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ƏməkdarjurnalistİradəƏliyeva44ildirki,Azər
baycan mətbuatındadır. 1977ci ildə Azərbaycan
DövlətUniversitetinin (indiki BDU) Jurnalistika fa
kültəsini bitirib. İlk iş yeri Azərbaycan KPMKnın
“Təşviqatçı”jurnalıolub.1978ciildən“Azərbaycan
müəllimi” qəzetində ədəbi işçi, tərcüməçimüxbir,
başmüxbirvəzifələrindəçalışıb.

1993cüildənrəsmidövlətqəzeti,MilliMəclisin
orqanıolan“Azərbaycan”qəzetindəişləyir.Huma
nitarsiyasətşöbəsininredaktorudur.“Qızılqələm”,
“HəsənbəyZərdabi”mükafatlarılaureatıdır.

2010cu ildə Azərbaycan Prezidenti İlham
ƏliyevinsərəncamıiləƏməkdarjurnalistfəxriadı
nalayiqgörülüb.

2019cuilmayayının27dədövlətbaşçısınınsə
rəncamı ilə “AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin 100
illiyi(19182018)”yubileymedalıilətəltifolunub.
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TarixioçerkjanrındaqələməalınmışkitabXIXəsrinsonu,XXəsrinəvvəllərində
yenicəformalaşmaqdaolanAzərbaycanmilliburjuaziyasınınfəalnümayəndəsi,xey
riyyəçi,maarifvəmədəniyyəthamisiBəşirbəyAşurbəyovahəsredilib.

Bəşirbəyinhəyatvəfəaliyyətinəkitabdamüxtəlifistiqamətlərdənnəzərsalınır.
Bakınınnüfuzluneftsahibkarlarındanbiri,mesenat,maarifçi,ictimaisiyasixadimkimi
onuntarixiobrazıyaradılır.Bolşevikrepressiyasınınqurbanlarındanolmuşbuparlaq
şəxsiyyətözzəmanəsininmürəkkəbictimaisiyasimühitiiləbirgətəqdimedilir.Onun
ömüryolunuvərəqlədikcəXXəsrBakısınınqaynarmənzərəsi,tarixihəqiqətləri,insan
talelərindənkeçənçətinsınaqlarıgözönündəcanlanır.

BuradaBəşirbəyAşurbəyovunqayınatası–görkəmli ictimaisiyasixadim,za
dəganAllahyar bəy Zülqədərova dageniş yer verilib.Müxtəlifmənbələrdən əldə
edilmişfaktlarlazənginolanbukitabxalqımızınkeçmişi,ayrıayrıtarixişəxsiyyətləri
mizinhəyatıvəmühitiiləmaraqlananhərkəsüçünfaydalımənbədir.

Əsərtarixçilər,XXəsrAzərbaycantarixiiləmaraqlananlar,həmçiningenişoxucu
kütləsiüçünnəzərdətutulub.

Ki tab nəş rə ha zır la nar kən bi zə ya xın dan kö məklik gös tə rən Döv lət Ta rix Ar xi vi nin  
rəh bər li yi nə və əmək daş la rı na də rin tə şək kü rü mü zü bil di ri rik. 
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MÜ ƏL LİF DƏN

BəşirbəyAşurbəyovhaqqındaçoxsöhbətlərimizolmuşdu.
Hərdəfədəbeləsöhbətlərdənsonrabumillətsevərinsanın
zənginhəyatvəfəaliyyətininüzəçıxanməqamlarıdiqqə

timicəlbedirdi.Əvvəlcəyaddaşımdaqeydləraparırdım.Düzü,bu,
sadəcə,bir jurnalistmarağı idi.Mövzudərinləşdikcə, faktlarçoxal
dıqcaməşhurnəslinnümayəndəsiolanBəşirbəyAşurbəyovunar
zuları,niyyətləri,gördüyüişlərməndəheyranlıqdoğururdu.Bundan
sonraqeydlərartıqyazıyaköçürülməyəbaşlandı.Günlərinbirində
isədahagenişbirməclisdəBəşirbəyhaqqındaətrafısöhbətaçıldı:
neftsahibkarıvəmesenatkimi,xeyirxah,nəcibvəhumanistəməllər
sahibikimi,maarifçiziyalı,nəhayət,millətinisevənfədakarsiyasixa
dimkimi...Vəhəminqeydlər2019cuilinavqustundabuşəxsiyyət
haqqında ilkdəfəgenişbirqəzetməqaləsinəçevrildi.Məqaləçap
olunduvəböyükoxucumarağıdoğurdu.

Elini,yurdunusonsuzməhəbbətləsevənbuinsanhaqqındaaraş
dırmalaraparmaqüçünmənimbirbaşqasəbəbim–qəhrəmanımın
Azərbaycanıntanınmışpedaqoqu,ziyalıxanımlarındanbiri,eyniza
manda yaxın qohum kimi mənə çox doğma olan Nəzakət xanım
AşurbəyovaƏləkbərovanınbabasıolmasıdır.Əslində,hərzamanhiss
edirdimki,Nəzakətxanımbabasıhaqqındagözəlbirkitabınərsəyə
gəlməsiniçoxarzulayır.VəartıqmillətsevdalısıBəşirbəyAşurbəyovun
şəxsiyyətihaqqındayazmaq,bəlkədəənçoxmənimmarağımdaidi.

Faktlarıtoplamaq,ümumiləşdirmək,buböyükinsanınömüryo
lunuoxucuyaçatdırmaq,yaşadığıdövrün,zamanınağırlığını,çətin
liyiniəksetdirməkvənəhayət,qəhrəmanımısevdirmək,doğrudü
rüsttanıtmaqüçünneçəneçəalimintədqiqatlarınamüraciətetdim,
kitabları nəzərdən keçirdim, arxiv materiallarından istifadə etdim,
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əzizləri,doğmalarıiləteztezgörüşdüm.Ammanəyoruldum,nədə
usandım...Əksinə,bütünbuaxtarışlar,araşdırmalarvətapıntılarmə
nəxüsusizövq,rahatlıqvədinclikverirdi...Bəşirbəyötənəsrin30cu
illərininminlərlə repressiyaqurbanlarındanbiridir. Jurnalist taleyim
eləgətiribki,repressiyaolunanlarhaqqındaxeyliyazılaryazmışam.
Buinsanlarınömüryollarınıçoxvərəqləmişəm.Barələrindəolansə
nədlimateriallarlaçoxişləmişəm.Yazımasamınüzərindənneçəne
çərepressiyaqurbanınınfotoları,istintaqişlərigəlibkeçib...Hərdəfə
dəoşəkillərə,cinayətişiiləbağlımateriallarabaxandatəəccüblən
diyimbirməqamvar idi:onlarıntalelərikimisimalarındakıüzgün
lük,məsumluqdabirbirinəbənzəyirdi.Çöhrələrindəkiölümkölgəsi,
əzab və iztirab izləri, baxışlarındakı kədər, ağrılar, acılar birbirinin
eyni idi.Bu insanlarıngözlərindənbircəşeyoxunurdu:bizgünah
sızıq.Günahsızlarınfərqlizamanvəməkanlardanbaşlayıb,həyatın
ənmüxtəlif dolanbaclarından, acılışirinli günlərindən keçən ömür
yollarıbuşəkillərdəsonlanırdı,buradakıortaqtaledədonubqalırdı.

Vəbufotolardansonraonlarınölümyolçulugubaşlayırdı...

  



Bəşir bəyin nəvəsi Nə za kət xa nım Aşur bə yo va-Ələk bə ro va
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RE DAK TOR DAN

Azərbaycan RespublikasınınƏməkdar jurnalisti İradə xa
nımƏliyevanınoxucularındiqqətinətəqdimetdiyi“Bəşir
bəyAşurbəyovvəzəmanəsi”adlıkitabıXXəsrinəvvəl

lərindəAzərbaycanınneftsahibkarlarındanvəməşhurxeyriyyəçilə
rindənbiri, ictimaisiyasixadim,elmvə təhsilhimayədarı,bolşevik
repressiyasının qurbanı olmuş Bəşir bəy Aşurbəyovun (18751930)
həyatınahəsredilmişdir.Özxeyirxahəməlləri,səxavətivəmərdliyi
iləmillətininböyüksevgisiniqazanmış,eynizamandaözüdəmil
lətsevdalısıolaraqBəşirbəyAşurbəyovunhəyatı,şəxsiyyəti,gözəl
əməlləri gələcək nəsillər üçünbir örnəyə çevrilmişdir. Sovet ideo
logiyasının bütün cəhdlərinə, qadağalarına, adının unutdurulması
üçüngörülmüş tədbirlərəbaxmayaraq,o, xalqınınhafizəsinəhəkk
olunmuş,özüisəedamındanuzunillərkeçdikdənsonrabəraətalmış
vəAzərbaycanıntarixiyaddaşındalayiqliyeriniqazanmışdır.

Aşurbəyovlar Azərbaycanınməşhur soylarındandır.Onlar haq
qındamənbələrinverdiyiməlumatlarortaəsrlərəqədərgedibçıxır.
BusoyunköküAşurxanƏfşaradayanır;yerigəlmişkən,qeydedək
ki,Azərbaycanınməşhursərkərdəsi,ƏfşardövlətininqurucusuNadir
şahƏfşardabutayfadanolmuşdur.Nadirşahınhakimiyyətidövrün
dəbu tayfanınnümayəndələri yüksəkmövqelər tutmuş, bir qismi
Azərbaycanınşimalındayerləşmişdir.

AzərbaycanınRusiya tərəfindən işğalından sonra çarizminmil
lətlərüzərindəki təzyiqi vəassimilyasiya siyasətininnəticəsiolaraq
ŞimaliAzərbaycandakıƏfşarlarınnümayəndələriXIXəsrinikincirü
bündənsonraAşurbəyovkimitanınmağabaşlamışlar.Xeyriyyəçilik
fəaliyyətivəböyüksəxavətiilətanınanbuailəninməşhurnümayən
dələriiçərisindəNabatxanımAşurbəyova,HacıƏjdərbəyAşurbə
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yov,TeymurbəyAşurbəyov,BalabəyAşurbəyovvəonunqızıSara
xanımAşurbəyovanınadlarıhərbirazərbaycanlıyaməlumdur.

İradəxanımƏliyevanınkitabınınqəhrəmanı–BəşirbəyAşurbə
yovdabuməşhurnəslinnümayəndələrindənbiriolmuşvə1875ci
ildəBakınınSabunçukəndində,tacirvəmülkədarHacıMəhəmməd
həsənbəyinailəsindədoğulmuşdur.Atasındanonageniştorpaqsa
hələri,neftmədənlərivəBakınınmüxtəlifyerlərindəxeylimülkqal
dığıüçünBəşirbəyAşurbəyovgəncyaşlarındanböyüksərvətsahibi
olmuşdur. Aşurbəyovların digər nümayəndələri kimi, Bəşir bəy də
sərvətinidahaçoxmillətyolundaxərcləmiş,elməvəmaarifəböyük
əhəmiyyətverdiyiüçünbirçoxgəncintəhsilhaqqınıödəmiş,zülmə
vəədalətsizliyəuğrayanməzlumlaradaimyardımetmişdir.

BəşirbəyAşurbəyovunmaarifəverdiyiböyükdəstəyinbariznü
munələrindənbiri–1901ciildəSabunçudaaçdırdığı“Həmşərimək
təbi” idi (şagirdləriCənubiAzərbaycandanolan fəhlələrinuşaqları
olduqlarıüçünməktəbbeləadlanırdı).Bəşirbəyşagirdlərinkitabla,
geyimlətəminedilməsinəciddinəzarətedirdi.EynizamandaAşur
bəyovlarailəsinindigərnümayəndələrininxeyriyyəçilikfəaliyyətləri
nədədəstəkverirdi.Onunhamisiolduğuməşhurmütəfəkkirlərara
sındaC.Cabbarlı,Y.V.ÇəmənzəminlivəM.S.Ordubadidəolmuşdur.

