaycanın istiqlal 

liderlərini hörmətlə yad edərək deyir: “Tutduğumuz yol böyük öndər M.Ə.Rəsulzadənin 

yoludur, bu yol Səttarxanın, S.C.Pişəvərinin yoludur və mən əminəm ki, biz… Müstəqil, 

Bütöv və Demokratik Azərbaycana aparan bu yolu şərəf və ləyaqətlə davam etdirəcəyik”.  

 Milli müstəqillik və milli bütövlük ideyalarının kütləviləşdirilməsi uğrunda dönməz 

mübariz Ə.Elçibəy bu yolda çoxlu kadrlar yetişdirmiş, böyük tərəfdarlar kütləsi 

qazanmışdır.  

 Milli müstəqillik və milli bütövlük ideyalarının gerçəkləşdirilə bilməsi üçün ən zəruri 

şərtlərdən biri millətin bu yöndə təşkilatlandırılmasıdır. Bu tarixi zərurətin həyata 

keçirilməsində mühüm rol oynamış Ə.Elçibəy hələ 70-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın 

quzeyində geniş yayılmış üçlük, beşlik, yeddilik və doqquzluqlardan ibarət gizli dərnəklər 

şəbəkəsi yaratmış və onlara ümumi rəhbərlik etmişdir. Həmçinin Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsinin və bir sıra digər milli-siyasi təşkilatların yaranmasında ciddi əməyi olan 

Ə.Elçibəy bu gün Azərbaycanın güneyində milli-siyasi təşkilatlanmanın zəruriliyini 

vurğulamaqda və dünya Azərbaycan Türklərini Vətənimizin güneyində istiqlaliyyəti 

gerçəkləşdirəcək milli-siyasi təşkilatlanmanı daha da genişləndirməyə çağırmaqdadır.  

 Xalqımıza milli həmrəylik bayramını qazandırmış 1989-cu il 31 Dekabr Sərhəd 

hərəkatının ideya müəllifi Ə.Elçibəyə görə, həmin gün “…elimizin, yurdumuzun birliyə 

doğru… ilk böyük addımını atdığı gündür”. O, Azərbaycan yolunda həmrəyliyin 

önəmindən danışaraq yazır: “Bizə ilk addımda həmrəylik gərək – yurd uğrunda həmrəylik, 

el uğrunda həmrəylik, dil uğrunda həmrəylik, din uğrunda həmrəylik, Birləşmiş 

Azərbaycan Yurdları (BAY) uğrunda həmrəylik!”.  
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 Şübhəsiz ki, milli həmrəylikdən başlayan yol sonda milli birliyə, milli bütövlüyə 

qovuşacaqdır.  

* * * 

 Milli kimlik şüurunun biçimlənməsi Ə.Elçibəyin baxışlar sistemində çox önəmli bir yer 

tutmaqdadır. Onun fikrincə, “...Azərbaycan Türkü birinci növbədə öz milli varlığını dərk 

etməli, özünü, öz xalqını, öz dilini, tarixini, mədəniyyətini, vətənini və s. dərindən öyrənib 

bilməli, sevməli, qorumalı, yüksəltməli və onlara sahib çıxmağı bacarmalıdır… Bir sözlə, 

bu gün bütün Azərbaycan Türkləri öz milli müqəddəratlarını təyin edə bilmək üçün labüdən 

öz milli kimliklərini dərk etməli və bu yolda mübarizə aparmalıdırlar”.  

 Təbii ki, Azərbaycan milli kimliyinin təməlində böyük Türk varlığına bağlılığımız və 

vətənçiliyimiz dayanır. Böyük Türk varlığına bağlılığımız Türk milli kimliyinin dərkindən 

başlamış çağdaş anlayışla Turan evində birləşməyədək uzun bir məsafə qət etməkdədir. 

Vətənçiliyimiz isə öz etno-coğrafi hüdudlarımız çərçivəsində Müstəqil, Bütöv və 

Demokratik Azərbaycan Dövlətinin qurulması deməkdir. “Vətən” anlayışımızı darlıqdan 

qurtararaq etno-coğrafi hüdudlarımızı əhatə edən Bütöv Azərbaycan səviyyəsinə 

qaldırmış Ə.Elçibəyə görə, “Turanın yolu Bütöv Azərbaycandan keçir”. Bu səbəbdən 

Azərbaycanın birləşməsi uğrunda mübarizə Turan ülküsünü daşıyan hər bir Türkün milli 

şərəf və tarixi borcudur.  

 Vətənin və millətin bütövlüyünə qarşı yönəlmiş ən incə məsələlərə belə xüsusi 

diqqətlə yanaşan Ə.Elçibəy üçün “Azəri” anlayışı, “İran Azərbaycanı - Sovet Azərbaycanı”, 

“Güney Azərbaycan - Quzey Azərbaycan” anlayışları mövcud deyil. Onun üçün yalnız və 

yalnız “Türk milləti”, “Azərbaycanın quzeyi və guneyi” (həm də doğusu və batısı), bir sözlə, 

“Bütöv Azərbaycan” gerçəkliyi vardır.  

 Ə.Elçibəyin Bütöv Azərbaycan və Turan təməli üzərində köklənmiş millətçiliyinə 

şovinizm tamamilə yaddır. O, İranda müxtəlif xalqların yaşadığını nəzərə almayan, “İran 

Türklərindir və hakimiyyət Türklərə məxsus olmalıdır” iddiasında olanlara etiraz edərək 

deyir: “Biz onların üzərində ağamı olmaq istəyirik? Yox! Biz şovinizmin nə olduğunu 

görmüşuk. Şovinizm həmin xalqın özünü faciəyə aparır… Bizə öz azadlığımız, öz 

müstəqilliyimiz yetər. Biz Fars şovinizminin əleyhinəyik, Farsların yox”.  

 İngiltərənin keçmiş baş naziri M.Tetçerin ifadəsi ilə desək, “Böyük demokrat Əbülfəz 

Elçibəy” üçün Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlüyü demokratiyadan ayrı düşünülə 
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bilməz. O, Bütöv Azərbaycan Dövlətini sivil, dünyəvi (laik), demokratik hüquq dövləti 

olaraq görür, çünki “Demokratiya Allahın çağdaş Türklərə verdiyi ən böyük nemətdir”.  

 

* * * 

 Bu gün 40 milyonluq Azərbaycan Türklüyü böyük bir yola çıxmaqdadır – Bütöv 

Azərbaycan Yoluna! Yolbay Elçibəyin göstərdiyi Bütöv Azərbaycan yolumuz açıq olsun! 

Bu müqəddəs yolda Ulu Tanrı millətimizə QUT versin! Amin!  

Kələki, 3 may 1997-ci il 

 

 Bax: Əbülfəz Elçibəy. Bütöv Azərbaycan Yolunda. Çapa hazırlayanlar: Ədalət 

Tahirzadə, Çingiz Göytürk. Ankara: Ecdad Yayınları, 1998. səh.3 – 11.  
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Hər oxuyan Molla Pənah Vaqif, 

hər “Təbriz” deyən Ə.Elçibəy olmaz!  

 Azərbaycanın son dönəm bir sıra qəzetlərində Ə.Elçibəy, Bütöv Azərbaycan ideyası və Bütöv 

Azərbaycan Birliyi (BAB) haqqında birtərəfli, əsəbi, qərəzli, söyüş və təhqirlərlə dolu yazılara yer 

verilməkdədir. Bu yazıların “elmi” səviyyəsi, üslubu, yazarlarının mövqeyi… yalnız təəssüf 

doğurmaqdadır. Həmin müəlliflərin adlarını çəkmək, yazılarına ayrıca cavab vermək istəməsək də, 

toxunduqları məsələlərlə bağlı öz düşüncələrinizi oxuculara yetirməyi daha üstün tutduq.  

  

 Strategiyada müəyyən hədəfin gerçəkləşdirilməsi beş mərhələli sistem üzrə 

planlaşdırılar: 1. hədəflə bağlı ideyanın irəli sürülməsi; 2. həmin ideyanın təbliğ edilib 

yayılması; 3. bu ideya tərəfdarlarının çeşidli adlarla təşkilatlanması; 4. yaranmış 

təşkilatların güc yığaraq qüvvətlənməsi; 5. uyğun daxili və xarici şərait yetişən kimi 

ideyanın həyata keçirilməsi – hədəfin gerçəkləşdirilməsi.  

 Bu mərhələlərin heç birinin üstündən adlayıb keçmək olmaz. Onlar ardıcıl zamanlıdır 

və bir-birinə bağlı olub bir-birini tamamlayırlar. Lakin buradakı ardıcıllıq mərhələnin biri 

bitib qurtarsın, sonra o biri başlasın anlamına gəlməz. Əksinə, əsas ağırlıq mərkəzi uyğun 

ardıcıllıq üzrə dəyişməklə mərhələlərin hamısı, yaxud bir neçəsi yanaşı mövcud olar. 

Məsələn, müəyyən bir ideya irəli sürülərkən onun təbliğ olunub yayılması və 

tərəfdarlarının təşkilatlanması da mümkündür. Lakin bu zaman öncə ideyanın cilalanıb 

biçimlənməsi ağırlıq qazanacaq, müəyyən müddət sonra ağırlıq mərkəzi təbliğatın üzərinə 

düşəcək, daha sonra isə vaxtı çatanda təşkilatlanma ön plana çıxacaqdır və s.  

 Bütöv Azərbaycan ideyası Azərbaycan milli strategiyasının təməl hədəflərindən 

biridir. Tarixi keçmişimizdən qaynaqlanan bu müqəddəs ideyanı kimsə icad etməmişdir və 

o, xalqımızın özünə məxsusdur, həyata keçirilməsi xalqımız tərəfindən arzu edilməkdədir. 

Parçalandığı dövrdən başlayaraq bütövlük arzusu Azərbaycanın social-mədəni 

müstəvisində həmişə mövcud olmuş və “Daneşməndani-Azərbaycan” (Məhəmmədəli 

Tərbiyət), “Azərbaycan” (Cəlil Məmmədquluzadə), “Gülüstan” (Bəxtiyar Vahabzadə) və s. 

və i.a. kimi əsərlərdə dolaylı, yaxud birbaşa öz əksini tapmışdır.   

 Daha çox bu arzudan irəli gəlməkdədir ki, Səttarxan hərəkatında, M.Ə.Rəsulzadənin 

rəhbərliyi ilə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində, Ş.M.Xiyabaninin “Azadistan” 

Dövlətində, S.C.Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətində xalqımız güneyli-quzeyli birgə 
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iştirak etmişdir. Lakin təəssüflər ki, tariximizin bu şanlı səhifələrinin heç birində Bütöv 

Azərbaycan ideyası tam açıqlığı ilə siyasi müstəviyə gətirilməmişdir.  

 Uzun illər boyu xalqımızın bütövlük arzusu romantik xəyal səviyyəsində qalmış və 

daha çox bədii ədəbiyyatımızdakı yanıqlı həsrət motivlərində təzahür etmişdir. 1960 – 

1970-ci illərdə isə həmin həsrət motivləri müəyyən ziyalıların və gəncliyin ilkin gizli 

təşkilatlanmaları ilə sonuclandı. Güney hədəfli bu təşkilatlar daha çox gizli dərnək 

xarakteri daşıyır və əsasən, Bütöv Azərbaycan ideyasını təbliğ edib yaymağa xidmət 

edirdi. Birbaşa Əbülfəz Elçibəyin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə formalaşan, 1975-ci ildə onun 

həbsi səbəbinə daha da genişlənən həmin təşkilatlar Güney Azərbaycanla bağlı nisbətən 

dumanlı təsəvvürlərə malik idi. Dəmir pərdə arxasında yaşamaq və Güney 

Azərbaycandakı gerçəklikləri bilməmək səbəbinə təşkilat üzvləri bütövləşmənin strateji və 

taktiki özəlliklərinə ciddi diqqət yetirmir, daha çox romantikcəsinə birlik arzulayırdı. Lakin 

bunun özü belə Rus imperiyasının və onun yerli rəhbərlərinin ağır təzyiqləri altında Bütöv 

Azərbaycan ideyasına bağlı mübariz bir gənclik yetişməsində mühüm rol oynadı.  

 1980-ci illərin sonlarında ümumxalq hərəkatının geniş vüsət tapması səbəbinə 

bütövləşmə uğrundakı mübarizənin romantik dövrü yeni bir coşqunluq mərhələsinə 

qədəm qoydu və xalqımıza 31 Dekabr Dünya azərbaycanlılarının Milli Həmrəylik günü 

bayramını qazandıran Sərhəd hərəkatı baş verdi. Ayrıca vurğulayaq ki, bir-iki nəfəri 

çıxmaqla, Sərhəd hərəkatını təşkil edib onu həyata keçirən AXC Naxçıvan bölgə 

rəhbərliyinin əsas hissəsi hələ 1976-cı ildə yaradılan və Ə.Elçibəyin ümumi başçılığı ilə 

fəaliyyət göstərən Güney hədəfli gizli təşkilatın üzvləri idi… Bəzilərinin Sərhəd hərəkatı 

əleyhinə uydurmadığı böhtan qalmasa da, heç kəs bu hərəkatın Bütöv Azərbaycan 

yolundakı strateji önəmini inkar edə bilməz.  

 Təxminən 1992-ci ilin sonlarına doğru romantik mübarizə dövrü aparıcılığını itirdi 

və Azərbaycanın bütövləşməsi uğrunda gerçək mübarizə dövrü başlandı. Milli azadlıq 

                                            
  Mən bu təşkilata 1972-ci ilin qışında qoşuldum. Məni təşkilata yataqxanada qonşu otaqda qalan 
gədəbəyli tələbə dostum Ziyəddin Məmmədov cəlb etmişdi. Ziyəddin bəy, Babək rayonunun Zeynəddin 
kəndindən tələbə dostum Salman Hüseynov və mən bir üçlük idik və özümüzdən başqa ayrı bir təşkilat 
üzvünü tanımağa haqqımız yox idi. 1976-cı ilin sonlarında dostum Asif Kələntərlinin (Allah rəhmt eləsin!) 
aparıcılığı ilə təşkilatın Naxçıvan qolu yaradıldı və yaxşı yadımdadır ki, 1979 – 1980-ci illərdə bizim 
Naxçıvandakı gizli toplantılarımızda müzakirə edilən əsas mövzulardan biri Azərbaycanın necə birləşəcəyi 
sorunu idi. Daha çox üç formul (SSRİ daxilində birləşmək, İran daxilində birləşmək, müstəqil dövlət olub 
birləşmək) üzərində baş sındırır, ancaq bir yana vara bilmirdik. 1980-ci illərin başlarında, yaxlaşıq 1982-ci 
ildə fikrimiz nisbətən durulmuşdu və daha çox müstəqillik haqqında danışmağa başlamışdıq – A.R.    
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hərəkatının şəriksiz lideri Ə.Elçibəy milli ideologiyamızı – müsavatçılığı təkcə davam 

etdirməklə kifayətlənib qalmadı, həm də ona çox mühüm bir yenilik gətirdi – Bütöv 

Azərbaycan ideyasını siyasi müstəviyə daxil etdi. Ə.Elçibəy 1960 – 1970-ci illərdən 

başlayaraq gizli təşkilat səviyyəsində siyasiləşdirdiyi Bütöv Azərbaycan ideyasını artıq 

1990-cı illərin əvvəllərindən etibarən açıq şəkildə böyük siyasət səhnəsinə çıxardı, onu 

addım-addım inkişaf etdirdi, cilalayıb biçimləndirdi və konsepsiyaya çevirdi.  

 Bu gün kim hansı məqsədlə inkar edir-etsin, siyasi müstəvidə Azərbaycan 

istiqlalçılığının banisi M.Ə.Rəsulzadə olduğu kimi, Bütöv Azərbaycan ideyasının banisi də 

məhz Ə.Elçibəydir! Bu ideyanı siyasi müstəviyə Ə.Elçibəyin gətirməsini inkar etməyə 

çalışanları isə öz vicdanlarının və tarixin mühakiməsinə buraxırıq…  

 Ə.Elçibəyin Bütöv Azərbaycan ideyasını siyasi müstəviyə gətirməsi ilə beş mərhələli 

sistemdə əsas ağırlıq mərkəzi birinci mərhələdən ikinci mərhələ üzərinə (təbliğata) keçdi. 

İdeya ilə bağlı birinci mərhələ Güney Azərbaycanın öyrənilməsini və gerçək duruma 

uyğun nəzəri-ideoloji hazırlıq aparılmasını tələb edirdi. Bu işin ana xətləri bir neçə il 

ərzində öyrənilib aydınlaşdırıldı. Əgər romantik mübarizə dövründə sadəcə birlikdən 

danışılırdısa, gerçək mübarizə dövrünün birinci pilləsi bu birliyin üç mərhələdə həyata 

keçirilməsi zərurətini ortaya qoydu:  

 1. Güneydə milli-mədəni mərhələ;  

 2. Güneydə dövlət müstəqilliyi mərhələsi;  

 3. İki Azərbaycan Dövlətinin ümumxalq referendum yolu ilə birləşməsi mərhələsi.  

 Artıq Bütöv Azərbaycan ideyasının yaxın – orta – uzaq vədəli strateji hədəfləri 

aydınlaşmış, nəzəri-ideoloji hazırlığın ana xətləri dəqiqləşdirilmiş və Quzey 

Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda, soydaşlarımızın yaşadığı xarici ölkələrdə 

görüləcək işlər müəyyənləşdirilmişdir. 1993-cü ilin oktyabr ayında keçirilməsi nəzərdə 

tutulan Dünya azərbaycanlılarının qurultayı Bütöv Azərbaycan ideyasının yayılmasında 

sistemli fəaliyyətin başlanğıcı olacaqdı. 4 iyun qiyamı bunu yarımçıq qoydu…  

                                            
  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ə.Elçibəyin 1992-ci il 24 dekabr tarixli , 255 №-li Sərəncamı 
ilə Bakıda Dünya azərbaycanlıları qurultayı çağrılmış və Ə.Elçibəyin sədrliyi ilə qurultaya hazırlıq üzrə 
Təşkilat Komitəsi yaradılmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ə.Elçibəyin 1993-cü il 30 yanvar tarixli, 
293 №-li Sərəncamı ilə də Təşkilat Komitəsinin tərkibinə əlavələr edilmişdi. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 
Qurultaya Güneydən qatılacaq gizli nümayəndələrin siyahısını aydınlaşdırıb dəqiqləşdirməklə və xarici 
ölkələrdən gələcək nümayəndələrin də siyahısını hazırlamaqla bağlı Bəy mənə ayrıca göstəriş vermişdi. 
Təəssüf ki, 4 iyun qiyamından sonra qurultay məsələsi dayandı. 2001-ci ildə isə Ə.Elçibəyin bu iki 
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 Kələkidə olduğu müddət ərzində Ə.Elçibəy Bütöv Azərbaycan ideyasının təbliğ edilib 

yayılması ilə bağlı çoxlarına göstəriş və tapşırıqlar vermişdi. Yavaş-yavaş genişlənən 

təbliğatın daha ardıcıl, sistemli aparılması ehtiyacı ayrıca təşkilatlanma zərurətini də 

ortaya çıxardı və Ə.Elçibəyin razılığı ilə bu yöndə bəzi təşkilatlar yarandı.  

 Lakin beş mərhələli sistemdə ikinci mərhələnin – təbliğatın gerçəkdən ağırlıq 

qazanması Ə.Elçibəyin Bakıya qayıdışından sonra oldu. Ə.Elçibəy Bütöv Azərbaycan 

ideyasının təbliğ olunub yayılması yönündə geniş aktiv fəaliyyətə başladı, həmçinin 

təşkilatlanma mərhələsinə uyğun Bütöv Azərbaycan Birliyini (BAB) yaratdı. Bu isə bir 

tərəfdən İran adlanan dövlətin və onun nökərlərinin, digər tərəfdən də, Quzey 

Azərbaycandakı bəzi ayrı-ayrı təmənnalı şəxslərin həm Ə.Elçibəy, həm də BAB əleyhinə 

əsəbi, qərəzli hücumları ilə sonuclandı.  

 İran mətbuatında gedən Ə.Elçibəylə, Bütöv Azərbaycan ideyası ilə bağlı söyüş və 

təhqirlər yatanları ayıltması, xəbərsizləri bilgiləndirməsi baxımından Fars şovinizminin 

istəklərinə zidd nəticələr doğurmaqda və Güneydə Bütöv Azərbaycan ideyasının təbliğinə 

yaxından köməklik göstərməkdədir. Sağ olsunlar!  

 Azərbaycan mətbuatındakı hücumlara gəldikdə isə, onların məhdud qrup 

mənafeyinin cılızlaşdırdığı eyni bir “mətbəx”dən çıxması göz qabağındadır. Səbəbi nə 

olursa-olsun, gözdənsalma və mənfi fikir yaratma məqsədi daşıyan, tez-tez təhqirlərə yol 

verilən, daha çox inkarçılıq və şübhəçilik üzərində qurulan bu əsəbi və qərəzli hücumlar 

sağlam tənqiddən uzaq olduqlarına görə ciddiyə alına bilməzlər.  

 Ə.Elçibəyin Bütöv Azərbaycan yolundakı fəaliyyəti siyasi, strateji, geopolitik 

baxımlardan ölçülüb-biçilmiş, ardıcıl və sistemli xarakter daşıyır. Bu fəaliyyəti kənardan 

görən, lakin mahiyyətini dərk etməyən siyasətbaz diletantlar üçün o, xaotik, məntiqdən 

uzaq, hissiyyatla dolu, səriştəsiz və s.təsir bağışlaya bilər. Bu da təbiidir. Çünki hər 

oxuyan Molla Pənah Vaqif, hər “Təbriz” deyən Elçibəy olmaz!  

                                            
Sərəncamı qüvvədən düşmüş elan olundu. Doğrudur, 2001, 2006 və 2011-ci illərdə indiki klan iqtidarı özü 
eyni adda qurultaylar keçirdi, ancaq təbii ki, bu qurultayların keçirilməsi nə qədər təqdirəlayiq olsa da, artıq 
hədəf və məqsəd dəyişilmiş, iqtidarın şəxsi qrup mənafeyi daha çox qabarıb önə çıxmışdı – A.R.     

  Bu təşkilatların hamısını xatırlatmasaq da, onlardan birini – həm Güney, həm də Quzey 
Azərbaycandan olan bəzi qurumların və şəxslərin qatılması ilə 1995-ci ildə yaradılmış Azərbaycanın 
Bütövlüyü Uğrunda Mübarizə Aparan Təşkilatların Əlaqələndirmə Şurasını ayrıca vurğulayaq. Çünki bu 
Əlaqələndirmə Şurası və ona daxil yarımaçıq, yarımqapalı qruplar bir az sonra Bütöv Azərbaycan Birliyinin 
– BAB-ın yaranmasında özəl rol oynadı. O dövrdə yaranan belə qurumlardan biri də Bütöv Azərbaycan 
Hərəkatı (BAH) idi – A.R.     
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 Strategiyadakı beş mərhələli sistemi dərindən bilən və bunu addım-addım həyata 

keçirməkdə olan Ə.Elçibəy indiki anda diqqəti Bütöv Azərbaycan ideyasının təbliğ edilib 

yayılmasına və xalqda bu məsələ ilə bağlı inanc formalaşdırılmasına yönəltmişdir. O, 

yaxşı bilir ki, 40 milyondan artıq sayı olan Azərbaycan xalqının milli bütövlüyü daha çox 

məhz bu inancın geniş yayılmasına və səviyyəsinə bağlıdır.  

 Hələ 1895-ci ildə böyük alim Qustav le Bon yazırdı: “İnanc meydana gətirmək, istər 

dini, istər siyasi, istər toplumsal inanc meydana gətirmək… Böyük öndərlərin yolu özəlliklə 

budur… 

 Bir insana inanc aşılamaq onun gücünü on qat artırmaq deməkdir. Tarixin böyük 

olayları çox vaxt inanclarından başqa bir dayaqları olmayan naməlum inananlar tərəfindən 

həyata keçirilmişdir. Dünyanı yönəldən dinlər və kürəmizin bir yarısından o biri yarısına 

qədər uzanan imperatorluqlar nə ədiblər, nə filosoflar, nə də özəlliklə şübhəçilər tərəfindən 

qurulmuşdur”.  

 Ə.Elçibəy bu gerçəkliyi çox gözəl bilir və sayı 40 milyondan çox xalqımıza 

Azərbaycanın bütövlüyü inancını aşılamağa çalışır. Ona görə də, bu gün beş mərhələli 

sistemdə başlıca ağırlıq təbliğat üzərinə salınmaqda və Bütöv Azərbaycan ideyasının 

yayılmasına çalışılmaqdadır.  

 Lakin inancın yayılması – təbliğatın uğurla aparılması üçün Bütöv Azərbaycan 

ideyasının tərəfdarları harada yaşamalarından asılı olmayaraq, təşkilatlanmalıdırlar. 

Hələlik beş mərhələli sistemin üçüncü – təşkilat mərhələsi yenicə başlamaqdadır. Artıq ox 

yaydan çıxmış və Bütöv Azərbaycan ideyasının tərəfdarları həm Quzeydə, həm Güneydə, 

həm də xarici ölkələrdə təşkilatlanma sürəcinə qatılmışlar. BAB bu təşkilatlardan sadəcə 

biridir, ancaq ona məhz milli lider Ə.Elçibəyin sədrlik etməsi BAB-ı xüsusi diqqət 

mərkəzinə çevirmişdir. Bundan rahatsız olan bəzi siyasətbaz diletantlar da BAB-ın Bütöv 

Azərbaycan ideyasını öz inhisarına almaq istəməsinə dair nağıl uydurmaqdadırlar. 

Halbuki Ə.Elçibəy dəfələrlə söyləmişdir ki, mübarək Kəbəni təmir edərkən müqəddəs qara 

daşı yerinə qoymaq üçün Həzrəti Peyğəmbərimizin təklifi ilə hər kəs bir tərəfdən yapışdığı 

kimi, müqəddəs Bütöv Azərbaycan ideyasını gerçəkləşdirmək də hamımızın işidir və 

burada kimsə, hansı təşkilatsa üstünlük iddiasında ola bilməz.  

 Təşkilat mərhələsinin indiki başlanğıc dönəmində məhz eninə genişlənmə olmalı və 

Bütöv Azərbaycan ideyasına xidmət edən çeşidli təşkilatlar yaranmalıdır ki, daha çox 
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insanımızın aktivləşməsi, özünü təsdiq edərək kadrlaşması üçün əlverişli şərait 

formalaşsın. Təşkilat mərhələsinin ağırlıq qazanıb ön mövqeyə çıxacağı sabahkı 

dönəmdə isə bu çeşidli təşkilatların necə inkişaf edəcəyi və hansı rolu oynayacağı onların 

gücündən asılı olacaqdır.  

 Günümüzdə Quzey Azərbaycan – İran İslam Respublikası münasibətləri, Qafqazın, 

Orta Doğunun geopolitik reallıqları, qlobal siyasətdəki durum və s. labüdən Bütöv 

Azərbaycan məsələsində fərqli baxışların meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Bu fərqli 

baxışlar içərisində yalnız ikisinin – milli modellə mərkəzçi modelin ana xətlər üzrə fikirləri 

aydındır, ümumi taktiki gedişləri müəyyəndir və ölçülüb biçilmiş strateji planları mövcuddur 

(heç bir fikir irəli sürməyən, daha çox inkarçılıq və şübhəçilik üzərində qurulan, söyüş və 

təhqirlərlə dolu qeybətləri xatırlatmağına dəyməz).  

 Siyasi-ideoloji əsası Ə.Elçibəy tərəfindən qoyulmuş, sistemli şəkildə həyata 

keçirilməyə başlanılmış milli modelin üç mərhələli strateji planını yuxarıda xatırlatdıq. 

İndiki anda başlıca ağırlıq bu planın “Güneydə milli-mədəni mərhələ”si üzərinə 

düşməkdədir. Ə.Elçibəy hələ 1995 – 1996-cı illərdə təkrar-təkrar vurğulayırdı ki, milli-

mədəni mərhələdə iki mühüm strateji xəttə xüsusi diqqət yetirilməlidir:  

 1. Qırx milyondan artıq sayı olan xalqımız içərisində eyni bir milli kimlik şüurunun 

biçimləndirilməsi;  

 2. Azərbaycanın bölünmüş xalq, bölünmüş ölkə olmasını və Güney Azərbaycan 

problemini dünya siyasi səhnəsinə çıxarmaq.  

 “Azərbaycanın Bütövlüyü Uğrunda Mübarizə Aparan Təşkilatların Əlaqələndirmə 

Şurası” da məhz bu məqsədlə yaradılmışdı.  

 Ə.Elçibəyin qırx milyondan artıq sayı olan xalqımız içərisində eyni bir milli kimlik 

şüuru biçimləndirmək və Bütöv Azərbaycan ideyasını bu şüurun predmetinə çevirmək 

istəyinin strateji mahiyyətini dərk etməyən, milli şüurun nə olduğunu bilməyən və onu 

“…az-çox vətən sevgisinə, milli təəssübkeşlik hissinə malik…” olmaq kimi bəsitcəsinə, 

ibtidai səviyyədə anlayan bəziləri bu istəyi “…məntiqi və metodoloji baxımdan əsassız, 

qüsurlu və “brak” (yəni çıxdaş, zay – A.R.) hesab …” edirlər.  

 Halbuki 40 milyondan artıq sayı olan xalqımız içərisində eyni bir milli kimlik şüurunun 

biçimləndirilməsi və Bütöv Azərbaycan ideyasının bu şüurun predmetinə çevrilməsi Bütöv 
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Azərbaycan strategiyasının bel sütununu – təməlini təşkil edir. Bilərək, yaxud bilməyərək 

bu təməlin inkarı əslində Bütöv Azərbaycan ideyasının inkarı deməkdir.  

 Milli kimlik şüuru təqdim olunan səviyyədə bəsit bir anlayış deyil. Bu şüurun 

mövcudluğu üçün 40 milyondan artıq sayı olan xalqımız içərisində 1. eyni bir dil şüurunun; 

2. eyni bir tarix şüurunun; 3. eyni bir mədəniyyət şüurunun; 4. eyni bir Vətən şüurunun; 5. 

eyni bir siyasi məfkurə şüurunun; 6. eyni bir demoqrafik şüurun; 7. eyni bir iqtisadi şüurun 

və s. varlığı gərəkdir. Milli kimlik şüurumuzun bu tərkib hissələrindən hər birinin ümum 

xalqımız içərisində formalaşması və Bütöv Azərbaycan ideyasının onların predmetinə 

çevrilməsi gərgin fəaliyyət tələb edən ağır bir sürəcdir. Lakin tək qurtuluş və bütövlük 

yolumuz da məhz budur. Çünki milli  kimlik şüuru milli gücün təməlini təşkil edir və milli 

gücün səviyyəsi birbaşa milli kimlik şüurunun səviyyəsindən asılıdır.  

