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Prof. Dr. Ebulfeyz Elçibey

Azerbaycan'ýn eski Cumhurbaþkaný ve Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) Genel Baþkaný Ebulfez Elçibey verdiði son
röportajýnda, ülkesindeki ve bölgedeki geliþmeleri deðerlendirdi. 'Bunlarý birinin açýkça söylemesi gerek.' diyerek, her zamanki a
üslubunu sürdüren Elçibey, Türkiye ve Azerbaycan'ýn sýnýrlarý kaldýrarak konfederasyona gitmeleri gerektiðini söyledi.
Prof. Dr. Ebulfeyz Elçibey (1938 - 2000)
Azerbaycan eski Cumhurbaþkaný Ebulfez Elçibey, Nahçývan'ýn Keleki
kasabasýnda doðdu.
Asýl adý, Ebulfez Kadir Güloðlu Aliyev olan Elçibey, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatý bölümünden
mezun oldu. Elçibey, 1970'li yýllarda, eski SSCB topraklarýna dahil olan Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðý için mücadele etmeye baþ
1976 yýlýnda Sovyetler'e karþý propaganda yaptýðý gerekçesiyle tutuklandý ve 1978 yýlýnda þartlý olarak serbest býrakýldý.
Elçibey, 1988-1989 yýllarýnda Azerbaycan halkýna baðýmsýzlýk mücadelesi yolunda öncülük ederek, halkýndan büyük destek g
aktif siyasi hayatýna 1989 yýlýnda, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin (AHCP) baþýna geçerek baþladý. Azerbaycan,
SSCB'nin 1990'da daðýlmasýnýn ardýndan 18 Ekim 1991 yýlýnda baðýmsýzlýðýný resmen ilan etti. Ayaz Muttalibov'un kýsa sür
cumhurbaþkanlýðýnýn ardýndan, Ebulfez Elçibey 7 Haziran 1992'de baðýmsýz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþka
oldu. Elçibey, daha önce "Milli Kahramanlýk Ödülü"nü verdiði Suret Hüseyinov'un Haziran 1993'de ayaklanmasýndan sonra
cumhurbaþkanlýðý görevini terkederek doðum yeri olan Keleki'ye döndü. Azerbaycan'ýn eski Cumhurbaþkaný, 31 Ekim 1997'd
Keleki'den Bakü'ye döndü ve AHCP'nin baþýnda aktif siyasi hayatýna devam etti. Elçibey, 1998 yýlýnda yapýlan cumhurbaþkanlý
seçimlerine, "demokratik ve adil olmadýðý" gerekçesiyle boykot ederek katýlmadý. Elçibey, zaman zaman Haydar Aliyev
iktidarýna karþý verdiði sert demeçlerle kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekti.
Azerbaycan'da 5 Kasým'da yapýlacak 2. döne
parlamento seçimlerine katýlma kararý alan Elçibey, baðýmsýz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin parlamentosuna girebilmek için ilk
defa milletvekilliðine adaylýðýný koydu. Hayatý boyunca, Türk dünyasýnýn birleþmesi ve kardeþliði için mücadele eden Elçibey, b
"Bütün Azerbaycan Yolunda" isimli bir kitap çýkardý. 62 yaþýnda ölen Ebulfez Elçibey, iki çocuk babasýydý. GATA'da yaklaþýk
saðlýk nedenleriyle Türkiye'de tedavi gören Azerbaycan'ýn eski Devlet Baþkaný Ebulfez Elçibey Türkiye'de vefat etti.
KESÝTLER
- Giriþ
- Sovyetler Sarsýlýyor
- Yükselen Bayrak Ýnmez
- Cephede Ýlk Çatlak
- Azerbaycan'ý Ýç Savaþa Sürükletmem
- Son Söyleþi: Türkiye Ýle Birleþmeliyiz
GÝRÝÞ 1938'de Nahcivan'ýn Keleki kasabasýnda doðan Elçibey, 1962'de Bakü Devlet Üniversitesi Doðu Dilleri Enstitüsü,
bölümünden mezun oldu. 1963-1964'te Mýsýr'da tercüman olarak çalýþtý. 1970'lerde ise ülkesinin baðýmsýzlýðý için çalýþmaya
1975'de 'milliyetçilik' suçundan bir buçuk yýl hapis yattý. 1976'da Salman Mümtaz El Yazmalarý Enstitüsü'nde Türk ve Ýslam tari
ilk yazýlý kaynaklarýný incelerken, bir yandan da baðýmsýzlýk mücadelesi için çalýþmaya baþlamýþtý.