XXəsrinəvvəllərindəçarRusiyasında,ocümlədənmüstəmlə
kələrindəbaşverənictimaisiyasihadisələrhərbirazərbaycanlıki
mi, Bəşir bəy Aşurbəyovu da narahat etməyə bilməzdi. Bir əsrə
yaxınrus işğalıaltındaolanAzərbaycanın,nəhayətki,müstəmlə
kəçilikdənazadolaraqmüstəqillikəldəetməkimkanıyaranmışdı.
Azərbaycanınmillidüşüncəliziyalıları,mütəfəkkirlərivəictimaisi
yasi xadimləri ölkənin gələcəyi üçün narahat idilər. Bu gələcəyin
təmininaminəbirməfkurəninmövcudolmasınınzəruriliyinianla
yırdılar.BəşirbəyAşurbəyovdabumütəfəkkirlərdənbiri kimi İs
lamideologiyasınıəsasməfkurəolaraqqəbuledirdi.Buməramla
o,19171920ciillərdəfəaliyyətgöstərmişQafqazİttihadFirqəsinin
yaradıcılarındanolmuşdur. İttihadiislam,islammodernizmivəis
lamreformizmiqurumunəsasqayəsisayılırdı.Qeydedəkki,Azər
baycanCümhuriyyətiparlamentindəQafqazİttihadFirqəsiböyük
fraksiyalardanbiriidi.
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BəşirbəyAşurbəyovunAzərbaycannaminəfəaliyyətindəerməni
daşnaklarıvəterrorçularıiləmübarizədəxüsusiyertuturdu.

Bildiyimizkimi,istər19051906cıillərdə,istərsədə19181919cu
illərdəermənidaşnaklarınınvə“bolşevizm”pərdəsialtındafəaliyyət
göstərənerməniterrorçularınınAzərbaycandatürkmüsəlmanəha
lisinəqarşıtörətdikləriqətliamlarXXəsrinənqanlısəhifələrindəndir.
Buzülmünqarşısınıalmaq,Azərbaycantürklərininqətllərinəmane
olmaqüçüncanınıverməyəhazıryüzlərləmütəfəkkirvəxeyriyyəçi
lərimizdənbirikimi,BəşirbəyAşurbəyovdabuillərdəböyükqəhrə
manlıqlargöstərmiş,minlərləmüsəlmanınqətlininqarşısınıalabil
mişdir.

Azərbaycan sovetlər tərəfindən işğal edildikdən sonra bir çox
neftsahibkarıvəmülkədarkimi,BəşirbəyAşurbəyovvəbunəslin
digərnümayəndələridə sərvət vəmülklərindənməhrumedildilər.
ƏksəriyyətiSSRİninapardığıdövlətterrorunaqurbangetdi.Beşillik
həbscəzasındansonra,1930cuildəgüllələnənBəşirbəyAşurbəyov
daStalinrepressiyasınınerkənqurbanlarındanbiriolmuşdu.Edam
edilənbuböyükşəxsiyyətinailəüzvləridəpərənpərəndüşmüş,on
lara sovet dövləti tərəfindən “ikinci dərəcəli” vətəndaşmünasibəti
göstərilmişdi.Lakinaradanuzunillərkeçməsinəbaxmayaraq,Bəşir
bəyAşurbəyovunadıvəxeyirxahəməllərinəailəsinin,nədəxalqının
hafizəsindənsilinmişdir.MüstəqilliyinibərpaedənAzərbaycanRes
publikasınınmüvafiqqurumlarıtərəfindənisəonabəraətverilmişdir.

HəyatvəfəaliyyətiböyükbirsalnaməolanBəşirbəyAşurbəyov
haqqındakitabyazılmasınəcibbirəməlolmaqlayanaşı,bugünküvə
gələcəknəsillərimizüçündəçoxzəruribirişdir.İradəxanımƏliyeva
nınbumövzuyamüraciətetməsi,illərinaraşdırmasınınnəticəsiolan
bukitabıərsəyəgətirməsitəqdirəlayiqdir.

Etiraf edim ki, kitabı birnəfəsə oxudum. Bəşir bəyin cümlələrə
tökülən,tarixioçerkəçevrilənhəyatınıbuqədəriçdən,buqədərkö
nüldən,böyükbirsevgiiləyazmaqüçünkitabınmüəllifininözünün
dəbuhəyatıonunqəhrəmanı iləxəyalənbirgəyaşadığının şahidi
oldum.İradəxanımoxucusunudabusalnaməniniçərisinəqatıb,Bə
şirbəyAşurbəyovvəsevdiklərininhekayəsinə,dərdinə,çəkdiklərinə
şərikolmağavadaredir.Fikrimcə,bu,birmüəllifinböyükustalığıdır



11

BƏŞİR BƏY AŞURBƏYOV VƏ ZƏMANƏSİ

ki,oxucusunuözüiləbərabərzamansəyahətinəgötürməyibacarır.
Birinsanıntaleyionunailəsinin,xalqınıntaleyinəqarışırvəgözlərinin
önündənAzərbaycanınoqanlıqadalıilləri,həyəcanı,əzabıgəlibke
çir.Səndəonlarlabirgəoanları,günləri,illəriyaşayırsan...

Tarixi tədqiqatmaterialları və şahidlərin xatirələri əsasında ya
zılmış “BəşirbəyAşurbəyov və zəmanəsi” kitabıXXəsrinəvvəlləri
Azərbaycan tarixininhəmdəkiçikbir retrospektividir. Bu kitabbir
xeyirsevərin,birAzərbaycanoğlununsimasında,həmdəqəhrəman
lıqvəqeyrətsalnaməsi,gələcəknəsillərəmillətsevgisininvərəsəsidir.

Sa ni Ha cı yev, 
ta rix üzə elm lə r dok to ru, pro fes sor



Bəşir bəy Aşurbəyov
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“QIR MI ZI TER ROR”UN 
QUR BAN LA RIN DAN Bİ Rİ

“Həyatçətinbirimtahandır.”
Corc San ta ya na,

Ame ri kan fi lo so fu

MillətfədaisiBəşirbəyAşurbəyovunmüxtəlifillərdəçə
kilmişşəkillərinəbaxdıqca,onunhaqqındaqeydlərimi
nəzərdənkeçirdikcəxəyalməniötənəsrin90cıillərinin

əvvəllərinəaparırdı.Tarixşünaslıqelmimizinparlaqnümayəndələrin
dənolanakademikZiyaBünyadovla“Qırmızıterror”kitabıüzərində
birgəçalışdığımızgünlərixatırlayırdım.

1980ci illərin sonlarından etibarən bütün sovetlər məkanında
başverəndəyişikliklər,əsənruzigarlarbuzamanaqədərdüşüncə
lərdəhəbsedilmişbəzimövzularüzərindənqadağalarıgötürmüşdü.
Uzunillərqapalıqalanarxivlərinqapılarıalimlərinüzünəazacıqda
olsaaçılmışdı.

Akademik Ziya Bünyadovun şəxsi nüfuzu ona keçmiş Dövlət
TəhlükəsizliyiKomitəsininarxivlərindəkimüəyyənqovluqlaraqədər
gedibçıxmaq imkanı verirdi.O, 1930cu illərdəStalin repressiyası
nınqurbanıolmuşbirçoxgörkəmlişəxsiyyətimizhaqqındaistintaq
materiallarıəsasındaməqalələryazır,arxivsənədlərinin,onlarınver
dikləriifadələrinsurətiniçıxarıbgətirirdi.Həminməqaləvəsənədlə
rintərcüməsivəçapahazırlanmasıişimənətapşırılmışdı.Ozaman
“Azərbaycanmüəllimi”qəzetindəçalışırdım.1993cüilidi.Təlatümlü,
ziddiyyətli,çətinbirdövr...Ölkəninictimaisiyasihəyatındafəalişti
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rakedənZiyamüəllimləjurnalistkiminecəbirciddi,məsuliyyətliiş
üzərindəçalışdığımın fərqində idim.Həmindövründoğrudüzgün
qələməalınmasındabuməqalələrböyükəhəmiyyətkəsbedirdi.Ya
zılar“Azərbaycanmüəllimi”qəzetindəçapolunmağabaşladı.

Görkəmlişəxsiyyətlərinsaxtaittihamlarvədəlillərəsasındaölü
məməhkumedildiyiarxivmateriallarıozamanictimaiyyətarasında
böyükəkssədadoğururdu.Yazılarəldənələgəzirdi.Nəhayət,bu
mövzudaucadan sözdemək,danışmaqmümkünolmuşdu. İllərin
qadağalarıaltındadonubqalmışhadisələr,faktlar,rəqəmlər,erməni
cəlladlarınıntörətdikləriəməlləraçılıbgöstərilirdi.Daxilənhissedir
dimki,genişoxucukütləsibuyazılarıntopluhalındakitabkimiçapı
nadahaçoxehtiyacduyur.

Günlərin birində Ziyamüəllimə bumateriallardan ibarət kitab
nəşretməkniyyətindəolduğumudedim.Məmnunoldu.Akademik
belə bir kitaba necə həssaslıqla yanaşdığımı, ortaya keyfiyyətli bir
işinçıxmasınaçalışdığımıgörürdü.

Ziya Bünyadovunmüxtəlif vaxtlarda Yusif Və
zir Çəmənzəminli, Bəkir Çobanzadə, Abbasmirzə
Şərifzadə, Hənəfi Zeynallı, Məmməd Cuvarlinski,
Tağı Şahbazi və başqa yaradıcı ziyalılarımız haq
qında istintaqmaterialları əsasındaqələməaldığı
sənədli tarixi oçerklər üzərində aylarla birgə ça
lışdıq.Buoçerklərdəayrıayrıelmxadimlərimizin,
böyükşəxsiyyətlərimizinbolşevizminsaxtadəlilləri
əsasındaməhkumolunduğusübutayetirildi.Kitab
1993cüildə“Azərnəşr”də10.000tirajlanəşrolun
duvəölkəninhəryerinəyayıldı.

İndi odəyərli alimimizin ictimai düşüncə tariximizə çoxqiy
mətliyadigarlarındanolan“Qırmızı terror”kitabınıhərdəfəvə
rəqlədikcə,dəfələrləoxuyubsistemləşdirməyəçalışdığım,təkrar
təkrar redaktə etdiyim ayrıayrı hissələrini bir də oxucumarağı
ilənəzərdənkeçirdikcədaxilənsevinirəmki,nəyaxşıozamanbu
işinçətinliyindən,məsuliyyətindənçəkinibboyunqaçırmamışam.
“Qırmızıterror”kitabınıntərtibçisivəəksərməqalələrintərcümə
çisikimibuişdəimzamvar.
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Həminkitabməniçoxhəqiqətlərdənagahetdi.Oxucumyəqin
təəccübedirki,bukitabıniyəməhz “Qırmızı terror”unnəşri tarixi
iləbaşladım.ÇünkieləBəşirbəyAşurbəyovadınadailkdəfəhəmin
kitabınəlyazmalarındarastgəlmişdim.KitabınxeylihissəsiAzərbay
candabolşevikhakimiyyətiqurulandansonraİttihadPartiyasıüzvlə
rininbaşınagətirilənoyunlardan,istintaqprosesindəonlaraverilən
əzabəziyyətlərdən,NKVDnincəlladxislətlimüstəntiqlərinin,xalqı
mızınqanınasusamışermənicəlladlarınınişgəncəaltındaonlardan
aldıqlarıifadələrdənbəhsedirdi.