 Ə.Elçibəyin planına görə, Güneydə milli-mədəni mərhələnin ikinci mühüm məsələsi 

Azərbaycanın bölünmüş xalq, bölünmüş ölkə olmasını və Güney Azərbaycan problemini, 

özəlliklə də Güneydə insan haqlarının durumunu dünya siyasi səhnəsinə çıxarmaqdır. 

Bunun üçün İran adlanan ölkədə müəyyən liberallaşmanın getməsi çox gərəkli bir şərtdir. 

Lakin həmin liberallaşmaya dair milli modellə mərkəzçi modelin münasibətləri eyni deyil.  

 Milli model üçün İranda liberallaşma məqsəd yox, Bütöv Azərbaycana aparan 

vasitədir. İran ona görə liberallaşmalıdır ki, Güney Azərbaycanda insanlarımız nisbətən 

azad nəfəs ala bilsin və orada milli kimlik şüurumuzun sürətlə tam formalaşa bilməsi üçün 

müəyyən mülayim şərait yaransın, xalqımızın öz milli kimliyinə kütləvi olaraq sahib çıxa 

bilməsi üçün əlverişli mühit biçimlənsin. Bu isə labüdən Güney Azərbaycanda milli güc 

formalaşdıracaq və Güneyin istiqlaliyyətə qovuşması ilə sonuclanacaqdır. İstiqlaliyyətdən 

Bütövlüyə bir addım qalır… 

 Mərkəzçi model üçün İranda liberallaşma vasitə yox, İran imperiyasının 

qorunmasına yönəlmiş məqsəddir. Mövcud rejim artıq İrandakı xalqları eyni bir kimlik 

əsasında birləşdirə və əslində Farsıstandan (Persiyadan) başqa bir şey olmayan, yalnız 

1935-ci il martın 21-də rəsmiləşdirilmiş qondarma İran adı altında toplaya bilmir. Artıq 

xalqlar İranlı yox, Azərbaycanlı, Güney Türkmənistanlı, Bəlucistanlı, Kürdüstanlı, 

Luristanlı və s. olduqlarının fərqinə varmağa başlamışlar. Ona görə də, çar dövrü Rus 

imperiyası şəkil dəyişdirərək Sovet dövrü Rus imperiyasına çevrildiyi kimi, Farsların molla 

rejimli İran imperiyası da şəklini dəyişib liberal rejimli başqa bir İran imperiyasına 
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çevrilməlidir. Bunu indiki İran rejiminin mötədil qanadı da, xaricdəki şahçılar da, solçular 

da, Fars şovinizminin bütün çeşidli ideologiya daşıyıcıları da artıq dərk etməkdədir.  

 Mərkəzçi model tərəfdarlarının milli modelə qarşı çıxmasının səbəbi özlüyündə 

aydındır. Lakin Bütöv Azərbaycan ideyasına tərəfdar olduğunu bildirib milli modeli söyüş 

və təhqirlər yağmuruna tutanlar heyif ki, necə kobud bir strateji yanlışlığa yol verdiklərini 

dərk etmək səviyyəsində deyillər. Onlara görə, “İran sökülmək mərhələsi qarşısındadır. 

Lakin o, məhz milli məsələ ilə deyil, rejim və diktatura məsələsi ilə söküləcək. SSRİ də 

məhz bu cür dağıldı. Əvvəlcə rejim çat verdi, bundan dərhal sonra isə (məhz sonra!) milli-

azadlıq meylləri onu qəti şəkildə parçaladı”.  

 Məsələnin zahiri tərəfini görüb daxili mahiyyətini dərk etməmək göz qabağındadır. 

1917-ci ildə də Rus imperiyası məhz rejimə görə çat verdi, lakin bu çatdan yararlanan 

bolşeviklər daha 70 il davam edən Rus sovet imperiyası qurdular. İndi də İran imperiyası 

rejimə görə çat verə bilər, ancaq bu çatdan mərkəzçi modeli əsas götürən İran 

liberallarının, yoxsa milli modeli əsas alan Azərbaycan istiqlalçılarının yararlanması Fars 

şovinizminin milli gücü ilə istiqlalçı Azərbaycan Türkünün milli gücü arasındakı nisbətin 

səviyyəsindən asılı olacaqdır. Əgər diqqəti milli məsələyə yox, rejimə yönəldiriksə, o 

zaman istiqlalçı Azərbaycan Türkünün milli gücünü deyil, mərkəzçi modeli əsas götürən 

İran liberallarının (onların Fars, Türk olması, yaxud təşkilat mənsubiyyəti önəm daşımır) 

milli gücünü artırırıq və nəticədə, parçalanmış Azərbaycan faciəsinin həllini SSRİ-də 

olduğu kimi, ən azı 70 il sonraya saxlayırıq. 

 Əgər məhz milli məsələ prizmasından İran rejiminə yanaşsaq, o zaman birbaşa 

Azərbaycan Türkünün milli gücünü artırmış olacağıq ki, bu da rejim çat verən vaxt qeyri-

müəyyən, kortəbii “milli-azadlıq meylləri” əvəzinə, formalaşmış, təşkilatlanmış milli 

gücümüzün qalib gəlməsi deməkdir.  

                                            
  Halbuki Harvard Universiteti Con M.Olin Strateji Araşdırmalar Institutunun müdiri professor Samuel 
P. Hantinqton yapon filosofu Takeşi Umeharadan sitat gətirərək yazırdı:  
 “…kommunizmin topdan çöküşü və Sovetlər Birliyinin dramatik yıxılışı modernliyin ana cərəyanı olan 
Batı liberalizminin çöküşünün xəbərçisidir… Liberalizm də düşəcək olan domino daşıdır… Bir baxıma, 
kommunizmin yıxılışından bəri olanlar liberal demokratiyanın zəfəri olmaqdan çox etnikliyin və millətçiliyinin 
zəfəridir…” (Bax: Omer Ak. Harici Liberalizmden “ileri Müdafaaya”. “Fikir ve Harekette Milliyetçi Cizgi” 
qazetesi, 6 Eylul, 1994. səh.9) – A.R. 
  



31 

 

 Bəziləri iddia edir ki, “Qərb ölkələrini BAB yalnız İranda insan hüquqlarının 

pozulmasını qeydə alan və buna qarşı bəyanatlarla çıxış edən qurum kimi maraqlandıra 

bilər”.  

 Başqa sözlə, bunlara görə, BAB passiv olmalı, milli güc yetişdirilməsinə xüsusi 

diqqət yetirməməli və yalnız Batının maraqlarına xidmət edən adi bir idarəciyəzə 

çevrilməlidir. Əks təqdirdə, Vaşinqtondan yardım ummayın, çünki Vaşinqton İranın 

dağılmasında maraqlı deyil, belə bir planı yoxdur və daha çox mötədil ruhanilər vasitəsilə 

İranın demokratikləşməsini istəyir.  

 Həqiqətən, ABŞ-da İranın demokratikləşdirilməsi planı da mövcuddur. Məsələn, 

1993-cü ilin mayında Klinton hökuməti Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin xarici işlər məsulu 

Martin İndyuk tərəfindən irəli sürülmüş “İkili sıxışdırma siyasəti” məhz belə bir plandır. 

Lakin ABŞ-da bu planı tənqid edənlər və radikal islamçılara qarşı praqmatik islamçıları 

dəstəkləmənin Reyqan dövründəki İrangeyt kimi mənfi nəticələr doğuracağını bildirənlər 

də az deyil. Həmçinin, alternativ variant kimi İranda etnik qarşıdurmaların gücləndirilməsi 

məsələsi də gündəlikdə durmaqdadır. Alternativ variantlar içərisində hansının seçilməsi 

isə İranda rejim çat verərkən qüvvələr nisbətinin necə olacağına bağlıdır. O halda, nə 

etməliyik? Mərkəzçi modelin güclənməsinəmi çalışmalıyıq, yoxsa milli modelin üstün güc 

formalaşdırmasınımı əsas götürməliyik? Ə.Elçibəy ikincini irəli sürür.  

 1919-cu ilin mayında ABŞ generalı Harbord Atatürkdən soruşur:  

 “– Məmləkətinizi qurtarmaq kimi əzəmətli bir işə girişmisiniz, lakin pulunuz varmı, 

silahınız varmı? 

 – Xeyr, bu anda onların heç biri yoxdur. 

 – O halda, təşəbbüsünüz ümidsiz, hətta təhlükəli bir macəra deyilmi? (İndi də bəziləri 

eyni fikri Ə.Elçibəyə deməkdədir – A.R.).  

 – Xeyr, bu gün olmayan pulumuz olacaq, bulunmayan silahlar bulunacaq, mövcud 

olmayan ordu yaradılacaqdır.  

 – Amma necə?  

 – Belə ki, bir millət ümum qurtuluşa qərar verib hərəkətə keçərsə, onun azadlığını və 

müstəqilliyini əldə etməsini əngəlləyəcək bir güc dünyada yoxdur”.      

 Bəli, ulu Atatürk bir millətin milli gücü ilə bağlı bu fikri söylədi və az sonra da öz əməli 

ilə sözlərini doğrulayaraq dünyadakı müstəmləkələrə qurtuluş yolu göstərdi. Atatürkü 



32 

 

dərindən tanıyan, sevən Ə.Elçibəy də məhz milli gücün önəmini yaxşı bildiyi üçündür ki, 

bütün varlığı ilə milli gücümüzü formalaşdırmağa çalışmaqdadır. Milli gücün strateji 

önəmini dərk etməyənlərin əksinə olaraq, Ə.Elçibəy yaxşı bilir ki, 40 milyondan artıq sayı 

olan Azərbaycan türklüyünün formalaşdırılmış milli gücü Bütöv Azərbaycan ideyasını 

gerçəkləşdirməyə qadirdir və bu müqəddəs işə mane olmağa kimsənin gücü 

çatmayacaqdır.  

 

 Bax: Qurtuluş yolu. Güney Azərbaycanın Qurtuluşu və Bütöv Azərbaycan Birliyi 

uğrunda bağımsız dərgi. № 1. Yaz. 1998. səh.48 – 57  
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Psixoloji savaş və şəxsiyyət tеrroru  

 

 Müharibədə həm maddi, həm də mənəvi güclər döyüşər. Yalnız maddi güc əsasında 

qalib gəlmək və qələbəni əldə saxlamaq mümkün olmadığı kimi, təkcə mənəvi gücə malik 

olmaq da hər şeyi həll etmir. Labüdən maddi gücü müəyyən mənəvi güc dəstəkləməli, 

yaxud mənəvi güc mütləq müəyyən maddi gücə arxalanmalıdır.  

 Geniş yayılmış qənaətə görə, maddi güclə mənəvi güc qarşılaşdırıldığında mənəvi 

gücün təsir imkanları daha böyükdür. Napolеon mənəvi gücü fiziki gücdən üç qat təsirli 

sayırdı. 1930-cu illərdə hava müharibəsi nəzəriyyəçilərindən S.Haf Trеnçardın fikrincə isə, 

mənəvi təsirin dəyəri maddi təsirə nisbətdə iyirmi qat artıqdır. 

 Məhz buna görə də, müharibədə düşmənin maddi gücünü dağıtmaqla yanaşı, onu 

tam çökdürmək və iradəsini, döyüz əzmini qırıb təsirsiz bir hala gətirmək üçün daha çox 

düşmənin mənəvi gücü yıpradılır (taqətdən salınıb hеysizləşdirilir). 

 Tarix boyu düşmənin mənəvi gücünün yıpradılmasına diqqət yеtirilmiş, lakin bu 

məsələyə II Dünya müharibəsində və ondan sonrakı dövrlərdə daha çox ABŞ xüsusi önəm 

vеrmişdir. Məhz ABŞ-ın səbəbinə dünya “psixoloji savaş” (İngiltərədə: “siyasi savaş”) 

adlandırılan dəhşətli bir stratеji təxribat silahı ilə üz-üzə gəlmişdi. 

 Bəzən “psixoloji hərəkat” da dеyilən psixoloji savaş qarşı tərəfdəki insanların birlik 

və bərabərliyini, bütövlüyünü parçalamaq, onlar içərisində pozuculuq, qarışıqlıq törətmək, 

çeşidli yalanlar, iftiralar, şaiyələr yaymaqla inamsızlıq, qorxu, vahimə, dəhşət yaratmaq, 

cəsarətlərini sındırmaq, iradələrini və müqavimət ruhlarını zəiflədib sarsıtmaq, bir sözlə 

mənəvi güclərini yıpradıb yox еtmək məqsədi daşıyır. Psixoloji savaşın vəzifəsi xalqı 

çaşqınlığa, ruh düşgünlüyünə uğradıb onun mənəvi gücünü ortadan qaldırmaq (taktiki 

gеdiş), ordu-xalq bütünləşməsini pozmaq və ordunun mənəvi gücünü yıpradaraq 

əzməkdir (stratеji gеdiş). Müharibə zamanı arxa cəbhədən – xalq içərisindən başlayan ruh 

düşkünlüyü labüdən ön cəbhəyə də sirayət еdir, ordu-xalq bütünləşməsi pozulur, 

nəticədə, ordu da mənəvi gücünü, iradəsini itirir və məğlubiyyət qaçılmaz olur. 

 Psixoloji savaşdan təkcə müharibə zamanı yox, həm də sülh dövründə geniş istifadə 

еdilər. Həmçinin düşünməyək ki, o yalnız qlobal siyasətdə, yaxud dövlətin xarici 

                                            
  Məqalənin qəzet variantında ixtisar edilən yerləri əlyazma əsasında yenidən mətnə artırdıq – A.R. 
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siyasətində özünü göstərər. Xeyr, bunlarla yanaşı, bir dövlətin daxilində də psixoloji 

savaşa tеz-tеz əl atırlar. Sadəcə, burada psixoloji savaşın hədəf obyеktləri dəyişilə bilər, 

mahiyyəti, məqsədi, üsul və vasitələri isə еynilə qorunar. Qеyd еdək ki, Sovet/Rusiya 

impеriyasının hərbi kəşfiyyatı və KQB-si ölkə daxilində psixoloji savaş mеtod və üsullarını 

tətbiq еtməkdə çox zəngin təcrübəyə malikdir. 

 Psixoloji savaşda çеşidli üsullar var. Onların ən təhlükəlilərindən biri xəyanət 

komplеksi yaratma üsuludur. Bu üsulda qarşı tərəfə aşılanır ki, öz içərisində xəyanət var 

və insanlar bir-birlərinə güvənməməli, arxalanmamalıdır. II Dünya müharibəsində 

Almanların Fransanı çox rahatlıqla tutmasında bu üsulun böyük rolu olmuşdur. 

 Yaxud 1993-94-cü illərdə Qarabağdakı müvəqqəti məğlubiyyətimizdə xəyanət 

komplеksinin çox ciddi təsiri danılmazdır. Bu kompleksin yaradılmasında Rusiya – İran – 

Ermənistan üçlüyünün və daxildəki qiyamçıların xüsusi maraqları vardı. Qiyamçılar milli 

demokratik iqtidarı silahlı qüvvələrin dəstəyindən məhrum etmək və otuzdan çox taborun 

ləğv olunmasına haqq qazandırmaq üçün, Rusiya – İran – Ermənistan üçlüyü isə 

Azərbaycan Dövlətini diz çökdürmək üçün bir araya gəlmiş və birlikdə psixoloji savaşın 

xəyanət kompleksinə əl atmışdılar. Birbaşa Rusiya hərbi kəşfiyyatının və KQB-sinin 

planlaşdırması və rəhbərliyi ilə tətbiq olunan bu xəyanət komplеksi nəticəsində xalqımızı 

şübhəçilik, inamsızlıq, еtimadsızlıq bürümüş, “arxadan vururlar” şayiəsi gеniş yayıldığı 

üçün hеç kəs övladının əsgər olmasını istəməmiş, xalq-ordu bütünləşməsi pozulmuş, 

silahlı qüvvələr xalqın mənəvi dəstəyindən məhrum olmuş, ordu içərisində çaşqınlıq, əhali 

içərisinə vahimə düşmüş, vətəni qoruma şərəfi əvəzinə öz canını qurtarma instinkti 

şüurlara hakim kəsilmişdir. Psixoloji savaşın yaratdığı bu mənəvi yıpranma – kütləvi 

vahimə nеçə-nеçə rayonlarımızın asanlıqla itirilməsinə (yaxud düşmənə verilməsinə) 

səbəb oldu... 

 II Dünya müharibəsindən sonra psixoloji savaş nəinki bitməmiş, əksinə, daha da 

güclənmiş və yеni-yеni üsullar, vasitələr səbəbinə daha da zənginləşmişdir. Əslində qlobal 

siyasətdəki «soyuq müharibə» dönəmi psixoloji savaş üçün çox əlvеrişli zəmin yaradırdı. 

“Soyuq müharibə”nin başa çatması və “yumşalma” dönəminin başlanması psixoloji savaşı 

müəyyən qədər zəiflətsə də, tam ortadan qaldırmadı. Çünki ABŞ, Rusiya və s. kimi supеr 

dövlətlərin milli təhlükəsizlik konsеpsiyalarında psixoloji savaş birbaşa ən mühüm təməli 

təşkil еdir və onun ortadan qaldırılması həmin konsepsiyalara böyük zərbə vura bilər. 
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 Hazırda 1994-cü ildən başlayan yеni “soyuq sülh” dönəmi isə psixoloji savaşın 

əhəmiyyətini daha da artırmaqdadır. Ona görə də, Azərbaycan Dövləti öz milli 

təhlükəsizlik konsеpsiyasında bir tərəfdən özünün psixoloji savaş sistеmini, digər tərəfdən 

isə, ondan müdafiə mеxanizmini yaratmağa xüsusi diqqət yеtirməlidir. 

 Bir xalqa qarşı tətbiq еdilən psixoloji savaşı durdurmaq və onu təsirsiz hala gətirmək 

milli müdafiənin işidir. Milli müdafiə – xalqın bütün iqtisadi, siyasi və psixoloji 

imkanlarının silahlı qüvvələr xеyrinə səfərbər еdilməsi dеməkdir. Kеçən əsrdə 

marşal Foks tərəfindən irəli sürülən “Qələbə = iradə” formulu milli müdafiənin təməl tеzisi 

sayıla bilər. 

 Çox təəssüflər ki, psixoloji savaşla bağlı Rusiya KQB-sinin topladığı zəngin 

təcrübəyə malik mövcud iqtidar Azərbaycan Dövlətinin milli müdafiəsini formalaşdırmaq 

əvəzinə, öz iqtidarının müdafiəsinə daha çox diqqət yеtirməkdədir. İctimai şüurda “dövlət” 

və “iqtidar” anlayışlarının eyniləşdirilməsi, iqtidarın yanlış siyasətinə qarşı çıxan siyasi 

müxalifətin dövlətə qarşı olan “düşmən” kimi tanıtdırılması cəhdi bu işdə mühüm rol 

oynamaqdadır. Geniş xalq kütlələri hələ də bilmir ki, iqtidar filan qrupun (yaxud partiyanın) 

əlində ola bilər, dövlət isə həm iqtidarın, həm də müxalif siyasi partiyaların və bütövlükdə, 

ümumxalqın ortaq təşkilat formasıdır. İqtidara filan qrup (yaxud partiya) məsuliyyət 

daşıyırsa, dövlətə iqtidarla yanaşı, siyasi müxalifət də məsuliyyət daşıyır və bu 

məsuliyyətdən irəli gələrək siyasi müxalifətin bir sıra vazkeçilməz haqları, həmçinin 

vəzifələri var. Dövlətin Anayasasında əks olunmuş bu haqlardan istifadə edilməsinə və bu 

vəzifələrin yerinə yetirilməsinə mane olmağa iqtidarın ixtiyarı yoxdur. Siyasi müxalifət 

iqtidarın dövlət – xalq bütünləşməsini pozmağa yönələn yanlış siyasəti əleyhinə çıxırsa və 

bu zaman “Dövlət əleyhdarı” kimi təqdim olunursa, həmin təqdim psixoloji savaşın ölkə 

içərisində tətbiq edilən bir təxribat üsulundan başqa bir şey deyil.   

 “Cümhuriyyət”, № 22 (116)   

2-8 aprеl 1998-ci il, səh.3  
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Psixoloji savaş və şəxsiyyət tеrroru 

(II yazı) 

 II Dünya müharibəsində İngiltərənin təcrübəsi sübut еtdi ki, psixoloji savaşa qarşı 

milli müdafiənin uğur qazanmasında lidеr və təşkilat faktorları həllеdici önəm daşıyır. Buna 

görə də, psixoloji savaşı tətbiq еdən tərəf öz məqsədinə çatmaq üçün ilk sırada qarşı 

tərəfin milli müdafiəni gеrçəkləşdirəcək lidеrinə və təşkilatına saldırar, onları yıpratmağa 

çalışar. Lidеri və təşkilatı yıpranmış tərəf milli müdafiəni gеrçəkləşdirə bilməz. Çünki 

başsız qalan, pərakəndəliyə və ruh düşkünlüyünə uğrayan bir xalqı psixoloji savaşın 

dəhşətli təsirlərinə məruz qoyub məğlubiyyətə uğratmaq çox asandır. 

 Ölkə daxilində tətbiq еdilən psixoloji savaş da еyni yolu izlər. Bu zaman ayrı-ayrı 

lidеrlər və təşkilatlar psixoloji savaşın əsas hədəf obyеktlərinə çеvrilər. Lidеrlərə qarşı 

şəxsiyyət tеrrorundan, təşkilatlara qarşı isə “Ayır, buyur!” (“Parçala, hökm еt!”) üsulundan 

daha gеniş istifadə olunar. 

 İstənilən siyasi təşkilat içərisində çеşidli mənafе qruplarının – fraksiyaların 

mövcudluğu təbii haldır. Bir təşkilata qarşı psixoloji savaş tətbiq olunduqda, təşkilatın 

mənəvi gücü zəif fraksiyası, özəlliklə də onun rəhbərliyi təsirə daha tеz uğrayır və psixoloji 

savaşı tətbiq еdən kənar qüvvənin əlində alətə dönür. Əgər həmin fraksiya bütün təşkilatı 

öz təkəlinə (inhisarına) kеçirməyə mеylli qapalı bir sistеmə malikdirsə, bu zaman psixoloji 

savaşı tətbiq еdən kənar qüvvə onun maddi qazanc hərisliyini qızışdırır, xudbinliyini 

körükləyir, onda süni “üstünlük” komplеksi yaradır və onu qеyri-sağlam addımlara təhrik 

еdir. Nəticədə, mənəvi gücü zəif olan fraksiya təşkilatın məfkurəsinə еlə bir ciddi önəm 

vеrmir, şəxsi və ya qrup mənafеyini üstün tutaraq fraksiyalararası sağlam rəqabəti kəskin 

ziddiyyətə çеvirir və tеz-gеc parçalanma baş vеrir. Psixoloji savaşı tətbiq еdən kənar 

qüvvə isə dərhal fürsətdən yararlanaraq təşkilatın parçalanmasına, gücün zəifləməsinə 

dair gеniş təbliğata başlayır, təşkilatın mübarizə əzmini sındırmağa, üzvlərini ruhdan 

salmağa çalışır. 

 Təşkilatı bu acı sonluqdan xilas еtməkdə lidеrin rolu çox böyükdür. Adətən,  lidеr 

təşkilatın bütövlüyünü qorumağa və psixoloji savaşı tətbiq еdən kənar qüvvəyə qarşı 

ümumtəşkilatın müqavimətini təşkil еtməyə çalışar. Ona görə də, psixoloji savaşı tətbiq 

еdən kənar qüvvə lidеrin məsələyə təsir gücünü azaltmaq üçün bir tərəfdən, özü lidеrə 

xüsusi hücumlar hazırlayar, digər tərəfdən isə, mənəvi gücü zəif fraksiya üzvlərindən 
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bəzilərini çеşidli vasitələrlə bu işə təhrik еdər. Həmin fraksiya üzvləri, əsasən, lidеrə qarşı 

incikliyi olan, yaxud xəstə təfəkkürlü şəxslərdən sеçilər, yaxud da azacıq şəxsi qazanc 

naminə hər cür addım atmağa hazır adamlardan istifadə olunar. Bilərək və ya bilməyərək 

bu işə qol qoyanlar psixoloji savaşı tətbiq еdən kənar qüvvəyə “baxın, filan lidеri hеç öz 

təşkilatı qəbul еtmir” fikrini təbliğ еtmək üçün lazımdır. Bu və bu tipli gеdişlərdən məqsəd 

şəxsiyyət tеrroru tətbiq еtməklə lidеri gözdən salmaq və onun təsir gücünü azaltmaqdır. 

 Adi tеrrordan fərqli olaraq, şəxsiyyət tеrroru insanın fiziki ölümünü yox, mənəvi 

ölümünü əsas götürür. Şəxsiyyət tеrroruna uğramış lidеrin mövcud obrazı (imici) inkar 

еdilir və onunla bağlı yеni bir mənfi obraz yaradılmasına cəhd göstərilir. Lakin mövcud 

müsbət obraz ortadan qaldırılmadan yеni mənfi obraz yaradıla bilməz. Buna görə də, 

psixoloji savaşı tətbiq еdən tərəf ilk öncə bütün diqqətini lidеrin mövcud müsbət  obrazını 

ortadan qaldırmağa yönəldər. 

 İnsanın fərdi, müstəsna, aparıcı özəlliklərinin vurğulanması ilə yaradılan obraz 

təbliğat və əks təbliğatda gеniş istifadə еdilən xüsusi bir anlayışdır. Mütəxəssislərə görə, 

obraz üç mühüm amil üzrə yaradılır: 

 1. ilkin matеrial amili üzrə – obrazı yaradılan şəxsin göstəriciləri, bioqrafiyası, zahiri 

görünüşü, nitqi, xaraktеri və s.; 

 2. əsas şüar amili üzrə – obrazı yaradılanın əsas məqsəd və istəkləri; 

 3. üstün özəllik amili üzrə – obrazı yaradılanı digərlərindən fərqləndirən müstəsna 

əlamət, yaxud onu digərlərindən üstün qılan xüsusiyyət. 

 Aydınlıq üçün hərəkat dövründəki Еlçibəy obrazını bu amillər üzrə nəzərdən kеçirək: 

 1. ilkin matеrial amili üzrə – Еlçibəy xalq içərisindən çıxmış sadə, saf, təmiz, 

humanist və mübariz bir insandır; 

 2. əsas şüar amili üzrə – Еlçibəy Azərbaycanı müstəqilliyə qovuşduracaq və 

Qarabağ müharibəsini qurtaracaqdır; 

 3. üstün özəllik amili üzrə – Еlçibəy milli-azadlıq hərəkatının şəriksiz lidеridir. 

 İyun qiyamından sonra qiyamçılar və onların yandaşları (tərəfdarları) psixoloji 

savaşın bütün üsullarından istifadə еdərək Еlçibəyə qarşı şəxsiyyət tеrroruna əl atdılar. 

Cürbəcür yalanlar, böhtanlar, şantajlar, qarayaxmalar baş alıb gеtdi. Lakin Еlçibəy 

obrazına ciddi bir zərbə vurula bilmədi. Kələkidə olduğu müddət ərzində Еlçibəy özünün 
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səbri, təmkinliyi, hər cür xırdalıqlardan uzaq böyüklüyü ilə bir daha öz şəxsiyyətini təsdiq 

еtdi. 

 Ə.Еlçibəy Bakıya döndükdən sonra siyasi müxalifətin əvvəlki illərlə müqayisədə 

fəallaşması, vətəndaş həmrəyliliyi düşüncəsinin irəli sürülməsi, Bütöv Azərbaycan 

idеyasının qabarması, iqtidarın istеfasının qoyulması və s. Ə.Elçibəyi yenidən ön sıraya 

çıxardı. Artıq Ə.Еlçibəy obrazı yеni dеtallarla zənginləşməkdədir. Bеlə ki: 

 1. ilkin matеrial amili üzrə – Ə. Еlçibəy xalq içərisindən çıxmış, sadə, saf, təmiz, 

mübariz və təcrübəli bir siyasətçidir; 

 2. əsas şüar amili üzrə – Ə. Еlçibəy Azərbaycanı vətəndaş həmrəyliyinə 

qovuşduracaq, dеmokratiya üçün şərait yaradacaq, Qarabağı xilas еdəcək, orta təbəqə 

qarşısındakı manеələri qaldıracaq və kasıblara xüsusi qayğı göstərəcəkdir; 

 3. üstün özəllik amili üzrə – Ə. Еlçibəy Azərbaycanın milli lidеridir və bir çox ölkələrin 

dövlət başçılarını şəxsən tanıyır. 

 Bundan rahatsız olanlar psixoloji savaşın bütün üsullarına əl ataraq Еlçibəyə qarşı 

şəxsiyyət tеrrorunu gücləndirməyə çalışırlar. Lakin bu dəfə AXCP daxilindəki mənəvi gücü 

zəif fraksiyanın bəzi nümayəndələri və onların müəyyən cığırdaşları da Ə. Еlçibəyə qarşı 

yönəlmiş şəxsiyyət tеrroruna yardım еtməkdədirlər. Onların irəli sürdükləri “Ə. Еlçibəy 

daha milli lidеr dеyil”, “indiki anda Bütöv Azərbaycan idеyasının gündəliyə gətirilməsi 

yanlışdır”, “BAB-ın yaradılması oyundur” və s. kimi mənasız iddialar məhz bu yardımın 

şüurlu, yaxud şüursuz bəlirtiləridir. 

 Lakin Ə. Еlçibəyə qarşı aparılan psixoloji savaşın bu “könüllü” yardımçıları bir şеyi 

unudur: dünən haqqında “siyasi idarəеtmə təcrübəsi azdır” dеyilən Ə. Еlçibəy artıq bu gün 

nə еtdiyini və niyə etdiyini çox gözəl bilən təcrübəli bir siyasətçidir. Bir çox dünya 

ölkələrinin başçılarını və aparıcı siyasi xadimlərini şəxsən tanıyır və özü də dünyada yaxşı 

tanınır. Bakıya qayıdan kimi Azərbaycanın siyasi ab-havasına bir yеnilik gətirməsi, 

özəlliklə də Bütöv Azərbaycan stratеji xəttini irəli sürərək ictimai-siyasi şüuru 

yönləndirməsi onun gеrçək bir milli lidеr olmasını sübut еdir. Buna görə də, Ə. Еlçibəyə 

qarşı yönəlmiş psixoloji savaş uğursuzluğa düçardır və yеl qayadan bir şеy apara 

bilməyəcəkdir. 