SOVYETLER SARSIL
1980'lerin sonlarýnda dünya Sovyetler'i tarihin çöplüðüne atmak için gün sayýyordu. Elçibey ise ülkesinde baðýmsýzlýk mücadele
çekenlerdendi. O, milliyetler siyasetinde Leninist ilkelerin bozulduðu, Rusçanýn emperyalist bir siyaset aracý haline geldiði
görüþündeydi. 1988'in ortalarýnda üç Baltýk ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya'da halk cepheleri kurulmasý ona esin kaynaðý o
Halk Cephesi 1989'da ilk 'yarý legal' konferansýný yaptýðýnda 'Azat Azerbaycan' mücadelesinin baþýný çekecek lider olarak seç
hedefi vardý: Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðý, Karabað'ýn Ermenilerden temizlenmesi, Ýran'daki Güney Azerbaycan'daki 25 milyon
Azeri'nin Azerbaycan'la birleþmesi. Halk Cephesi, Rus istihbaratýnýn engellemelerine raðmen kýsa sürede bir halk hareketi
haline geldi. Öyle ki, 1989'da hükümet cepheyi resmen tanýmak zorunda kaldý. Elçibey'in ilk aktif eylemi ise, binlerce Azeri'nin
Ýran sýnýrýna yaptýðý ünlü yürüyüþ oldu. Bu seferki esin kaynaðý Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasýydý. Nahcivan ve Astra'dan onbin
Aralýk'ta 'Yaþasýn Tebriz-Bakü' sloganlarýyla sýnýra dayandýðýnda, ne Rus askerleri ne de Ýran askerleri çatýþmayý göze alab
Dikenli tellerse 'Birleþmiþ Azerbaycan' sloganlarýyla parçalanmýþtý.
YÜKSELEN BAYRAK ÝNMEZ 1990'da dünyaya 'barýþ
kardeþlik' mesajlarý veren SSCB lideri Mihail Gorbaçov, Azerilere baþka bir þeyi reva görecekti: Kýzýl Ordu. Önce kimse buna
inanmadý. Ama 19 Ocak'ý 20 Ocak'a baðlayan gece umulmayan oldu ve Kýzýl Ordu tanklarý týpký 70 yýl öncesindeki gibi Bakü'
giriverdi. 1918'de Mehmet Emin Resulzade öncülüðünde kurulan Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 27 Nisan 1920'de
Kýzýl Ordu'nun paletleri altýnda ezilmesi gibi. Ama bu kez tarihin tekerrür etmesi bu kadarla kalacaktý. Bakü'deki ünlü Azatlýk
Meydaný'ný dolduran milyonlar kendilerini tanklarýn önüne atýverdi. 130 kiþi hayatýný yitirdi, 700'ü yaralandý. Ama bu harekâttan
sonra siyasetin dengeleri de deðiþti. Vezirov görevinden alýndý ve yerine Moskova'nýn 'has adamý' Ayaz Muttalibov getirildi.
Halk Cephesi ve Elçibey'in payýna ise yeraltýna çekilmek düþtü. Hükümet, Halk Cephesi'nin yetkililerini tutuklamýþtý. Baharla bir
ortam yumuþadýðýnda Elçibey yine sahneye çýkacaktý. Bu kez Mayýs 1990'da uzun yýllar çalýþtýðý El Yazmalarý Merkezi'nin ö
'Azerbaycan bayraðýnda orak çekici kullanmayýn' çaðrýsý yapýyordu. Elçibey, bunun yerine 1918'de Resulzade'nin sözlerini
tekrarlayacaktý: "Yükselen bayrak bir daha inmez." Azeri Yüksek Sovyet Meclisi ise Rus askerlerinin Bakü'de olmasýndan
yararlanýp seçim kararý aldý. Halk Cephesi seçime katýlýrken, Elçibey sadece kurulan seçim bürolarýný yöneterek arkadaþlarýn
destekleyecekti. Olanca hileye raðmen Halk Cephesi'nden 30 milletvekili meclise seçilmeyi baþardý.