BəşirbəyAşurbəyovdaİttihadPartiyasınınparlaqliderlərindən
idi.O,ötənəsrinəvvəllərindəyenicəformalaşanmilliburjuaziyanın
nümayəndəsikimibupartiyanın,onunmətbunəşrlərininfəaliyyəti
nəmaliyyədəstəyigöstərənşəxslərdənolmuşdur.AmmaBəşirbəyin
ictimaifəaliyyətitəkcəbupartiyailəməhdudlaşmamışdı.O,zəma
nəsininalicənab,xeyriyyəçi,yeniliklərəme
yilli,qabaqcıldüşüncəliimkansahiblərindən
birikimitanınmışdı,nəqədərgəncintəhsil
almasınayardımetmiş,nəqədər insanaəl
tutubköməklikgöstərmişdi.Doğulubboya
başaçatdığıSabunçudavəətrafərazilərdə
məktəblər, yoxsul ailələr üçün evlər tikdir
mişdi. Maarifə, mədəniyyətə dəstək ver
mişdi.Haqqıpozulanınhərzamanyanında
olmuşdu.Və tarixinziddiyyətinəbaxki,öz
proqramlarında,məramnamələrindəinsan
lara,guya,bucürdəyərləritəlqinedənbol
şevikhakimiyyətiBəşirbəyAşurbəyovkimi
millətxadimlərininaxırınaçıxmışdı.

“Qırmızıterror”kitabındaonunadıepizodikkeçir.Buməlumatlar
danaydınolmuşduki,“İttihadçılarınişi”gedişindəBəşirbəyAşurbə
yovdahəbsedilib.Birmüddəthəbsdəsaxlanılıb,sonraisəyaxındostu
olanNərimanNərimanovBəşirbəyinbolşevikhakimiyyətiüçünheç
birtəhlükətörətməyən,başqalarınayalnızfaydalıolmağaçalışanbir
insanolduğunainandırabilibvəbeləliklə,onunzaminəburaxılması
nanailolub.AKPMKnınSiyasiBürosunun23yanvar1921ciiltarixli

Nə ri man Nə ri ma nov
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iclasınınprotokolundançıxarışdayazılırdı:“Bə şir bəy Aşur bə yov azad 
edil sin, be lə ki, yol daş Nə ri ma nov onun bi zə sa diq ol du ğu nu bil di rir 
və za mi nə gö tü rür”.1Ammabu“humanizm”inömrüyalnızNəriman
Nərimanovun1925ciilin19martındaMoskvadamüəmmalıölümünə
qədərçəkdi.O,dünyasınıdəyişəndənqısamüddətsonraBəşirbəy
Aşurbəyovyenidənistintaqorqanlarınınyadınadüşdüvə“antisovet
baxışlar”ittihamıiləhəbsedildi.Budəfəonubolşevizminqanlıcay
naqlarındanqurtarmaqmümkünolmadı.

Açığınıdeyimki,BəşirbəyAşurbəyovunqıznəvəsiNəzakətxa
nımlayaxınqohumluqəlaqəsinəqədərbuinsanhaqqındabildiklə
rimbundançoxdeyildi.Ammahəminailəilədoğmamünasibətlərin
qurulması, hər görüşümüzdəNəzakət xanımla, övladları ilə, Aşur
bəyovlarnəslinəəzizolan insanlarlaetdiyimizsöhbətlər,Bəşirbəy
haqqındaibrətamizxatirələrbuşəxsiyyətinhəyatvətaleyinigözlə
rimönündəmaraqlıbirkitabkimiaçırdı.Onunhaqqındadahaçox
öyrənməyəbaşlamışdım.Azçoxöyrəndikcədəanlayırdımki,Azər
baycanda bolşevik hakimiyyəti qurulana qədərki tariximiz hələ də
bizimüçünbağlıbirqapıdır.Hələdəbirçoxtarixişəxsiyyətlərimizi
lazımiqədər,həmdədüzgünaraşdırıböyrənə,onlarınlayiqliqiymə
tiniverəbilməmişik.

Sovetideologiyasıtarixihəqiqətlərioqədərsaxtalaşdırıb,özünə
lazımolmayan adları, ömürləri, taleləri o qədər amansızlıqla yoxa
çıxarıbki,keçmişinhəqiqətlərinitarixinaynasındaaydıngörməkdən
ötrühələbundansonradauzunilləryüzlərlətədqiqatçınıngərgin
zəhmətinəehtiyacvar.

OtarixihəqiqətlərigünişığınaçıxarmaqdanötrüBəşirbəyAşur
bəyovkimiinsanlarınömürlüyünümütləqöyrənməklazımdır.Çünki
tarixiyaradanlarhəminqanlıproseslərdəiştirakedəninsanlardır.

1 BünyadovZ.Qırmızıterror.Bakı,“Azərnəşr”,1993,səh.18.
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KEÇ MİŞ GƏ LƏ CƏ YƏ  
İŞIQ SA LIR

“Şəxsiyyətlərindoğru-dürüstyazıya
alınmasıdahaaydın,daharəvan

birgələcəyinyaradılmasınatöhfəverir”.
Hey də r Ə li yev, 

Ümum mil li Li der

Hərinsan–əlbəttə,söhbətBəşirbəyAşurbəyovkimifəal
vətəndaşmövqeyinə,ictimaifəaliyyətəmalikinsanlardan
gedir – tarixin böyük bir səhifəsinə bələdçidir. Onların

həyatvəfəaliyyətiniöyrəndikcəohəyatınyaşandığı,ofəaliyyətinaid
olduğudövrüöyrənmişolursan.Həmintarixi irsinyazıyaalınması
na,gələcəknəsillərədüzgünötürülməsinə,keçmişinyanlışlarından
nəticəçıxarılmasınavədahaaydın,daharəvanbirgələcəyinyaradıl
masınatöhfəverirsən.

Müasirhəyatımızçoxböyükdəyişikliklərprosesindənkeçir.Elmi
texnikiyeniliklər,birbiriniəvəzedəninnovasiyalardünyanıgözləri
mizönündəbüsbütündəyişir.İnsanlaryenilikləri,müasirmeyilləritez
birzamandamənimsəməyəçalışırlar.Ammabunarəğmən,keçmişə,
tarixişəxsiyyətlərə,tarixdəolubkeçənlərəmarağındagetdikcəart
dığınıgörürük.Butəbiidir...

İnsanlaronundafərqindədirlərki,inkişafınaramsızaxınındasən
dirləməmək,itibbatmamaqüçünqeyrimaddiirsə,keçmişdəngələn
müstəsnamənəvidəyərlərəçoxböyükehtiyacvar.Keçmişgələcəyə
doğruaparanyolaişıqsalır.Yeninəsillərinözhədəfərinətez,əziy
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yətsizçatmalarınayardımgöstərir.Keçmişizənginləşdirənlər,dünən,
bugünvəsabahüçüngərəkliedənlərisəbuxalqıntarixiniözhəyat
vəfəalliyyətləri,nəcibəməlləriiləmənalandıranBəşirbəyAşurbəyov
kimişəxsiyyətlərimizdir.

OnagörədəNəzakətxanımlabeləbirkitablabağlıilksöhbəti
mizinəvvəlindəkitərəddüdlərimidərhalkənaraqoydum.Hissetdim
ki,əldəmateriallarazolsada,BəşirbəyAşurbəyovhaqqındaayrı
ayrımənbələrdəözəksinitapmışməqamlarıüzəçıxarmaqla,onları
sistemləşdirməklə,doğmalarınınbirbirinəötürdüklərimaraqlıxati
rələriyazıyaalmaqlaonunbitkinportretiniyaradabiləcəkbirkitab
ərsəyəgətirməkolar.

Vəilkcümlələriyazmağabaşladım...
Kitabboyu,əvvəldədəqeydetdiyimkimi,birçoxtarixçialimləri

mizinböyükfədakarlıqlaapardıqlarıtədqiqatlardangenişbirşəkildə
faydalandım.Onlarınzəhmətiniqədirşünaslıqlaxüsusivurğulamağı
özüməmənəviborcbilirəm.Məhzbualimlərin fədakarəməyi sa
yəsində Bəşir bəyAşurbəyov kimi şəxsiyyətlərimizin tarixi irsi gün
işığınaçıxır.

Eyni zamandaqeyd etməyi vacibbilirəm ki, bu kitab tədqiqat
əsərindəndahaçoxtarixioçerkjanrındaqələməalınmışdırvəmən
özqəhrəmanımhaqqındaəldəolanbütünyazılı,şifahibilgiləriəhatə
etməyəçalışmışam.BəşirbəyAşurbəyovhaqqındabukitabıkeçmi
şimizbarədəxatirəkimidəoxumaqolar,bugünhaqqındasalnamə
kimidə,gələcəknəsillərəbirməktub,xitabkimidə...

Birneçəonillikbundanəvvəlbeləbirkitabınyazılmasınakim
səcürətedəbilməzdi.Kitabvəyaqəzetməqaləsibir tərəfə,hət
taictimaiçevrədəbeləBəşirbəyAşurbəyovadınınçəkilməsiböyük
cəsarətistəyirdi.Sovetrejiminin“xalqdüşməni”elanetdiyiadamın
adınınxatırlanmasınagörəonudiləgətirənlərinbaşıçoxbəlalarçəkə
bilərdivəçəkirdidə...

Sovetideologiyasınahəqiqətlazımdeyildi.Buideologiyaözünün
bütünvarlığınısaxtamifərüzərindəqurmuşdu.Mifərihəqiqətkimi
qələməverməkdənötrüisəbuideologiyatarixigerçəkləriniziniitirir
di.OnagörədəsovetdövründəyazılmışkitablardaBəşirbəyAşur
bəyovunadınıheçaxtarmağadəyməzdi.Həttabucəhdlərmüəyyən
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səmərəversədə,hansısakitabdaBəşirbəyAşurbəyovadınatəsadüf
edilsəbelə,həminadaltındatəqdimolunmuşməzmunobyektivlik
dənçoxçoxuzaqolacaqdı.BəşirbəyAşurbəyovvəonunkimialicə
nab,vətənpərvərmillətxadimlərifəhləkəndlihökumətinəvədemək
olarki,sovetideologiyasınagörəxalqadüşmənkəsilənzümrəninnü
mayəndələrikimitəqdimolunacaqdı.Onlarınictimaiobrazı,həyatvə
şəxsiyyətimümkünqədərtəhrifediləcəkdi.Sovetideologiyasınınma
hiyyətibuidi:fizikiolaraqyoxetdikləriböyükmütəfəkkirləri,ziyalıları
insanlarındüşüncələrindən,hafizələrindəndəsilibatmaq...

Amma şükürlər olsun ki, o dövrlər artıq çoxdan geridə qalıb.
MüstəqilliyinibərpaetmişAzərbaycandövlətitariximizə,şəxsiyyətlə
rimizə,dəyərlərimizəyenidənnəzərsalmaq,onlardanəxzetdiyimiz
mənəvisərvətləribugünümüzəvəgələcəyimizəçatdırmaqimkanı
yaratmışdır.Bu,taleyinxalqımızaxoşbirlütfüdür.İndiqalıryaranmış
şəraitinqədrinibilmək,imkanlarıdüzgünqiymətləndirərəktarixihə
qiqətləriolduğukimiöyrənməkvəyazıyaalmaq...

BəşirbəyAşurbəyovhaqqındaqələməalınmışbunəşrdəbelə
birzamanın,beləbirməqsədinkitabıdır.Bu,yaşadığıdövrdəAzər
baycanıntərəqqisi,xalqıninkişafetmiştoplumlarcərgəsinəçıxması
üçünböyük zəhmət sərf edənbirmillət xadimihaqqındaqələmə
alınmışilkkitabdır.Onudayaxşıbilirəmki,BəşirbəyAşurbəyovşəx
siyyətigələcəktədqiqatçılarındadiqqətinimütləqcəlbedəcək.Və
onlarbukitabdanilkinyolbələdçisikimibəhrələnərəkonunişığında
daha sanballı əsərlər ortaya qoyacaqlar. Təbii ki, hələlikmübhəm
qalanbirçoxsuallaracavabtapılmasımissiyasıdaonlarınüzərinə
düşəcək.