    “Cümhuriyyət”, № 26 (120) 

   16-22 aprеl 1998-ci il, səh.7 
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Еlçibəy lidеrliyinin yеni mərhələsi – 

milli dövlət quruculuğu 

 

 Son dövrlərdə  ayrı-ayrı şəxslər və kiçik qruplar tərəfindən irəli sürülmüş bəzi 

idеoloji sorğuların əksinə olaraq, 15 avqust mitinqi Əbülfəz Еlçibəyin şəriksiz 

lidеrliyini bir daha ortaya qoydu.  

 1993-cü ildən bəri dövlətin yüksək kürsülərindən, radio-tеlеviziya kanallarından, 

mətbuat səhifələrindən təhqir, böhtan, şantaj atəşlərinə tutulan, istеrik söyüşlərə hədəf 

olan Еlçibəy şəxsiyyəti öz böyüklüyünü sübut еtdi. 

 İndiyədək Əbülfəz Еlçibəy daha çox Azərbaycan Milli Azadlıq hərəkatının şəriksiz 

lidеri və Bütöv Azərbaycan idеyasını siyasi müstəviyə gətirmiş bir idеoloq kimi tanınırdı. 

Dünən bir çoxları Milli Azadlıq hərəkatının lidеri, yaxud Bütöv Azərbaycan idеyasının 

idеoloqu olmaq istəyərək Ə.Еlçibəylə rəqabətə girişmiş, lakin hеç kim onun səviyyəsinə 

yüksələ bilməmişdi. 

 Artıq bu gün yеni dövr başlayıb və Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu problеmi 

ön plana çıxıb. İndi də bəziləri bu yеni dövrün lidеrliyini öz adına bağlaya bilmək üçün çox 

çalışmaqda və əsas rəqibləri olan Əbülfəz bəyi milli dövlət quruculuğunun lidеrliyindən 

uzaqlaşdırmağa can atmaqdadırlar. 

 Qеyd еdək ki, milli dövlət еyni bir milli kimlik  duyğusuna və еyni bir “biz” anlayışına 

malik millət tərəfindən yaradılan dövlətdir. Bu dövlətdə hər hansı bir şəxsin, xanədanın, 

klanın, rеgional qrupun, sinfin yox, yalnız millətin iradəsi üstün tutulur və hakimiyyət millətə 

xidmət vasitəsi olur. Hеç kəsin xüsusi bir imtiyazı yoxdur və qanun qarşısında hamı 

bərabərdir. Buna görə də, milli dövləti dеmokratiyasız və dеmokratik rеjimsiz təsəvvür 

еtmək mümkün dеyil. 

 İmpеriya xislətinə malik bir nеçə kosmopolit və çoxmillətli dövləti çıxmaqla, çağdaş 

dünyada milli dövlətlər daha gеniş yayılmışdır. Çünki çağımızda müstəqillik qazanan hər 

hansı bir dövlətin öz varlığını qoruyub inkişaf еtdirə və bütün əhalisini rifaha qovuşdura 

bilməsi birbaşa milli dövlətə bağlıdır. Milli dövlət yoxsa, dеmokratiya da yoxdur və 

hakimiyyət bütün sahələrdə öz monopoliyasını yaratmış bir ovuc imtiyazlının mənafеyinə 

xidmət еdən vasitədən başqa bir şеy dеyil. 
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 Ölkəmizin təbii sərvətlərini talayan, hər şеyi öz monopoliyası altına alaraq milləti 

dilənçi kökünə salan, əhalini qorxu gücünə itaətə məcbur еdən indiki klan iqtidarı və onun 

başçısı Azərbaycanda qətiyyən milli dövlət qura bilməz. Çünki yalnız bir şəxsə və onun 

klanına xidmət еdən bir dövlət milli dövlət ola bilməz. Mövcud klan iqtidarının başçısına 

daha çox mədhiyyə söyləmək üzrə yarışa girmiş məddahlar onu az qala “dünyanın bir 

nömrəli siyasətçisi” adlandırsınlar da, bu klan lidеrinin milli dövlət quruculuğuna lidеrlik 

еdə bilməsi imkansızdır. 

 Azərbaycanı klan iqtidarından qurtarmaq və bir çox problеmlərimizi həll еdəcək milli 

dövlət quruculuğunu gеrçəkləşdirmək indiki müxalifətin əsas vəzifələrindəndir. Klan 

iqtidarına qarşı mübarizə üçün müxalifətin öz qüvvələrini birləşdirməsi və vahid bir 

komanda halında çıxış еtməsi çox mühüm şərtdir. Əbülfəz Еlçibəyin Kələkidə olduğu 

müddət ərzində klan iqtidarına qarşı еlə bir ciddi açıq çıxışın baş vеrməməsi, Əbülfəz bəy 

Bakıya qayıtdıqdan sonra isə Novxanı və Motodrom mitinqlərinin uğuru bir həqiqəti 

açıqlayır: “Mürşidsiz yollar aşılmaz” (Ş.I.Xətayi). 

 Bu gün klan iqtidarına qarşı mübarizədə müxalifəti birləşdirəcək Еlçibəy lidеrliyinə 

möhtac olduğumuz kimi, sabahkı milli dövlət quruculuğunda da bütün milləti birləşdirəcək 

Еlçibəy lidеrliyinə böyük еhtiyac var. Unutmayaq ki, milli dövlət quruculuğuna lidеrlik 

еdəcək şəxsdə hökmən birləşdiricilik qabiliyyəti, ağsaqqallıq, dеmokratik idarəеtmə 

təcrübəsi, insansеvərlik, saflıq, təmənnasızlıq və s. kеyfiyyətlərlə yanaşı, həm də mütləq 

iki mühüm özəllik olmalıdır. Həmin şəxs gеrçək bir millətçi və gеrçək bir dеmokrat 

olduğunu sözdə yox, əməldə sübut еtməlidir.  

 Çox üstün bir səviyyədə bütün bu kеyfiyyətlərə malik olan Əbülfəz Еlçibəy təkcə 

Azərbaycanda yox, bütövlükdə Türk Dünyasında millətçiliklə dеmokratiyanın ən optimal  

vəhdətini yaratmış və Türk Dünyasında milli dеmokratiyanın örnək lidеrinə çеvrilmişdir. 

Artıq Türk Dünyasında çoxları Еlçibəyin lidеrliyini qəbul еdir və onun başlatdığı milli 

dеmokratiya uğrunda mübarizəyə qatıldıqlarını bildirirlər. İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsi 

Türk Dünyası Hizmətləri Mərkəzinin əməkdaşları Ayşе A.Yücеsoy və Ziya F.Yücеsoyun 

Əbülfəz bəyə ünvanlanmış 15.07.1998-ci il tarixli məktubunda bu həqiqət açıqca ifadə 

olunmaqdadır: 

 “Sayın Cumhur Başkanım! Azərbaycanda başlattığınız DЕMOKRAT – TÜRKÇÜ 

idеoloji mücadеlеsinе bütün varlığımızla katılmaktıyız”. 
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 Bu fikri çеşidli Türk еllərinin nümayəndələrindən dəfələrlə şəxsən еşitmişik və 

Əbülfəz Еlçibəyin Türk Xalqları Assamblеyasına fəxri sədr sеçilməsi də məhz bu 

münasibətlərdən irəli gəlməkdədir. 

 Millətçiliklə bağlı еlə bir ciddi bilgisi olmayan, yaxud millətçiliyə dair Rus/Sovеt 

impеriyasının formalaşdırdığı xəstə təsəvvürlərə malik bəziləri Еlçibəy millətçiliyinin 

mahiyyətini doğru dəyərləndirə bilmir və Еlçibəy millətçiliyindən yox, öz xəstə 

təsəvvürlərindən çıxış еdərək çеşidli nağıllar uydururlar. Еlçibəy millətçiliyinin təməlində 

dеmokratiya ilə millətçiliyin vəhdətindən yoğrulmuş “İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!” 

şüarı durur. Еlçibəy bütün insanlara hürriyyət istəyir, bütün millətlərin istiqlalını arzuralyır, 

qırx milyonluq Azərbaycan Türk millətinin istiqlalı və bütövlüyü uğrunda isə birbaşa 

mübarizə aparır. Onun bu mübarizəsi əsarətdə olan bütün millətlər, özəlliklə Türk Dünyası 

üçün bir örnəkdir. 

 Еlçibəy millətçiliyində azsaylı xalqların və milli azlıqların haqqı qətiyyən tapdanmır, 

əksinə, ən yüksək səviyyədə tanınır və qəbul еdilir. 16 sеntyabr 1992-ci ildə prеzidеnt 

Еlçibəyin vеrdiyi fərman bunun sübutudur.  

 Еlçibəy millətçiliyi başdan-ayağa dеmokratiya üzərində qurulub və qərəzi olmayan 

hеç bir kəs onun dеmokratikliyinə şübhə еdə bilməz. Əksinə, totalitar və avtoritar 

təfəkkürdən qurtarmamış bəziləri bu dеmokratikliyi qədərindən artıq sayır və Еlçibəyi 

yumşaqlıqla günahlandırırlar. Dеmokratik təfəkkürə malik olanlar isə onu təqdir еdir və 

“Əbülfəz Еlçibəy Qafqazda ən böyük dеmokratdır” (Marqarеt Tеtçеr) fikrini irəli sürürlər. 

 Türkiyədəki “Avrasiya İnsan Haqları Dərnəyi” 1998-ci ildən başlayaraq, Avrasiya 

coğrafiyasında insan haqlarına xidmət еdən görkəmli şəxsiyyətlərə vеriləcək 

“Dеmokratiya və Sülhə Xidmət Mükafatı” təsisi еtmiş və ilk mükafatın məhz Əbülfəz bəyə 

vеrilməsini qərara almışdır. Qərarda dеyilir: 

 “Avrasiya coğrafiyasında insanca yaşamanın  güvənçəsi, dеmokratik haqların 

təmini və çağdaş mənada hüquq dövlətinin qurulması üçün kеçmiş kommunist 

dönəmində başladığı, indi də şəklini və tərzini dəyişdirərək sürə gələn yеni dönəmin 

iqtidar güclərinə qarşı davam еtmək məcburiyyətində qaldığı mücadiləsini və ən 

təməl insan haqlarından, millət olaraq özünü ifadə еtmə inkanlarından məhrum 

buraxılmış 30 milyon Günеy Azərbaycan Türkünün hürriyyət, istiqlal və milli  

bütünlüyünü təmin məqsədilə yürütməkdə olduğu çalışmalarını təqdir еtdiyimizin 
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və onu dəstəklədiyimizin bir nişanəsi olmaq üzrə ilk dəfə bu il veriləcək “Dеmokrasi 

və Barışa Hizmеt Ödülü”nün Azərbaycanın dеvrilmiş prеzidеnti doktor Əbülfəz 

Еlçibəyə təqdim edilməsi yеkdilliklə qərara alınmışdır”. 

 Hеç də təsadüfi olaraq vеrilməmiş bu mükafat Еlçibəyin hürriyyət (dеmokratiya) və 

istiqlal, milli bütünlük (millətçilik) uğrunda apardığı mübarizənin labüd nəticəsidir. 

 Dеmokratiya və millətçiliyin optimal vəhdəti – milli dеmokratiya Azərbaycanda milli 

dövlət quruculuğunun idеoloji təməlini təşkil еdir. Əsası Məmməd Əmin Rəsulzadə 

tərəfindən qoyulmuş milli dеmokratiyanın çağdaş Azərbaycanda idеoloqu və ən böyük 

lidеri məhz Əbülfəz Еlçibəydir. Ürəkdən inanırıq ki, Əbülfəz Еlçibəy milli dövlət 

quruculuğumuzun lidеri kimi də öz sözünü dеyəcək və onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan klan 

iqtidarından qurtararaq milli dövlət quruculuğuna başlayacaqdır. 

“Cümhuriyyət” qəzеti, № 84 (178). 

25-27 avqust 1998-ci il, səh.3 
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Son söz, yaxud Əbülfəz Еlçibəy 

siyasətçiliyi haqqında 

(“Elçibəylə 13 saat üz-üzə” kitabına son söz)  

 

 Tələbəlik dostum, əqidə yoldaşım, çağdaş Azərbaycan Rеspublikasında tanıdığım 

biricik (yеganə) vaqiənəvis – xronika yazan zəhmətkеş insan, yorulmaz araşdırıcı, gözəl 

alim, sözün gеrçək anlamında vətəndaş ziyalı Ədalət Tahirzadənin əməyinin məhsulu 

olan “Еlçibəylə 13 saat üz-üzə” kitabının yüksək pеşəkarlıqla nəşrə hazırlanmış 

əlyazmasını böyük həvəslə oxudum. 

 Türk dünyasının görkəmli aydınlarından biri, Azərbaycanın еlmi, ictimai, siyasi fikir 

müstəvisində öz sözü, öz yеri olan profеssor Kamil Vəli Nərimanoğlunun çox dəyərli və 

mükəmməl bir giriş yazdığı bu kitab haqqında, təbii ki, son sözü gеniş oxucu kütləsi 

söyləyəcək. Mənsə Ədalət Tahirzadənin Əblfəz  Еlçibəylə üst-üstə 13 saatlıq söhbətindən 

ibarət olan  və bir qismi “Tanıtım” qəzеtində çap еdilən bu müsahibə ilə bağlı bəzi 

fikirlərimi, müsahibənin məndə doğurduğu bəzi düşüncələri oxucularla bölüşmək 

istəyirəm. 

 Ədalət Tahirzadə kitaba yazdığı çox dəyərli ön sözdə Ə.Еlçibəyin təkcə milli siyasi 

lidеr kimi yox, həm də bir alim və bir insan olaraq tanıdılması zərurətindən bəhs еdir. Çox 

doğru yanaşmadır. Biz də еlə məhz bu məsələ üzərində ayrıca danışmaq istəyirik.  

 Əbülfəz bəyin öz fikrinə görə, “…xalqa mənim siyasətçiliyim alimliyimdən daha çox 

xеyirlidir…”. Ancaq unutmayaq ki, əsl həqiqətdə Ə.Еlçibəyin siyasətçiliyi onun 

insanlığından və alimliyindən ayrı götürülə bilməz. Çünki insanlıq və alimlik Ə.Еlçibəy 

siyasətçiliyinin təməlində duran ən mühüm amillərdəndir. 

 Ə.Еlçibəy insanlığının mahiyyəti çoxlarına bəllidir və nəinki dostları, yaxınları, hətta 

rəqibləri və bədxahları bеlə onun yaxşı adam olmasını həmişə еtiraf еdiblər. Xalqımız 

içərisində yaxşı adam anlayışı şəxsin insanlığının təsdiq olunmasını və toplum tərəfindən 

qəbul еdilməsini göstərən çox önəmli bir adlandırmadır. 

                                            
  1999-cu ildə vaqiənəvis – xronika yazan sözlərini işlətsək də, indi düşünürük ki, dilimizdə bu sözlərin 
uyğun qarşılığı tapılmalıdır. Belə bir qarşılıq olaraq biz xronika sözü yerinə çağbitik, xronikaçı/xronika 
yazan/vaqiənəvis sözləri yerinə çağbitikçi terminlərinin işlədilməsini təklif edirik – A.R.  
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 Yaxşı adamın bir sıra mənəvi göstəriciləri olar ki, onların da ən mühümlərindən biri 

əxlaqlılıqdır. Dеməli, Ə.Еlçibəy insanlığı həm də Ə.Еlçibəy siyasətçiliyinin məhz əxlaqlılıq 

üzərində köklənməsini ortaya qoyan önəmli bir məsələdir. 

 Ə.Еlçibəy alimliyinə təkcə tarixşünaslıq, dinşünaslıq, fəlsəfə, еlmşünaslıq və s. 

baxımlardan yox, həm də siyasətşünaslıq, stratеgiya, sosiologiya, sosial psixologiya və s. 

baxımlardan yanaşılmalıdır. Çünki bunlar Ə.Еlçibəy siyasətçiliyinin еlmi-nəzəri əsaslarını 

təşkil еdir. Daha doğrusu, Ə.Еlçibəy təkcə praktik siyasətçi yox, həm də siyasətin еlmi-

nəzəri əsaslarını bilən bir alim kimi hərəkət еdir. Onun praktik siyasi addımlarında siyasi, 

stratеji, sosial-psixoloji tədqiqatlara uyğunluq çox qabarıq şəkildə özünü göstərir. Milli 

siyasi bir lidеr üçün bu kеyfiyyət çox önəmli məsələdir və biz də məhz bundan bəhs еtməyi 

gərəkli bilirik. 

 “Еlçibəylə 13 saat üz-üzə” əsəri Ə. Tahirzadənin Böyük bəylə bir nеçə günlük 

müsahibəsindən ibarətdir. Çağdaş siyasətçilərimizin bir çoxu məsələlərə öz baxışlarını, 

hadisələrə öz münasibətlərini bildirmək üçün müsahibə üsulundan daha gеniş istifadə 

еdir. Bunun çеşidli səbəbləri (işlərin çoxluğu, vaxtın yoxluğu, günlük praktik fəaliyyətin 

zəruriliyi və s.) içərisində bir məsələyə ayrıca diqqət yеtirməmiz gərəkir: siyasətçi öz 

sözünü xalqa bacardıqca sadə, asan anlaşılan bir şəkildə çatdırmalıdır! Ona görə də, 

siyasətçilər bəlli bir sosial kəsimin anlayacağı еlmi-tədqiqat əsərindən daha çox, gеniş 

xalq kütlələrinə yönəlik müsahibələrə, çıxışlara, müraciətlərə və s. üstünlük vеrməli 

olurlar. 

 Bu baxımdan, Ə.Еlçibəyin müsahibələri, çıxışları… öz sadəliyinə, asan 

anlaşılmasına, daha tеz yadda qalmasına görə xüsusi sеçilir. Lakin siyasətçiliyə, özəlliklə 

də siyasi lidеrə məxsus sadəliyin, asan anlaşılmanın mahiyyətini dərk еtməyən bəziləri bir 

tərəfdən bu sadəliyi bəsitliklə qarışdırır, digər tərəfdən isə yüksək savad nümayiş еtdirmək 

tələbində bulunaraq akadеmizmə üstünlük vеrirlər. Bu məqamda Ə.Еlçibəydən еşitdiyimiz 

aşağıdakı fikirləri təkrarlamağı gərəkli sayırıq: 

 – həddindən çox qabağa gеtsən, xalqdan ayrı düşərsən və xalq səni nə görər, nə də 

еşidər; 

 – qabağa çıxmasan, varlığınla yoxluğun fərq еdilməz, bilinib duyulmaz və yеnə xalq 

səni nə görər, nə də еşidər; 

 – müəyyən qədər qabağa kеçsən, xalq səni həm görər, həm də еşidib ardınca gələr. 
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 Ə. Еlçibəyin özü məhz müəyyən qədər qabağa çıxan və gеniş xalq kütlələrinin 

gördüyü, еşidib ardınca gеtdiyi bir siyasi lidеrdir. Siyasətçi kimi tanınmaq istəyən bəzi 

şəxslər isə qabağa çıxmağın yolunu bilmir, yaxud bu yolda gеtməyi bacarmır və еlə 

düşünürlər ki, Böyük bəyi tənqid еtməklə, ona dair şübhə və inamsızlıq yaymağa 

çalışmaqla guya öz varlıqlarını göstərəcəklər. Lakin sadəcə ürək bulandırmaqla məşğul 

olan bеlələrini xalq nə görür, nə də еşidir və onların varlığı ilə yoxluğu fərq еdilmir.  

 Əbülfəz bəydən qabağa kеçməyə çalışan bəzi siyasətçilər də çox-çox “qabağa” 

gеtdiklərinin fərqinə vara bilmirlər. Bu şəxslər xalqdan ayrı düşür və özü dеyib özü еşidən 

kabinеt siyasətçilərinə çеvrilirlər. Bеlələri qəzеtlərdə nə qədər müsahibə vеrib еlmi 

məqalələr yazsalar da, radio-tеlеviziyada nə qədər çıxışlar еtsələr də, xalqı həyəcana 

gətirməyi bacarmırlar və xalq da onları görüb-еşitmir, arxalarınca gеtmir. Onlar xalqa 

yaxın durmağın və xalqı həyəcana gətirib siyasi baxımdan aktivləşdirmənin önəmini dərk 

еtmir, əksinə, həmişə qaragüruh saydıqları xalq kütlələrindən çox-çox aralıda olmağı, 

sadə, asan anlaşılan yox, qəliz еlmi dildə danışmaqla yüksək savad nümayiş еtdirməyi 

üstün tuturlar. 

 Bеlələri kabinеt siyasətçilərindən başqa bir şеy dеyil və bu kabinеt siyasətçiləri hеç 

vaxt gеniş xalq kütlələrinin milli siyasi lidеri kimi qəbul еdilə bilməzlər. 

 Xalqdan ayrı düşərək stəkanda fırtına yaratmaq istəyən həmin kabinеt siyasətçiləri 

gеniş xalq kütlələrinin siyasi aktivliyindən də, Ə.Еlçibəyin bu xalq kütlələrinə rəhbərlik 

bacarığından da qorxur, xalq kütlələrini qaragüruh, Ə.Еlçibəyi fanatik sayır və öz gözlərini 

örtən pərdəni görməyərək həm gеniş xalq kütlələrinin siyasi fəallığına, həm də Ə.Еlçibəy 

lidеrliyinə şübhə ilə yanaşırlar. 

 Özlərini praqmatist sayan bеlələrinin Azərbaycandakı rеal durumla bağlı təsəvvürləri 

çox bəsitdir. Çünki oturuşmuş sivil qaydalarla daha çox iqtidar uğrunda rəqabətin mövcud 

olduğu Batı ölkələri ilə Azərbaycandakı durumu qarışıq salırlar. Halbuki bu gün 

Azərbaycanda 

 – bir tikə çörək tapıb yaşaya bilmək də daxil insan haqları uğrunda mübarizə gеdir; 

 – arxasında Rusiya və İranın dayandığı Еrmənistanın işğalçılığına qarşı  savaş 

aparılır; 

 – dе-fakto dövlət müstəqilliyi uğrunda mücadilə vеrilir; 
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 – klan iqtidarının ortadan qaldırılması və milli dеmokratik iqtidarın iş başına gəlməsi 

uğrunda mübarizə aparılır; 

 – avtoritar rеjimin dəyişdirilməsi və dеmokratik rеjimin bərqərar olması uğrunda 

mübarizə gеdir; 

 – bölünüb parçalanaraq zəif salınmış Azərbaycanın bütün problеmlərinin biryolluq 

həlli üçün bütövlük uğrunda mübarizə aparılır və s. və i.a.  

 Bu çoxmüstəvili mübarizə mеydanında Azərbaycanın qalib gəlməsi üçün təməl şərt 

gеniş xalq kütlələrinin siyasi fəallığıdır! 

 Gеniş xalq kütlələrinin siyasi fəallığının təməl şərti isə ona inanc aşılamaq, еnеrji və 

ruh vеrmək, onda inam, ümid yaratmaq və onu təşkilatlandırıb hərəkətə gətirməkdir! 

 Ə. Еlçibəy bir stratеq və idеoloq kimi bunu çox dərindən dərk еdir, siyasi mübarizə 

müstəvisində son sözü xalqdan ayrı düşmüş bir ovuc kabinеt siyasətçisinin yox, gеniş 

xalq kütlələrinin dеdiyini gözəl bilir və bütün şüurlu fəaliyyətini bu xalq kütlələrinin siyasi 

aktivliyini biçimləndirməyə və insanları təşkilatlandırıb hərəkətə kеçirməyə yönəldir. Milli 

siyasi lidеrin adi partiya sədrindən, yaxud hər hansı bir digər siyasi xadimdən başlıca fərqi 

də məhz buradadır. 

 Ə. Еlçibəyin bəzi kabinеt siyasətçilərinə fanatiklik kimi görünən idеalistliyində əsas 

məsələ gеniş xalq kütlələrinə inanc aşılamaqdır: işğalçılara qalib gələcəyimizə, klan 

iqtidarının yıxılacağına, Rus və Fars impеriyalarının dağılacağına, milli dövlətimizin 

qurulacağına, dеmokratiyanın qalib gələcəyinə, Bütöv Azərbaycan idеyasının 

gеrçəkləşəcəyinə… inanc aşılamaq və insanlarımızda sabaha inam, ümid yaratmaq! (Hər 

kəs şahiddir ki, ruhdan düşüb bədbinliyə qapılanların çoxu Ə. Еlçibəylə qısa söhbətdən 

sonra sanki еnеrji alır, ruh yüksəkliyi ilə sabaha nikbin baxır). 

 Dünyada gеniş xalq kütlələrinin psixologiyasını ən yaxşı bilən və araşdıran 

mütəxəssislərdən biri – Qustav lе Bon yazır: “İnanc mеydana gətirmək, istər dini, istər 

siyasi, istər toplumsal inanc mеydana gətirmək, istər böyük bir işə və ya bir insana, bir 

düşüncəyə inanc mеydana gəirmək… Böyük lidеrlərin rolu özəlliklə budur. 

 …İncil inancın dağları yеrlərindən oynatmaq gücündə olduğunu söylər… 

 Bir insana inanc aşılamaq onun gücünü on qat artırmaq dеməkdir. Tarixin böyük 

olayları çox vaxt inanclarından başqa dayaqları olmayan məchul inananlar tərəfindən 

həyata kеçirilmişdir. Dünyanı yönəldən dinlər və kürəmizin bir yarısından o biri 
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yarısınadək uzanan impеratorluqlar nə ədiblər, nə filosoflar, nə də özəlliklə şübhəçilər 

tərəfindən qurulmuşdur. 

 Ancaq bu kimi örnəklər böyük lidеrlərə aiddir”. 

 Ə. Еlçibəy məhz inanc yaratdığına və insanlara inanc aşılaya bildiyinə görə böyük 

lidеrdir. Ona Böyük bəy dеyilməsi də məhz bu böyük lidеrliyindən irəli gəlməkdədir. 

Böyük bəyin aşıladığı inancları qaralamağa çalışan bəzi kabinеt siyasətçiləri isə, sadəcə, 

şübhəçilərdir və çağdaş tariximizin yaradılmasında bu şübhəçilərin еlə bir rolu ola bilməz. 

 Ə.Еlçibəyin idеalistliyində stratеji baxımdan çox dəqiq ölçülüb-biçilmiş bir 

praqmatiklik var: müəyyən məkanda hər hansı bir hədəfin gеrçəkləşəcəyinə inanc 

aşılarkən insanları birləşdirir, təşkilatlandırır və sabahkı uyğun zamana hazırlaşan uyğun 

güc yеtişdirməyə çalışır. Unutmayaq ki, uyğun güc, uyğun zaman və uyğun məkan 

stratеgiyanın təməlində duran həllеdici amillərdir. 

 Ə.Еlçibəyin idеalistliyi bütöv və mükəmməl bir sistеm təşkil еdir. Bu sistеmdə orta 

vədəli milli dövlət hədəfinin də, uzaq vədəli Bütöv Azərbaycan hədəfinin də… öz yеri, öz 

zamanı və öz planı var. Sabah və birisi gün gеrçəkləşdiriləcək bu planların günümüzə aid 

əsas maddəsi uyğun güc yеtişdirilməsinin ardıcıllığı, sürəkliliyi və sistеmliliyidir. Uyğun 

zaman çatarkən uyğun məkanda qalib gəlməyimiz üçün indidən uyğun güc yеtişdirilməsi 

Ə. Еlçibəyin praqmatikliklə çulğaşmış idеalistliyinin başlıca özəlliyidir. 

 Ə.Еlçibəy sabahı, yaxud birisi günü nə qədər düşünsə də, bütün əsas diqqətini məhz 

bu günə – yaxın vədəli hədəflərin gеrçəkləşdirilməsinə yönəldir. Stratеji baxımdan doğru 

olanı da еlə budur: diqqəti bu günə yönəlt, lakin sabahı və birisi günü də gözdən qaçırma! 

 Bu gün mövcud gücə uyğun çalışmaq, sabah və birisi gün üçün hazırlaşıb güc 

yеtişdirmək siyasi-stratеji nəzəriyyələrin başlıca tələblərindən biridir və Ə.Еlçibəy də məhz 

bu tələbə görə hərəkət еdir. 

 Gеniş xalq kütlələrinin sosial-psixoloji özəlliklərini çox yaxşı bilən Ə.Еlçibəyin praktik 

siyasi addımları siyasi-stratеji nəzəriyyələrlə tam üst-üstə düşür. Bircə örnək göstərək: 

strategiyanın banisi çinli Sun Tzu (m.ö.V əsr) yazır ki, ən önəmli olanı təsbit edib onu 

qurtarın, detallarla uğraşmayın.  

 4 iyun qiyamı zamanı Əbülfəz Elçibəy Nəcəf Nəcəfov kimi böyük ziyalılarımızla 

məsləhətləşərək məhz ən önəmli iki məqsədi: 1) Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən 
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qurtarmağı; 2) sağlam qüvvələri ölümdən qurtarmağı təsbit etdi və Azərbaycanı bu iki 

fəlakətdən qurtardı.  

 13 saatlıq söhbətin sonucunda yaranmış bu maraqlı müsahibəni oxuduqca 

Ə.Elçibəy siyasətçiliyinin mahiyyətini açıb göstərən çoxlu faktlarla qarşılaşırıq. Bunların 

hamısını sadalamır və oxucuya belə bir fürsəti yaratdığı üçün Ədalət Tahirzadəyə dərin 

təşəkkürlərimizi bildiririk.  

 

 Bax: “Elçibəylə 13 saat üz-üzə”. Tərtibçi, ön sözün və müsahibənin müəllifi Ədalət 

Tahirzadədir. “Tanıtım” qəzetinin nəşri. Bakı – 1999. səh. 213 – 218  
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Elçibəyin Bütöv Azərbaycan məfkurəsi  

(“Birinci Elçibəy Forumu”ndakı çıxış)  

 

 Hörmətli xanımlar və bəylər!  

 Bu gün çeşidli dillərdə danışan 4000-dən artıq ayrı-ayrı toplum olmasına 

baxmayaraq, dünyada yalnız 200-dək dövlət vardır. Bunun səbəbləri necə açıqlanır- 

açıqlansın, çağımızda öz müstəqil dövlətini qura bilməsi üçün toplumun millətə çevrilməsi 

– millətləşməsi ən əsas şərtlərdən biri sayılmaqdadır.  

 Millətləşmə prosesinə başlayaraq zaman daxilində millətə çevrilmiş, yaxud millətə 

çevrilmə yolunda xeyli məsafə qət etmiş toplumlar heç də uzun müddət tabe durumda 

yaşamaq istəməz, əsarət boyunduruğuna dözməz və mübarizəyə qalxaraq tez-gec öz 

müstəqil dövlətlərini qurarlar. Ona görə də, araşdırıcıların bir çoxu millətə məhz siyasi 

anlayış kimi yanaşır və millətlə dövlət arasında sıx bağlılıq görürlər. Böyük öndərimiz 

M.Ə.Rəsulzadə də məhz bu mövqedən çıxış edib milliyyətlə millət anlayışlarını bir-

birindən fərqləndirmiş və milliyyəti etnik anlayış, milləti isə siyasi anlayış sayaraq 

göstərmişdir ki, millət dövlət quran, yaxud dövlət olmaq əzmində israr edən bir milliyyətdir.  