CEPHEDE ÝLK
ÇATLAK Rusya'da Boris Yeltsin'in devlet baþkaný olduðu 1991'de Halk Cephesi'nde de ilk çatlaklar belirdi. Moskova'da
hapis yattýðý sýralarda Rus yanlýsý olduðu söylenen Ýtibar Memedov ve Rahim Gaziyev, Elçibey karþýsýnda bir grup oluþturdu.
Memedov, 'Milli Ýstiklal Partisi'ni kurdu. Elçibey ise dikkatini bir yandan Rus askerlerinden kurtulmaya diðer yandan da iþgal
altýndaki Karabað'da verilecek savaþa odaklamýþtý. 23 Aðustos'ta Bakü'de düzenlenen mitingde komünist partisinin laðvedilmes
isteyen konuþmasýný yaptýðýnda, sivil giyimli KGB ajanlarý tarafýndan feci þekilde dövüldü.
Azerbaycan ise artýk geri dönülm
noktaya gelmiþti. Komünist Partisi, 14 Eylül'deki kongrede laðvedilmeyi tartýþýldý. Elçibey'in çaðrýsýna uyan 100 binin üzerinde A
meclisi kuþatýnca beklenen oldu. Baðýmsýzlýk ilan edildi. Elçibey ise 100 binden fazla Azeri'ye, "Hukuki yönden baðýmsýzlýðým
kazandýk. Bundan sonraki mücadelemiz gerçek baðýmsýzlýktýr" dedi. Ve 18 Ekim 1991'de baðýmsýzlýðýný ilan eden Azerbayca
Aralýk'ta halkýn yüzde 98'inin oyuyla baðýmsýzlýða evet dedi.
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Bu sýrada gerçekleþen ve tarihe 'Hocalý katliamý' olarak geçen olay ise Muttalibov'un sonunu getirdi. Rus destekli Ermeni
güçlerinin 10 bin nüfuslu Hocalý kentine yaptýðý saldýrýdan sadece 1000 kiþi kaçabildi. Katliamýn ardýndan adres yine meclisti.
süren bekleyiþin ardýndan Muttalibov istifa etti, yerine Yakup Memedov geçti. Ama artýk cumhurbaþkanlýðý seçimi kaçýnýlmazd
Elçibey'in bu görevde gözü yoktu. Önce adaylýða yanaþmadý, ýsrarlar üzerine 'evet' dedi. Seçileceðine kesin gözüyle bakýlýyord
en çok rahatsýz olan ise Moskova ve Tahran'dý. Ýþte bu sýrada Þuþa ve Laçin, Ermenilerin eline geçti. 14 Mayýs'ta mecliste top
ve Halk Cephesi milletvekillerini dýþlayan bir heyet Hocalý olayýndan Muttalibov'un sorumlu tutulamayacaðý kararýný alýp, onu
devlet baþkaný ilan etti.
Elçibey'e yine meydanlara çýkmak düþmüþtü. 200 bine yakýn Azeri, meclise yürüdü. Muttalibov ve arkadaþlarý bir Rus askeri u
Moskova'ya kaçtý. Ve 7 Haziran 1992'de Elçibey oylarýn yüzde 59.4'ünü alarak devlet baþkaný seçildi. Elçibey ilk iþ olarak milli o
oluþturmak için kollarý sývadý. Ancak Karabað'da savaþan Azeri birlikleri 'nedense bir birlik' sergileyemiyordu. Azeri güçlerine
verilen karþý atak emri, bizzat Savunma Bakaný Gaziyev'in 'geri çekil' emriyle sabote ediliyordu. Ermeniler Kelbecer ve
Aðdam'a da girdi. Elçibey'in Türkiye'nin yardýmýyla kurduðu milli ordu baþarýlý olamamýþtý. Eylül 1992'de cephe ziyaretlerinden
Elçibey'e karþý bu kez suikast düzenlendi. Ama sonuç alýnamadý.