İndiisəəlimizdəolanbuilkkitabınsəhifələriniçevirməyəbaşlayaq.

P.S. Ba kı kənd lə ri nin ta ri xi ni gö zəl bi lən, Bə şir bəy Aşur bə yov haq
qın da ge niş mə lu ma ta ma lik olan, əs lən sa bun çu lu şərq şü nas zi ya lı mız 
Pər viz Ebe nə tə şək kü rü mü zü bil di ri rik. O, ki tab ya zı lan ərə fə də bi zə bö
yük lə rin dən, xü su si lə ba ba la rın dan, ata sın dan, bu qə dim kən din yaş lı 
in san la rın dan, ağ saq qal la rın dan, ağ bir çək lə rin dən  eşit dik lə ri ni, bil dik
lə ri ni, özü nün tə şəb bü sü ilə bu məş hur nə sil lə bağ lı araşdırmala rı ba
rə də, ma raq lı ha di sə lər, fakt lar haq qın da ma te ri al lar təq dim et miş dir.
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ZƏ MA NƏ ADA MI

“Bolşevikrepressiyasınınqanlı
caynaqlarınakeçmişyüzlərləgünahsız

insantaleyinəkəsilmişölüm
fərmanınıgözləyirdi”.

Zi ya Bün ya dov

Əlindəkibağlamadanbərkbərkyapışmışortayaşlıqadın
astaaddımlarlahəbsxanaqapısınadoğruirəliləyirdi.Ya
yınBakınınneftqoxuludaştorpağınıyandırıbyaxanən

isti vədələri idi.Ammao, iyulgünəşininətrafı yandıranodalovu
nuhissetmirdi.İçindəkiəzablarbucəhənnəmatəşiniunutdurmuş
duona,eləbil.Artıqneçəncidəfəidiki,gəlirdibura.Bolşevikrep
ressiyasınınqanlıcaynaqlarınakeçmişyüzlərləgünahsızinsankimi,
həbsxanadivarlarıarasındataleyinəkəsilmişölümfərmanınıgözlə
yənömürgünyoldaşınayemək,təmizpaltar,davadərmangətirirdi.
Onunlahərgörüşdən, bir neçədəqiqəlik ünsiyyətdən, kəsdiyi hər
kəlmədənevə,doğmaocağınabiraləmtəsəlliaparırdı.

Artıqbuyollarda,bayırsuvağıuçubtökülmüşbozumtul,cansı
xıcıdivarlardaonadoğmalaşmışdı.Çünkibuyollardaötəngünlərin
xatirələrivardı.Nəzakətxanımbaşındaçarşab,əlindəyeməkbağla
masıhəbsxanaqapısınadoğruirəlilədikcəbolşevikişğalınınzəhərli
nəfəsibutorpaqlaragəlibçıxanaqədəryaşadıqlarıxoşbəxtgünlər,
aylar,illərgözlərininönündənötübkeçirdi.

...Girişqapısınagəlibçatmışdı.Qapıdakıahılhəbsxanamühafizə
çisinigörəndəyaşmansada,kişionutanıyıbtutuldu,biranlıqsanki
nədeyəcəyinikəsdirəbilmədi.Handanhanaözünütoplayıb,gözlə
riniyerəzillədi:“Dahaburagəlmə,xanım”,–astadansöylədi.Oisə
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mühafizəçininbununlanədeməkistədiyiniəvvəlcəanlamadı.“Necə
yənidahagəlmə?...”

Qarovulçubaşınıqaldırdı,çiynindəki tüfənginqayışınıdüzəldib
birqadınınəlindəkibağlamaya,birdəsualvətəlaşdolugözlərinə
baxdı:“ƏrinigecəNarginadasındagüllələdilər...”,dedi.Kişininsəsi
boğulduvəsonkəlməsinizorladiləgətirəbildi.

Oisəbukəlmənieşitmədi...
EləNargin adası sözünüduyunca qadının gözləri alacalanmış,

bətibənizi ağarmış, huşunu itirmişdi. Gözünü açanda özünü bü
tünvardövlətləriəllərindənalınandansonrasığındıqlarıköhnəev
dəgörmüşdü.Övladlarıonasarılıbağlaşırdılar...Bukədərmənzərəsi
üzərindəogecəNarginadasındakorgülləiləcismindənqoparılmış
narahatbirruhdolaşırdı...
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BİR MƏK TU BUN  
İZİ İ LƏ...

“Eləyaşamalısanki,öləndənsonradaölməyəsən”.
Cə lil Məm məd qu lu za də

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yaşanmışVətəntarixiayrıayrıinsanömürlərivəbuşəx
siyyətlərinnəcibəməlləriiləoqədərzəngindir

ki,millielmimizbumənəvixəzinəninhələlikçoxcüzibirhissəsinə
yaxındüşəbilib.Birçoxadlar,ömürlər,faktvəhadisələrisəyaddaş
larda,xatirələrdə,tozbasmışarxivsənədlərindəhələdəöztədqiqat
çısınınyolunugözləyir.

Bəzənheçgözləmədiyimizhaldaçoxqısacabirsoraqdan,kiçicik
birişıqzərrəsindənbutarixədoğrugenişcığıraçılır.Osorağınizinə
düşübirəlilədikcəxalqımızınnəqədərmaraqlıtarixikeçmişə,böyük
şəxsiyyətlərəmalikolduğunubirdahadərkedirsən.Eynizamanda
gəncnəslinindiyəqədərbutarixdən,şəxsiyyətlərdənxəbərsizqal
masınadatəəssüfənməyəbilmirsənvəonlarıbacardığınqədərta
nıtmağaçalışırsan.

BöyükədibimizCəfərCabbarlınınəsərlərindənbirində–1996cı
ildəçapdançıxan“Ədirnəfəthi”kitabındatəqdimolunantəşəkkür
məktublarıbölməsiçoxmaraqlıbirmətnləbaşlayır.Mətninbölmənin
əvvəlindəverilməsiəslatəsadüfideyildi.Çünkibu,CəfərCabbarlı
nın –gələcəyin yazıçıdramaturqunun ictimaiməzmunkəsbedən
ilkməktubuidi.Üstəlik,birneçəildənsonrahəyatvəyaradıcılığıilə
ictimaifikirtariximizinənyüksəkzirvələrindənbirindəqərartutacaq,
əsərlərionmintirajlarladünyanınmüxtəlifdillərindənəşrediləcək
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ədibimizinmətbuatdailkçıxışıidi.Ozaman
hələcəmi8yaşıolangələcəkdramaturqbu
məktubu Bakı şəhərindəki 7ciMüsəlman
rus məktəbinin – o dövrün dili ilə desək,
rustatarməktəbinin2cisinfindəkibirqrup
şagirdyoldaşıiləyazaraqimzalayıb.Onuda
qeydedəkki,məktubmükəmməlifadətər
zi,dilüslubxüsusiyyətlərininbitkinliyinəgö
rətamamiləfərqlənirdi.Bəzitədqiqatçıların
fikrincə,məktubunyazılmasındaonlaramü
əllimləriköməklikgöstərib.

Məktub “Tazə həyat” qəzetinin 8 aprel
1907ciiltarixli7cinömrəsindədərcedilib.
Təşəkkürməzmunluməktubunünvanlandı
ğı şəxsin adı və soyadıməktubunməzmunu qədər böyükmaraq
doğurur:BəşirbəyAşurbəyov.

Məktubdayazılırdı:
“Qeyd keş və mil lət pə rəst lə ri miz cüm lə sin dən cə nab Bə şir bəy 

Aşur bə yov həz rət lə ri!
Biz, im za la rı aşa ğı da qeyd olu nan Ba kı şə hə ri nin 7min ci Mü səl

ma ni və ru si mək tə bi nin fə qir və tə va na sız şa gird lə ri və elm və məa
ri fə təh ris və təğ rib qıl maq niy yə ti lə hər ay da 30 ma nat ver mə gi də 
röhd qı lıb iki ay kı hə man pu lu mək təb na zi ri, möh tə rəm Sü ley man 
bəy Axun dov va si tə si lə əta bu yu rur lar.

… Bə şir bəy cə nab la rı! Əmin olu nuz ki, elm və məa rif kəsb edib 
səa dət və xoş bəxt li yə na il ol maq məq sə di lə cid dən səy edə cə yiz.

Ba kı şə hə ri nin 7min ci Mü səl ma ni və ru si mək tə bi nin ianə alan 
şa gird lə ri: Əs gər Hü seyn za də, Mir zə Qa sım Cab bar za də, Ağa mə li 
Hü seyn za də, Cə fər Cab bar za də və Mə hər rəm Mol la za də”.1 

Məktubuimzalayanlar“millətqayğısınaqalan…böyükneftmil
yonçusuBəşirbəyAşurbəyovcənablarına”təşəkkürləriniçatdırırvə
sözveribvədedirlərki,elmvəmaarifqazanmaqyolundadaimsəy
göstərəcəklər.Bubeşnəfərşagirdinbirgəbəyanatı,millətqarşısında
özüzərlərinəöhdəlikgötürmələrionlarınhələbuyaşdanməsuliy

1 “Tazəhəyat”qəzeti,8aprel1907,№7.

Cə fər Cab bar lı 
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yətlərinidərketməksəviyyəsindəolduqlarınıaşkaraçıxarır.Məktub
eynizamandaBəşirbəyAşurbəyovkimişəxsiyyətlərinmillətvəgə
ləcəkqarşısındadərkedilmişictimaiməsuliyyəthissinəbirişarədir,
imkanlımaarifçicəfakeşlərinxeyirxahniyyətini,nəcibməqsədlərini,
alicənablıqlarınıəksetdirir.

Professor Asif Rüstəmli görkəmli maarifçipedaqoqlarımızdan
olanHaşımbəyVəzirovaistinadənyazırki,7minciMüsəlmanirusi
məktəbibirsıramüsbətkeyfiyyətgöstəriciləriiləodövründigəribti
daiməktəblərindənəsaslısurətdəfərqlənirdi.Əvvəla,buradaoğlan
larlaqızlarbiryerdəoxuyurdular.Digərtərəfdən,məktəbinşagird
ləri,əsasən,kasıbuşaqlarıolduqlarınagörə,təlimhaqqıödənilərkən
onlarınailəvəziyyətivəçalışqanlıqlarınəzərəalınırdı.S.S.Axundovun
təşəbbüsüiləənyaxşıoxuyanşagirdlərtəhsilpulundanazadedilir,
həttaianəalmaqimkanlarınadamalikolurdular.Məktəbnaziribu
yazılmamışqanunuhəyatakeçirərkən,əlbəttə,ilknövbədəmaarif
pərvərvarlılarınsəxavətinəümidbəsləyirdi.1

CəfərCabbarlı və sinif yoldaşlarının təşəkkürməktubundanda
göründüyü kimi, bu təşəbbüs özünə tərəfdarlar tapırdı. Bəşir bəy
Aşurbəyovadlımaarifçixeyriyyəçiyəünvanlanmışməktubunməz
munuonunkimi imkanlımillətxadimlərininxeyirxahniyyətini,xal
qınvəölkəningələcəyiiləbağlınəcibməqsədlərini,alicənablıqlarını
göstərir.EynizamandaXXəsrinəvvəllərindəkiictimaisiyasiovqatın
təsiriiləmillişüurunoyanışınıtəsdiqləyir.

BəshaqqındasöhbətgedənhəminBəşirbəyAşurbəyovkimidi?

1 RüstəmliA.CəfərCabbarlıvəmilliistiqlalhərəkatı.Bakı,“Gənclik”,2018,səh.67.
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MƏŞ HUR  
AŞUR BƏ YOV LAR DAN  

BİRİ

“Tarixədüşməkuğurhesabedilir:ənböyükuğurisətarixin
qatarındabugünəgəlibçatmaqvəgələcəyəyolalmaqdır”.