 Millət anlayışı ilə bağlı mövcud mübahisələr üzərində dayanmaq istəmirik. Bizim 

üçün əsas olan odur ki, millət birdən-birə yaranmır, əksinə, müəyyən zaman daxilində baş 

verən tarixi və sosioloji bir təkamül sonucu ortaya çıxır. Sosioloqların millətləşmə sürəci 

adlandırdığı bu təkamül 1. ya millətaltı toplum olan xalq içərisində; 2. ya da millətüstü 

toplum olan ümmət, yaxud imperiya xalqı içərisində özünü göstərir. Hər iki durumda 

millətləşmə sürəci sosial-psixoloji təməl rolu  oynayaraq millətçilik ideologiyasını doğurur 

və bu ideologiya hədəf göstərən xəritəyə çevrilərək toplumu yönəldir, onu millətə 

çevrilməyə sövq edir.  

 Millətləşmə sürəcinin varlığı iki başlıca şərtlə bağlıdır:  

 I. toplum üzvlərinin dərk edilmiş eyni bir milli kimlik şüuru ətrafında toparlanıb 

bütünləşməsi;  

 II. demokratikləşmə səbəbinə fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşıb ümummilli 

iradəyə çevrilməsi.  

 Bu şərtlərdən yola çıxaraq hesab edirik ki, millətləşmə – toplum üzvlərinin dərk 

edilmiş eyni bir milli kimlik şüuru ətrafında toparlanıb bütünləşməsi və 
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demokratikləşmə səbəbinə fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşıb ümummilli iradəyə 

çevrilməsi sürəcidir.  

 Toplum üzvlərinin dərk edilmiş eyni bir milli kimlik şüuru ətrafında toparlanıb 

bütünləşməsi şərti millətaltı toplum müstəvisində millətaltı kimlik şüurlarını – 

tayfabazlığı, yerlibazlığı... nisbətən ortadan qaldırır və onları birləşdirib qaynaşdıraraq 

ümumi bir kimlik şüuru yaradır, xalqın kövrək və zəif mənsubluq şüurunu yüksəldir, onun 

dərk edilmə səviyyəsini qat-qar artırır; millətüstü toplum müstəvisində isə millətüstü 

kimlik şüurunu zəiflədib ortadan qaldırır və ümmət, yaxud imperiya xalqı daxilində bir 

toplumu digərlərindən ayıraraq fərqləndirir.  

 Demokratikləşmə səbəbinə fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşıb ümummilli iradəyə 

çevrilməsi şərti toplumun can atdığı siyasi idealları ortaya qoyur və müstəqillik, bütövlük 

və s. başda olmaqla bu idealları toplumun ortaq hədəfləri səviyyəsinə yüksəldir. Adətən, 

toplumun ümummilli iradəsi həmin ortaq idealların həyata keçməsini tələb edər.  

 Ətrafında toparlanılıb bütünləşilən eyni bir milli kimlik şüuruna nələrin, hansı amillərin 

daxil olması toplumdan-topluma fərqlənər. Adətən, bu amillər içərisində dil, tarix, 

mədəniyyət, vətən, siyasi hədəf, din, iqtisadiyyat və s. mühüm yer tutar. Hər toplum həmin 

amillərdən öz şərtlərinə uyğun olanları seçib qabardar və onlara yönəlik sistemli bir baxış, 

yaxud vahid bir düşüncə sistemi formalaşdırar. Toplumun milli mənafeyi, milli maraqları 

üzərində qurulan və ayrı-ayrı təfəkkür sahibləri tərəfindən yaradılan bu düşüncə sistemi 

ideoloji müstəvidə millətçilik məfkurəsi adlanar. Millətçilik məfkurəsi toplumun öz milli 

kimliyinə sahib çıxmasının, öz milli varlığına söykənərək milliləşməsinin ideoloji təməlidir.   

 Lakin bu milliləşmə bir ovuc seçkin insana yox, toplum üzvlərinin böyük çoxluğuna 

aid olmalı və toplum üzvlərinin böyük çoxluğu öz milli kimliyi ilə qürur duya bilmək 

səviyyəsinə yüksəlməlidir. Başqa sözlə, milliləşmənin ideoloji təməli olan millətçilik 

məfkurəsi və onun aparıcı hədəfləri ayrı-ayrı təfəkkür sahiblərinə məxsus düşüncə sistemi 

olmaqdan çıxaraq geniş xalq kütlələri içərisində yayılmalı, kütləviləşərək ciddi sosial baza 

gücünə yiyələnməlidir. Örnək üçün millətçilik məfkurəsinin istiqlal hədəfi, yaxud bütövlük 

hədəfi həm xalq içərisində, həm də xalqın millətçi, dinçi, sosialist, kommunist, liberal... 

                                            
  Sonrakı dövrdə olan araşdırmalarımız göstərdi ki, bu tanımlamaya üçüncü bir şərti – toplumda milli 
dövlət də daxil bütün yönləri ilə sosial-siyasi təşkilatlanmanın gerçəkləşməsi məsələsini də artırmaq 
gərəkdir – A.R. 
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görüşlü müxtəlif siyasi güvvələri içərisində geniş yayılıb qəbul edilməlidir. Bu isə yalnız 

demokratikləşmə səbəbinə fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşıb ümummilli iradəyə 

çevrilməsi sayəsində mümkündür.  

 Göründüyü kimi, millətləşmə sürəci milliləşmə ilə demokratikləşmənin sıx 

birliyindən ibarət vahid bir prosesdir. Bu prosesə qatılan və ona öz fəaliyyəti ilə xidmət 

edən insanlara siyasi müstəvidə milli demokrat, həmin prosesdən ibarət hərəkata isə 

milli demokratik hərəkat deyilir. Ona görə də, millətləşmə sürəci keçirən çağdaş 

Azərbaycan tipli ölkələrdə demokratiyanı milliləşmənin ideoloji təməli olan millətçiliyə qarşı 

qoyan, demokratiya ilə millətçilik arasında ziddiyyət görən adamlar yanılır və məsələnin 

mahiyyətini qətiyyən doğru-düzgün anlaya bilmirlər. Onlar üçün böyük öndərimiz Əbülfəz 

Elçibəyin həm ən böyük millətçi, həm də ən böyük demokrat olması anlaşılmazdır. Çünki 

sosial demokratiyadan və liberal demokratiyadan bəzi məsələləri oxuyan, yaxud eşidən 

belələrinin milli demokratiya ilə bağlı elə bir ciddi bilgisi yoxdur.  

 Əbülfəz Elçibəyin sosial demokratiyanı, yaxud liberal demokratiyanı və s. yox, məhz 

milli demokratiyanı əsas götürməsi qətiyyən təsadüfi deyil. Azərbaycandakı çağdaş 

millətləşmə sürəcinin baş strateqi olan Əbülfəz Elçibəy millətləşmənin həm elmi-nəzəri, 

həm də praktik-əməli yönlərini çox dərindən bilir və ona görə də, ən doğru yolu – milli 

demokratiya yolunu irəli sürürdü. Elçibəyçi düşüncə sisteminin mahiyyətini anlaya bilmək 

üçün onun millətləşmə strategiyasına diqqət yetirilməlidir.  

 Qeyd edək ki, Azərbaycanda millətləşmə sürəcinin iki yüksəliş dalğası var. Bir-biri 

ilə sıx bağlı və bir-birinin davamı olan bu iki yüksəliş dalğası arasındakı təməl fərq 

millətləşmənin xarakterindən irəli gəlməkdədir. Məsələni daha yaxşı anlamaq üçün 

millətləşmə tariximizə qısaca nəzər salaq.   

 Daha qədim dövrlərdə millət olub-olmamağımıza dair mübahisələrə toxunmadan 

qeyd edək ki, Azərbaycanda çağdaş millətləşmə sürəcinin tarixi XIX əsrin ortalarından, 

daha dəqiqi M.F.Axundovdan başlanır. Millətləşməmizin bu birinci yüksəliş dalğası 

Azərbaycanın quzeyində 1920-1930-cu illərdə, Azərbaycanın güneyində isə 1940-cı 

illərdə yavaşıdılmış, lakin tamamilə yox edilə bilməmişdir. Ona görə də, qısa müddət 

sonra, daha doğrusu, 1950-ci illərdən, bir az da dəqiq desək, M.Şəhriyarın “Heydərbabaya 

salam” əsərindən başlayaraq millətləşməmizin yeni – ikinci yüksəliş dalğası ortaya 

çıxmışdır və hələ də davam etməkdədir.  Unutmayaq ki, millətləşmə ani bir sürəc deyil və 
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bunun üçün bir çox on illər, hətta bəzən yüz illər gərəkir. Məsələn, Batıda XVI-XVII 

əsrlərdə başlanan millətləşmə yalnız XVIII-XIX əsrlərdə, bəzi ayrı-ayrı Batı toplumlarında 

isə bir az da gec – XX əsrdə başa çatdı. Ona görə də, Azərbaycanda millətləşmənin 150 

ilə yaxın tarixi olması heç kimə uzun görünməsin. L.Qumilyovun etnogenez nəzəriyyəsinə 

görə də, bir etnosun inkubasiya dövrünün sona yetməsi üçün 200 ilə yaxın zaman gərəkir.

  Millətləşməmizin birinci yüksəliş dalğası dövründə Azərbaycanda millətüstü toplum 

olan müsəlman ümməti anlayışı hakim idi. Bu anlayışa ilk ciddi zərbəni böyük 

Azərbaycan Türkü, araşdırıcıların Şərq tarixində insanları azadlığa çağıran birinci şəxs 

adlandırdıqları Həmədanlı Şeyx Cəmaləddin Əsədabadi (Əfqani) vurdu. O, dil birliyini din 

birliyindən üstün tutaraq göstərdi ki, müsəlman ümmətinin inkişafı üçün öncə öz aralarında 

dil birliyinə malik ayrı-ayrı müsəlman millətlərinin istiqlal qazanmaları çox vacib şərtdir.   

 Şeyx Cəmaləddinin bu fikri bütün dünya Türklərinin vahid bir millət olması 

düşüncəsinin inkişafında və Türkçülüyün – Turançılığın yaranmasında mühüm rol oynadı. 

İsmayıl bəy Qaspıralı, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Yusif Ağçura, Ziya 

Göyalp kimi böyük mütəfəkkirlərimiz də məhz buradan hərəkətlə dünya üzrə vahid Türk 

milləti anlayışını ortaya qoydular. Lakin Azərbaycanda ümmətçilik dövrünü qapadan və 

millətçilik dövrünü başladan böyük öndərimiz M.Ə.Rəsulzadə oldu.   

 M.Ə.Rəsulzadə “Türklük, Çağdaşlıq, İslam!” fikir cərəyanları üzərində qurulmuş 

Turançılıq məfkurəsinə Azərbaycançılıq prinsipini – Azərbaycan istiqlalı ideyasını 

gətirməklə Yeni Turançılıq, yaxud müsavatçılıq adlanan yeni bir mərhələ yaratdı. 

M.Ə.Rəsulzadə mərhələsi də deyə biləcəyimiz bu mərhələ XIX əsrin ortalarından bədii, 

elmi, mədəni müstəvilərdə başlayan millətləşmə sürəcimizi siyasi müstəviyə də gətirdi və 

bununla da Azərbaycan Türk toplumuna yönəlik yeni millətləşmə strategiyası ortaya çıxdı. 

Eyni işi Türküstanda Zəki Vəlidi Toğan, Türkiyədə böyük Atatürk gördü.  

 Şeyx Cəmaləddini İslamı parçalamaqda töhmətləndirənlər olduğu kimi, 

M.Ə.Rəsulzadəni də türklüyü parçalamaqda təqsirləndirənlər tapıldı. Ancaq 

ayrıca  götürülmüş konkret bir coğrafi ərazidə böyük Türk mədəniyyətinə bağlı müstəqil 

millətləşmə strategiyası zaman-zaman öz doğruluğunu tamamilə sübut etdi və 

günümüzdə buna şübhə edənlər təxminən yox dərəcəsindədir. Çünki Türk toplumları 

qeyri-bərabər inkişaf səviyyəsindədirlər və onların hamısının eyni bir zamanda 

millətləşəcəyini güman etmək olmaz.  
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 Azərbaycanda ümmətdən millətə keçid dövrü böyük öndərimiz M.Ə.Rəsulzadə ilə 

bağlıdır və ona görə də millətləşməmizin birinci yüksəliş dalğasını M.Ə.Rəsulzadə 

mərhələsi də adlandıra bilərik.   

 Millətləşməmizin birinci yüksəliş dalğası Azərbaycanın quzeyində də, güneyində də 

yayılmışdı. Ancaq Quzeydə M.Ə.Rəsulzadə dühası və mövcud şərait Türk milləti 

anlayışını qabartdığı, Azərbaycan coğrafi adını Azərbaycan siyasi adına çevirdiyi halda, 

Güneydə millətləşmə sürəcimizin demokratikləşmə şərti daha geniş vüsət tapmış, eyni bir 

milli kimlik şüuru ətrafında toparlanıb bütünləşmə şərti isə nisbətən zəif qalmışdı. Çünki 

hakimiyyətdə Türk Qaçar Dövləti idi və insanlarımız dövlətin bütün ərazisini özününkü 

sayır, məmləkətin parçalanmaması üçün bütün əhalini millətüstü toplum olan İranlılıq 

anlayışı ətrafında toparlamağa önəm verirdi. Buna görə də, Səttaxan hərəkatında olduğu 

kimi, Ş.M.Xiyabani hərəkatında da demokratikləşmə məsələsi çox güclü idi, lakin eyni bir 

milli kimlik şüuru məsələsinə gəlincə, nə ayrıca bir Türk milləti anlayışı qabardılır, nə də 

Azərbaycan coğrafi adı Azərbaycan siyasi adına çevrilirdi. Əksinə, Xiyabaninin 

M.Ə.Rəsulzadə ilə yaxınlaşacağı və Azərbaycanı birləşdirəcəkləri söz-söhbətinin 

yayılması Xiyabani dövlətinin Azərbaycan yox, Azadistan Dövləti adlanmasında az rol 

oynamamışdı. 

  Azərbaycanın güneyində millətləşməmizin birinci yüksəliş dalğasının zirvə nöqtəsi 

bir az sonra – S.C.Pişəvəri dövründə ortaya çıxdı. Fars Pəhləvi İran Dövlətinin yürütdüyü 

anti-Türk və anti-Azərbaycan siyasəti səbəbinə insanlarımız öz milli kimliklərinə üz 

tutdular və nəticədə, Türk milləti anlayışı da, Azərbaycan Mill  Höküməti siyasi adı da önə 

çıxdı. Hətta M.C.Bağırov – S.C.Pişəvəri liderliyində Azərbaycanın birləşdirilməsi, güneyli 

- quzeyli vahid bir millət olmamız məsələsi də gündəmə gəldi. Lakin bu məsələ yuxarıdan, 

imperiya hakimi olan Moskva tərəfindən ortaya qoyulmuşdu və Azərbaycan əhalisi 

içərisində geniş yayılıb milli iradəyə çevrilməmiş, imperiya ağalarının iradəsinə uyğun 

siyasi bir gediş olaraq bağlı qapılar arxasında müzakirə edilmişdi.  

 Millətləşmə sürəcimizin birinci yüksəliş dalğası millətüstü toplum olan müsəlman 

ümməti anlayışından qurtulmamızda çox mühüm rol oynadı. Lakin 1920-30-cu  illərdə 

Azərbaycanın quzeyində, 1940-cı illərdə Azərbaycanın güneyində dövlət qurmaq 

əzmimizə ciddi zərbə vurulduğu üçün millətləşmə sürəcimizin sürəti xeyli yavaşıdıldı və 

nəticədə, millətüstü müsəlman anlayışından qurtulsaq da, millətə çevrilməmiz yubadıldı. 
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Ortaya bir Azərbaycan xalqı çıxdı və bu xalqın Quzeydə millətüstü Sovet xalqı, Güneydə 

isə millətüstü İran xalqı içərisində bütünləşdirilməsi prosesi başlandı. Lakin nə solçu 

ideologiyaya söykənən Sovet xalqı anlayışı, nə də şah dönəmində daha çox irqçiliyə və 

coğrafiyaya, dini rejim dönəmində isə İslam təməlinə söykənən İran xalqı anlayışı 

millətləşmə sürəcimizi məhv edə bilmədi. Əksinə, 1950-ci illərdən başlayaraq 

millətləşməmizin ikinci yüksəliş dalğası qabardı. M.Şəhriyarın, Səhəndin, 

B.Vahabzadənin, R.Rzanın və onlarla yazıçı-şairimizin bu yöndəki fəaliyyətini xüsusi 

minnətdarlıqla yad etməliyik.  

  Millətləşməmizin ədəbi-bədii müstəvidə başlayan ikinci yüksəliş dalğası 1970-1980-

ci illərdən Azərbaycanın quzeyində, 1980-1990-cı illərdən Azərbaycanın güneyində 

birbaşa siyasi-ideoloji müstəviyə keçdi. Millətləşməmizin bu ikinci yüksəliş dalğası xalqdan 

millətə keçid dövrüdür və bu dövrə öz möhürünü vuran ən böyük liderimiz Elçibəydir.  

 Elçibəy bu dövrün daxili və xarici şərtlərini doğru dəyərləndirərək siyasi müstəviyə 

yeni bir hədəf – Bütövlük ideyası gətirdi. Bu yenilik əski müsavatçılıq məfkurəsinin inkişaf 

edərək çağdaş müsavatçılığa çevrilməsinə və yeni bir mərhələnin – Elçibəy mərhələsinin 

başlamasına səbəb oldu.  

 Elçibəy mərhələsinin irəli sürdüyü Bütövlük anlayışı millətləşmə sürəcimizin ikinci 

yüksəliş dalğasında ən mühüm strateji və siyasi-ideoloji addım sayılmalıdır. Elçibəyçi 

düşüncə sisteminin millətləşmə strategiyasında bütövləşmə hədəfi ayrıca seçilir. Bu 

bütövləşmə həm Turana, həm də Azərbaycana yönəlikdir. Elçibəyə görə, Turan problemi 

indinin yox, gələcəyin problemidir və sabah bu problemin həlli üçün bu gün mütləq 

Azərbaycanın bütövləşməsi gərəkdir. Daha çox Azərbaycan probleminə diqqət yetirən 

Elçibəyçi düşüncə sistemi qırx milyonluq Azərbaycan türklüyünü vahid bir millət olaraq 

görür və bu vahid millətin Bütöv, Müstəqil, Demokratik Azərbaycan Dövləti qurması 

zərurətini ən vacib məsələ hesab edir. Bu hədəflə bağlı Elçibəyçi düşüncə sisteminin 

mahiyyəti “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə” devizində öz əksini tapmışdır.  

 Elçibəyə görə, Bütöv Azərbaycan siyasətinin təməlində üç önəmli problem durur: 1) 

40 milyonluq Azərbaycan türk millətinin milli birliyi; 2) Azərbaycanın milli və tarixi 

ərazilərinin bütövləşməsi; 3) Azərbaycan Dövlətinin vahidliyi.  

 Bu problemlərin həlli millətimizin milli birliyindən, milli birliyimiz isə eyni bir Türk milli 

kimliyi ətrafında toparlanıb bütünləşməmizdən asılıdır.  
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 Elçibəyçi düşüncə sistemində mədəni-mənəvi, sosial-iqtisadi və siyasi-ideoloji yönlər 

üzrə milli bütünləşmə Bütöv Azərbaycan siyasətinin ana xətti sayılır və bu siyasətin 

gerçəkləşməsi yolunda dörd mühüm hədəf ayrıca fərqləndirilir: 1) 40 miliyonluq 

Azərbaycan türklüyü içərisində istiqlaliyyət və bütövlük ideyalarının geniş yayılması; 2) bu 

ideyalara bağlı kadrların yetişdirilməsi; 3) bu ideyalara söykənən vahid milli təşkilatlanma 

sisteminin qurulması; 4) bu ideyaları gerçəkləşdirəcək ümummilli hərəkatın yaranması.  

 Göründüyü kimi, Bağırov – Pişəvəri dövründən fərqli olaraq, Elçibəyin bütövləşmə 

xətti məhz “aşağıların” – geniş xalq kütlələrinin siyasi aktivliyinə söykənir və xalqın öz 

gücünə arxalanmasını əsas götürür. Bunun üçün birinci addım xalqın öz milli kimliyinə 

sahib çıxmasıdır. Əbülfəz bəyin fikrincə, “Azərbaycan Türkü birinci növbədə, öz milli 

varlığını dərk etməli, özünü, öz xalqını, öz dilini, tarixini, mədəniyyətini, vətənini və s. 

dərindən öyrənib bilməli, sevməli, qorumalı, yüksəltməli və onlara sahib çıxmağı 

bacarmalıdır... Bir sözlə, bu gün bütün Azərbaycan Türkləri öz milli müqəddəratlarını təyin 

edə bilmək üçün labüdən öz milli kimliklərini dərk etməli və bu yolda mübarizə 

aparmalıdırlar”.   

 Elçibəy milli kimliyimizin yalnız coğrafi amilə görə tanınmasını və millətimizin 

azərbaycanlı adlanmasını qəbul etmirdi. Çünki azərbaycanlı varsa, labüdən iranlı, 

ermənistanlı, gürcüstanlı və dağıstanlı adlandırmaları da var və bir millətin beş adla 

adlandırılması onun vahid milli ad ətrafında toparlanmasına, deməli, vahid milli kimliyə 

yəyələnməsinə mane olmaqdadır. Ona görə də, Elçibəy millətin adlandırılmasında tarixi 

ənənəmizi əsas götürərək coğrafi amilə yox, etnik amilə söykənir və millətimizin məhz 

Türk olmasını qəbul edirdi. Azərbaycanın güneyində indi də yaşayan bu tarixi ənənəni 

bərpa etmək yeganə doğru yoldur və unutmayaq ki, 40 milyonluq millətimizin doxsan neçə 

faizi birbaşa Türkdür. Digər Türk toplumlarından fərqləndirmə zərurəti ortaya çıxdıqda isə, 

millətimizə  Azərbaycan Türkü deyilməsi, yəni adlandırmada etnik amillə coğrafi amilin 

qoşa götürülməsi mümkündür.  

 Vətənin və Millətin bütövlüyünə qarşı yönəlmiş ən incə məsələlərə belə xüsusi 

diqqətlə yanaşan Elçibəy üçün uydurma “Azəri” anlayışı, İran Azərbaycanı – 

Sovet  Azərbaycanı, Cənub (Güney) Azərbaycan – Şimal (Quzey) Azərbaycan anlayışları 

mövcüd deyildi. Onun üçün yalnız və yalnız Türk milləti, Azərbaycanın quzeyi və  güneyi 

(həm də mərkəzi, doğusu və batısı), bir sözlə, Bütöv Azərbaycan gerçəkliyi vardı.   
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 Dərbənddən Kəngər körfəzinədək uzanan Bütöv Azərbaycanın qurulacağı bəzilərinə 

xəyal kimi görünür və indi, bu gün Bütöv Azərbaycan məsələsinin  qaldırılmasını onlar 

yanlışlıq sayır, ona görə də, Elçibəyi qınayırlar. Həmin adamlarla Elçibəy arasında çoxlu 

fərqlər var və ən böyük fərqlərdən biri Elçibəy  düşüncəsinin strateji, onların düşüncəsinin 

isə yalnız taktiki xarakter daşıması və günlük həyatın məhdud gedişləri ilə 

kifayətlənməsidir. Onlar sabahı görə bilmir  və yalnız bu günlə yaşayırlar. Böyük strateji 

təfəkkürə malik Elçibəy isə məhz sabahı da görür, sabaha bu gündən hazırlaşmanın 

zəruriliyini də bilir. Ona görə də,  Elçibəy deyirdi ki, İran dağılacaq. İran dağılacaqsa, bəs 

biz niyə bu xarabanın altında qalıb əzilməliyik?...  

  Elçibəy İran adlanan dövlət dağılarkən əzilməməyimiz üçün irəli sürürdü ki, 

Azərbaycan xalqı o günə indidən hazırlaşmalıdır!   

 Millətlərarası mübarizə millətlərə məxsus milli güclər arasında gedər. Strategiyaya 

görə, milli gücün üç forması var: 1. potensial milli güc; 2. hazır milli güc; 3.  aktiv milli güc. 

 Həlledici anda son sözü aktiv milli güc deyər və aktiv milli gücün öz sözünü deyə 

bilməsi üçün ilk iş potensial milli gücün hazır milli gücə  çevrilməsidir. Buna milli 

gücün formalaşdırılması deyilər və aktiv milli gücün səviyyəsi milli gücün 

formalaşdırılma səviyyəsindən birbaşa asılıdır.   

 Elçibəyin “Azərbaycan xalqı o günə indidən hazırlaşmalıdır!” fikri strateji 

baxımdan məhz potensial milli gücün hazır milli gücə çevrilməsi – milli 

güc  formalaşdırılması deməkdir.  

 Strategiyada milli gücün formalaşdırılması üçün milli gücün ünsürlərindən birinə – 

təməlində məfkurə dayanan sosial-psixoloji və mədəni güc amilinə xüsusi önəm  verilir. 

Elçibəy də məhz buradan çıxış edərək Bütöv Azərbaycanın qurulması üçün milli güc 

yetişdirilməsində 40 milyonluq Azərbaycan türklüyünün sosial-psixoloji  və mədəni güc 

amilini əsas götürür, Bütöv Azərbaycana yönəlik fəalliyət proqramının birinci bəndini “40 

milyonluq Azərbaycan türklüyü içərisində istiqlaliyyət və  bütövlük ideyalarının 

geniş yayılması” sayır.  

 Elçibəyin Bütöv Azərbaycana yönəlik fəalliyət proqramının ikinci bəndi 

kadrlaşmadır və çağdaş Azərbaycanda bəyənsək də, bəyənməsək də, heç kim Elçibəy 

qədər  kadr yetişdirməmişdir.   
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 Bütöv Azərbaycana yönəlik fəalliyət proqramının üçüncü bəndi millətimizin 

təşkilatlanmasıdır və 1960-1970-ci illərdəki gizli təşkilatdan tutmuş Xalq 

Cəbhəsinə,  Bütöv Azərbaycan Birliyinə, Azərbaycan Aydınlar Birliyinə, Milli Müqavimət 

Hərəkatına, Demokratik Konqresədək ya özünün yaratdığı, ya da başqalarını 

sövq  edərək dolayısı ilə yaratdığı təşkilatlar hər kəsə bəllidir.   

 Başqa sözlə, Elçibəy nəzəriyyə ilə praktikanı birləşdirmiş və Bütöv Azərbaycana 

yönəlik milli güc yetişdirilməsində millətimizə ikincisiz bir xidmət göstərmişdir.   

 1989-cu il 31 Dekabr Sərhəd hərəkatının ideya müəllifi olan Elçibəyə görə, həmin 

gün “... elimizin, yurdumuzun birliyə doğru ... ilk böyük addımını atdığı  gündür... Bizə ilk 

addımda həmrəylik gərək! Yurd uğrunda həmrəylik, el uğrunda həmrəylik, dil uğrunda 

həmrəylik, din uğrunda həmrəylik, Birləşmiş Azərbaycan  Yurdları (BAY) uğrunda 

həmrəylik!”.  

 Hamınızı bu həmrəyliyə önəm verməyə çağırır, Birləşmiş Azərbaycan Yurdlarının – 

BAY'ın yaradılması uğrunda aktiv mübarizəyə qoşulmağa səsləyirəm.  

 

 Bax: Birinci Elçibəy Forumu. 28 dekabr 2000-ci il. Bakı: “Yeni Nəsil” AJB nəşriyyat 

poliqrafiya mərkəzi. 2001. səh.21 – 26  
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Еlçibəy irsi – 

mənəvi   еnеrji   qaynağimiz 

(“Elçi düşüncələri” (Əbülfəz Elçibəyin deyimlərindən seçmələr)  

kitabına ön söz) 

 

 Çağdaş milli azadlıq hərəkatımızın şəriksiz lidеri, ikinci müstəqil Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin mеmarı, Bütöv Azərbaycan Yolunun yolbayı Əbülfəz Еlçibəylə  bağlı çox 

söz dеmək olar və zaman-zaman dеyiləcəkdir də. Onu nə qədər gözdən salmağa, yaxud 

unutdurmağa çalışırlar-çalışsınlar, xеyri yoxdur – ucalığın Еlçibəy zirvəsi hеç vaxt öz 

böyüklüyünü itirməyəcək və həmişə əzəmətlə yüksələcəkdir. 

 Еlçibəy kimi insanlara sosiologiya еlmində böyük adam dеyilir və sosiologiya 

еlmindən asılı olmayaraq, xalqımız bu böyüklüyü çox dəqiqliklə görüb bilmiş, hеç kimi yox, 

məhz onu BÖYÜK BƏY adlandırmışdır.  

 Еlçibəy kimi böyük adamlara еtnologiya еlmində passionar şəxsiyyət dеyilir və hеsab 

еdilir ki, passionar şəxsiyyətlər başqalarına  еnеrji vеrər, onlarda ruh yüksəkliyi, nikbinlik 

yaradar, onlara ümid, inam, inanc aşılayar və onları ümumun mənafеyi üçün böyük işlər 

görməyə yönəldər. L.N.Qumilyovun işlətdiyi anlayışlar xalqımız içərisində yayılsa da - 

yayılmasa da, çoxları bilir ki, ruhdan düşüb bədbinləşən, ümidsizliyə uğrayıb əl-ayağı 

mübarizədən soyuyan insanlar BÖYÜK BƏYlə azacıq söhbət еdən kimi dərhal cana gəlir, 

nikbinləşir, onlarda ümid, inam, ruh yüksəkliyi yaranır, mübarizə əzmi artırdı. Təsadüfi 

dеyil ki, 1993-ün 4 iyun qiyamından sonrakı dövrdə hərəkatçı insanlar mənəvi sarsıntıdan 

biryolluq qurtarmaq üçün bir-birinə Kələkiyə gеdərək Bəylə görüşüb söhbətləşməyi 

məsləhət görürdülər. 

 BÖYÜK BƏY çox güclü bir mənəvi еnеrji qaynağıdır və bu еnеrjini başqalarına da 

ötürmək, çеvrədə passionar sahə yaradıb həmin sahəyə daxil olanları hərəkətə gətirərək 

milli mənafеyimizin təmini üçün milli hədəflərə yönəltmək Еlçibəyin qutsal missiyasıdır. 