AZERBAYCAN'I ÝÇ SAVAÞA SÜRÜKLEMEM 1993'e gi
Elçibey yönetimi petrol anlaþmalarýný belli bir noktaya getirmiþti. 15 Haziran'da Ermenilerle muhtemelen Kelbecer'in geri
alýnmasý için masaya oturacaktý. Ülke ekonomik ve siyasi baðýmsýzlýða adým adým yaklaþýyordu. Ama bu kez devreye girece
Suret Hüseyinov, Elçibey'in kaderini deðiþtirecekti. Azeri lider, Gence'deki birliklerin komutaný olan Hüseyinov'a Karabað'daki
baþarýlarý için kahramanlýk unvaný vermiþti. Ama onun hesabý baþkaydý. Rusya'nýn ve Ýran'ýn desteðini aldýðý söylenen Hüs
baþka iliþkisi de o sýralarda Nahcivan'da bulunan KGB tedrisatýndan geçmiþ Haydar Aliyev'leydi. Aliyev, Bakü'de yavaþ yavaþ
etkinliðini artýrmýþtý. Söylentilere bakýlýrsa, Hüseyinov ile Aliyev arasýnda baðlantýyý Gaziyev saðlýyordu. Bu kez darbe 'geliyo
diyordu. Elçibey, 3 Haziran'da Gence ve Bakü'deki olaðanüstü hal ilanýný uzatýp Gence'ye birlik gönderdi. Ama isyan bastýrýlam
Hüseyinov, Bakü'ye doðru harekete geçtiðinde Elçibey'e sürgün yollarý görünmüþtü. Kaybettiðini anlayan Elçibey, kan dökülme
istemiyordu. Aliyev'i kriz yatýþana dek baþa geçmesi için Bakü'ye çaðýrmak zorunda kaldý. Uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðýyla u
Hüseyinov onu ürkütüyordu. Aliyev ise Azerbaycan için 'sýkýntý' anlamýna gelse de hiç olmazsa Azeri devleti korunabilirdi. O
sýralarda yakýnlarýna þöyle diyecekti: Bu ülke için yapýlacak bir hizmet daha var. Ýktidardan el çektirilsek dahi Ermenilerle savaþ
durumunda olan, bin bir emekle kurduðumuz bu devleti iç savaþa çekmeyeceðiz. Ve Aliyev, Bakü'ye geldi. Hüseyinov'un
sahneye koyduðu Moskova destekli darbe planýnýn birinci aþamasý tamamlanmýþtý. Elçibey, Hüseyinov aracýlýðýyla kendisine
hazýrlandýðýný öðrenince, 17 Haziran'da Keleki'ye gitti. 24 Haziran'da Aliyev yeni devlet baþkaný seçilirken, Hüseyinov da baþb
atanacaktý. 1997'de Bakü'ye dönen Elçibey, bir yýl sonraki devlet baþkanlýðý seçimini 'demokratik ve adil' olmadýðý için boykot e
el verseydi, 5 Kasým'da milletvekili adayý olacaktý.
TÜRKÝYE ÝLE BÝRLEÞMELÝYÝZ Azerbaycan'ýn eski Cumhurbaþkan
Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP) Genel Baþkaný Ebulfez Elçibey verdiði son röportajýnda, ülkesindeki ve bölgedeki
geliþmeleri deðerlendirdi. 'Bunlarý birinin açýkça söylemesi gerek.' diyerek, her zamanki açýk üslubunu sürdüren Elçibey, Türkiye
Azerbaycan'ýn sýnýrlarý kaldýrarak konfederasyona gitmeleri gerektiðini söyledi. Azerbaycan Halk Cephesi liderliðiniz bir
baðýmsýzlýk hareketi olarak baþladý. Amacýna ulaþtý, önce iktidar sonra parti oldu. Ýçinden birçok parti çýktý; ayný çizgideki bu
neden birleþemiyor? Bu tabii bir süreçtir. Azerbaycan için bir þeyler yapmak isteyen milliyetçi milyonlar bir araya toplanarak
baðýmsýzlýk için mücadele etti. Baðýmsýzlýðýmýzý kazandýktan sonra devlet kurmak için iktidar olmak gerekliydi. Halk Partisi, e
olarak kalsaydý buna izin vermezdim. O zaman yine Komünist Parti'nin yerine oturmuþ olur, tek hakimiyetlik devam ederdi.