Əbu Tur xan

Busualacavab tapmaqdanötrü ilketibarlıbələdçimizBəşir
bəyinsoyadıdır.Məlumolduğukimi,AşurbəyovlarAzərbay
can xalqının məşhur soylarındandır. Bu soy “Oğuz Xaqan

dastanı”nda,MahmudKaşğarinin“Divanilüğatittürk”əsərindəoğuz
boylarındanbirikimigöstərilmişməşhurƏfşarlardangəlir.

Əfşarlar,əsasən,OrtaAsiyada,“KitabiDədəQorqud”dastanların
daOğuzElideyilənSırDəryabölgəsindəməskunlaşmışdılar.Böyük
köçnəticəsindəbirqismiXuzistanvəXorasantərəfərdən,birqismi
isəİraq,SuriyayoluiləAnadoluyagəlmiş,İrana,İraqSuriyasına,Azər
baycana,həmçininƏfqanıstanayayılmışdılar.ƏfşarlarOğuzundigər
nəvələrikimidövlətqurmuş,böyükhökmdarlarvəsülalələryetişdir
mişdilər.Hərbinailiyyətlərinə,dövlətçiliktəfəkkürünəgörəbəzitarix
çilərin “ŞərqinNapoleonu”və “İkinciMakedoniyalı İsgəndər” ləqəbi
verdikləriNadirşahƏfşardaməlumolduğukimibusoydandır.1

AşurbəyovlarsoyadıisəAşurxanAvşardanbaşlanır.Yəninəslinkökün
dəAşurxanƏfşardayanırdı.O,NadirşahındövründəCənubiAzərbay

1 MahmudovY.M., ŞükürovK.K.Azərbaycanbeynəlxalqmünasibətlər vədiplo
matiya tarixi, 16391828.Dövlətlərarasımüqavilələrvədigərxarici siyasətaktları.Dörd
cilddə.Birincicild,Bakı,2009,səh.177.
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canınTəbrizşəhərininhakimivəAzərbaycanın
sərdarıtəyinedilmişdi.AbbasquluağaBakıxa
nov “Gülüstaniİrəm” əsərində Aşur xan haq
qında məlumat verərək yazır ki, Azərbaycan
sərdarıAşurxanözünüHüseynşahınoğlukimi
qələməverənfırıldaqçıSamMirzəiləmübari
zəaparmaqüçünFətəlixanƏfşarla(Nadirşahın
əmisioğlu)birgəqoşunuçəkibİrəvandangedir.
1743cüildekabrın24dəQazıqumuxluSurxay
xanınoğluMəhəmmədLəzgiqeyrinizamiqo
şundəstələriiləAşurxanıvəFətəlixanıAğsuşə
həriyaxınlığındakıŞahbağınınyanındaqarşıla
yır.Buradadöyüşbaşlanır.FətəlixanvəAşurxan
düşmənəqalibgəlirlər.MəhəmmədLəzgimin
nəfərəyaxınitkivəəsirverərəkyaralıhaldaDağıstanaqaçır.YalançıSam
MirzəisəGürcüstanaçəkilir.BuqələbədənsonraAşurxanvəFətəlixanaz
saylıləzgininsığındığıAğsuşəhərinimühasirəyəalaraqburanıələkeçirirlər.1

Nadirşah1736cıildəindikiSabirabadrayonuərazisindəkiSuqo
vuşanadlananyerdəböyükxalqqurultayı (Muğanqurultayı, yaxud
Suqovuşanqurultayı)çağırıbşahkimitaxtaçıxır.SonraBakıvəətraf
kəndlərdəözünədayaqlaryaratmaqüçünəfşartayfasınınnümayən
dələrindənbirçoxunuSabunçu,Zabrat,Keşləvədigərkəndlərdəyer
ləşdirir.OnlarınarasındaAşur xanın yaxınqohumlarıdavardı.Aşur
xannəslinin 1743cü ilə aid xronikasındaNadir şahın adıçəkilənbu
kəndləriAşurxanabağışladığıyazılır.Beləliklə,rusçarizmiAzərbaycanı
işğaletdikdənsonradahəminneftverəntorpaqlarAşurxanınnəslinin
mülkiyyətikimitəsbitolunmuşdur.Yeganədəyişiklikoidiki,buzadə
gannəslinsoyadı rus inzibatiorqanları tərəfindənsənədlərdəAşur
bəyovlarkimigöstərilirdi.SonradandabusoyundavamçılarıXIXXX
əsrBakısınınməşhurəsilzadələrikimitanınırlar.Buşəcərənintəmsilçisi
olangörkəmli tarixçialimSara xanımAşurbəylinin əsərlərində, elə
cədədigərmənbələrdəhəminnəslinayrıayrıtəmsilçilərihaqqında
müfəssəlməlumatlarverilsədə,tədqiqatlardaBəşirbəyAşurbəyovun
həyatvəfəaliyyətinə,təəssüfki,çoxazyerayrılmışdır.

1 A.Bakıxanov.“Gülüstaniİrəm”.Bakı,2010,səh.176178.

Nadir şah Əfşar
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SA BUN ÇU LU BƏY OĞ LU

“Sakitgörünəndənizintəlatümüdərinqatdadır”.
Əbu Tur xan

Deyirlərki,oxunanənböyükkitabinsandır...
BəşirbəyAşurbəyovunadı,taleyiBakınınSabunçukəndi
ilə sıxbağlıdır.Çünkionunözüdə,babalarıdaburada

doğulublar.SabunçuAzərbaycanınqədimyaşayışməskənlərindən
dir.EləərazininqədimSabunçuadıdabutorpaqlarınzəngintarixi
keçmişindənsoraqverir.

“Sabunçu”toponimininmənşəyibarədəmaraqlıfikirlərvar.Əf
suslarolsunki,birçoxları“Sabunçu”deyərkən,buradavaxtiləsa
bun bişirən şəxslərin yaşadığını güman edirlər. Əslində isə, adın
yayılmaarealıbu toponimin tayfaadıolmasınadəlalətedir.Belə
ki,Bakıdansavayı,ZaqataladadaSabunçuadlıkəndvəçay,Şəkidə
Sabunçuməhəlləsi,GöygölrayonundaSabunçudərəsi,Tatarıstan
ərazisindəSabançe,KrımdaSapundağı,QarsvilayətindəSabunçu
qışlağı, türk etnosununbir qolu olan qaraqalpaqlarda isə Sapun
adlıtayfavar.

SəfəvihökmdarıSultanHüseynin1694,1704və1722ci illərə
aidfərmanlarındanbeləaydınolurki,sabunçulularAzərbaycanda
vəindikiErmənistanərazisindəyaşayantürkdillitayfaolublar.Bu
tayfanınnümayəndələriAbşeronərazisindəməskunlaşaraq“Sa
bunçu”toponimininformalaşmasındamühümroloynayıblar.Ad
ilkinvariantında“Sabançı”olub.Zamankeçdikcədəyişikliyəuğ
rayaraq “Sabunçu” formasına düşüb. ”Sabunçu” toponimini “üç
təpə”məzmunuiləəlaqələndirənlərdəvar.Deyilənəgörə,vaxtilə
bukənddə3təpəmövcudolub.Ammafikrimizcə,Sabunçuto
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ponimininqədimtürktayfasınınadındangəlməsifikridahamö
təbərdir.1

SabunçuXIXəsrinsonlarınadoğruBakınınəsassənayemərkəz
lərindən birinə çevrilmişdi. Bakı ilə Suraxanı arasında hələ 1880ci
ildəndəmiryoluxəttivaridivəkəndinətrafındaneftmədənləriuza
nıbgedirdi.

Bəşir bəy Aşurbəyov da Sabunçunun Bakıdakı neft bumunun
əsasmərkəzlərindənbirinəçevrilməyəbaşladığıdövrlərdə–1875ci
ildəkəndinvarlıtacirlərindənvəəsastorpaqsahiblərindənbiriolan
HacıMəhəmmədhəsənbəyinailəsindədoğulmuşdu.O,bəyinyega
nəoğluidi.HacıMəhəmmədhəsənbəyinömürgünyoldaşıCəvahir
xanımlaBəşirbəydənbaşqa5qızövladıdavardı:Qönçəxanım,Şah
bacı,Sitarə,Törə,Qüdrət.

O dövrün müsəlmanŞərq adətənənələrinə görə, ailədə əsas
varisoğlanövladısayıldığındanHacıMəhəmmədhəsənbəyinbütün
varidatıdaBəşirbəyəkeçmişdi.XIXəsrinsonuvəXXəsrinəvvəllə

1 HüseynzadəƏ.A.Sabunçutoponimininmənşəyi//Azərb.SSRAlivəOrtaİxtisas
TəhsiliNazirliyinin"Elmiəsərləri",tarixvəfəlsəfəser.,sayı7,1975,səh.45.

Sabunçu XIX əsrin sonlarında



Bəşir bəy Aşurbəyov
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rindəBakıdaneftbumuənyüksəkhəddəçatdığıdövrdəBəşirbəy
böyükneftmədənlərinəsahibidi.Bumədənləritəkbaşınaidarəet
məkmümkünolmadığıüçüno,buişəözəmisioğlanlarınıdacəlb
etmişdi.Onlarayenimədənləryaratmalarıməqsədilətorpaqsahə
ləriayırmışdı.

Bəşir bəy ortaboylu, qarayanız, xoşsimalı, şux görkəmli olub,
əslmüsəlmankişisinəxasdavranışı,oturuşuduruşuvardı.Qapqa
ragözləri,qalınqaşları,odövründəbinəuyğunşəvəbığlarıüzünə
xüsusiyaraşıqverirdi.Zəhmidəvardı,ammaziyalılığıuzaqdanbəlli
olurdu. Sakit danışardı, acılışirinli, sərt sözlərini də ahəstəahəstə
söyləyərdi.Onunhaqqında“vurubtutan”,“dəlidolu”adamolduğu
nudeyənlərdəvardı.Əsəbiləşərdi,ammaçoxnadirhallardaözün
dənçıxardı.

BəşirbəyinbirincihəyatyoldaşıeləözəmisiqızıBalaxanımidi.
OnlarınizdivacındanRübabəvəNağıadlıikiövladıdünyayagəlmiş
di.Ammabu,Bəşirbəyinyeganəevliliyiolmamışdı.

Bəşir bəyin indiki Mehdi Hüseyn küçəsindəki mülkü



34

İRADƏ ƏLİYEVA

Bakıda yaşasa da, onunAzərbaycanın digər bölgələrindəolan
adlısanlıməşhurəsilzadələrləsıxdostluqəlaqələrivardı.Onlardan
biridəGədəbəyinXınnadərəsiadlananobadayaşayanvəYeliza
vetpol(Gəncə)quberniyasındaböyüktorpaqsahələriolanAllahyar
bəyZülqədərovidi.Allahyarbəylədostluqmünasibətlərindənbaş
qa,BəşirbəyAşurbəyovubuocaqlaəfşarlarsoyundangələntarixi
qohumluqəlaqələridəbağlayırdı.

BəşirbəyAşurbəyovAllahyarbəyinevindəqonaqolarkənonun
Nəzakətadlıqızınıgörübbəyənir,elçigöndərirvəonunlaailəqurur.
BəşirbəyAşurbəyovNəzakətxanımlaailəqurandansonra1901ci
ildəbirinciailəsiüçünSabunçukəndindəçoxgözəl,möhtəşəmbir
imarət tikdirir.AnasıCəvahirxanım,həyatyoldaşıBalaxanımvə iki
övladıbuimarətdəyaşayırlar.BəşirbəyözüisəNəzakətxanımlaBa
kınınkeçmişKladbişenski–89(indikiMehdiHüseynküçəsi)ünva
nında tikilmiş ikimərtəbəli evə köçür.Onların bu evliliyindən dörd
övladı–üçoğluvəbirqızıdünyayagəlir:Məhəmmədhəsən,Midhət,
RəbiyyəvəKazım.