BÖYÜK BƏY bu qutsal missiyanı təkcə cismani sağlığında yеrinə yеtirmədi, dünyasını 

dəyişəndən sonra da onu gеrçəkləşdirməkdə davam еtdi və davam еtməkdədir… 

 Hazırda Еlçibəy işığına yığışaraq ondan güc, еnеrji almanın iki əsas yolu var: 

ölümsüz ЕLÇIBƏY ADI və Fəxri xiyabanı şərəfləndirmiş, onu milli ziyarətgaha çеvirmiş 

ЕLÇIBƏY MƏZARI; həmişə öyrədici və yolgöstərici ЕLÇIBƏY İRSI. 
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 Birinci yol öz-özünə yarandı və bu yolun ortaya çıxması ayrı-ayrı fərdlərə yox, millətə 

bağlı bir məsələdir. Millətini yaxşı tanımayan, milli ruhdan uzaq bəzilərinə qəribə gəlir ki, 

niyə bu insanlar – Еlçibəyçilər məzar başına toplaşıb, yaxud hər hansı bir tədbir kеçirib 

“Еl-çi-bəy!” hayqırırlar? Bеlələri nə bilsin ki,  bu hayqırtı Türk milli varlığının bağrından 

qopub gələn, min, hətta on min illər boyu öz varlığını qoruyan bir inancın günümüzdəki 

yaşantısıdır. Qədim Türk adətinə uyğun olaraq, məzarı ziyarətlə və Еlçibəy adını 

hayqırmaqla insanlar ölümsüz Еlçibəy ruhundan yardım – güc, еnеrji istəyir! 

 Aydınlıq üçün tarixdən bir örnəyə göz yеtirək. Türküstanda İslamı yaymış görkəmli 

Ərəb sərkərdəsi, dövrünün böyük passionar şəxsiyyətlərindən olan Qutеybə çox kеçmir 

ki, xəlifənin siyasəti ilə razılaşmır və 714-də Fərqanədə üsyan qaldırır. Döyüşdə öldürülən 

Qutеybədən Ərəblər üz döndərirlər. Təbərinin yazdığına görə, bu vaxt xorasanlı bir Türk 

hayqıraraq dеyir: - Еy Ərəb camaatı! Artıq Qutеybəni öldürdünüz. And olsun Allaha ki, 

əgər o, bizdən biri olsaydı və aramızda ölsəydi, biz Qutеybədən üz döndərməz, əksinə, 

cəsədini tabuta qoyub qoruyar, savaşlarımızda zəfər qazanmaq üçün ondan yardım 

istərdik!  

 Günümüzdə müəyyən fərqlilik olsa da, mahiyyət еynidir: dünyasını dəyişmiş lidеrin 

ruhundan yardım – güc, еnеrji istəmək! 

 İkinci yolün yaranması hamının yox, ayrı-ayrı fərdlərin əməyinə bağlıdır. Bu yol 

BÖYÜK BƏYin əsərlərinin, məqalələrinin, məruzələrinin, müsahibələrinin, dеyimlərinin, 

onunla bağlı xatirələrin və b. bir küll halında toplanaraq nəşr еdilməsi və xalqın istifadəsinə 

vеrilməsi üzərində qurulmuşdur. BUNLARIN HAMISI ЕLÇIBƏY İRSİDİR və Еlçibəy irsi, 

bir tərəfdən, Еlçibəy idеyalarını yaymaqda, başqa tərəfdən isə, Еlçibəy yolunun 

yolçularına dayaq durmaqda, onlara güc, mənəvi еnеrji vеrməkdə çox mühüm bir 

qaynaqdır. Ona görə də, Еlçibəy irsinə aid bir cümlə, bir söz bеlə itməməli, gözdən 

qaçmamalı, əksinə, mütləq toplanıb ortaya qoyulmalıdır. 

 Еlçibəy irsinin xalqın malı еdilməsi uğrunda bir nеçə nəfər ardıcıl çalışmaqdadır ki, 

əsl Еlçibəy müridi olan alim və jurnalist, Еlçibəyin ömür yolundan danışan kitabların 

müəllifi Ədalət Tahirzadə onların içində ayrıca göstərilməlidir. İndiyədək Еlçibəy irsinə aid 

bir sıra sanballı əsərlərin hazırlanıb nəşr еdilməsi də Ədalət bəyin gərgin və təmənnasız 

əməyi sayəsində mümkün olmuşdur. 
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 Son dövrdə hörmətli Mircəlal Yusifli də Еlçibəy irsinin toplanıb nəşr еdilməsində 

ardıcıl fəaliyyət göstərməkdə və öz dəyərli çalışmaları ilə fərqlənməkdədir. 

 Ədalət bəylə Mircəlal bəyin birgə tərtib еtdiyi “Еlçi düşüncələri” adlı bu əsər Еlçibəy 

irsinin xalqın malı еdilməsində yеni addımdır. Еlçibəyin müxtəlif zamanlarda yazdığı və 

söylədiyi fikirləri yüksək pеşəkarlıqla toplanıb ayrı-ayrı sahələr və mövzular üzrə 

sistеmləşdirən tərtibçilər uğurlu bir əsər yaratmağı bacarıblar. Qеyd еdək ki, indiyədək 

Еlçibəy irsini bu üslubda populyarlaşdıran  hеç bir kitab nəşr еdilməyib və inanırıq ki, bu 

uğurlu örnək sonrakı daha mükəmməl nəşrlərin başlanğıcı olacaqdır. 

 Əlbəttə, hər bir əsərdə olduğu kimi, burada da qüsur və çatışmazlıqlar axtarıb 

tapmaq olar, ancaq əsas məsələ bundadır ki, “Еlçi düşüncələri” Еlçibəy irsinin öyrədici və 

yolgöstərici kеyfiyyətini dəqiqliklə əks еtdirməkdə, çoxumuzun tеz-tеz üz tutacağı dəyərli 

bir stolüstü kitab səciyyəsi daşımaqdadır. 

11 iyun 2002.  

 

 Bax: “Elçi düşüncələri” (Əbülfəz Elçibəyin deyimlərindən seçmələr). Tərtibçilər: 

Ədalət Tahirzadə, Mircəlal Yusifli. “Yeni Müsavat” qəzetinin nəşri. Bakı: 2002, səh.5 – 8   
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Savalanı ziyarət milli dəyərlərimizdən biridir 

 Bu gün millət Savalanı ziyarət edəcək...  

 Son mənzilə yola saldığı Əbülfəz Elçibəyin məzarını Savalanın zirvəsi qəbul edəcək...  

 Üç il əvvəl bir-birinə qovuşan bu iki müqəddəsliyi bu gün millət yad edəcək.  

 Savalanın nəinki zirvəsinə, ətəyinə də səfər edən güneylilərlə bərabər, böyük Elçibəyin məzarı 

başında “hazıram” vəziyyətində duran quzeylilər də Savalanı anacaq. Anım – ziyarət bütün gün ərzində 

davam edəcək... 

 Bu günün xüsusi özəlliyi, özünəməxsusluğu, milli dəyəri və rəmzi mənası var... Savalanı ziyarət günü 

– 22 avqust Savalanın özü boyda məna daşıyır. O mənanı açmaq, dəyərləndirmək, onun müqəddəsliyini 

əsrlər uzunu qorumaq şərəfi böyük millətimizin üzərinə düşür. Savalanı ziyarət gününün rəmzindən tutmuş 

onun mahiyyətinə qədər olan dərinliklər barədə BAB Mərkəzi Şurasının sədri Arif Rəhimoğlu ilə 

söhbətləşdik:  

 

 – Savalanı ziyarət günü BAB-ın Mərkəzi Şurasının toplantısında qəbul edilmiş qərara 

əsasən qeyd edilir. Bu qərarın verilməsinə səbəb böyük öndərimiz, yolbayımız Elçibəyin 

Savalanı Bütöv Azərbaycanın simvolu elan etməsindən başlanır. Amma simvol kimi 

Savalanı ziyarət gününü Bəy özü müəyyənləşdirməmişdi. Savalanı ziyarət günü milli 

dəyərlərimizdən biridir. İstənilən millətin milli varlığında onun rəmz və simvollarının 

böyük əhəmiyyəti olur. Bu simvollar ya min illərlə xalqın varlığında yaşayan tarixdən 

süzülüb gələn, ya da millətin istəyi ilə yenicə yaranmış simvollardır. 31 Dekabr böyük 

həmrəylik simvoludur. Tarixi çox yeni olsa da, 45 milyonluq Dünya azərbaycanlılarının bir 

araya gəlməsində mühüm rolu olan bir simvoldur. Savalan dağı da Azərbaycan türkünün 

tarixən müqəddəs bildiyi, daim ziyarət etdiyi, peyğəmbərlər, tanrılar məskəni saydığı 

müqəddəs ocaqdır. Bu, öncədən var olan sistemdir. Əbülfəz Elçibəy də öncədən mövcud 

olan və Türk xalqları içərisində çox geniş yayılmış dağ kultundan istifadə etməklə Savalanı 

Bütöv Azərbaycanın simvoluna çevirdi. İstiqlalçılar, bütövçülər mütləq Savalana üz 

tutmalıdırlar. Təsadüfi deyil ki, BAB-ın gerbi məhz Savalan dağının əksidir. Bu da 

təşkilatımızın Savalandan qaynaqlandığını göstərməkdədir. Savalanı ziyarət günü heç də 

texniki məna daşımaz, yəni “mütləq ora getməlisən” anlamına gəlməz. Bəzən Savalanı 

ziyarəti Bəzz qalasına yürüşlə müqayisə edirlər. Fikrimcə, müqayisə yanlışdır. Çünki Bəzz 

o qədər uca deyil, amma Savalan 5000 metrlik yüksəkliyi olan dağdır. Heç də hər kəs 

Savalanın zirvəsinə qalxa bilməz. Bunu yalnız dağçılar (alpinistlər) edər. Savalana yalnız 

uyun, iyul, avqust aylarında getmək mümkündür. Savalanı ziyarət üçün onun ətəyində 
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durmaqla da, həmin gün onu öz evində anmaqla da mümkündür. Əminik ki, Savalanı 

ziyarət tezliklə 45 milyonluq Azərbaycan Türkünün ümummilli dəyəri halına gələcək.  

 – Savalanı ziyarət gününün özəlliyi nədədir?  

 – Milli dəyər olması həm də Savalanın özəlliyidir. Savalanı ziyarət Azərbaycanın 

bütövlüyünü simvollaşdıran məsələdir. Simvollar müəyyən məfkurənin, irəli sürülmüş 

ideyanın şərti işarələrlə qısa və yığcam ifadəsidir. Bozqurd işarəsini Əbülfəz Elçibəy 

ortaya çıxardı və onun təklifi ilə Türkiyədə qəbul edildi. Savalanın əksi geniş yayılmayıb. 

Ən geniş yayılmış əksi Savalanın zirvəsindəki gölün şəklidir. Dağ şəklində Savalanın 

görüntüsünü əldə edib geniş yayılmasını təmin etmək lazımdır.  

 Savalan yaylaq kimi dəyərlidir, müalicəvi əhəmiyyəti olan suları, strateji özəllikləri 

var. Amma onun dəyəri məhz Bütöv Azərbaycanın rəmzi olmasındadır.  

 – Savalanı ziyarət gününü bir neçə ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz?  

 – Nə qədər Azərbaycan Türkləri var, Savalan olacaq, ziyarət həyata keçiriləcək. Bir 

millətin formalaşması, tarix səhnəsinə çıxması qısa zamanın işi deyil. Biz bu prosesi, 

Avropanın 3 – 4 əsrdə həyata keçirdiyi prosesi 150 il əvvəl başlamışıq və artıq 

yekunlaşdırmaqdayıq. 100 illik yolu 10 ilə gedirik. Millət kimi formalaşacağıq və bu hədəfə 

çatmaqda bizə kömək edəcək ən böyük milli dəyərimiz Savalanı ziyarət olacaq!  

 – Elçibəysiz üç ili necə dəyərləndirirsiniz?  

 – Çox ağır. Bu üç ildə siyasi münasibətlər yenidən formalaşmağa başladı. Hətta 

özümüzü tapa bilmədik. Şükürlər olsun ki, hər şey yenidən öz əvvəlki axarına düşür. 

Gələcəyə ümidlə baxırıq. Millət öz istəyinə mütləq nail olacaq.  

 

Bax: Milliyət. Xüsusi buraxılış. 22 avqust 2003-cü il, səh.6 

   

      

  

 

 

 

 

 



63 

 

“Siyasi xadimlərimizin əksəriyyətində Elçibəy səmimiyyəti çatışmır” 

Əbülfəz Elçibəyin ölümündən 3 il ötdü 

 

 Dünən onun anıt günüydü. Üçüncü ildir ki, avqustun 22-si onun başına toplaşırıq. Lap 

sağlığında olduğu kimi. Amma nə yazıq ki, bu birliyi yalnız onu fiziki baxımdan itirdiyimiz gün 

nümayiş etdirə bildik. Bir də səhərisi, yəni avqustun 23-ü. Hamılıqla onunla vidalaşmaya getdik və... 

Bir il yetərli oldu ki, onu ziyarətə ayrı-ayrılıqda gedək. Sədrlik etdiyi partiyanı da parçaladıq. Bəs, 

Əbülfəz Elçibəy nədə yaşayır? Onun əsl qiymətini verə bilmişikmi? Bu gün başları siyasi təbliğata 

qarışan Elçibəy yetirmələri  görəsən, o, sağ olsaydı, kimi təbliğ edərdilər? Bütün baş verənlərə təbii 

proses kimi yanaşan Əbülfəz bəy bu gün siyasi arenada cərəyan edənlərə də eyni münasibət 

bəsləyərdimi? “Yolayrıcı”nda Əbülfəz bəydən danışmaq qərarına gəldik. Onun şəxsiyyətinə, həyat 

yoluna baxış etməyə çalışdiq. Müsahiblərimiz isə özünü Elçibəy yolunun davamçıları hesab edənlər 

– vaxtılə onun sədrlik etdiyi partiyanın indi bölünən qanadlarından birinin, “klassiklər” AXCP-si 

sədrinin strateji məsələlər üzrə müavini Aydın Mədətoğlu, Elçibəyin keçmiş mətbuat katibi Ədalət 

Tahirzadə və Bütöv Azərbaycan Birliyi sədrinin ideoloji işlər üzrə müavini Arif Rəhimoğludur. 

 

 – Yəqin razılaşarsınız ki, Əbülfəz Elçibəy  haqqında danışarkən ilk növbədə 

onun kimliyini müəyyənləşdirmək lazımdır. Sizcə, Əbülfəz Elçibəy kimdir? 

 Aydın Mədətoğlu: Əbülfəz Elçibəyin kimliyi haqqında qısaca danışmaq mümkün 

deyil. Onun yaşadığı həyatı, varlığını, mənliyini, qürurunu, cəsarətini ümumiləşdirib bir 

sözlə desək, Əbülfəz Elçibəy Türk dünyasının XX əsrdə yetişdirdiyi vüqarlı Türk 

dünyasıdır. Bu şəxsiyyətdə Türk dünyasının tarixi, mənəviyyatı, əxlaqı, mədəniyyəti, 

siyasəti, ideologiyası birləşir. Bir az xırdalasaq, Elçibəy Azərbaycan xalqı üçün böyük bir 

ideoloqdur, Elçibəy sözün həqiqi mənasında Türk dünyasının fəlsəfi sistemini  

ümumiləşdirən bir filosofdur, Elçibəy Azərbaycan tarixinin yeni metodologiyasını xalqa 

bəxş edən böyük tarixçidir, Elçibəy Azərbaycan Türklərinin mənəviyyat simvoludur, 

Elçibəy böyük alimdir, ideoloqdur, həm də özünün yaratdığı sistemli bir dövlət xadimidir 

və bir  sözlə, Elçibəy mənim üçün Bütöv Azərbaycandır. Bu söhbətdə iştirak edənlər onun 

yolunun davamçılarıdır. Biz bu yola bütün həyatımızı sərf etməyə hazırıq və bu yolla 

gedirik. Nə qədər gedəcəyik, onu bir Allah bilir. 

 Ədalət Tahirzadə: Mən bu suala “Prezident Elçibəy” kitabımın ön sözündə 

toxunmuşam. Əbülfəz bəy həddən artıq müqəddəsləşmiş bir şəxsiyyətdir. O bunu 

siyasətçi, alim, siravi vətəndaş olaraq insan kimi bütün  fəaliyyətində təsdiq edib. Bu 
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baxımdan o, ulu babası olan Şeyx Sədrəddinlə eyniləşir. Elçibəyə tarixi baxımdan 

yanaşanda o, Nadir şahdır. Nadır şah Azərbaycan dövləti üçün çox işlər görüb, bu 

baxımdan, Elçibəyin də ünvanına deyiləcək sözlər çoxdur. Əbülfəz Elçibəy Nadir şah 

taxtında əyləşən Şeyx Sədrəddindir. 

 Arif Rəhimoğlu: Elçibəy haqqında çox danışmaq mümkündür və bu şəxsiyyətə 

müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Elçibəy mənim üçün birinci növbədə müəllimimdir, ikinci 

dostumdur, üçüncü də liderimdir, ideoloqumdur, prezidentimdir, böyük bir təşkilatın 

rəhbəridir. Ən əsası da Elçibəy Bəydir. Bütün insanlara bəy deyə müraciət edəndə əvvəl 

onun adını çəkirlər, amma ad çəkilmədən Bəy deyilirsə, hər kəs başa düşür ki, söhbət  

Elçibəydən gedir. 

 – Əbülfəz Elçibəyin həyat yolu, siyasi fəaliyyətindən söz açanda bu mövzuya 

dünən və bu gün prizmasından yanaşmaq  mümkündürmü? 

 A. Rəhimoğlu: Mən Elçibəyi gördüyüm gündən bu günədək o, mübarizədədir. Ömrü 

boyu bizə bu mübarizədə qalib gələcəyimizə dair fikir aşılayıb. Aydın bəy Elçibəyi özünün 

körpəliyindən tanıyır, mən isə onu 1972-ci ildən tanıyıram. Bu illər ərzində həmişə Bəyi bir 

cür gördüm, kişinin sözündə bütövlük olmalıdır. Əvvəldən deyirdi ki, Azərbaycanın 

azadlığı, bütövlüyü uğrunda mübarizə aparıb qalib gələcəyik, belə də oldu. Bəyin dünəni, 

bu günü yox idi. Onun sabaha yönələn böyük arzuları və bu arzuları gercəkləşdirmək üçün 

böyük mübarizə yolu var. Həmin mübarizə tarixin ən dərin qaynaqlarından gələrək, 

sabaha yönələn arasıkəsilməz bir yoldur. Bunu dünənə, bu günə bölmək olmaz. Elçibəy 

daim var. 

 A. Mədətoğlu: Hər bir insanın dünəni, bu günü və sabahı olub. Sadəcə, insanlara 

zaman baxımından dünəni necə olub, bu günü necədir və sabahı necə olacaq sferasından 

yanaşmaq lazımdır.  Elçibəy də şəxsiyyətdir, onun da bütün insanlar kimi uşaqlıq, gənclik 

və müdriklik dövrü olub. Əbülfəz bəy bu təbii mərhələləri çox sürətlə və çoxlarından fərqli 

keçib. Onun varlığında bütöv Azərbaycan amalı olub və Elçibəy bu anlamı ətrafında 

olanlara aşılamağı bacarıb. Əbülfəz bəyin timsalında Azərbaycan xalqının  dərdi vardı. O, 

bu parçalanmış millətin bütövlüyünü bütün varlığıyla arzulayırdı. Mənim Elçibəylə sıx 

ünsiyyətim 1964-cü ildən başladı. O zaman artıq Əbülfəz bəyin ətrafında Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə qatılmağa hazır olanlar vardı. Əbülfəz bəyin dünəni 
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mübarizələrlə zəngin olub və demək olmaz ki, bu gün Bəy tərəfindən başlanan mübarizə 

tam başa çatıb. Xeyr, bu baxımdan Elçibəyin dünəni də var, bu günü də, sabahı da olacaq. 

 Ə.Tahirzadə: Tələbə, universitet müəllimi olan Elçibəy bir kompleksdir, Azərbaycan 

Xalq Hərəkatının lideri ikinci bir kompleksdir, hakimiyyət rəhbəri, sonradansa müxalifət 

lideri olan Elçibəy tamam başqa bir şıxsiyyətdir. İndiyədək nə var, bunlardan fərqli, bütöv 

vətən yaratmaq üçün sistem qoyub getmək sabah üçün atılan addımdır. Məmməd Əmin 

Rəsulzadə bayrağı ucaltdı, amma o bayrağın daim dalğalandığını görə bilmədi. Aradan 

70 il ötəndən sonra  bayraq yenidən qalxdı. Deməli, bu gün Rəsulzadə yaşayır. Məmməd 

Əmin Rəsulzadənin sabahı bu gündür. Azərbaycan müxalifəti varsa, Rəsulzadə, 

Elçibəyçilik ideologiyasını yaşadanlar varsa, onlar Əbülfəz bəyin bu günüdür. Elçibəyin 

sabahı  bizsiz olacaq. Bizim nəvələrimiz Bütöv Azərbaycan quracaqlar və onun ideyalarını 

gerçəkləşdirəcəklər. O zaman Elçibəy reallaşan ideyalarda yaşayacaq. 

 – Əbülfəz bəy haqqında çox təzadlı fikirlər söylənilir. Onu ideallaşdıranlar da 

var, haqqında böhtanlar danışanlar da və onu sadəcə, sevənlər də. Elçibəyin 

ünvanına deyilənlər nə qədər ədalətli və obyektivdir? 

 Ə.Tahirzadə: Elçibəy haqqında hərə bir cür danışır. Əbülfəz bəy bir dağdır. Dağın 

qayalıqları da var, gözəl gül-çiçəklı dərələri də var, meşəliyi də. Dağ haqqında söz demək 

üçün ona hardan durub baxmaq vacibdir. Eləsi var oturur keçəl qayalığın yanında və dağ 

haqqında fikir söyləyir. Nizami Süleymanov Elçibəyə qartal kimi ucalıqdan baxa bilməz. 

Onu arzu etmək iqtidarında da deyil. Nemət Pənahov da həmçinin, Zərdüşt Əlizadə də 

həmçinin. Mən deyə bilmərəm ki, Elçibəyi tam dərk eləmişəm. Onu dərk eləmək olduqca 

çətindir. Düşmənlər ona yanaşanda eyiblər tapırlar, dostlar münasibət bildirəndə 

Elçibəydə ucalığı görürlər. Tam qərəzsiz insanlar da onun timsalında gözəl bir insanı kəşf 

edirlər. Nizami Süleymanov Elçibəyin ünvanına Azərbaycan əxlaqına yaraşmayan sözlər 

işlədib. Əbülfəz bəyin müharibədə şəhid olan atasını erməni adlandırıb. Kimlərəsə xoş 

gəlsin deyə Bəyin əleyhinə təbliğat aparıb. Amma Elçibəy özü haqqında böhtanlar 

danışan adama yanında əyləşməyə icazə verib. Şəxsən mən bunu dərk edə bilmirəm. 

Ona  görə də, Elçibəy böyük insandır. Hakimiyyət Elçibəy üçün qolumdakı saatdan da 

dəyərsiz bir şey idi.  Biz Elçibəydə çox məsələləri başa düşə bilmirik. Bu, onun sufiliyindən 

irəli gəlir. Bu, bizim materializmimizdən, onun isə idealist olmasından yaranır. Biz onu dərk 

etməyəndə deyirik ki, onda çatışmazlıqlar, qəribəliklər var. Biz Məcnunu qınayırıq. Leyli 
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səhrada onu qovuşmağa çağırır, deyir ki, həyatımızı bir sevgiyə həsr eləmişik, indi bizə 

mane olan yoxdur.  Məcnun isə onu rədd edir və deyir ki, biz çoxdan qovuşmuşuq. 

Məcnunu sıravi oxucu başa düşə bilməz. Onu başa düşmək üçün Füzuli olmaq lazımdır. 

Çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqı 1992-93-cü illərdə Elçibəyi başa düşə bilmədi.  

 A. Mədətoğlu: Elçibəyin fəlsəfəsində belə bir fikir vardı: Tanrı böyükləri ona görə 

yaradıb ki, kiçiklərə rəhm etməyi bacarsın. Əbülfəz bəy öz böyüklüyünü özü dərk edirdi. 

Ona görə də, cəmiyyətə, insanlara həddən artıq həssas yanaşırdı. 

 Ədalət bəy Nizami Süleymanovun adını çəkdi. Hətta mən bilirdim ki, Nizami 

Süleymanov kimdir. O bilərəkdən Elçibəyin ünvanına böhtanlar yağdırırdı. Elçibəy 

haqqında deyilən fikirləri qruplaşdırsaq, üç qruplaşma yaranar. Bilərəkdən Əbülfəz bəyə 

çamur atanlar, məsələn, Nizami Süleymanov kimi adamlar bir-birilərini tez tapıb Bəyə 

hücuma kecirdilər. Elçibəy onların kimliyini bilirdi və ona görə də, onlara əhəmiyyət 

vermirdi. Bəzi insanlar şayiələrə uyub, Elçibəyi tanımadan onun haqqında fikirlər 

söyləyirdilər. Bir də Əbülfəz bəyi sözün həqiqi mənasında tanıyan insanlar var. Ədalət bəy 

Elçibəyi daga bənzətməklə gözəl bir misal çəkdi. Doğrudan da, dağa uzaqdan baxanda 

çılpaq bir təsəvvür yaranır. Amma ona yaxınlaşdıqca əzəmətinin şahidi olursan. Bu 

mənada Elçibəyə yaxınlaşdıqca, onun aləminə bələd olduqca, onu zərrə-zərrə dərk 

edirsən. Elçibəylə yaşamayan insanları, onu tanımayanları onun haqqında dediklərinə 

görə qınamıram. Əbülfəz bəy fəxrlə deyirdi ki, mən milliyyətçi-demokratam. Bu adları öz 

üzərinə götürmək böyük məsuliyyət tələb edir. Ədalət bəy sufi anlayışına toxundu. Çoxları 

deyirdi ki, buna bax, Elçibəy siyasi xadimdir, amma Yunis İmrədən yazır. Yunis İmrədən 

yazmaq üçün onu dərk eləmək lazımdır. Tarixi bu qədər bilən Əbülfəz Elçibəy bütün 

mövcud tarixi şəxsiyyətlərdən 4-nü cəmiyyətə təbliğ edirdi – Məhəmməd peyğəmbəri, 

Fərabini, Atatürkü və Məmməd Əmin Rəsulzadəni. O, Azərbaycan xalqına yol göstərirdi 

ki, bu çəxsiyyətləri öyrənin. Bu gün bir milyard “Allahumməsəlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmməd” deyir. İnsanları bu sözü deməyə məcbur edən peyğəmbəri öyrənməyən 

adamın Elçibəy haqqında söz deməyə haqqı çatmır. Əbülfəz bəyə xırda adamların ona 

çamur atması çox adı görünürdü və demək olar ki, özü haqqında deyilənlərə əhəmiyyət 

vermirdi. Biz etirazımızı  bildirəndə isə bildirirdi ki, “fikir verməyin, deyir, qoy desin də. Xalq 

məni çiynində gətirəndə, prezident eləyəndə bir söz demirdiz, indi nə olub, haqqımda 

deyilənlərə qarşı çıxırsınız”. Elçibəydə vətəndaşa, öz millətinə bir sevgi var idi. Əbülfəz 



67 

 

bəy tarix boyu öz millətindən heç kimi özünə düşmən hesab etməyib. Onun bir qəribə fikri 

vardı. Deyirdi ki,  bu, millətdir, onun axmağı da var, şikəsti də. Cismani şikəsti varsa, əqli 

şikəstləri də var. Biz əqli şikəst olanları sevməyi bacarmalıyıq. Elçibəy bütövlükdə miləti 

sevirdi. Onun əleyhinə çıxanları da, söyənləri də. Bu anlamda Əbülfəz Elçibəy bütövləşmiş 

Ədalət bəyin dediyi kimi, Savalan dağına bənzəyir. Tanrı onu cismən də, ruhən də gözəl 

yaradıb. 

 A. Rəhimoğlu:  Elçibəyə hücumların kəskin dövrü idi. Mən “Tanıtım” qəzetində 

uşaqlara dedim ki, bir şəkil hazırlayın. Şəkildə Elçibəy dənizin ortasında təsvir olunurdu, 

ətrafdansa ona dalğalar dəyirdi. Dalğaların üzərində “böhtan”, “şantaj” və sair bu kimi 

sözlər yazılmışdı. Bəy şəkli görəndə dedi ki, “məni nə şişirdirsən”. Dedim, ay Bəy, 

ünvanına bu qədər böhtan atılır, cavab vermək lazımdır. O da dedi ki, kamil insanın 

düşməni olar. Əgər qarşıdakı insan da kamildirsə, düşmən olması mümkün deyil. Əgər  

cahildirsə, kamil insan onu özünə düşmən saymaz. Cahillər mənə söz deyirlərsə, mən 

onları özümə düşmən saya bilmərəm. O, insanın maddı, mənəvi varlığını o qədər 

mükəmməl dərk eləmişdi ki, bütöv bir dünyası var idi.  Və insanlara bu dünyanın gözüylə 

baxırdı. Bəy heç bir zaman xırdalıqlara getməzdi. Bütün ömrü boyu birləşdirici olmağa 

çalışırdı. Yanında hər cür insana yer vermişdi. Alimə də, savadsıza da, qəhrəmana da, 

qorxağa da. Onların hər biri seçim etmək imkanı qazanırdı, özünü axtarırdı. 

 – Siz Əbülfəz bəyin birləşdirici keyfiyyətə malik olmasından danışdınız. Bu gün 

onun yaratdığı partiya parçalanıb. İctimai rəydə belə bir fikir var ki, Elçibəy qurduğu 

siyasi təşkilatın ondan sonra fəaliyyət göstərməsi üçün siyasi lider yetişdirmədi. Bu 

fikirlə razılaşırsınızmı? 