Demokrasi, çok partililikten baþlar. Ýnsanlar niye böyle bakýyor? Ayný çizgide birçok partinin çýkmasý, bunlarýn birbiri arasýndak
ihtilaflarý, tartýþmalarý gayet normaldir. ABD'de esasen 30'a yakýn parti vardýr; bunlarýn ikisi öndedir. Rusya'da da 6'dan fazla
Komünist parti var; niye birleþmiyorlar? Kim bilir, Azerbaycan'da da zaman gelecek iki parti kalacak. Toplumun tabii akýþýný
kimse engelleyemez, kendisi hareket eder, içinden liderler çýkarýr. Ýktidarýnýzýn kýsa sürmesini nasýl izah ediyorsunuz? Peþi
koþan milyonlar siz yýkýlýrken neden arkanýzda deðildi? Ben yýkýlacaðýmý biliyordum. Rus askerini Azerbaycan'dan çýkardýð
arkadaþlarýma dedim ki, benim artýk iktidarda kalacaðýma inanmayýn. Rus KGB'si bizi yýktý. Rus ve Ýran istihbaratý ortak çalýþ
milyon dolarlýk bütçeleri vardý. Azerbaycan'dan Rus askerini kovmaya muvaffak oldum. Evet, kovdum onlarý, 'çýk git' dedim.
Tam 75 bin Rus askeri vardý. Kafkasya'da Bakü, Rus askerî üslerinin merkeziydi. Gence'de hava komando tugayý vardý ki, bir
günde Azerbaycan'ý iþgal edebilirdi. Kolay olmadý. Hadi þimdi çýkartýn Rus askerini bir yerden de görelim. Çýkmýyorlar. Ne
Gürcistan'dan ne Tacikistan'dan. Bunun sistemi var. Rus ordusu karýþýk milletlerden oluþmuþtu. Ordunun yüzde 60'ý Rus'tu,
Bunlarýn içinde birbiri ile geçinemeyen Ukraynalýlar da vardý. Nahcivan'da sýnýrý koruyan Rus askerinin asýl görevi Türkiye'de
casusluk yapmaktý. Operasyonlar yapýyor, Anadolu'da türlü türlü iþler görüyorlardý. Rus askerini göndermekle Türkiye'yi de kurta
Gence isyanýný bastýrmak yerine neden Keleki'ye, köyünüze gittiniz; Türkiye neden sizi desteklemedi? Ýsyancý Albay Suret
Hüseynov Bakü'ye yürüdüðünde kardeþ kaný dökülmesini istemediðim için Keleki'ye gittim. Hüseynov, Karabað'da savaþýyordu,
kazanmýþtý, askeri çevrelerin telkiniyle ona kahramanlýk ünvaný verdim. Keleki'den iki gün önce Ankara'da aðýrlandýðým yaland
sonra Türkiye'den maslahat almaya gittiðim de doðru deðil. Bir halk, mücadelesini kendi yapmalýdýr. Türkiye'nin baþýný niye bur
sokalým ki? Türkiye, diplomatik açýdan bizi desteklesin saðol deriz. Yeterli destek oldu, olmadý tartýþmasý abestir; yeterli ifadesi
sýnýrý yoktur.
Azerbaycan halen Rus tehdidi altýnda bulunuyor. Bakü-Ceyhan projesi bu riski artýrýyor. Azerbaycan ile Türkiy
arasýnda nasýl bir iliþki hayal ediyorsunuz?