Bəşir bəyin həyat yoldaşı Nəzakət xanım Aşurbəyova
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XE YİR ƏMƏL LƏR SA Hİ Bİ

“Amalyüksəkolduqcainsandayüksəlir”.
Frid rix Şil ler

Atasından qalmış geniş torpaq sahələri, böyük neftmə
dənləri, Bakının müxtəlif yerlərindəki 10a yaxın mülkü
BəşirbəyAşurbəyovaböyüksərvətqazandırır,oisəqa

zancınınmüəyyənhissəsinixeyriyyəişlərinəxərcləyirdi.Onagörədə
Bəşir bəy zəmanəsinin səxavətli xeyriyyəçilərindən biri kimi tanın
mışdı.BunueləCəfərCabbarlıvəsinifyoldaşlarınınonlarıntəhsilinə
maliyyəköməyiedənbumillətxadiminətəşəkkürməktubundada
görürük.

Qarşımızda5noyabr1910cuildəTəhsil
Komissiyasına müraciət etmiş Xarkov Uni
versitetinin Tibb fakültəsinin tələbəsi Hü
seynVəliyev adlı gəncin ərizəsi də var. Bu
ərizəonun,sonralarAzərbaycanXalqCüm
huriyyətinin aparıcı simalarından olanMə
həmmədHəsənbəyHacınskinin vəHəbib
bəy Mahmudbəyovun qayğısı sayəsində,
Bəşir bəy Aşurbəyovun ayırdığı təqaüdlə
1907ci ildən Xarkov Universitetində təhsil
aldığınıgöstərir.

BəşirbəyAşurbəyovgörkəmliAzərbaycan
yazıçısıvəictimaixadimiYusifVəzirÇəmən
zəminlinindətaleyindəçoxböyükroloyna

mışdır.KifayətqədərçətinsınaqlarladoluömüryolukeçənYusifVə
zirÇəmənzəminlininhəyatındakımaraqlıməqamlardanbirionunBakı

Yu sif Və zir Çə mən zə min li 
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RealnıMəktəbindəoxuduğuvaxtbaşvermişdi.Gələcəyinböyükyazı
çısımaddisıxıntıucbatındantəhsiliniyarımçıqqoymaqməcburiyyətin
dəqalmışdı,məktəbiqurtarabilməyəcəyindənqorxurdu.Ozamanlar
YusifVəzirÇəmənzəminliBəşirbəyAşurbəyovlayenicətanışolmuşdu.
Bakımilyonçusununxeyriyyəçilikfəaliyyəti,mütərəqqi,maarifpərvərfi
kirlərigələcəyinədəbiyyatxadimindədəböyükrəğbətoyatmışdı.Yusif
VəzirbaşqabirBakımilyonçusuHacıİsrafilAydəmirovdantəhsiliüçün
təqaüdalabiləcəyinəümidliidi.Ammaəfsuski,həminadamkömək
etməkdənimtinaedir.BundanxəbərtutanBəşirbəyAşurbəyovona
həraytəqaüdverməyəhazırolduğunubildirir.YusifVəzirÇəmənzə
minlininhəyatvəfəaliyyətinitədqiqetmişprofessorTofiqHüseynoğlu
yazırki,həminvaxtlarYusifVəzirdərsveribaldığı20manatlaözünü
dolandırırdı,köməküçünbaşqabirisinəüztutmağıqürurunasığışdır
mırdı.Ammatəhsilhaqqınagörəimtahanınıntəxirəsalındığınıgörən
dəanlamışdıki,buproblemikiminsəxeyriyyədəstəyiolmadanaradan
qaldırabilməyəcək.BeləbirvaxtdaBəşirbəyAşurbəyovunonatəyin
etdiyiaylıq25manattəqaüdYusifVəzirÇəmənzəminliniçətinvəziy
yətdən,birnövdardanqurtarırvəo,təhsilinidavametdirəbilir.1

YazıçıBəşirbəyinbuyaxşılığınıunutmur.YusifVəzirinhəmgör
kəmlialim,yazıçı,dramaturq,həmdəhəssas,incəqəlbli,qədirşünas
biradamolduğuçəmənzəminlişünaslıqdafaktlarlatəsdiqedilibdiq
qətəçatdırılmışdır.Buinsanınhəyatındabaşverən,taleyindəizbura
xanbirçoxhadisələrədibingündəliklərində,ayrıayrıqeyd,məqaləvə
bədiiəsərlərindəözəksinitapmışdır.Gündəliyindəki8may1908ciil
tarixliqeydlərindəBəşirbəyinxeyirxahlığını“Ümidişığı”başlığıaltın
dayazdığıtəşəkkürnaməsindəböyükminnətdarlıqhissi iləxatırlayır.
Gəncçəmənzəminlişünasalim, filologiyaüzrə fəlsəfədoktoruLeyla
Məcidqızı Y.V.Çəmənzəminlinin gündəliklərini tərtib və rus dilindən
tərcüməetdiyi,önsöz,qeydvə izahlarlaçapetdirdiyikitabınadaxil
etmişdir.2Həminkitabdayeralan“Ümidişığı”başlıqlıqeydlərinibrə
tamizliyibuxeyirxahlığınbirgəncinhəyatvətaleyindənəboydaümid
işığınaçevrildiyini,müsbətdəyişiklikyaratdığınıəksetdirir:

1 HüseynoğluT.Ədəbiyyatlayaşayıram.Bakı,“Azərnəşr”,1993,səh.76.
2  İmaməliyev L.Məcidqızı. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Gündəliklər,Özüm üçün

dəqiqələr...Bakı,“Azərnəşr”,2001.
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“Ar tıq iki gün dür ki, bu ra xıl mı şıq, im ta han la r av qus ta ke çi ri lib. İm
ta han la rın  vax tı nın uza dıl ma sı mə nim üçün  bö yük zər bə ol du. Fi kir
lə şi rəm: “Ha ra ge dim ki, vax tı mı yal nız  dərs lə rə sərf edi m? Bu sua lı ma 
heç bir yer də qə na ətbəxş ca vab  ta pa bil mi rəm. Doğ ru dan, axı ha ra 
ge di m? Aş qa bad da ha va is ti dir, həm də bir dəs tə be ka rın ara sın da 
hə yat da azad de yil. Ba ğa get mək yax şı olar dı...

Ne cə ol su n? Ümid işı ğı gö rü nür: mə nə kö mək et mək is tə yən bir 
in san tap mı şam. Bu da hi şəx siy yət mə nim ki mi ümid siz bir gən cə öz 
xi las kar əli ni uza dan Bə şir bəy Aşur bə yov dur. Mən bu ca van xey riy
yə çi ilə ke çən il dən ta nı şam, an caq bu il ke çi ri lən gö rüş lər dən bi rin
də onun la da ha ya xın dan ta nış ol duq. Ay də mi rov tə rə fin dən mə nim 
tə qaü dü mün kə sil di yi ni bi lən də o, mə nə bir ne çə də fə kö mək üçün 
tək li fi ni bil dir miş di. An caq mən bu tək lif dən is ti fa də et mə miş dim. Axı 
vic da na ya ra şan iş de yil, mən de di yim dərs lər dən 20 ma nat alıb gü
nü mü ke çi rir dim. An caq bu gün kö mək üçün mü ra ci ət et mə yi mən
dən şə ra it tə ləb edir. O da tə rəd düd et mə dən mə nə hər ay 25 ma nat 
tə qa üd ve rə cə yi ni bil dir di. 

Mə ni çə tin və ziy yət dən çı xa ran və təh si li mə bö yük tə kan ver miş bir 
in sa nı mən ne cə unu da bi lə rəm. Yox! Çə kin mə dən de yə bi lə rəm. Yu si
fin xa siy yə ti elə dir ki, o, ölə nə qə dər yax şı lı ğı və pis li yi unu da bil məz...”. 1

O,“bugünmüraciətetməyiməndənşəraittələbedir”deyərkən,
görünür,həmAydəmirovunonaverdiyitəqaüdünkəsildiyini,qarşı
dangələnyaydaxərclərinartacağını,üstəlikdə,imtahanahazırlaşdı
ğı,həmdətətilolduğuüçündediyidərslərinmüqabilindəaldığı20
manatzəhməthaqqınınkəsiləcəyininəzərdə tutmuşdur.Beləolan
haldagələcəkyazıçınıqarşıdakifayətqədərağırmaddi sıxıntıların
gözlədiyişübhədoğurmur.Çəmənzəminlişünaslıqdahəminfaktdan
söhbətaçılanda,birqaydaolaraq,YusifVəziringündəliyinə istina
dənBəşirbəyinona təqaüdkəsdiyigöstərilir.Çünki istinadetməli
başqabirfakt,sənədvəyamaterialəldəyoxidi.Ancaqbuqeydlərin
yazıldığı8may1908ci ilgünündəBəşirbəyAşurbəyovhələYusif
Vəzirovaona25manattəqaüdverəcəyinivədetmişdi.Verilənvəd
isəhələreallığaçevrilməmişdi.Bəşirbəyhansısasəbəbdənbuvədə
əməletməyədəbilərdi.

1 Yenəorada,səh.127128.
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Xoşbəxtlikdən, bu baş vermir. Bəşir bəy Aşurbəyov öz vədinə
əməletdiyikimi,YusifVəzirdəimtahanlarınıuğurlabaşavurur.Əldə
etdiyiuğurlardaroluböyükolanBəşirbəyəminnətdarlığınıbudə
fəmətbuatvasitəsiləbildirməkqərarınagəlir.Buməqsədlə“Tərəq
qi”qəzetinəməktubgöndərir.Onunməktubuqəzetin29sentyabr
1908ci il tarixli64cüsayında“Təşəkkür”başlığıaltındaçapedilir.
Məktubdaoxuyuruq:

“Mü di ri möh tə rəm!
Tə vəq qe yeaci za nə edi rəm, ruz na mə niz va si tə si lə mə nim zeyl də 

iz ha ritə şək kü rü mü Bə şir bəy Aşur bə yov cə nab la rı na ye ti rə si niz. Bu 
cə na bi nər mə nim eh ti yac da ol du ğu mu və oxu maq üçün is taə tim ol
ma dı ğı nı nə zə rə alıb mə nə hər ay da iyir mi beş ma nat pul öz ki se ye
mər hə mət lə rin dən mə aş tə yin et di lər.

İn di ne çə ay lar dır ki, mü əy yən vaxt lar alı ram. Al lah bu növ mil
lət ba la la rı nın qey di nə qa lıb və eh ti yac la rı nı rəf et mək fik ri nə dü şən 
mət mul la rı mı zın əm sa lın ar tıq et sin və biz lə ri ey lə mü vəf əq et sin ki, 
elmtəh sil edib yet dik də biz də on la rın mü qəd dəs məs lə ki lə ge dib sa ir 
eh ti yac da olan qar daş la rı mı za kö mək edə bi lək”. 

Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin “Tə şək kür” mək tu bu bu im za ilə çap 
edil miş dir: “Ba kı re al nı şko la sı nın yed din ci sin fi nin şa gir di Mir yu sif Və
zi rov”.1 

ButəşəkkürməktubuYusifVəzirÇəmənzəminlininqədirşünaslığı
nındahabirnümunəsiolmaqdanəlavə,birneçəcəhətdəndədiqqə
ticəlbedir:əvvəla,BəşirbəyAşurbəyovunziyalılığını,maddicəhətlə
yanaşı,mənəvizənginliyinivəsözübütövlüyünüözündənsonrakınə
sillərəörnəkkimitəqdimedir.İkincisi,YusifVəzirÇəmənzəminliona
vəonunkimiistedadlıuşaqlaraarxa,dayaqolanvətənoğullarınıneti
madınalayiqolmaqəzmini“Allah...bizləridəeyləmüvəfəqetsinki,
elmtəhsiledibyetdikdəbizdəonlarınmüqəddəsməsləkiləgedibsair
ehtiyacdaolanqardaşlarımızaköməkedəbilək”sözləriiləifadəetmə
sidir.Bundanbaşqa,yeniyetməbirgəncolanYusifVəzirinnecəböyük
amallarlayaşadığıbuməktubdandaaydıngörünür.