 Ə. Tahirzadə:  Mən bu sözü rəhmətlik Bəyə də demişəm, İsa Qəmbərə də. O vaxt 

Mirmahmud bəy də, Fazil Qəzənfəroğlu da Elçibəyin yanında idi. Dedim ki, Bəy, Heydər 

Əliyev sizdən ağıllıdır. O, əsəbiləşdi, soruşdu niyə?. Dedim ki, sizi vuruşdura bilir və siz 

də vuruşmaya bilmirsiniz.  İsa Qəmbər mənim bu sözümə cavab olaraq dedi ki, bəli, 

Heydər Əliyev bizi vuruşdura bilir, amma bizim vuruşmamaq imkanımız yoxdur. Elçibəy 

həmişə kommunist ideologiyasıyla vuruşub, 1988-ci ildən başlayan azadlıq hərəkatı 

Azərbaycana müstəqillik qazandırdı. Bunun  ideoloqu Məmməd  Əmin Rəsulzadə, 

                                            
  Qəzetdə bəzən Ə.Tahirzadə yerinə Ə.Tahiroğlu yazılmışdır. Biz Ə.Tahirzadə yazılışını olduğu kimi 
verməyi daha doğru saydıq – A.R. 
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gerçəkləşdirənsə, həmin hərəkatın liderləriydi. İsa bəyin etirafı çox güclü etirafdır, çünki  

Elçibəyin yaratdığı partiyanı dağıtmaq istəyən qüvvələr var. 

 – Ədalət bəy, siz dediklərinizin qarşılığında həmişə bir arqument qaldırılır ki, 

dağıtmaq mümkün olmayan qüvvəni heç kim dağıda bilməz. Hansısa təşkilatda 

qeyri-səmimi münasibət mövcuddursa, onun dağılması çox asandır. 

 A. Rəhimoğlu:  Xalq Cəbhəsi Azərbaycan tarixində öz missiyasını çox uğurla yerinə 

yetirib. Azərbaycan müstəqil dövlət oldu. Bundan sonra daxildə hakimiyyət mərhələsi 

yaşandı. Bu etapda siyasi mədəniyyət, siyasi şüur formalaşmalıydı. Xalq Cəbhəsi bir 

hərəkat idi və ondan bir neçə siyasi təşkilat yarandı. Əgər ölkədə bir siyasi qüvvə 

hökmranlıq etsəydi, bu artıq demokratiya olmazdı. Bəyin sağlığında çoxlu partiyalar 

yarandı. Və bu təşkilatlardan birinə Əbülfəz bəy özü sədrlik etdi. Hələ onun sağlığında 

partiyanın daxilində qruplaşmalar var idi. Elçibəyin sağlığında bu qruplaşmaların baş 

qaldıra bilməməsi onun keyfiyyətindən irəli gəlirdi. Bəyin fiziki yoxluğundan sonra o 

qruplaşmaları bir mərkəzdən idarə etmək çətin oldu. Qrup mənafeləri toxunurdu, hətta 

partiyaya rəhbərlik uğrunda açıq-aşkar mübarizə gedirdi. Bu mübarizə istənilən təşkilatda 

müşahidə oluna bilər. Əvvəl proses tam normal şəkildə cərəyan edirdi, amma  kənardan 

qızışdırmalar partiyanın parçalanmasına səbəb oldu. Bu şəraitin özündə belə Bəyin dediyi 

bir gerçəklik var: millət qazanır. Elçibıy həmişə deyərdi ki, təşkilatın mənafeyi vacibdir, 

yoxsa millətin mənafeyi? Millətin mənafeyi daha çox siyasi kadrın olmasını tələb edir. Biz 

Sovet təfəkkürüylə yanaşaraq deyirik ki, ortada vahid namizəd olmalıdır. Bir namizəd 

varsa, bu millət nəyi seçəcək? Millətə seçmək mədəniyyətini aşılamaq istəmirik. Qoy hər 

kəs hansı qüvvəni istəyirsə, onu da seçsin. İndiki hakimiyyətin yetişdirdiyi siyasi kadrlara 

da fikir verin, Elçibəy məktəbinin yetirmələrinə də. Hansı cəbhədə siyasi kadrların sayı 

çoxdur? Bir dəfə Elçibəylə əleyhinə çıxanlar barədə söhbət etdim. Dedim ki, Bəy, filankəs, 

sizin əleyhinizə gedir, bir söz deyin. Cavab verdi ki, əsas odur millətin əleyhinə çıxmasın. 

Elçibəy üçün önəmli olan millət idi. Bəli, indi deyənlər var ki,  Əbülfəz bəyin yaratdığı 

partiya parçalandı, dağıldı. Nə olardı, özündən sonra yerinə bir nəfər qoyardı. Bəy buna 

gedə bilməzdi. 

 A. Mədətoğlu: Söylənilən fikirlərlə tamamilə razıyam. Azərbaycan cəmiyyətində 

uzun illər milli ideologiyaya söykənən siyasət olmayıb. Bu millət meydanda siyasiləşdi, 

siyasətçilər də orda yetişdi. Bəy öz ətrafında olan bütün kadrları şəxsən tanıyırdı. Onun 
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elminə, təfəkkürünə, mədəniyyətinə bələd idi. Elçibəy bilirdi ki, bu insanların daxilində nə 

qədər təkəbbür var. Onlar bütövlükdə millətin əxlaqını, mədəniyyətini anlamadan siyasi 

meydana atılıblar. Bu, faktdır, bunlari inkar edə bilmərik.  Cəmiyyət bizdən Elçibəy tələb 

edir. Elçibəy tələb edən cəmiyyətin siyasi xadimi gərək dizini qatlaya, zamanın təpkiləri 

altından çıxa. Əbülfız bəy zamanın təpkilərindən çıxıb gələn bir lider idi. Bu insanlar  həmin 

çətinlikləri görməyiblər. Təəssüf ki, bu gün hamı siyasətlə məşğul olur. Siyasi partiyaların 

nizamnaməsinə baxanda məlum olur ki, fərqli nəsə yoxdur. Biz hələ siyasi prosesin 

müəyyən mərhələsini adlayırıq. Elçibəy özündən sonra siyasi varis qoya bilməzdi. Onda 

Elçibəy olmazdı. Əbülfəz bəy siyasi kadrlara qiyməti xalqın ixtiyarına buraxdı. Xalqa seçim 

hüququ verəndə o, üzdə olan siyasətçiləri tərəziyə qoymağı bacarır. 

 A. Rəhimoğlu: 1970-ci illərdə Azərbaycanın azadlığı naminə yaranan təşkilatda iki 

qanad xüsusilə fərqlənirdi:  Azərbaycançı və Turançı. Amma bu qanadların ikisinin də 

başında Əbülfəz Elçibəy dururdu.  Bəy hətta o dövrdə də mübarizəyə qatılanlara seçim 

etmək imkanı yaradırdı. 

 Ə. Tahirzadə:  Bəyin sağlığında da partiyanın daxilində qruplaşmalar arasında gizli-

aşkar mübarizə gedirdi. Tutaq ki, o qruplardan birinin nümayəndəsi Elçibəyə deyəndə ki, 

axı biz daha çox sizin yolunuzu davam etdiririk, niyə bizi müdafiə etmirsiniz? O deyirdi ki, 

get öz gücünü mənim köməyim olmadan sübut elə. 

 A. Rəhimoğlu: O arada mən də onunla bu mövzuda söhbət etmişdim. Əbülfəz bəyə 

dedim ki, partiya daxilində qruplaşmalar yaranır, bunun qarşısını almaq lazımdir. Mənə 

dedi ki, get bir qruplaşma da sən yarat... 

 A. Mədətoğlu: Şəxsiyyət özü  formalaşanda daha güclü olur.  Onu zorla, sürüyə-

sürüyə yaratmaq olmaz. Həyatda təbii olan nə varsa gözəldir. Elçibəy təbiiliyə qiymət 

verən bir şəxsiyyət idi. 

 – Əbülfəz Elçibəy haqqında saatlarla danışmaq olar, bununla belə onun gərgin 

həyatının yalnız az bir hissəsinə qiymət vermək mümkündür. Bilirsiz ki, bu gün 

Azərbaycanda seçki kampaniyasının həyəcanı yaşanır. Sizcə, müxalifət cəbhəsini 

təmsil edən qüvvələrin siyasi fəaliyyətində Əbülfəz  Elçibəyin yeri məhz harda, nədə 

görünür? 

 Ə. Tahirzadə: Bu yaxınlarda qəzetlərin birində siyasi partiyalardan birinin rəhbərinin 

etirafını oxudum. O deyir ki, Elçibəy bizi öz səviyyəsinə qaldırmışdı  və biz də özümüzü 
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Elçibəy səviyyəli bir lider sayırdıq. Elə bilirdik ki, biz də liderik. Elçibəy olmayanda biz öz 

səviyyəmizə düşdük və gördük ki, çox xırda adamıq. Doğrudan da, Əbülfəz bəy 

siyasətçiləri öz səviyəsinə qaldırırdı, o adamlar da ayaqlarının altına baxmırdılar, 

çiyinlərindən yuxarını görürdülər və görürdülər ki, başları Elçibəylə eyni səviyyədədir. 

Əbülfəz bəy onlara o böyüklüyü aşılayırdı. İndiki müxalifəti təmsil edən partiya liderləri 

istisnasız olaraq öz yanlarında ağıllı adamlar saxlamırlar. Çalışırlar ki, yanlarındakı 

insanlar heç olmasa bir barmaq onlardan aşağı səviyyədə olsun. Mən düşünürəm ki, 

müxalifət cəbhəsində Elçıbəyin ideyalarını İsa Qəmbər gerçəkləşdirə bilər. Amma çox 

təəssüf ki, Müsavat Partiyasının başqanı Elçibəy kimi öz ətrafına ziyalıları, siyasiləri cəlb 

eləyə bilmir. Bu, müxalifəti təmsil edən digər liderlərə də aiddir. Bizim siyasi 

xadimlərimizin əksəriyyətində Elçibəy səmimiyyəti çatışmır. Buna görə də, onlara nə 

siyasətçilər, nə də xalq inanır. Mən əminəm ki, Elçibəy sağ olsaydı, ölkədə cərəyan edən 

siyasi hadisələrin axarı tamamilə fərqli istiqamətdə gedərdi. 

 A. Mədətoğlu: Bu gün Elçibəy olmaq iddiasıyla yaşayanlar ən azı onun çəkdiklərini 

çəkməlidirlər. Onların heç biri nə Əbülfəz bəyin çəkdiyini çəkib, nə yaşadığını yaşayıb, nə 

də bildiyini bilir. Ona görə də, biz cəmiyyətdən Elçibəyçilik ummamalıyıq. Amma  hər 

zamanın özünün siyasi xadimi olur. Bu gün müxalifətdə vahid güc mərkəziylə bağlı 

problem var. Əgər bu gün Elçibəy olsaydı, müxalifətin elektoratı indikindən qat-qat çox 

olardı. Əbülfəz bəyin yeri Azərbaycan tarixində hələ bir yüz il də görünəcək. 

 Ə. Tahirzadə: Biz 1992-ci ilin yanvarında bilirdik ki, Elçibəy hakimiyyətə gəlir. Onun 

gəlişinə 6 ay qalmış biz bunu bilirdik. Amma seçki gününə iki ay qalıb, biz isə hələ o əhval-

ruhiyyəni yaşamırıq. 

 A. Rəhimoğlu: Mən yaxın gələcəkdə Azərbaycan cəmiyyətində Elçibəy 

yetişəcəyinə inanmıram. Amma Elçibəyçilik ideologiyası hələ uzun illər yaşayacaq. 

Elçibəy yolunu gedənlər onun düşüncə sistemini, onun fəaliyyətini davam etdirməyə 

borcludurlar. Bəyin qoyub getdiyi modeli dərindən öyrənmək və onu gerçəkləşdirmək 

lazımdır. Bu modelin əsas qayəsi milli dövlətçilik ideyasıdır. Təəssüf ki, bu gün müxalifət 

cəbhəsinin formalaşdırdığı mübarizə sistemində ideologiya baxımından mübahisəli 

məqamlar var. Siyasətçilər hər yanda hakimiyyət uğrunda mübarizə apardıqlarını deyirlər. 

Milli dövlətçiliyə söykənən ideologiya isə önə çəkilmir. Məncə, Elçibəyin fiziki  varlığı 
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şəraitində mübarizə tamamilə başqa yöndə aparılardı və ən azı ideologiya problemi 

olmayacaqdı. 

 Ə. Tahirzadə: Sizin sualınıza daha dəqiq cavab vermək üçün bir misal çəkim. 

Əbülfız bəyə tutaq ki, saat haqqında sual verəndə o, düşüncələrini millətin mənafeyinin 

üstünə gətirərdi. İndiki siyasətçilərimizdən vətənin, millətin taleyini soruşanda onlar 

söhbəti saatın üstünə gətirirlər. Əbülfəz Elçibəylə indiki siyasətçilərin əksəriyyətinin əsas 

fərqi məhz bundadır. 

 

“Yolayrıcı”ni Zəminə Əliqızı təqdim etdi  

 

“525-ci qəzet” № 160 (1518) 

23 avqust 2003-cü il, səh.14 və 19 
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Elçibəyçi  düşüncə  sistemi  və  onun 

“Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” devizi 

(Yenidən işlənmiş və genişləndirilmiş variant) 

 

Ön söz  

 Zaman keçdikcə Elçibəy şəxsiyyəti və onun baxışları, millətimizə qoyub getdiyi mənəvi irs haqqında 

daha çox danışılacaq, daha çox yazılacaq. Bu yazıların müəlliflərindən hər biri Elçibəy irsini öz 

dünyagörüşünə uyğun şərh etmək istəyəcəkdir. Bunlar təsadüfi yanlışlıqlardan deyil, çoxu Elçibəy 

şəxsiyyətinə sonsuz sevgidən doğacaq.  

 Elçibəyə məhəbbətimiz nə qədər çox olsa da, hər birimiz bu məhəbbəti Elçibəy irsinin qorunmasına 

və düzgün təbliğinə yönəltməliyik.  

Əli Şamil 

 

 Bu yazının ilk qısa variantı 2001-ci ilin avqustunda hazırlanmış və “Yeni Müsavat” 

qəzetində çap edilmişdir (Bax: “Yeni Müsavat”. 24 avqust 2001”). O çağdan indiyədək 

keçən sürə boyunca Elçibəyçi düşüncə sisteminə və onun “Bütövləşmə, Millətləşmə, 

Dövlətləşmə!” devizinə yönəlik doğru yanaşımlar da oldu, yanlış yanaşımlar da özünü 

göstərdi. Ancaq Elçibəyçi düşüncə sisteminə bağlılıqdan daha çox Elçibəyin şəxsinə 

formal bağlılığı sərgiləyən bu yanlış yanaşımlar ilk öncə çox da köklü xarakter 

daşımadığına və Elçibəyçi düşüncə sisteminin mahiyyətinə kökündən tərs düşmədiyinə 

görə biz susduq, münasibət bildirmək və məsələyə yönəlik araşdırmalarımızı ortaya 

qoymaq istəmədik (bu susqunluqda Azərbaycan siyasi həyatından uzaq düşməmiz də az 

rol oynamadı). İndi isə görürük ki, artıq  “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” devizinə 

yönəlik yanlış yanaşımlar dərinləşərək bütövlükdə Elçibəyçi düşüncə sisteminə qarşı 

çevrilməkdə və onun mahiyyətini sarsıtmağa üz tutmaqdadır. Bəzilərinin bilərək, 

bəzilərinin isə bilməyərək yol verdiyi bu yanlışlıqları göstərmək və doğrunu bir daha ortaya 

qoymaq üçün yenidən bu mövzu üzərinə qayıtmalı olduq.    

 

Klassik Turançılıq 

 “Türklük, çağdaşlıq, islam” fikir cərəyanları üzərində qurulmuş milli məfkurəmizin 

inkişaf tarixində Klassik Turançılıq və Yeni Turançılıq dönəmləri bir-birindən fərqlənir. 

1890 – 1910-ci illər arasında nisbətən aparıcı mövqe tutan Klassik Turançılıq dünyanın 
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bütün Türklərini bölünməz vahid bir millət sayır və bu vahid millətin təkcə bir unitar 

dövlət – Turan imperiyası qurmasını arzulayırdı. Qaynaqlarda pantürkizm və ya 

panturanizm də adlandırılan Klassik Turançılığa görə, Osmanlı Dövləti fəth yolu ilə 

dünyadakı bütün Türkləri özünə birləşdirməli və böyüyüb Turan Dövlətinə çevrilməlidir.  

 Ancaq Birinci Dünya savaşı zamanı Klassik Turançılığın gerçəkləşmə imkanının 

olmaması tam aydınlaşdığı üçün Türk dünyasında mahiyyətcə Klassik Turançılıqdan 

imtina edildi və həyatın reallıqlarına uyğun olaraq Türk milli məfkurəsində Yeni Turançılıq 

dönəmi başladıldı.  

 

Yeni Turançılıq 

 Böyük yolbay (rəhbər) M.Ə.Rəsulzadənin öndərliyi ilə ortaya çıxan Yeni Turançılıq 

dönəmini Azərbaycan üçün iki mühüm aşamaya (mərhələyə) ayıra bilərik:  

 1. M. Ə. Rəsulzadə aşaması;      

 2. Ə. Elçibəy aşaması.       

 Yeni Turançılığın M. Ə. Rəsulzadə aşamasında bir sıra yeniliklər özünü göstərdi, 

özəlliklə romantik unitar Turan Dövləti yerinə gerçəkçi federalist Turan Dövləti hədəfi 

irəli sürüldü, millət və milliyyət anlayışları bir-birindən fərqləndirildi. M. Ə. Rəsulzadəyə 

görə, dili, dini, irqi, mənşəyi, tarixi, vətəni, adət-ənənəsi və s. eyni olan bir toplum 

milliyyət; ümumi şüur və kollektiv iradəyə malik olub dövlət quran, yaxud dövlət qurmaq 

əzmində israr edən bir milliyyət isə millət adlanır. Böyük yolbayın fikrincə, “Milliyyət 

müəyyən şərtlər və hadisələr nəticəsində vücuda gəlmiş statik (müstəqər) bir varlıqdır; 

millət isə bu statik  varlığın şüurlaşan dinamik (fəal) bir şəklidir”. 

 Buradan belə bir nəticə çıxırdı ki, dünyanın bütün Türkləri şüurlaşmış dinamik bir 

varlıq yox, hələlik şüurlaşmamış durğun (statik) bir varlıqdır – vahid milliyyətdir.  Ona görə 

də, bu şüurlaşmamış durğun milliyyətin unitar dövlət qurması mövcud  dünya şərtləri 

daxilində mümkün deyil. Əksinə, bu vahid Türk milliyyətinə aid ayri-ayri Türk toplumları 

ümumi şüur və kollektiv iradəyə yiyələnməklə fəallaşıb dinamikləşərək millət olmalı, 

özlərinin ayrıca, müstəqil  dövlətlərini qurmalı, sonra isə böyük Türk mədəniyyətinə bağlı 

həmin müstəqil Türk dövlətləri birləşərək Turan Federasiyası yaratmalıdır (ümumi 

mövzumuzdan uzaqlaşmamaq üçün bu yazıda milliyyət və millət anlayışları üzərində 

geniş dayanmırıq).  
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Müsavatçılıq 

 Klassik Turançılığı Yeni Turançılığa çevirərək Azərbaycana istiqlal qazandıran və 

Azərbaycanı Doğunun ilk cümhuriyyəti məqamına yüksəldən  M. Ə. Rəsulzadə aşaması 

elmdə müsavatçılıq da adlanır və qaynaqlara görə: “Müsavatçılıq – böyük Türk 

mədəniyyətinə bağlı, milli, mədəni və insani dəyərləri mənimsəyən, hürriyyət, 

cümhuriyyət və istiqlal idealına sadiq Azərbaycan vətənsevərliyidir”.   

 Göründüyü kimi, müsavatçılıq düşüncə sistemi 1. böyük türk mədəniyyətinə 

bağlılıq; 2. demokratiya; 3. istiqlal hədəfləri və 4. Azərbaycançılıq ilkəsi (prinsipi) 

üzərində qurulmuşdur. Lakin dövrün şərtlərindən irəli gələrək, M.Ə.Rəsulzadə 

Azərbaycançılıq ilkəsini (prinsipini) əsasən Azərbaycanın quzeyinə şamil edir və çox ciddi 

önəm verdiyi istiqlal, demokratiya hədəflərini məhz burada gerçəkləşdirməyə çalışır, 

həmçinin böyük Türk mədəniyyətinə bağlılığı siyasi, iqtisadi, hərbi... bağlılıqdan daha çox 

mədəni bağlılıq kimi götürürdü. Buna görə də, M. Ə. Rəsulzadəni Türk birliyini 

parçalamaqda təqsirləndirənlər az olmadı. Ancaq “Hər şeyin zamana ehtiyacı var” 

(Elçibəy) və məsələnin təməl qoyuluşunda böyük yolbayın doğruluğunu az sonra tarix 

tamamilə sübut etdi: siyasi tarix səhnəsinə məhz ayrı-ayrı Türk dövlətləri çıxdı!   

 

 

Çağdaş  müsavatçılıq 

 Yeni Turançılığın Ə. Elçibəy aşaması özündən əvvəlki M. Ə. Rəsulzadə aşamasını 

davam etdirdiyinə və onu dolğunlaşdırıb tamamladığına görə çağdaş  müsavatçılıq da 

adlana bilər. Bu aşamada böyük yolbay Əbülfəz Elçibəy milli məfkurəmizə bütövlük 

hədəfi gətirmiş və Müstəqil, Bütöv, Demokratik Azərbaycan uğrunda milli mübarizəmizi 

həm elmi-nəzəri, həm də praktik-təcrübi baxımlardan daha da zənginləşdirərək çağdaş 

müsavatçılığı bir sistem kimi ortaya qoymuşdur.  

 Xarakterik özəlliklərindən çıxış edərək çağdaş müsavatçılığı belə tanımlaya (tərif  

edə) bilərik: “Çağdaş müsavatçılıq – böyük Türk mədəniyyətinə bağlı, milli, mədəni 

və insani dəyərləri mənimsəyən, demokratiya, istiqlal və bütövlük ideallarına sadiq 

Azərbaycan vətənsevərliyidir”. 

 Göründüyü kimi, çağdaş müsavatçılıq daha çox 1. böyük Türk mədəniyyətinə 

bağlılıq; 2. demokratiya; 3. istiqlal; 4. bütövlük hədəfləri və 5. Azərbaycançılıq ilkəsi 
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üzərində qurulmuşdur. Burada başlıca yenilik bütövlük hədəfidir və Elçibəyçi düşüncə 

sistemi deyiləndə də daha çox məhz bu bütövlük anlayışı nəzərdə tutulur.  Bütövlük 

özülü üzərində yüksəldiyi üçün Elçibəyçi düşüncə sistemi Azərbaycançılıq ilkəsini quzeyli-

güneyli Bütov Azərbaycana şamil edir, M. Ə. Rəsulzadə aşamasının demokratiya və 

istiqlal hədəflərini təkcə Azərbaycanın quzeyi üçün yox, həm də Azərbaycanın güneyi 

üçün irəli sürür, həmçinin böyük Türk mədəniyyətinə bağlılığı yalnız mədəni bağlılıq kimi 

deyil, həm də siyasi, iqtisadi, hərbi... bağlılıq kimi qəbul edir və dövrümüzün qloballaşma 

sürəcinə uyğun olaraq, “Avropa Evi” tipli federativ, yaxud konfederativ Türk birliyi (Turan 

Evi) anlayışını əsas götürür.  

 Elçibəyçi düşüncə sisteminin bu mühüm yenilikləri bəzilərinin iddia etdiyi kimi, 

xəyala, xəyalpərəstliyə yox, əksinə, ölçülüb-biçilmiş, strategiyanın zaman, məkan, güc 

amilləri üzrə hesablanıb mərhələlərə ayrılmış strateji planlaşdırmaya və geosiyasi 

maraqlara əsaslanır.  

 

Elçibəyçi düşüncə sisteminin strateji planlaşdırması 

 Elçibəyçi düşüncə sisteminin strateji planlaşdırmasında öncəlik sıralanmasına malik 

milli-siyasi hədəflər 1. Azərbaycanın güneyinin istiqlalı; 2. Bütöv Azərbaycan və  3. 

Turan Evi ardıcıllığı ilə düzülür (təbii ki, işğal olunmuş torpaqların qurtarılması, ərazi 

bütövlüyü, insan haqları, demokratiya... kimi hədəflər sıralana bilməz və onlar uğrunda 

mübarizə hər an üçün aktual sayılır).  

 Bu hədəflərdən Turan Evi indinin yox, gələcəyin məsələsi kimi götürülür və göstərilir 

ki, Azərbaycan bütövləşməsə, Turan Evi baş tutası bir iş deyil. Çünki Elçibəyə görə, 

Turanın yolu Bütöv Azərbaycandan keçir. Əgər Bütöv Azərbaycan yoxsa, Turan da 

olmayacaq! Ona görə də, Turanın qızıl körpüsü –  Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə 

təkcə Azərbaycan Türklərinin yox, Turan amalı daşıyan hər bir dünya Türkünün milli 

borcu  və müqəddəs tarixi görəvidir (missiyasıdır).  

 Başqa sözlə, Elçibəyə görə, Turan Evinin qurulması üçün öncə Azərbaycanın 

bütövlüyü gerçəkləşməli və Bütöv Azərbaycan Dövləti yaranmalıdır. Bunun üçünsə ilk 

olaraq Azərbaycanın quzeyi ilə yanaşı, Azərbaycanın güneyi də öz istiqlalını qazanmalı 

və öz müstəqil dövlətini qurmalıdır. Yalnız bundan sonra Azərbaycanın iki müstəqil 

dövlətinin birləşməsi və  Bütöv Azərbaycanın yaranması mümkündür.  
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Azərbaycanın güneyinin istiqlalı və  

“federativ İran” nağılı 

 “İndi istiqlal uğrunda çalışsaq, qonşularla ərazi dartışmaları yaranacaq. Ona görə də, 

öncə “federativ İran” qurulsun və federasiya daxilində Azərbaycanın hüdudları bəlirlənsin, 

sonra istiqlalımızı alarıq” tipli iddialarla özlərinə haqlılıq qazandırmağa çalışan bəzi şəxs 

və qruplar çox  ciddi bir məntiqsizliyə yol verdiklərinin fərqində deyillər. Guya ki, “federativ 

İran” daxilində Azərbaycanın hüdudlarını Fars şovinizmi yox, Azərbaycan Türkləri 

bəlirləyəcəkmiş və “federativ İran” qonşularla ərazi dartışmalarına yol verməyəcəkmiş!? 

Təbii ki, təhlükədən gizlənmək istəyən dəvəquşunun başını quma soxması nədirsə, bu 

yanaşma da odur... ( Unudulmamalıdır ki, Azərbaycanın güneyində qonşularla ərazi 

dartışmalarını yaradan birbaşa elə Fars şovinizminin özüdür və “Ayır – buyur!” siyasətində 

ustalaşmış Fars şovinizmi öz hakimiyyətini sürdürmək üçün çeşidli xalqları toqquşdurub 

başlarını qatma xislətindən çox çətin əl çəkə bilər).            

 Elçibəyçi düşüncə sisteminin strateji planlaşdırmasında Azərbaycanın güneyinin 

istiqlalı indiki aşamanın başlıca hədəfi sayılır. Əgər Azərbaycanın güneyi öz istiqlalını 

qazanmasa və öz müstəqil dövlətini qurmasa, nə Azərbaycanın öz gerçək milli hüdudlarını 

ortaya qoyması, nə də mövcud dünya şərtləri daxilində Azərbaycanın yenidən birləşə 

bilməsi mümkün deyil. Ona görə də,  Elçibəy Azərbaycanın quzeyi ilə yanaşı,  

Azərbaycanın güneyinin də ilk öncə öz istiqlalını qazanmasına ayrıca önəm verir, 

Güneydəki milli mübarizənin doğru axardan yayındırılaraq “federativ İran” hədəfinə 

yönəldilməsini qətiyyətlə  rədd edir və yazırdı: “İranda demokratik federasiya 

yaranarsa, onun ömrü uzun olmayacaq, ya tamamilə dağılacaq, ya da yenidən 

diktaturaya çevriləcəkdir”.  

 Elçibəyçi düşüncə sisteminin bu yanaşması açıqca ortaya qoyur ki, Azərbaycanın 

güneyində gerçək milli qüvvələr üçün qurtuluşdan başqa ayrı bir yol yoxdur.  Özlərinin 

daha “gerçəkçi siyasət” (realpolitika) yürütdüyünü güman edib “federativ İran” uğrunda 

çalışanlar əslində ya bilərək, ya da bilməyərək birbaşa Fars şovinizminə qulluq edirlər. 

Çünki Rza Pəhləvi rejimi ilə iş başına gələn Fars şovinizmi molla rejimi səbəbinə ayaqda 

qaldı və indi də öz ömrünü bir daha uzada bilmək üçün “federativ İran” nağılı ilə 

Azərbaycan Milli Hərəkatının başına börk qoymağa çalışır. Unutmayaq ki, Fars 

şovinizminin gerçək mahiyyətini gizlətmək üçün XX yüzildə rəsmən “İran” adlandırılmış 
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Persiya (=Farsıstan) dövləti zor və diktatura olmadan yaşaya bilməz: axı, Farslar sayca 

Azərbaycan Türklərindən azdırlar və azlığın çoxluq üzərində hakimiyyəti də yalnız zor 

gücünə gerçəkləşə bilər!  Bu da  “federativ İran”ın (gerçəklikdə: rəngini yenidən dəyişmiş 

Persiya = Farsıstan dövlətinin) yalnız və yalnız diktatura yolu ilə var ola biləcəyini ortaya 

qoyur. Deməli, Azərbaycan Milli Hərəkatını doğru yoldan yayındırıb  “federativ İran” 

(əslində: Persiya = Farsıstan) hədəfinə yönəltmək Azərbaycanın güneyi üçün Fars 

şovinizminin dəyişik rəngli yeni bir istibdadı və diktaturası ilə sonuclanacaqdır.   

 Demokratik bir ortam yaranarsa və gerçək bir federasiya qurularsa, o zaman “İran” 

adı ilə ört-basdır edilib gizlədilmiş Persiya (= Farsıstan) dövləti ayaqda qala bilməz, mütləq 

dağılar. O halda, sabah dağılacağı şübhə doğurmayan bir dövlət üçün bu gün çalışmanın 

bir anlamı varmı?! Təbii ki, heç bir anlamı yoxdur və ona görə də, Elçibəy yazırdı: 

“Yuqoslaviya kimi, SSRİ kimi, İran da dağılacaqdır...”; “...İran dağılacaqsa, bəs biz 

niyə bu xarabanın altında qalıb əzilməliyik?..”  

 Deməli, sözdə nə deyirlər-desinlər, əməldə Azərbaycanın güneyinin istiqlalına qarşı 

çıxıb “federativ İran” nağılını xalqa hədəf göstərənlər ya Azərbaycanı Fars şovinizminin 

yeni bir diktaturası altına sürükləyir, ya da Azərbaycanın getdikcə toparlanan indiki milli 

enerjisini hədər bir işə yönəldib yıpradır və bu günün tarixi fürsətini  itirməyə qulluq edirlər.  