Bir kere Türkiye ile Azerbaycan arasýnda vize olmasýný kabul edemiyorum. Vize kalkmalý. Ýki tarafta da çýkartýlan bürokratik
engeller nedeniyle iliþkilerimiz istediðimiz noktada deðil. Türkiye ile Azerbaycan konfederasyona gitmeli, birleþmeli. Sýnýrlarý
kaldýrmalýyýz. Ýki ülkenin vatandaþlarý serbestçe çalýþabilmeli. Bakü-Ceyhan hattýnýn yapýlmasýný Rusya hazmedemiyor. Aze
petrolü var, dýþarý satamýyor. Biz kardeþ Türkiye ile petrolümüzü paylaþmak isteriz. Türkiye ve Azerbaycan arasýnda askeri iþb
ile Ermenistan arasýnda olan seviyeye çýkartýlmalý. Saldýrmazlýk anlaþmasý, Rusya'nýn Azerbaycan'a müdahale imkanlarýný o
kaldýrýr. TSK ve NATO Azerbaycan'da askeri üslerini kurmalý. Azerbaycan NATO üyesi olmalý. Azeri ordusu en modern
silahlarla donatýlmalý. Ýki ülkenin halký birdir, ayný duygu ve düþüncelere sahiptir. Türkiye'yi vataným kabul ediyorum. Ben Atatü
askeriyim. Karabað sorununa nasýl çözüm bulunabilir? Kanla verilen toprak ancak kanla alýnabilir. AGÝT, yýllardýr diplomatik
oyunlarla bizi oyalýyor. Kadim topraðýmýz Karabað'ýn masada satýlmasýna gözyummayýz. Bunun için 239 teþkilatý birleþtirerek
Mukavamet Hareketi'ni kurduk. Bunun amacý halkýmýzý psikolojik olarak muhtemel bir savaþa hazýrlamaktýr, siyasi bir maksadý
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yoktur. Kafkasya'da ikinci Ermeni devleti kurulmaya çalýþýlýyor. Ermenistan zaten Rusya'nýn oyuncaðý, maþasý. Dünyada bir m
yan yana iki devlet kurduðu görülmemiþtir. Bu oyun tutmayacak. Ermenilere, Karabað'da ancak kültürel özerklik verilebilir. Son
dönemlerde Ýran'daki Azeri Türkleri için çalýþmalarýnýzý hýzlandýrdýnýz? Ýran, 21. yüzyýlda nasýl bir deðiþim geçirecek? Dü
ülkelerinde yaþayan 40 milyon Azeri Türkü'nün hiçbir yerde kaydý yok. Ne BM'de ne de ÝKÖ'de. Ortada bir vurdumduymazlýk va
bunu ortadan kaldýrmaya çalýþýyoruz. Türk folklor ve kültürünü korumak benim görevimdir. Asimilasyon politikalarýna raðmen Ý
Türkler, Türklük þuurunu yitirmedi. Tahran rejiminin dýþladýðý çoðu entelektüel 4 milyon Türk, deðiþik ülkelere daðýldý. Ýran'da
özerklikten yana. Bir kýsmý ise baðýmsýzlýk istiyor. Güney Azerbaycan hareketi geçtiðimiz yüzyýlda üç defa kanlý biçimde bastý
da bir çeþit KGB rejimi var. Rus sistemi nasýl çöktüyse insan fýtratý ile uyuþmayan bu baský rejimi de son bulacaktýr. ABD de
Ýran'daki rejimi yýkmak deðil yumuþatmak, liberalleþtirmek istiyor. Ýranlýlar da demokratik dünyanýn dýþýnda kalamayacaklarýn
anlamaya baþladýlar. Sovyetler Birliði daðýlacak dediðimde bana deli gözüyle bakýyorlardý. Þimdi de Ýran'daki sistem liberalleþe
Azeri Türkleri demokratik haklarýný elde edecekler diyorum. (Zaman-5/08/2000)
Alýntýlar : kimkimdir

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 19 February, 2019, 13:06