YusifVəzirÇəmənzəminligələcəkfəaliyyətindəbusözlərinəlayi
qincəəməletdi:o,görkəmliyazıçı,ictimaixadim,diplomat,publisist,

1 “Tərəqqi”qəzeti,29sentyabr1908,sayı64.
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folklorşünas,ədəbiyyattarixçisi,sözünəslmənasında,birvətəndaş
kimimillimədəniyyətvədövlətçiliktariximizdəmüstəsnaxidmətləri
iləyaddaşlaravəmillimədənisərvətxəzinəmizəköçdü.Vəhəyatı
nınheçbirməqamındaBəşirbəyAşurbəyovunonaetdiyiyaxşılığı
unutmadı.Buxeyirxahlığınəvəziniözününyaxşıəməlləriilə,ictimai
fikir tariximizəverdiyizəngin töhfələrlə,yaratdığı sözxəzinələri ilə
verməyəçalışdı.

BütünbufaktlarBəşirbəyintəhsilə,maarifə,Azərbaycanövlad
larınınoxuyubsənətsahibiolmasınadəstəyininnəqədərmiqyaslı
xarakterdaşıdığınıəksetdirir.
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SA BUN ÇU KƏN DİN DƏ 
MÜ QƏD DƏS OCAQ

“AllahınməscidləriniyalnızAllahavəqiyamət
gününəimangətirən,namazqılıb,zəkatverən
vəAllahdanbaşqaheçkəsdənqorxmayanlar

abadlaşdırarlar”.
Qu ra niKə rim, “Töv bə” su rə si, 18. 

“MəscidtikdirənəAllahcənnətdəsaraybəxşedər”.
Hə disi Şə rif

Sabunçu kəndində 1897ci ildəmöminlərin istifadəsinə verilmiş
məscididəBəşirbəyAşurbəyov tikdirmişdi.Buməscidin inşa
sı,əslində,atasıHacıMəhəmmədhəsənbəyinarzusuolmuşdur.

O,MəkkəziyarətinəgedərkənSabunçukəndindənözüilə10zəvvarıda
ziyarətəaparırvəonlarınbütünxərcləriniödəyir.Yolboyukeçdiklərişə
hərlərdəkimüqəddəsyerləri,böyükməscidlərigörənSabunçuağsaqqal
larındanbiriHacıMəhəmmədhəsənbəyəüztutubarzusunudiləgətirir:

– Deyirəm, ay Hacı, kaş bizim Sabunçu kəndində də belə bir
məscidolaydı.İndikiməscidimizyamankiçikdir.Məscidəgələnlərin
sayıçoxalır,hamıyayerçatmır.

Obirizəvvarlardaağsaqqalınfikrinitəsdiqedirlər.HacıMəhəm
mədhəsənbəyeləoradacaqərarverir:

–Narahatolmayın,inşallah,sağsalamatkəndəqayıdaq,buar
zunuzu yerinə yetirəcəyəm. Sabunçuda yeniməscid tikdirəcəyəm.
Özüdəindikənddəolandanikiüçdəfəböyük...

Bu niyyət, həqiqətən, səbəbsiz sayılmazdı: Sabunçudakı Cümə
məscidinivaxtiləHacıMəhəmmədhəsənbəyinbabası,sərdarAşur
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xanƏfşarinşaetdirmişdi.Ozamanməscidinsahəsiyerliəhaliüçün
yetərliidi.Ammaneftbumundansonraburadamüsəlmansakinlərin
sayıgetdikcəartmağabaşlamışdı.Məscidəibadətəgələnlərçoxalır
dı.Məscidisəbununmüqabilindəçoxkiçikidi.HacıMəhəmmədhə
sənbəyistəyirdiki,kənddəillərəvvəlbabasınıninşaetdirdiyindəniki
dəfəböyükbirməscidbinasıucaltsın.

O,ziyarətdənqayıdankimisözünəəməletməkistəyir.Amma
məscidin tikintisinə icazəalmaqbirqədərmüşküləçevrilir.Hacı
Məhəmmədhəsənbəyməscidiindiki3saylıSabunçuŞəhərXəs
təxanasınınyaxınlığındatikintisiaparılanxristiankilsəsiiləüzbəüz
inşaetmək istəyir,ammaşəhərrəhbərliyihəminərazidəməscid
tikintisinəicazəvermir.Beləolduqdakəndağsaqqalları,hörmətli,
nüfuzlu insanlar, qohumlar məsləhət görürlər ki, Hacı Məhəm
mədhəsənbəybumüqəddəsocağıSabunçukəndindəkiqədim
tarixi abidələrdən olan “Göynüz məbədi”nin qalıqları üzərində
tikdirsin.

1895ciildəhəminyerdəməscidintəməliqoyulur.Ammaarzu
sununhəyatakeçməsinigörməkHacıMəhəmmədhəsənbəyəqis

Bəşir bəy Aşurbəyovun Sabunçuda tikdirdiyi məscid
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mətolmur.Məscidhazırolmamışağırxəstəlikonuhaqlayır,ölümya
tağınadüşür.Ömrününsonsaatlarındaoğlunuyanınaçağırıbdeyir:

–Bəşir,oğlum,hissedirəmki,dahasayılıdəqiqələrimqalıb.Mə
nimkidəburaqədərmiş.Neyləməkolar,birgündünyayagələnbir
gündəgedəcək.Vəsiyyətyüngüllükdür.Məndəvəsiyyətimieləmi
şəm,hamınızbilirsiniz.Səniisəindionagörəçağırmışamki,birvə
siyyətimədəmütləqəməledəsən.Məscidəmanəti.Kəndcamaatına
sözvermişəm.Onutezbirzamandatikdiribbaşaçatdır.Ondaru
humşadolacaq.Peyğəmbərimiz(s.ə.)dədeyibki,məscidtikdirənə
Allahcənnətdəsaraybəxşedər.

Bəşirbəyiqəhərtutur,gözyaşlarınısaxlayabilmir.Handanhana
atasınınəllərindəntutubonatəskinlikverir:

–Xatircəmol,ata.Arzunuyerinəyetirəcəyəm.Tezlikləməscidin
tikintisibaşaçatacaq.Ammasəndəhələvəsiyyətətələsmə.İnşallah,
tezlikləsağalıbayağaduracaqsan.Həkimlərdeyirlərki,sağalmağına
ümidkəsilməyib.Məscidiözündəgörəcəksən,oradacamaatlabirgə
namazdaqılacaqsan...

Bəşir bəyin nəvələri Nəzakət xanım və Aidə xanım Sabunçu sakini Pərviz Ebenlə  
məscidi ziyarət edərkən
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AmmaBəşirbəydəbilirdiki,buümidlərboşunadır,atasıömrü
nünsonanlarınagəlibçatıb.

BirmüddətsonraHacıMəhəmmədhəsənbəyömrünüdoğma
larınabağışlayıbdünyadanköçür.Təziyəmərasimləriniyolaverən
dənsonraBəşirbəyatasınınbütün işlərinənəzarətiüzərinəgötü
rür.Məscidininşasınadaxüsusidiqqətedirvətikintinitamamlayır.
1897ci ildə Bakı kəndlərindəki tanınmış din xadimlərinin, nüfuzlu
insanlarıniştirakıvəxeyirduasıiləbumüqəddəsocağınaçılışıolur.

Məsciddəazanverəcəkmüəzzinhərgünayaqqabıiləminarəyə
çıxmasındeyəBəşirbəymaraqlıbiraddımdaatır.O,məscidinqon
şuluğundakı ikimərtəbəlievisatınalır.CənubiAzərbaycandanolan
və çox gözəl səsəmalik Turabaxış adlımüəzzini orada yerləşdirir.
Özünədətapşırırki,minarəyəçıxmadangündəüçvaxtazanıeləbu
evindamındansəsləndirsin.

Birmüddət sonra 1213 yaşlarındaQasım vəƏkbər adında iki
yoxsulyeniyetməmədənlərdənbirindəfəhləliketməkxahişiiləBə
şirbəyəmüraciətedir.Oisəəvvəlcəbuçəlimsiz,aclıqdanovurdları
batmışyeniyetmələrinqarınlarınıdoyurur.Sonramədəndəağırişal
tındaəziyyətçəkəcəklərinibilib,onlarıməsciddəxidmətçitəyinedir.
Allahevinəibadətəgələnimkanlımöminlərdəndəxahişedirki,hər
dəfə imkanları çatanqədərbugənclərə yardımgöstərsinlər.O iki
gənc 1930cu illərə–bolşeviklərməscidibağlayanaqədərburada
onlaraverilənianələrhesabınadolanırlar.



45

BƏŞİR BƏY AŞURBƏYOV VƏ ZƏMANƏSİ

AĞ LIN ÇI RA ĞI

“Təhsilbirnur,cəhlzülmətdir”.
Mah mud Şə büs tə ri

Bəşirbəyinxeyriyyəçilikfəaliyyətininmühümbirqisminidə
təhsilə,maarifəayırdığıdəstəktəşkiledirdi.Ayrıayrımək
təblərdətəhsilalanşagirdlərədavamlıianələrindənbaşqa,

o,1901ciildəSabunçudaCənubiAzərbaycandanolanfəhləbalaları
üçünməktəb açır. El arasında “Həmşəriməktəbi” kimi tanınanbu
təhsilocağınınfəaliyyətinəBəşirbəyuzunillərdəstəkverir,burada
təhsil alanuşaqları yeməklə, dərsliklərlə, geyimlə təmin edir. Bəşir
bəyhərzamanelmvətəhsilinağlınçırağıolduğunusöyləyirdi.Bəşir
bəyinözüdəneftmütəxəssisi idi, idarəçiliyigözəlbilirdi.Üçxarici
dildərus,farsvəərəbdillərindədanışır,həttaşeirləryazırdı.“Oğlu
manəsihətlər”inifarsdilindəqələməalmışdı.

BəşirbəyinSabunçudaanası vəbirinci ailəsi üçün italyanme
marlarına tikdirdiyi imarətdə indi Xocalıdan olan məcburi köçkün
ailələrininövladları təhsil alırlar. Buda,görünür, taleyinqəribəbir
qanunauyğunluğuvənəcibmissiyanındavamıdır.



Bəşir bəyin Sabunçudakı mülkü
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BİT MƏ YƏN Kİ TAB:  
MƏ DƏ NİY YƏT  

İN Kİ ŞAF DIR

“Bütünyollarqaranlıqdanişığadoğrudur”.
Əbu Tur xan

Bumissiyaisətəkcətəhsillə,maarifətamamlanmırdı.Ədə
biyyatı, incəsənəti çox sevən, özü də gözəl şeirlər yazan
BəşirbəyAşurbəyovmədəniyyətadamlarınındahamisiidi.

Bunumədəniyyəttariximizinkeşməkeşliməqamlarıiləbağlıçoxma
raqlıfaktlardatəsdiqləyir.BufaktlardanbiriAzərbaycanıngörkəmli
musiqivəictimaixadimi,bəstəkarMüslümMaqomayevləbağlıdır.