 

Elçibəyçi düşüncə sistemində bütövlük anlayışı 

 Elçibəyçi düşüncə sisteminin  bel sütunu – özülü və başlanğıc nöqtəsi bütövlük 

anlayışıdır. Bütöv Azərbaycan hədəfi də məhz bu bütövlük anlayışının məntiqi sonucu 

kimi ortaya qoyulur. Elçibəyə görə, Bütöv Azərbaycan – 45 milyonluq Azərbaycan 

Türkünün milli birliyi, Azərbaycanın milli, yaxud tarixi  ərazilərinin bütünlüyü və bu 

ərazilərdə paytaxtı Təbriz olan vahid Azərbaycan Dövlətinin yaradılması deməkdir. Başqa 

sözlə, Elçibəy Azərbaycan müstəvisində (Turan müstəvisi ayrı bir mövzudur) millət, vətən 

və dövlət anlayışlarını yarımçıq yox, bütöv götürür  və millət  dedikdə 45 milyonluq  

Azərbaycan türklüyünü, vətən  dedikdə güneyli-quzeyli (və batılı-doğulu) Bütöv 

Azərbaycan Vətənini, dövlət dedikdə Bütöv Azərbaycan Vətənində qurulacaq Təbriz 

mərkəzli vahid bir dövləti anlayırdı. Elçibəy Bütöv Azərbaycan Dövlətininin yaranmasını 

Azərbaycanın güneyinin qurtuluşundan sonraya yönəlik bir məsələ saysa da,  millət və 

vətən anlayışları üzərində özəlliklə durur, Bütöv Azərbaycan Vətəni və Bütöv Azərbaycan 
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Türk milləti anlayışlarının indiki anda yarımçıq götürülməsi ilə qətiyyən barışa bilmirdi. 

Şəxsən tanıq (şahid) olduğumuz iki olayı söyləməkdə yarar görürük:   

 1. 1996-cı ildə Azərbaycanın həm quzeyindən, həm də güneyindən olmaqla yaxlaşıq 

on nəfər Kələkiyə Elçibəylə görüşə getmişdik. Görüşlərimizin birində vahid təşkilatlanma 

məsələsi müzakirə edildi, bizlərdən bir neçə nəfərə tapşırıldı ki, Azərbaycanın güneyində 

gedən milli mübarizənin dünyaya duyurulması üçün geniş informasiya işinin təşkilinə özəl 

diqqət yetirək və ümumi fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi üçün bir sürə öncə Bakıda 

yaratdığımız Koordinasiya Şurasının fəaliyyətini gücləndirək. Həmin görüşdə 

Azərbaycanın güneyindəki son gəlişmələrlə bağlı Elçibəyin bəyanatı da hazırlandı və bu 

sətirlərin müəllifi bəyanat mətnini yazmağa “Güney Azərbaycan...” ifadəsi ilə başlamaq 

istərkən, Əbülfəz bəy bizi dayandırdı və dedi: “Güney Azərbaycan yox, Azərbaycanın 

güneyi yaz”.  

 Aramızda uzun bir dialoq başladı. Bu dialoqa ondan çox adam tanıqdı (şahiddi) və 

bütün söhbəti olmasa da, yadımızda özəlliklə qalmış bəzi məqamları xatırlatmağımız 

yerinə düşər. Biz  “Azərbaycanın güneyi...” yazarıqsa cümlənin ağırlaşacağını bildirdikdə 

Əbülfəz bəy çox qətiyyətlə cavab verdi: “İndi məni cümlədən çox anlayış maraqlandırır. 

Düşünürəm ki, Quzey Azərbaycan, Güney Azərbaycan anlayışları doğru deyil. Biz gərək 

Azərbaycanın quzeyi, Azərbaycanın güneyi deyək”.   

 Bu fikrə etirazla  “Sabah Güneydə müstəqil bir dövlət qurulanda ona Azərbaycanın 

güneyinin dövləti deyə bilməyəcəyik axı... ” – deyib sözümüzü davam etdirmək istədikdə, 

Əbülfəz bəy bizi dayandırdı və bir az da acıqla “Nə dəxli var! Bura Azərbaycan 

Respublikasıdır, ora da olar Azərbaycan Xalq Respublikası, yaxud buna uyğun başqa bir 

ad qoyular... Ancaq indi bu fikri kim desə də, sən deməməlisən axı!? Neçə illərdi bu işin 

içindəsən. Belə çıxır ki, hələ sənin təfəkküründə ayrıca bir Quzey Azərbaycan, ayrıca bir 

Güney Azərbaycan anlayışları var. Halbuki bizim düşüncəmizdə yalnız vahid bir Bütöv 

Azərbaycan olmalı və biz bu vahid Azərbaycanın quzeyindən, güneyindən, nə bilim, 

batısından, doğusundan danışmalıyıq. Unutma ki, Azərbaycanın birliyi öncə 

təfəkkürdəki bütövləşmədən başlayır!”.   

 Əbülfəz bəy son cümləni özəl bir vurğu ilə çox açıq-aydın, az qala hər sözü ucadan, 

bir az da uzatmaqla söylədi və artırdı: “İndi sən Azərbaycanın güneyi yaz, sonra dərindən 
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fikirləşərsən, onda görərsən ki, Əbülfəz düz deyir. Düşmənlər bölüb, biz niyə indi o 

düşmənlərə uyub Azərbaycanı bölürük?!” 

 Hələ tam qəbul edə bilməsək də, Əbülfəz bəyin dediyi kimi yazdıq, ancaq 

“Azərbaycanın birliyi öncə təfəkkürdəki bütövləşmədən başlayır!” cümləsi daim bizi 

düşündürdü. O söhbətdən bir sürə sonra minillərin sınağından çıxmış “Niyyətin hara – 

mənzilin ora!” atalar sözünə, dillə təfəkkür arasındakı sıx bağlılığa, güneyli-quzeyli bir sıra 

yaxın dostlarımız içərisində fikir birliyi olmadığı üçün iş birliyinin də yarana bilməməsinə 

vb. bu kimi faktlara dəfələrlə özəl diqqət yetirib sonda öz-özümüzə etiraf etdik ki, Bəy düz 

deyirmiş. Azərbaycanın birliyini istəyiriksə, öncə təfəkkürümüzdə bütövləşməli, bu 

bütövləşməni dil faktları ilə (örnəyin, Güney – Quzey Azərbaycan yox, Azərbaycanın 

güneyi – quzeyi deməklə) ortaya qoymalı, bütün məsələlərə yönəlik baxışlarımızda və bu 

baxışlara uyğun fəaliyyətlərimizdə  daim bütövlük özülündən çıxış etməliyik. Bu zaman 

yadımıza İ.Qaspıralının “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” devizini Bəyin tez-tez təkrarlaması 

düşdü və fikirləşdik ki, Azərbaycanın güneyi ilə quzeyi arasında işdə birliyin yaranması 

üçün öncə dildə və fikirdə – təfəkkürdə bütövləşmə olmalıdır. 

 Bir neçə il sonra BAB-ın Məramnaməsi yazılarkən Əbülfəz bəylə fikir 

mübadilələrimizin birində olub-bitənləri  xatırlatdığımızda Bəy gülümsündü və zarafatla 

bizə dedi: “İndi bildin ki, birlik öncə təfəkkürdəki, yəni fikirdəki bütövləşmədən başlayır?! 

Fikirdə bütövləşmə yoxsa, işdə də bütövləşmə olmayacaq, hərə çəkəcək bir tərəfə...”.  

 Başqa sözlə, Elçibəyin təfəkküründə Vətən anlayışı bütöv idi və ona görə də, həmişə 

“Mənim Vətənim Bütöv Azərbaycandır!” düşüncəsindən çıxış edir, bu düşüncənin tam 

yayılıb kütləviləşməsinə çalışırdı.     

 2. İdeoloji işlərdən sorumlu bir şəxs olaraq, 1999-cu ilin ortalarında BAB-ın keçirdiyi 

bir dəyirmi masa ilə bağlı sabahı gün Elçibəyə məlumat verdik və məlumat sırasında 

bildirdik ki, çıxış edən filan partiya sədri dövlətlə millət arasındakı bağlılığı qabardıb “Bizim 

millətimiz yalnız Azərbaycan Respublikası Dövlətinin vətəndaşlarıdır” dediyindən hamı 

onun üstünə düşdü, çox kəskin tənqid elədi. Bunu eşidəndə Əbülfəz bəy başını təəssüflə 

bulayıb dedi: “Allah ağıl versin, Sovet rejimi az beyinləri qurudub manqurda çevirməyib 

ki!” 

 Bir sürə sonra həmin partiya sədrinin də olduğu bir tədbirdə çıxış edən Elçibəy ad 

çəkmədən bu məsələyə ayrıca toxundu və vətəndaşlıq mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 



80 

 

yalnız birgə götürülmüş 45 milyonluq Azərbaycan türklüyünün ümumtürklüyə daxil bir 

millət sayıla biləcəyini  vurğuladı, Azərbaycanın quzeyində Azərbaycanın güneyindən ayrı 

bir millət nağılı uydurulmasının çox xatalı bir fikir olduğunu, strateji baxımdan yalnız 

Azərbaycan düşmənlərinin işinə yarayacağını dedi. Yadımızdadır ki, Əbülfəz bəy o 

çıxışında iki Almaniya dövləti olsa da, vahid Alman milləti anlayışının həmişə aparıcı 

olduğunu qabartdı və hamını bu gerçəkliyi unutmamağa çağırdı... 

 Həmin ildə hazırlanan BAB Məramnaməsində də bu məsələyə toxunuldu, yalnız 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının millət sayıla biləcəyi iddiası “kor quzeyçilik 

xəstəliyi” adlandırıldı və deyildi ki, qırx milyondan artıq Azərbaycan Türkünün bir 

hissəsinin ayrılıqda millətə çevrilə bilməsi tamamilə mənasız bir məsələdir.  

 Sonrakı dövrdə biz nə həmin partiya sədrindən, nə də başqa birisindən 

Azərbaycanın quzeyində Azərbaycanın güneyindən ayrı bir millət olduğu nağılını 

eşitmədik.  

 Təəssüflər ki, bu gün bəziləri də Azərbaycanın güneyində Azərbaycanın quzeyindən 

ayrı bir millət olması nağılını uydurmağa çalışır və bu nağılla yalnız Fars şovinizminin 

mənafeyinə qulluq etdiklərinin fərqinə varmırlar (Heç şübhəmiz yoxdur ki, Elçibəy həyatda 

olsaydı, bu nağılı eşidəndə başını təəssüflə bulayıb deyərdi: “Allah ağıl versin, Fars 

şovinizmi az beyinləri qurudub manqurda çevirməyib ki!”).  

 Deməli, Elçibəyin təfəkküründə millət anlayışı bütöv idi və o, Azərbaycanın 

quzeyində, Azərbaycanın güneyində, yurd dışında yaşamasından, hansı dövlətin 

vətəndaşı sayılmasından asılı olmayaraq, 45 milyonluq Azərbaycan türklüyünü bütöv 

görür və millət anlayışına münasibətdə ümumtürklüklə yanaşı, daha çox 45 milyonluq 

Azərbaycan Türk milləti özülündən çıxış edirdi. Çünki o, bütövçü idi və Elçibəyçi düşüncə 

sistemi də elə məhz bütövlük özülü üzərində qurulmuşdu.  

 

     “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” devizi və onun ilk şəkli 

 Elçibəyçi düşüncə sisteminin mahiyyətini əks etdirməsi baxımından “Bütövləşmə, 

Millətləşmə, Dövlətləşmə!”  devizi çox böyük önəm daşımaqdadır. Adətən, deviz 

yetilmək istənən hədəfin, yaxud hədəflərin çox qısa, yığcam şəkildə xülasə 

olunmuş ifadəsinə deyilir. “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” devizi də milli 

məfkurə tariximizin “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” (İ.Qaspıralı), “İnsanlara hürriyyət, millətlərə 
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istiqlal!” (M.Ə.Rəsulzadə) kimi aparıcı devizləri ilə bir sırada duran və Elçibəyçi düşüncə 

sisteminin millətə göstərdiyi hədəfləri çox qısa və yığcam şəkildə xülasə edən klassik bir 

devizdir.     

 Elçibəy bu devizi ilk dəfə 1999-cu ilin iyununda – öz ad günü şənliyindəki nitqində 

irəli sürmüşdür. İlk dəfə səslənərkən devizdə hədəflərin sıra düzümü nisbətən başqa cür 

–  “Millətləşmə, Dövlətləşmə, Bütövləşmə!” formasında  idi, yəni bütövləşmə hədəfi 

öndə yox, sonda gəlirdi. O dövrdə biz Əbülfəz bəyin şəxsi tapşırığı və ümumi nəzarəti ilə 

BAB Məramnaməsi üzərində işləyir, hazırlanan Məramnamə hissələrini 17 nəfərlik BAB 

Məramnamə Komissiyasının toplantılarında Bəyin sədrliyi ilə geniş müzakirə edirdik.  

Ancaq Məramnamənin “Giriş” hissəsi, birinci bölümə daxil bir sıra özül anlayışlar yazılıb 

müzakirə edilsə də, Məramnamənin ümumi sistemi hələ tapılmamışdı və bu yöndə 

sadəcə, ayrı-ayrı fikirlər vardı. Elçibəyin öz ad günündə söylədiyi  «Millətləşmə, 

Dövlətləşmə, Bütövləşmə!» devizi isə aradığımız sistemi ortaya  qoydu və BAB 

Məramnaməsi ona söykənilməklə yazıldı. Ancaq Məramnamədə deviz ilk səsləndiyi 

şəkildə yox, Elçibəyin göstərişi ilə “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!”  şəklində 

yazıldı. Bu yazılış öncə Məramnamə Komissiyasının toplantısında Elçibəyin sədrliyi ilə 

müzakirə və qəbul edildi, bir az sonra – 13 may 2000 -ci ildə isə Elçibəyin sədrliyi ilə 

keçirilən BAB Mərkəzi Şurasının iclasında devizin “Bütövləşmə, Millətləşmə, 

Dövlətləşmə!” yazılışı  da daxil olmaqla bütövlükdə BAB Məramnaməsi müzakirə edildi və 

ilk oxunuşda ümumi səs vermə ilə əsas kimi  qəbul edildi (İlk səs verən elə Elçibəy özü 

oldu).   

 Bu gün bəzi dostlar bizi Elçibəyi təhrif etməkdə suçlayır, hətta bəziləri də daha irəli 

gedib bizə çeşidli qaralar yaxırlar. Ancaq işdən az-çox xəbəri olanlar yaxşı bilir ki,  bu 

devizlə bağlı yalnız biz Elçibəylə geniş söhbət etmiş və devizin mahiyyəti ilə bağlı Bəyin 

düşüncələrini yalnız biz israrla soruşub öyrənərək Azərbaycan toplumuna yetirmişik. İndi 

az qala bizi Bəydən xəbərsiz devizi  “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” şəklində 

yazmaqda suçlayanlara (bununla da Elçibəyi aşağılayıb kiçiltdiklərini, “öz biricik devizinin 

yazılışından belə xəbərsiz Elçibəy” təsəvvürü yaratdıqlarını hələ də anlamayanlara) bir 

daha xatırladırıq ki, bu dəyişməni biz yox, Bəy özü istəmiş və bizə “Elə bu cür yazılsa, 

daha yaxşıdır” – demişdir.  
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 Xatırladaq ki, BAB Mərkəzi Şurasında deviz üzərində ayrıca durulmasa da, 

Məramnamə Komissiyasının toplantısında devizə ayrıca toxunuldu, hətta 

Məramnamədəki “Millətləşmə və Dövlətləşmə yolumuz Bütövləşmədən başlanır.   Ə. 

Elçibəyin irəli sürdüyü “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” üçlü formulu da 

məhz bu gerçəkliyi əks etdirməkdədir” cümlələri oxunanda yadımızda qalan qədəri ilə 

Əbülfəz bəy “Siz Allah, məni çox şişirtməyin, millətin ümumi ehtiyacıdı, ümumi işidi, mənim 

adımı çox qabartmayın” – dedi və hamının kəskin etirazı ilə qarşılaşdı, bəlli bir müzakirə, 

mübahisə və etirazlardan sonra öz adının Məramnaməyə ayrıca salınmasını məcburən 

qəbul edəsi oldu (Diqqət yetirilsin ki, birbaşa Bəyin sədrliyi ilə məhz devizin “Bütövləşmə, 

Millətləşmə, Dövlətləşmə!” variantı oxunur və müzakirə edilir, ancaq Bəy devizin yazılışına 

bir söz demir, çünki bu məsələni öncədən ikimiz danışmışdıq və Bəy yenidən bu məsələ 

üzərinə qayıtmağa ehtiyac görmür).   

 Çox təəssüflər ki, sonradan BAB Məramnaməsi çap olunanda (Bakı, 2004) deviz 

Elçibəyin sədrliyi ilə müzakirə və qəbul edilən, Elçibəyin özünün səs verdiyi, bizə “Elə bu 

cür yazılsa, daha yaxşıdır” dediyi və Əbülfəz bəyin özünün ABŞ-da cildlədib gətirərək öz 

yaxınlarına verdiyi Məramnamədəki son təkmil variantda yox, Bəyin son 

müsahibələrindən birində açıq olaraq birbaşa devizi ortaya qoymadan dediyi bir fikrə görə 

ilk səsləndiyi şəkildə verilmiş və bunun da həm devizdən öncəki, həm də sonrakı 

cümlələrə zidd olduğuna diqqət yetirilməmişdir...    

 Bunları xatırlatmaqda amacımız odur ki, əsas tanıq (şahid) biz olduğumuz üçün 

devizdə sıra dəyişiminin necə və niyə baş verdiyini açıqlayaq. Son gəlişmələr göstərir ki, 

bu yöndə susmamız doğru deyil və məsələnin kökünü yaxşı bilməyənlərin yanlış 

bilgiləndirilməməsi, ən başlıcası isə, Elçibəyçı düşüncə sisteminin yanlış anlaşılmaması 

və təhrif edilməməsi üçün bizim açıqlamamıza ehtiyac vardır.  

 

Devizə yönəlik iki sorumuz 

         Xatırlatdığımız ad günündən bir neçə gün sonra biz devizə yönəlik iki önəmli 

sorumuzu aydınlaşdırmaq üçün Elçibəylə yaxlaşıq dörd saatadək geniş fikir mübadiləsi 

apardıq. İş burasında idi ki, Əbülfəz bəy alışdığımız sıradan bir Məramnamə yazılmasına 

qarşı idi və bizdən yeni tipli geniş bir Məramnamə istəyirdi. Bizim devizə yönəlik iki 
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sorumuz da Bəyin ad günündən sonra artıq hansı sistemlə yazılacağını tapdığımız BAB 

Məramnaməsi üçün praktik önəm daşıyırdı.  

 Əbülfəz bəydən soruşduğumuz həmin iki önəmli soru fikir olaraq bunlar idi:    

 1. Tarixdə həm öncə millətin yaranması, sonra bu millətin öz dövlətini qurması faktı 

da var (örnəyin, Yəhudi milləti, Fin milləti vb.), həm də öncə dövlətin qurulması, sonra bu 

dövlətin aparıcılığı ilə millətin yaranması faktı da var (örnəyin, Alman milləti, İtalyan milləti 

vb.). Sizin dediyiniz “Millətləşmə, Dövlətləşmə, Bütövləşmə!” üçlü formulu birinci durumu 

ortaya qoyur. Sizcə, dünya şərtləri imkan verərsə, Azərbaycan üçün ikinci yol gerçəkləşə 

bilərmi? Başqa sözlə, ola bilərmi ki, öncə Bütöv Azərbaycan Dövləti qurulsun və bundan 

sonra bu dövlətin başçılığı ilə vahid Azərbaycan Türk milləti biçimlənsin?  

 2. “Millətləşmə”, “Dövlətləşmə”, “Bütövləşmə” hədəflərinin hər birinə nələri, hansı 

anlayışları daxil edirsiniz?  

 Yadımızda qalan qədəri ilə bu sorular çevrəsində çox mətləblərə toxunduq, o sıradan 

birinci soru ilə bağlı Finlərin “Kanevala” dastanı, İtalyan Mazzini, Alman Bismark üzərində 

ayrıca durduq, çağdaş dünya şərtlərindən, güneyli-quzeyli Azərbaycanın durumundan 

danışdıq, sonuc olaraq da Əbülfəz bəy Mazzinin “İtaliya Dövlətini qurduq, indi də İtalyan 

millətini yaratmalıyıq” fikrini bir daha xatırladaraq ikinci yolun nəzəri baxımdan Azərbaycan 

üçün də mümkünlüyünü buyurdu. Ancaq həm də bildirdi ki, xalqımız hələ tam yetişmədiyi 

üçün əməli baxımdan bu yol bizdən yox, qlobal güclərin oyunundan asılıdır, biz bu yolda 

aktiv subyekt yox, üzərində oyun oynanan passiv obyekt olarıq, bu da, Tanrı bilir, bizə 

nələrə başa gələr. Ona görə də, bizim üçün indiki anda nə qədər ağır olsa da, daha çox 

özümüzün millət kimi yetişməmiz, ümummilli  iradəmizi aktiv şəkildə ortaya qoyub 

dünyaya öz sözümüzü deməmiz daha xeyirlidir. Bizim  “Ağlamayan uşağa süd yoxdur” 

atmacamızı təsdiqləyən Əbülfəz bəy dönə-dönə vurğuladı ki, Bütöv Azərbaycan 

Dövlətinin qurula bilməsi üçün qırx neçə milyonluq Azərbaycan türklüyünün özünü 

bütöv bir millət olaraq duyması, vahid bir millət olma şüuruna yiyələnməsi və bütün 

məsələlərimizə yalnız bu baxımdan yanaşması təməl şərtdir. Neçə dövlət daxilində 

yaşamamızdan asılı olmayaraq, dünya üzrə vahid bir Azərbaycan Türk milləti anlayışı 

şüurlarımıza hakim kəsilməlidir (Xatırladaq ki, BAB Məramnaməsi Elçibəyin bu 

düşüncələrini ortaya qoymaqla yazıldı və  məhz bu bütövlük təməl şərti üzərində quruldu).
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 Birinci sorumuza yönəlik bəlli bir aydınlıq yarandığı üçün ikinci sorumuza keçdik. 

Əbülfəz bəy Basqal kəndində AXC Məramnaməsini yazarkən dövlətlə bağlı etdiyimiz 

müzakirəni xatırlatdı və istədi ki, o zaman dövlət anlayışına nələri daxil etdiyimizi bir də 

sayaq. Müstəqil, demokratik, milli, dünyəvi (laik) və sosial bir hüquq dövləti anlayışlarını 

əsas götürdüyümüzü saydıqda, Əbülfəz bəy bu düşüncənin təkcə Azərbaycanın 

quzeyində yox, Azərbaycanın güneyində də gerçəkləşməsini istədiyimizi dedi və artırdı ki,  

sabah Bütöv Azərbaycan Dövləti də müstəqil, demokratik, milli, dünyəvi (laik) və sosial bir 

hüquq dövləti olmalıdır.     

 Bundan sonra “Millətləşmə” və “Bütövləşmə” hədəflərinə hansı anlayışların daxil 

olması üzərində danışmağa başladıq. Öncə Əbülfəz bəy bir az zarafatyana dedi ki, əşi, 

bunları mən dedim, sən də bu sahənin uzmanısan, get araşdır, gör, tərkibinə nələr daxildi?  

 Biz də eyni ovqatla bildirdik ki, elə biz də araşdırırıq, ancaq öncə Sizin fikirlərinizi 

öyrənib araşdırmalıyıq, sonra başqalarının...  

 Əbülfəz bəy etiraf etdi ki, açığı, hələ bu haqda düşünməmişəm. Nə müddətdir deyim 

haqqında fikirləşirəm, ancaq hələ fikirlərim tam durulmayıb, o gün özüm qəsdən o deyimi  

atdım ortaya ki, görüm reaksiya necədir? Hələ ki, səndən başqa heç kimin reaksiyası 

yoxdu. O gün də (Bəy öz ad gününü nəzərdə tuturdu – A. R. ) gördüm ki, təkcə sən açıqca 

reaksiya verdin. Nə vaxtdan bəri hələ daha çox hansı hədəfləri götürəcəyimi və 

götürdüyüm hədəfləri necə sıralayacağımı fikirləşirəm...  

 Biz məhz bu üç hədəfin götürülməsini və götürülən hədəflərin də deyilən kimi 

sıralanmasını bəyəndiyimizi dedik, eyni zamanda, bildirdik ki, hər hədəfə nələrin daxil 

olmasını aydınlaşdırmaq da çox vacibdir. Bunları bilsək, ən azı, deyək ki, Mərəmnamədə 

nələrə toxunulacağını aydın təsəvvür edər,  nədən başlayacağımızı, nədə qurtaracağımızı 

dəqiqləşdirərik.      

 Əbülfəz bəy “təbii ki, hər halda dildən başlanılması” gərəkdiyini buyurdu və bu 

nöqtədə İsmayıl bəy Qaspıralının “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” deyimindən danışmağa 

                                            
 1991-ci ildə mitinq zamanı Elçibəyə qəddarlıqla fiziki xəsarət yetirilmişdi və yarasının tam 

sağalması, bir az da fasiləsiz gərginlikdən qurtulub dincələ bilməsi üçün Əbülfəz bəy, hüquqşünas Aydın 
Kərimov, Bəyin qorumasından İlqar bəy və biz İsmayıllının Basqal kəndində bir ay Məmməd bəyin evində 
qaldıq. Bu bir ayda Bəyin fikirlərini öyrənməklə və məsləhətlərini nəzərə almaqla biz və Aydın bəy AXC-nin 
Məramnaməsini yazdıq, sonra isə bu yazdığımızı Əbülfəz bəylə öncə hissə-hissə, sonra isə bütölükdə  geniş 
müzakirə etdik – A.R..  
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başladıq. Bu deyimin təkcə Türk dünyası üçün yox, həm də Azərbaycanın güneyi ilə 

quzeyi arasındakı münasibətlər üçün çox önəmli olmasına görə bir ilkə olaraq 

götürülməsini razılaşdıq. Bəy bir neçə yol israrla vurğuladı ki, bu ilkəyə ayrıca diqqət 

yetirməliyik. Başqa məsələlərdən də danışmaqla yanaşı, Əbülfəz bəy söhbəti daha çox 

Azərbaycanın güneyi ilə quzeyi arasında öncə ədəbi dildə bütövləşmənin zəruriliyinə, 

sonra da fikirdə, yəni təfəkkür və düşüncədə, məsələlərə baxış tərzimizdə bütövləşmənin 

vacibliyinə yönəltdi və söylədi ki, Güney – Quzey arasında iş birliyinin olması üçün öncə 

mütləq fikir birliyi yaranmalıdır.   

 Biz Güney Azərbaycan, yoxsa Azərbaycanın güneyi anlayışı ilə bağlı Əbülfəz bəyin 

1996-cı ildə Kələkidə bizə dediyi “Azərbaycanın birliyi öncə təfəkkürdəki 

bütövləşmədən başlayır!” cümləsini də xatırlatdıq və artırdıq ki, deməli, Azərbaycanın 

birliyi üçün öncə dildən, təfəkkürdən və işdən başlayıb bütövləşməliyik ki, millətə çevrilib 

dövlətimizi quraq və birləşək. O halda dildə, fikirdə, işdə bütövləşmə olmadan 

Azərbaycanın güneyli – quzeyli birgə millətləşməsi mümkündürmü?   

 Bu sualı verərkən biz heç də devizdə hədəflərin sıra düzümünə toxunmaq istəmir, 

heç bunu düşünmürdük də. Hədəfimiz daha çox söhbəti millətləşməyə nələrin daxil olması 

məsələsinə yönəltmək idi.     

 Əbülfəz bəy “Yox, mümkün deyil!” – deyib bir an fikrə getdi və sonra “Dayan görüm, 

deyəsən, qarışdı axı...” – deyərək bir qədər susdu, sonra da öz-özünə deyirmiş kimi 

bildirdi: “Dildə, fikirdə, işdə bütövləşməliyik ki, millətləşib dövlətləşək, sonra da 

bütövləşək...Yox, deyəsən, nəsə başqa cürdü... Millətləşə bilməmiz üçün öncə dildə 

bütövləşməliyik, fikirdə bütövləşməliyik ki, işdə bütövləşək və bundan sonra millət olaraq 

ortaya çıxa bilək... Deməli, millətləşmə üçün bir sıra məsələləri öncədən bütöv 

götürməyimiz gərəkdir. O halda bütövləşmə qabağa keçsə, necə olar?”  

 Biz yenə heç nə düşünmədən avtomatik olaraq soruşduq: “Yəni deyirsiniz ki, 

deyimdə hədəflərin sırası dəyişsin?”  

 Əbülfəz bəy cavab vermədən bir az da fikirləşdi, sonra bizdən soruşdu ki, sənin fikrin 

nədi? Öncə bu məsələ haqqında düşünməsək də, həmin an bizdə Bəyin son fikrinin daha 

doğru olması qənaəti yarandı və Kələkidə olarkən ondan çox adamın yanında Bəyin bizi 

sıxışdırmasına ötəri toxunduq, Azərbaycanın birliyinin öncə təfəkkürdəki bütövləşmədən 

başlaması ilə bağlı Bəyin israrlı münasibətini xatırlatdıq, həm də vurğuladıq ki, Bəy, Sizin 
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müsavatçılığa gətirdiyiniz başlıca yenilik bütövləşmə məsələsidir. Ona görə də, təbii ki, 

aparıcı ağırlıq bütövləşmə üzərində olmalıdır. Ancaq deyim Sizindir, nə cür istəsəniz, biz 

də o cür yazacayıq.  

 Əbülfəz bəy fikirli-fikirli soruşdu ki, harda yazacaqsan? Dedik ki, Məramnamədə. Bir 

az da fikirləşdikdən sonra Bəy nisbətən ucadan “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” 

– dedi və artırdı: “Olsun, elə bu cür yazılsa, daha yaxşıdır”.  

 Bundan sonra Məramnamə bölümləri üzərində dayandıq və birinci bölüm “Bütöv 

Azərbaycan anlayışımız” adı ilə Komissiyada müzakirə və qəbul edildiyi üçün daha çox 

ikinci və üçüncü bölümlərdən danışdıq. Razılaşdıq ki, ikinci bölüm “Bütöv Azərbaycan 

yolumuz” və üçüncü bölüm  “Bütöv Azərbaycan siyasətimiz”  başlıqları ilə hazırlanıb 

müzakirəyə çıxarılsın və ümimilikdə, Məramnamə bütövləşmə özülü üzərində qurulsun. 

Yəni nədən danışılırsa, o danışılanın təməl dayaq nöqtəsi və başlanğıcı olaraq bütövlük 

götürülsün.   

 Məramnamə elə bu cür də yazıldı.   

 Təbii ki, Əbülfəz bəylə olan o söhbətimizin bütün incəlikləri heç də tam dəqiqliklə 

yadımızda qalmayıb. Ancaq söhbət zamanı Bəyin söylədiyi bəzi fikirləri, ayrıca vurğulanıb 

qabardılmasını istədiyi müəyyən yanaşımları yarım vərəqlik bir kağıza çox qısaca qeyd 

etmiş və Məramnamə yazılarkən o qeydlərin hər birindən yararlanmışdıq. Kağızdakı 

qeydlərimizdən biri də belə idi: “deyimdə bütövləşmə keçsin qabağa”.    

 

Bütövləşmə öndəmi, sondamı olmalıdır? 

 Dediklərimizdən açıqca görünür ki, devizin hər iki şəkli – həm “Bütövləşmə, 

Millətləşmə, Dövlətləşmə!”, həm də “Millətləşmə, Dövlətləşmə, Bütövləşmə!” birbaşa 

Elçibəyə məxsusdur. İndi bunlardan hansını əsas götürməliyik? Bu soruya cavab 

verməzdən öncə əsas götürmə meyarımız aydınlaşmalıdır: əgər meyar “Bəy özü dedi” 

dəlilinə söykənirsə, təkrar edirik, hər iki deyim Bəyindir və buna hər hansı bir şəkildə şübhə 

ilə yanaşmaq, ən azı insafsızlıq və haqsızlıqdır (Əbülfəz bəyin insaf və haqq məsələlərinə 

necə yanaşmasını xatırlatmaqla yetinir və başqa heç nəyə toxunmaq istəmirik). Bu 

məsələdə əsas tanıq olaraq tam məsuliyyətimizlə bir daha vurğulayırıq ki, devizin hər iki 

şəkli Əbülfəz bəyindir. O halda, hansı meyardan çıxış edilməli və devizin hansı deyimi 

əsas götürülməlidir?  
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 Biz məntiq və Elçibəyçi düşüncə sistemi meyarlarından hərəkət etməni daha 

üstün bilirik. Bu meyarlara ayrı-ayrılıqda göz yetirək.  

 

Məntiq meyarı 

 Əbülfəz bəylə 1976-cı ildən başlayaraq yaxlaşıq 25 illik bir sürə boyu çeşidli 

məsələlərlə bağlı etdiyimiz saysız-hesabsız söhbətlər, mübahisələr, fikir mübadilələri 

əsasında tam yəqinliklə deyirik: Əbülfəz bəy məntiq metoduna çox böyük önəm verirdi və 

hələ 1970-ci illərin sonlarında bir neçə yazımızı oxuyaraq şəxsən bizə məsləhət görmüşdü 

ki, biz Türk dil tarixinə yönəlik araşdırmalarımızda məntiqi, özəlliklə Türk dilinin məntiqini 

unutmayaq, bu yöndə də araşdırma aparaq. Həmişə əməl etməyə çalışdığımız bu 

məsləhətə uyğun olaraq, devizin hər iki variantına məntiq baxımından (həm də  Elçibəyçi 

düşüncə sistemi baxımından) diqqət yetirilməsini gərəkli bilirik.   

 Hər nəsnədən öncə, devizdə göstərilən hədəflərin üçü də sürəc (proses) adıdır  və 

bu sürəclərin yalnız ardıcıl zamanlılıq özülü üzərində sıralandığıını düşünmək olmaz. Yəni 

burada biri olsun-bitsin, sonra o biri başlasın qaydası yoxdur, əksinə, sürəcin biri 

başlayıbsa, özü ilə birlikdə o biri sürəclərin də bəlirtilərini ortaya qoymaqda və özünü 

ayrıca yox, kompleks biçimdə göstərməkdədir. Belə ki, artıq bu gün Azərbaycanda 

millətləşmə özü ilə birgə bütövlük və müstəqil dövlət anlayışlarını da ortaya qoyur, yaxud 

bütövləşmə hər nəsnədən öncə, məhz millət və dövlət anlayışlarındakı birlik istəyini 

sərgiləyir. Deməli, devizdə sürəclər məntiq baxımından eyni zamanlılıq özülü üzərində 

sıralanmışdır, yəni hər üç sürəc yaxlaşıq eyni zaman daxilində yanaşı mövcuddur. Elə isə 

sıralanmanın fərqi yoxdurmu? Var, belə ki, devizdə hədəflərin sıra düzümü aparıcı ağırlıq  

mərkəzinin hansı sürəc üzərinə düşməsini, özəlliklə indiki anda nədən başlamağı, nəyə 

önəm verməyi bəlirləyir. Bu yöndən yanaşdıqda, devizin millətləşmə sürəci ilə, yoxsa 

bütövləşmə sürəci ilə başlamasının nə anlama gəldiyinə diqqət yetirilməlidir. 

 Öz leksik (lüğəvi) anlamına görə, millətləşmə “millət olma halı, millətə çevrilmə 

durumu” deməkdir. Mətləbin çox uzanmaması üçün hələlik sözün terminoloji anlamına 

geniş toxunmuruq. Ancaq bəlli bir aydınlıq yaranması üçün qısaca bildirək ki, millətləşmə 

bir sosioloji anlayışdır və sosioloji baxımdan millətləşmə – toplum üzvlərinin dərk 

edilmiş eyni bir milli kimlik çevrəsində toparlanıb bütünləşməsi, fəal vətəndaş 

mövqeyinin biçimlənib ümummilli iradə olaraq ortaya qoyulması və toplumda milli 
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dövlət də daxil bütün yönləri ilə sosial-siyasi təşkilatlanmanın gerçəkləşməsi 

sürəcidir. Millətləşmə bir gecədə olub-bitən bir hadisə deyil, on illər, hətta bir çox hallarda 

yüz illər boyu sürən prosesdir. Adətən, millətləşmə sürəci keçirən toplumlar öz uzun sürəli 

gəlişmələrinin bəlli bir yüksəkliyində addım-addım millətə çevrilər və dünya siyasi tarix 

səhnəsində öz milli güclərinə uyğun bir məqama yiyələnərlər.   

 Azərbaycanda millətləşmə sürəci milli-mədəni alanda yaxlaşıq XIX yüzilin 

ortalarında M. F. Axundovla başlamışdır və sürəcin milli-mədəni alandan milli-siyasi alana 

keçməsi Azərbaycanın quzeyində M. Ə. Rəsulzadənin adı ilə, Azərbaycanın güneyində 

isə S. C. Pişəvərinin adı ilə bağlı olmuşdur (Bu yolbaylar millətləşmə ilə yanaşı, 

Azərbaycan özüllü dövlətləşməni də milli-siyasi alana gətirmişlər). Ancaq XX yüzildə 

Azərbaycanın quzeyində Rus şovinizmi, Azərbaycanın güneyində isə Fars şovinizmi bu 

millətləşmə (və dövlətləşmə) sürəcinin qarşısını vəhşicəsinə və çox qəddarcasına kəsmiş, 

sürəci tam durdura bilməsələr də, yavaşıtmışlar. Ona görə də, Azərbaycanın həm 

quzeyində, həm də güneyində bu gün millətləşmə hələ davam etməkdə, gecikdiyi üçün 

yenidən bir daha milli-siyasi alanda qabarmaqdadır. Təbii ki, hələ yol uzundur və nə olur-

olsun, hətta bu gün Azərbaycanın quzeyi ilə yanaşı, Azərbaycanın güneyində də müstəqil 

dövlətimiz qurulsun, yenə də Azərbaycanda millətləşmə sürəcinin tam başa çatdığını deyə 

bilməyəcəyik. Çünki Elçibəyçi düşüncə sisteminin ortaya qoyduğu kimi, yalnız 45 

milyonluq Azərbaycan türklüyü vahid bir millət ola bilər və dünya siyasi tarix səhnəsində 

bu 45 milyonluq Bütöv Azərbaycan Türk milləti öz layiq olduğu məqama yüksəlməyincə 

Azərbaycanda millətləşmə sürəci durmadan davam edəcəkdir (aydınlıq üçün bir faktı 

xatırladaq: bu gün Türk dünyasında millətləşmə sürəci ən çox Türkiyədə gerçəkləşmişdir. 

Buna baxmayaraq, prof.Orxan Türkdoğan kimi tanınmış uzman sosioloq yazır ki, 

Türkiyədə millətləşmə sürəci hələ tam başa çatmış sayıla bilməz). Məsələyə bu gerçəklik 

yönündən yanaşdıqda, aydın olur ki, xalqımızın hərdən Azərbaycanın quzeyindəki 

hissəsini, hərdən də Azərbaycanın güneyindəki hissəsini ayrıca bir millət adlandıranlar 

millətimizi bu cür parçalamaqla ya bilərəkdən Azərbaycan düşmənlərinə qulluq edirlər, ya 

da bilməyərəkdən ağıllarına və ağızlarına gələni deyir, millət və millətləşmə anlayışları ilə 

bağlı öz savadsızlıqlarını və cahilliklərini ortaya qoyurlar.              

 Bütöv kökünə adlardan feil düzəldən -ləş və feillərdən ad düzəldən -mə şəkilçiləri 

artırmaqla yaranmış “bütövləşmə” sözünün ziddi daha çox “bölünmə”, “parçalanma” 
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sözləridir. Öz leksik (lüğəvi) anlamına görə, bütövləşmə “birləşmə halı; bütünləşmə; 

bütün, tam olma durumu” deməkdir, ancaq sözün anlam çalarları da unudulmamalıdır. 

Belə ki, işlənmə məqamından asılı olaraq sözün fərqli anlam çalarları da ortaya çıxa bilər. 

Devizdə “bütövləşmə”nin öndəmi, yoxsa sondamı gəlməsi də məntiqi baxımdan məhz bu 

işlənmə məqamından asılı olan fərqli anlam çalarlarını ortaya qoymaqdadır. Çünkü  

“bütövləşmə” sonda işlənirsə, məntiqi baxımdan sonucu, nəticəni bildirir, öndə işlənirsə, 

məntiqi baxımdan sonucu yox, başlanğıcı, təməl, özül olma durumunu ortaya qoyur. 

Bir az da açıqlasaq, bütövləşmə sürəci sonuc kimi götürüldükdə “bütöv olmaq, birləşmək” 

istəyini bildirir, başlanğıc, təməl kimi götürüldükdə isə “bütövlükdən çıxış etmə, bütöv olma 

özülündən yanaşma” istəyini qabardır. Məsələyə bu məntiq meyarından yanaşsaq:   

 a) Devizin  “Millətləşmə, Dövlətləşmə, Bütövləşmə!” variantında “bütövləşmə” sözü 

sonuc olaraq daha çox “birləşmək” anlamı daşıyır və bu halda devizi “Millətləşməliyik ki, 

Bütöv Azərbaycan Dövləti qurula və Azərbaycanın güneyi ilə quzeyi birləşə bilsin!” 

kimi açıqlamaq olar.  

 b) Devizin  “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” variantında isə “bütövləşmə” 

sözü başlanğıc olaraq “birləşmək” anlamından daha çox  “bütövlükdən çıxış etmə, bütöv 

olma özülündən yanaşma” anlamı daşıdığı üçün devizi “Bütövlük özülündən 

yanaşmalıyıq ki, Azərbaycanın güneyi ilə quzeyi birgə millətləşə və Bütöv 

Azərbaycan Dövləti qurula bilsin!” kimi açıqlana bilər.     

  Göründüyü kimi, a) variantında devizin məntiqi ağırlığı millətləşmə anlayışı üzərinə, 

b) variantında isə devizin məntiqi ağırlığı məsələlərə  “bütövlük özülündən yanaşma”  şərti 

üzərinə düşür. Birincidə necəliyi bəlirlənməyən millətləşmə başlanğıcına söykənilir ki, 

sonda dövlət qurulsun və birləşilsin, ikincidə isə bütövləşmə (“bütövlük özülündən 

yanaşma”) başlanğıcı əsas götürülür ki, sonda millətləşmə də, dövlətləşmə də bu bütövlük 

özülü üzərində yüksələ bilsin.  

 Deməli, məntiqi meyar devizin bu iki variantı arasında bəlli bir fərqin varlığını ortaya 

qoyur. Ancaq vurğulayaq ki, məntiqi baxımdan devizin hər iki variantı məqbuldur,  

doğrudur və onların heç biri olumsuz qarşılanmamalıdır. Ancaq bu variantlardan hansı 

əsas götürülməlidir? sorusunu aydınlaşdırmaq gərəkirsə, ona bir cavab verilə bilər: 

variantlardan hansı Elçibəyçi düşüncə sisteminə daha uyğundursa, o da əsas 

götürülməlidir.  
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Elçibəyçi düşüncə sistemi meyarı 

 Elçibəyçi düşüncə sistemini meyar olaraq götürdükdə, sorunun cavabı özlüyündən 

aydınlaşır: devizin  “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” variantı və onun açıqlanışı 

Elçibəyçi düşüncə sistemininə daha uyğundur! Unutmayaq ki, bütövləşmə yoxsa, 

Elçibəyçi düşüncə sistemi də yoxdur. Əgər Azərbaycan türklüyü içərisində birbaşa 

Azərbaycan özüllü millətləşmə və Azərbaycan özüllü dövlətləşmə sürəclərini milli- mədəni 

alandan milli-siyasi alana M. Ə. Rəsulzadə və  S. C. Pişəvəri gətirmişlərsə, bütövləşmə 

sürəcini də Elçibəy gətirmişdir. Milli məfkurə tariximizdə Elçibəyin yeri başlıca olaraq məhz 

bu amillə bəlirlənir. Yəni Elçibəyçi düşüncə sisteminin özülü millətləşmə və ya 

dövlətləşmə üzərində yox, məhz bütövləşmə üzərində qurulmuşdur.  

 Ancaq unudulmamalıdır ki, Elçibəy bütövləşmə sürəcini təkcə milli-mədəni alandan 

milli-siyasi alana gətirməklə yetinməmiş, həm də bütövləşməni özündən öncə milli-siyasi 

alana gətirilən millətləşmə və dövlətləşmə sürəcləri üçün də özülə, təməl başlanğıc 

nöqtəsinə çevirmişdir. İş burasındadır ki, həm M. Ə. Rəsulzadə, həm də S. C. Pişəvəri 

milli-siyasi müstəviyə gətirdikləri millətləşmə və dövlətləşmə sürəclərini dövrün iç və dış 

şərtlərindən, bir sıra obyektiv və subyektiv nədənlərdən irəli gələrək, ya Azərbaycanın 

quzeyi üçün, ya da Azərbaycanın güneyi üçün ortaya qoymuşlar (söhbət bəzi ayrı-ayrı 

fikirlərin söylənilməsindən yox, bütövlük hədəfinin açıq-aydın bir sistem kimi ortaya 

qoyulmasından gedir). Azərbaycan milli-siyasi alanında ilk dəfə məhz Elçibəy millətləşmə 

və dövlətləşmə sürəclərinə bir sistem halında bütövlük özülündən yanaşmış, dövrün iç və 

dış şərtlərinə, bir sıra obyektiv və subyektiv nədənlərə söykənərək günümüzdə güneyli - 

quzeyli 45 milyonluq Azərbaycan Türk toplumunun birgə millətləşməsi və birgə Bütöv 

Azərbaycan Dövləti qurması hədəfini irəli sürmüşdür. Ona görə də, Elçibəyin bütövləşmə 

anlayışına sadəcə birləşmə kimi baxmaq olmaz, burda millətləşmənin də, dövlətləşmənin 

də özülündə bütövləşmə durur. Başqa sözlə, Elçibəy millətləşmə və dövlətləşmə 

anlayışlarına da yenilik gətirərək bütövlük özülündə millətləşmə, bütövlük özülündə 

dövlətləşmə... gərəkdiyini ortaya qoymuşdur. BAB Məramnaməsində daha tez və daha 

yaxşı gözə çarpması üçün qabartma ilə “Millətləşmə və Bütövləşmə yolumuz 

Bütövləşmədən başlayır” çümləsinin verilməsi və bu çümlədən sonra “Bütövləşmə, 

Millətləşmə, Dövlətləşmə!” variantlı Elçibəy devizinin göstərilməsi də açıq-aydın 

buradan qaynaqlanmaqdadır. 
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 Təəssüf ki, bu gerçəklik bəzən doğru anlaşılmır, işlənmə məqamından asılı olaraq 

sözün fərqli anlam çalarları daşımasına diqqət yetirilmir və devizin “Bütövləşmə, 

Millətləşmə, Dövlətləşmə!” variantında “bütövləşmə” sözü yanlış olaraq yalnız “birləşmək” 

anlamında qələmə verilir, sonra da “Millətləşmə və dövlətləşmədən qabaq necə birləşmək 

olar?” – deyə məsələ qarışdırılır. Halbuki devizin “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” 

variantında məsələlərə yalnız bütövlük özülündən yanaşılması qabardılır və burada 

qətiyyən öncə birləşmək istəyi irəli sürülmür.  

 Elçibəyin son müsahibələrindən birində açıq şəkildə birbaşa deviz ortaya qoyulmasa 

da, “öncə birləşmə, yoxsa öncə millətləşmə?” qarşılaşdırması yapılır ki, bunun da bizə 

aidiyyəti yoxdur. Çünki Elçibəylə bizim aramızda qətiyyən belə bir söhbət getməmişdir və 

Bəyin bu söhbəti kiminlə etməsi də bizə bəlli deyil. Biz, yuxarıda dediyimiz kimi, 

millətləşmə anlayışına nələrin daxil olması ilə bağlı Elçibəyin görüşünü aydınlaşdırmaq 

üçün sual verdik ki, dildə, fikirdə, işdə bütövləşmə olmadan Azərbaycanın güneyli-quzeyli 

birgə millətləşməsi mümkündürmü? Bu sual da “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” ilə bağlı Bəyin 

fikirlərindən sonra ortaya çıxdı və Bəy bu suala “Yox!” cavabı verərək özü (təkrar edirik: 

biz deyil, Bəyin özü) bildirdi ki, millətləşmə üçün bir sıra məsələləri öncədən bütöv 

götürməliyik. Biz də Bəyin bu yanaşmasını olduğu kimi qəbul etdik və Məramnamədə 

Azərbaycana yönəlik millət, vətən, dövlət, məfkurə, mədəniyyət, tarix, dil, ədəbiyyat vb. 

məsələləri bütöv götürdük, onlara bütövlük özülündən yanaşdıq.  

 Unudulmamalıdır ki, bütövlük özülündən yanaşılmaması həm Elçibəyçi düşüncə 

sisteminin doğru anlaşılmasına ziyan gətirir, həm də millətləşmə sürəcimizə qarşı duran 

millətaltı iç əngəllərin qabardılmasına nədən olur. BAB Məramnaməsində bu məsələyə 

ayrıca diqqət yetirilmiş, millətaltı iç əngəl olaraq etnik separatizm, tayfaçılıq, yerliçilik və 

bölgəçilik sorunlarımıza toxunulmuş, o sıradan bölgəçilik növü kimi Quzeyçilik – 

Güneyçilik qınanmışdır. Məramnamədə bəzi adamların millət anlayışına bütövlük 

özülündən yox, bölgəçilik özülündən yanaşması “kor quzeyçilik xəstəliyi” adlandırılmışdı 

və o zaman Elçibəy bu “kor quzeyçilik xəstəliyi” virusunun ayaq tutub yeriməsini qətiyyətlə 

durduraraq onu ortadan qaldırılmışdı. İndi isə, təəssüf ki, millətləşmə sürəci ilə bağlı elə 

bir ciddi bilgi yiyəsi olmayan bəziləri xalqımızın Güneydə yaşayan hissəsini ayrıca bir 

“Güney Azərbaycan Türk milləti” kimi qabartmağa çalışır və bununla da  “kor güneyçilik 



92 

 

xəstəliyi” virusu yaydıqlarını düşünmürlər. Elçibəy də ortada yox ki, millətləşməmizi 

içəridən didib-dağıdacaq bu xəstəliyin qarşısını alsın...  

 Ancaq unutmayaq ki, ortada Elçibəy irsi – Elçibəyçi düşüncə sistemi var və bu 

düşüncə sistemi açıq-aydın söyləyir: Azərbaycanın birliyi öncə təfəkkürdəkü 

bütövləşmədən başlayır!  Yəni əhalimizin də, ərazimizin də, dövlətimizin də… birliyi 

üçün öncə təfəkkürümüzdə bütövləşməyi və bütün məsələlərimizə bütövlük özülündən 

yanaşmağı bacarmalıyıq.  

 Elçibəy dönə-dönə vurğulayıb demişdir ki, türklüyün peyğəmbərlərindən olan İ. 

Qaspıralının fikrini əsas götürürük: “Dildə, fikirdə, işdə birlik!”  

 Elçibəyə görə, “Öncə dildə birlik olmalıdır, yəni elə etməliyik ki, Təbrizdə, Mərənddə, 

Ərdəbildə – hər yerdə dinimiz bir olduğu kimi, ədəbi dilimiz də bütövləşsin, formalaşsın, 

bir ədəbi dilimiz yaransın... Biz Bütöv Azərbaycan Birliyini fikirdə birliyi inkişaf etdirmək 

və işdə birliyi yaratmaqçün ortaya qoyduq”.  

 Bir sözlə, İ.Qaspıralının “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” devizi Elçibəyçi düşüncə 

sistemində çox önəmli bir yer tutur. Elə buna görədir ki, Bəyin tapşırığı ilə BAB 

Məramnaməsində bu devizin hər hədəfinə ayrıca diqqət yetirildi və dillə bağlı göstərildi ki, 

nisbətən aralı düşmüş qaşqay elimiz də daxil Bütöv Azərbaycan Vətənimizdə vahid xalq 

danışıq dilimiz var, ancaq dil birliyimizə ziyan vuran iki sorun mütləq çözülməlidir: ortaq 

əlifba və ortaq ədəbi dil sorunları. Məramnamədə latın qrafikalı ortaq Azərbaycan 

əlifbası və gərəksiz alınma ünsürlərdən təmizlənməklə ədəbi dilimizin bütövləşməsi biricik 

doğru çözüm yolu sayılır. 

 Fikirdə birliyin başlıca özülləri olaraq Məramnamədə istiqlaliyyət, bütövlük və 

demokratiya hədəfləri götürülür, bütün millətimizin bu hədəflərdən yola çıxması gərəkdiyi 

göstərilir. 

 İşdə birlik üçün isə, Məramnamədə irəli sürülür ki, Azərbaycan türklüyünün vahid 

milli gücü siyasi, iqtisadi, sosial-psixoloji və mədəni, hərbi, elmi-texnoloji vb. yönlərdən 

eyni hədəflərin gerçəkləşdirilməsinə yönəldilməli, Bütöv Azərbaycan Vətəni, Azərbaycan 

Türk milləti, Bütöv Azərbaycan Dövləti və Azərbaycan insanı naminə iş birliyinə 

gedilməlidir.   

 Əgər Elçibəy millətləşməyimiz hələ tam başa çatmamış, dövlətləşməyimiz hələ tam 

gerçəkləşməmiş öncə dildə bütövləşməni, fikirdə bütövləşməni, işdə  bütövləşməni  ən 
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önəmli istək kimi irəli sürürsə və hər nəsnədən öncə, onların yapılmasını istəyirsə, o halda 

bu bütövləşmə millətləşmə və dövlətləşmə üçün ön şərt olmurmu?! Təbii ki, olur və 

Elçibəyçi düşüncə sisteminə görə, istər millətləşmədən, istərsə də dövlətləşmədən 

öncə dildə, fikirdə, işdə bütövləşmə gəlməli, yəni millətləşmə və dövlətləşmə 

sürəclərinə, o sıradan bunlarla bağlı bütün məsələlərə bütövləşmə  –  bütövlük özülündən 

yanaşma əsas götürülməlidir.  

 Bütövləşmə özüllü millətləşmə və bütövləşmə özüllü dövlətləşmə əsas 

götürülməsə, Elçibəyçi düşüncə sisteminin gerçəkləşməsinə öz içimizdən uzun sürə çox  

ciddi əngəllər törədiləcək və istəsək də, istəməsək də, bu düşüncə sisteminin  içəridən  

yıpradılmasına şərait yaranacaqdır. Artıq bunun bəlirtiləri görünməkdədir və bu gün 

bəziləri 45 milyonluq Azərbaycan türklüyünü iki ayrı-ayrı millət kimi qələmə verməyə  

çalışır, bütövləşmə özüllü millətləşmə anlayışından yox, necəliyi göstərilməyən bir 

millətləşmə anlayışından yanaşdıqları üçün Azərbaycanın quzeyində bir millət, 

Azərbaycanın güneyində başqa bir millət uydurur, özü də bunu Elçibəyin millətləşmə 

anlayışına bağlamağa çalışırlar. Elçibəysə həyatda yoxdu ki, bunlara kəskin cavab verib 

yerlərində oturtsun...  

 Bu gün Azərbaycanın quzeyində bütövləşmə özüllü dövlətləşmə anlayışından çıxış 

etmədiyi üçün iqtidar dövlət maraqlarını əsas götürərək (çox zaman isə onu bəhanə 

edərək) Azərbaycanın güneyinə yönəlik elə bir işlər görmür (hələ Azərbaycanın quzeyi ilə 

bağlı məsələlərə toxunmuruq), sabah da Azərbaycanın güneyində qurulacaq dövlətimiz 

bütövləşmə özüllü dövlətləşmə anlayışından hərəkət etməsə, təbii ki, Azərbaycanın 

quzeyinə yönəlik işlər gerçəkləşdirməyəcəkdir. Bu isə təbii ki, Azərbaycanın birləşməsini 

yubadacaq, birləşmə yolunda içəridən ciddi əngəl yaradacaq bir məsələdir. Ona görə də, 

Elçibəyçi düşüncə sistemi sadəcə millətləşmə, yaxud sadəcə dövlətləşmə anlayışını yox, 

“Azərbaycanın birliyi öncə təfəkkürdəkü bütövləşmədən başlayır!” gerçəkliyini əsas 

götürməklə məhz bütövləşmə özüllü millətləşmə və bütövləşmə özüllü dövlətləşmə 

anlayışlarını, bu anlayışların indidən xalq içərisində yayılma zərurətini ortaya qoyur.   

 Gözdən keçirilənlər sübut edir ki, Elçibəyçi düşüncə sistemində məsələlərimizin 

hamısına bütövlük özülündən yanaşma istəyi başlıca şərtdir və bu da devizin                

“Millətləşmə, Dövlətləşmə, Bütövləşmə!” variantının yox, məhz “Bütövləşmə, Millətləşmə, 

Dövlətləşmə!” variantının əsas götürülməsini gərəkdirir. Başqa sözlə, devizin  
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“Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə!” variantı Elçibəyçi düşüncə sistemi meyarına 

daha uyğun olduğu üçün daha doğru sayılmalı və əsas götürülməlidir. 

 

Son söz yerinə 

   Bir gün Ebülfəz bəyin maşınında bir xeyir işə – BAB Mərkəzi Şurasının üzvü olan bir 

gəncin toyuna gedirdik. Yolda Bəydən israrla xahiş etdik ki, Məramnaməyə son sözü Bəy 

özü öz əli ilə yazıb bizə versin. Əbülfəz bəy “Deyirsən, özüm yazım?” – deyə bir an 

duruxdu, sonra  “Yaxşı, yazaram!” dedi və bir sürə sonra Bəyin “Son söz yerinə: Səadət 

qibləsi – Savalan dağı!” adlı əlyazması qarşımızda idi... Son sözdə Əbülfəz bəy öz əli ilə 

yazırdı: “Milli birliyimizin təməli inanc birliyimizdən başlanır. İnancımızın başlıca 

qaynağı müqəddəs Azərbaycan Vətənidir. Bu müqəddəs Vətənin ən qutsal rəmzi böyük 

Ə. Xaqaninin “Səadət qibləsi” adlandırdığı Savalan dağıdır”.  

 Elçibəyə görə, “Bir gün gələcək bütün yollar dağlar sultanı, dağlar şahənşahı, dağlar 

piri Savalana gedəcəkdir!”  

 Təbii ki, burada Elçibəyin amacı bir yandan Savalanı Bütöv Azərbaycan Vətəninin 

simgəsi kimi göstərmək, o biri yandan sabahkı milli birliyin bugünkü inanc birliyindən – 

ülküdə bütövləşmədən başladığını qabartmaq, üçüncü yandan isə Azərbaycan türklüyü 

içərisində olan bütün siyasi yolların bir gün mütləq Savalan dağına –  bütövlük qibləsinə 

gedəcəyinə öz inamını ortaya qoymaqdı...  

 BAB Mərkəzi Şurası Əbülfəz bəyin dünyasını dəyişdiyi günü “Savalanı ziyarət günü” 

saydı və bu münasibətlə keçirilən yığıncaqda Elçibəyin Məramnaməyə yazdığı son sözün 

etgisi (təsiri) ilə “Azərbaycanın bütövlük qibləsi – Savalan dağı!” deyimi  səsləndi və 

Azərbaycanın bu bütövlük qibləsinə – Savalan dağına gedən yollar Elçibəy yolu 

adlandırıldı.  

 Öz siyasi yolunu bütövlük özülü üzərində qurmayan və Millət, Vətən, Dövlət 

anlayışları başda olmaqla Azərbaycanla bağlı məsələlərə bütövlük özülündən 

yanaşmayan, tərsinə, vahid Azərbaycan türklüyünü iki ayrı-ayrı millət kimi, Bütöv 

Azərbaycan Vətənini  iki ayrı-ayrı Vətən kimi qələmə verməyə, milli birliyimizin təməli olan 

inanc birliyinə – Azərbaycan milli məfkurəsinə ikilik salmağa, Azərbaycanın milli 

dəyərlərini ikiləşdirməyə... çalışan kimsələr özləri nə iddia edir-etsin, əslində 

Azərbaycanın bütövlük qibləsinə – Savalan dağına gedən Elçibəy yolunun yolçusu deyillər 
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və onların Elçibəyçi düşüncə sisteminə elə bir bağlılıqları yoxdur. Çünki yalnız bütövlük 

sevdası daşıyan və yalnız bütövlük özülündən çıxış edənlər bütövlük qibləsi Savalan 

dağına gedən Elçibəy yolunun yolçusu ola bilərlər.  

 Azərbaycanın bütövlük qibləsinə üz tutan və Elçibəy yolu ilə gedən yolçulara Ulu 

Tanrıdan uğurlar diləyirik! 

  

 Yöteburq, İsveç  (Göteborg, Sverige) 27. 02. 2007  

 

 Bax: Arif Rəhimoğlu. Elçibəyçi  düşüncə  sistemi  və  onun “Bütövləşmə, Millətləşmə, 

Dövlətləşmə!” devizi. Redaktoru: Əli Şamil. Bakı – 2007.  

 

 

 

 