BuhekayətinəqletməküçünAzərbaycanınteatrtarixindənbaş
lamalıyıq.Məlumolduğukimi,Azərbaycandateatrın təməliHəsən
bəyZərdabinintəşəbbüsü,ƏsgərağaAdıgözəlov(Gorani)vəNəcəf
bəyVəzirovunyaxındaniştirakıilə1873cüildəqoyulmuşdur.Həmin
ilinmart və aprel aylarındaMirzə Fətəli Axundzadənin “Lənkəran
xanınınvəziri” və “HacıQara” tamaşaları səhnəyəqoyuldu.Rollar
daBakıRealnıMəktəbininşagirdlərioynayırdılar.Builkhəvəskarta
maşalarmilli teatrımızınyaranmasınaböyük təkanverdi.Qabaqcıl
Azərbaycanziyalıları,sonralarQoriSeminariyasınıbitirənmüəllimlər
dəŞuşa,Naxçıvanvəbaşqaşəhərlərdəteatrtamaşalarıdüzəldirdilər.
Özləridəbutamaşalardaaktyorkimiçıxışedirdilər.

1890cı illərdənbaşlayaraq,xüsusiləNərimanNərimanovAzər
baycan teatrının ideyaca sağlam bir yöndə inkişaf etməsində bö
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yükroloynamağabaşladı.O,ziyalıgəncləriaktyortruppasınatopla
yırdı.Eynizamandaözüdəbirçoxtamaşalardabaşrollarıifaedirdi.
1896cıildəHəsənbəyZərdabiBakıdaBirinciMüsəlmanDramTrup
pasıadlıilkprofessionalteatrkollektiviniformalaşdırdı.1897ciildə
BakıdailkdəfəArtistlərİttifaqıyaradıldı.

1908ciilyanvarın25dəBakıdailkmillioperanın,yəniÜzeyirbəy
Hacıbəylinin“LeylivəMəcnun”əsərinintamaşasıiləAzərbaycanpro
fessionalmusiqiliteatrınınəsasıqoyuldu.Musiqiliteatrınyarandığıilk
illərdəonun repertuarınıÜzeyirbəyin 19081913cü illərdəyaratdığı
“LeylivəMəcnun”,“ŞeyxSənan”,“RüstəmvəZöhrab”,“ŞahAbbasvə
Xurşidbanu”,“ƏslivəKərəm”operaları,“Ərvəarvad”,“Oolmasın,bu
olsun”,“Arşınmalalan”musiqilikomediyalarıtəşkiledirdi.

Həmin illərdə Azərbaycanın qabaqcıl
ziyalılarından biri kimi Müslüm Maqoma
yevdəbuprosesdəxüsusi fəallıqgöstərir
di.Qori Seminariyasındamusiqi sahəsində
dəmükəmməlbilikvəbacarıqlarayiyələn
mişbəstəkarseminariyanıbaşavurduqdan
sonratəyinatıüzrəŞimaliQafqazaişəgön
dərilir. 1905ci ildən etibarən isəo, Lənkə
randamüəllimlikedir.Oradaməktəbdədərs
deməkləyanaşı,nəfəslialətlərorkestri,xor,
eləcədəbalalaykaçalanlaransamblıyaradır.
Onun yaratdığı Lənkəran Teatr Qrupunun
çıxışları“Bakı”qəzetinin“Müsəlmanhəyatı”
məqaləsindədəqeydolunmuşdu.1911ciil

dəisəMüslümMaqomayevBakıyaköçür,Sabunçuşəhərməktəbinə
müəllimtəyinedilir.

Bütünvarlığıiləsənətəbağlıolanvəklassik,akademikmusiqinin,
teatrınxalqüçünönəminiyaxşıdərkedənbuböyükinsanSabunçu
dadateatryaratmaqqərarınagəlir.Ammakəndinsözsahibləri,nü
fuzlu,varlıkarlıadamlarıonamaneolmağabaşlayırlar.Birtərəfdən,
ovaxt“mütrüfxana”adlandırdıqlarıteatrıSabunçuyayaraşdırmırlar,
digərtərəfdəndəfikirləşirlərki,kənddəteatrolsa,mədənlərdəça
lışanfəhlələrişdənyayınıbgedəcəklərtamaşalarabaxmağa,işgüc

Müs lüm Ma qo ma yev
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tökülübqalacaq.Onagörədəkənddəteatristəyininbaştutmaması
üçünMüslümMaqomayevəhərvəchləəngəl törədirlər.Gələcəyin
böyükmusiqixadiminəhədəqorxugəlir,təzyiqlərgöstərirlər.Kənd
dənçıxıbgetməsiniistəyirlər,əkshalda“teatrçıxarmağ”ınonabaha
başagələcəyinideyirlər.XüsusiləSabunçuqoçularınıntəhdidlərionu
laptəngəgətirir.BeləoluncaMüslümMaqomayevBəşirbəyAşur
bəyovunyanınagəlirvədeyir:

–Bəşirbəy,mənimsizdənbirricamvar.
SabunçuyayenicətəyinolunmuşgəncmüəllimhaqqındaBəşir

bəyartıqeşitmişdi.O,xahişüçünyanınagəlmişşəxsəehtiramgös
tərir:

–Buyurun,sizidinləyirəm.Haqqınızdaeşitmişəm.Bildiyimqədər
müəllimsiniz,bunaqədərLənkəranda işləmisiniz, indi isəSabunçu
məktəbindətədrisəbaşlamısınız.Çoxpakizə.Sizinkimimüəllimlərə
böyükehtiyacımızvar.Uşaqlarıntəhsilalmasılazımdır.İndikizəma
nədəxalqsavadsızirəligedəbilməz.Odurki,nəcibbirişləməşğul
sunuz,uğurolsunsizə.Nəköməyədəehtiyacınızolsa,qapımhəmi
şəüzünüzəaçıqdır.Həttadeyilənəgörə,teatrtamaşalarıdaqoymaq
istəyirsiniz,düzdümü?

MüslümMaqomayevdərhaldillənir:
–Eləxahişimdəbununlabağlıdır.Yanınızateatrməsələsinida

nışmaqüçüngəlmişəm.
–Nəköməkgöstərəbilərəm?
–Kənddəbəziadamlarteatrınyaradılmasınaimkanverməkistə

mirlər.Mənəhədəqorxugəlirlərki,buişdənçəkinim,həttakənddən
çıxıbgedim.Əlbəttə,onlara izahedəbilərəmki,yanlışdüşünürlər.
Teatrçoxlazımlıişdir.Buradapisnəisəolsa,inkişafedənxalqlarteatr
yaratmaz,teatrbinalarıtikməzlər.BizLənkərandadaşagirdlərləteatr
yaratmışdıq,maraqlıtamaşalarımızolurdu.Şəhərəhligəlibbaxırdı.
Ammaburadaçoxçətindir,imkanverənyoxdur.Qoçularıazqalahər
günüstüməgöndərirlər.

Bəşirbəyəsəbiləşir:
–Cahilki,cahil!Onlarözxeyirlərinibilməyənadamlardır.Binəva

larıngözləribağlıdır,onagörədəirəliyəbaxabilmirlər.Eləanlayırlar
ki,teatrbunlarınçörəyiniəlindənalacaq.Onagörədəbeləhoqqalar
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çıxarırlar.Ammasəhvedirlər.Kimsəbundansonrasizəbirsözdeyə
bilməz.Mənonlarladanışıbbaşasalaram.Rahatdərsinizideyin,te
atrıdayaradın.Tamaşalarınızaözümgəlibbaxacağam.Bundanson
radakimsəsizəmaneolmaqistəsəvəyaxudbirköməyəehtiyacınız
yaransa,dərhalmənəbildirin.

Bəşirbəyverdiyisözütutur.İrəliçıxıbSabunçudateatrınyaradıl
masındaMüslümMaqomayevədəstəkolur,lazımiköməyigöstərir.
Bu işəmane olmaq istəyənləri isə tənbeh edir. Bildirir ki, bundan
sonrakimsəmüəlliməgüldənağırsözdesə,hörmətsizlikgöstərsə,
həminadamıncəzasınıözüverəcək.Sonsözübuolurki,yanıbişıq
saçabilmirsinizsə,heçolmasaişığınqabağınıkəsməyin.

Sabunçuda Müslüm Maqomayevin yaratdığı teatrın binası
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Qaragüruhçular Bəşir bəyin nüfuzu qarşısında geri çəkilməli
olurlar.Beləliklə,Sabunçuda ilk teatr yaradılır.Bəşirbəypaltarların
tikilməsivədigərməsələlərdədəteatraköməyiniəsirgəmir.Özüdə
vaxtaşırıtamaşalaragəlibbaxır.

Birmaraqlı məqamı da diqqətə çatdıraq ki, 1925ci ildə lentə
alınmış ilkAzərbaycanfilmlərindənbirininçəkilişləridəBəşirbəyin
1915ciildəSabunçuVağzalıyaxınlığındayetimuşaqlarüçüntikdir
diyi vəyerliəhali arasında “Putovskidvor”adlananyerdəaparılıb.
Sabunçuya ilk dəfə fotostudiyanı gətirən də Bəşir bəy Aşurbəyov
olub.NəvəsiNəzakətxanımınailəalbomundaBəşirbəyinanasıCə
vahirxanımınşəklivar.Buşəkilhəminstudiyadaçəkilib.Maraqlıdır
ki,odövrdəxanımlarınşəkliniçəkməküçünbeləstudiyalardaqadın
fotoqrafardaçalışarmışlar.

Qeydetdiyimizkimi,BəşirbəyAşurbəyovunşairlikqabiliyyətidə
vardıvəgözəlşeirləryazardı.Həttaşeirlərindənibarətkiçikbirkitabı
daçıxmışdı.HəminkitabhazırdaAMEAnınMəhəmmədFüzuliadı
naƏlyazmalarİnstitutundaqorunur.

“Bismillah” filminin (1925) çəkildiyi “Putovski dvor” ərazisi



Bəşir bəyin anası Cəvahir xanım Aşurbəyova
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O, MAK SİM QOR KİNİ  
NE CƏ Xİ LAS ET  MİŞ  Dİ  ?

“Birtablogördüm:rənglərbozdur,
tutqundur,ammasaxtadeyil”.

C.Ful ler

“Bakınınneftmədənlərimənimyaddaşımdazülmətcəhən
nəmindahiyanəmənzərəsikimiqalıb.Bumənzərəözü
nünçənlərdəqaynayanqırları,sönməzcəhənnəmalovu

ilə dəhşətli şüurunbütün fantastik təxəyyüllərini, səbir və həlimlik
carçılarınıninsanıqorxutmaqcəhdlərinikölgədəqoyurdu.Mənza
rafatetmirəm.Təəssüratsondərəcəsarsıdıcıidi”.

BucümlələrləböyükyazıçıMaksimQorkiBakıyailkgəlişində–
1892ciildəgördüyümənzərəninonunyad
daşındaburaxdığıizitəsviredir.

24yaşlıMaksimQorkinin1892ci ildə
Bakıya ilk gəlişinin səbəbi də qəribə gö
rünəbilər–o,burayaneftmədənlərində
fəhlə işləmək üçün gəlmişdi. Ancaq gör
düyümənzərədən, fəhlələrin ifrat ağır iş
şəraitindən, hüquqsuzluğundan və işin
təhlükəsindəndəhşətəgəlmişdi.“Mənvə
yoldaşımFyodorAfanasyevnefthopmuş
qumlutorpaqlairəliləyibQaraşəhərəya
xınlaşandavəburadantüstüyəbürünmüş
buruqlarınzirvəsinigörəndəbucür fikir
ləşdim:Yerinüstündəsankiikincimərtəbə Maksim Qorki
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kimibaşqabirYerəmələgəlib.VəinsanlarınyaşadığıbuikinciYer
genişlənərəktezlikləsəmanıəbədizülmətəqərqedəcək”,–yazan
MaksimQorki sankiYercəhənnəmini təsviredirdi.Bakını işyeri
seçməkdəndaşınangələcəkyazıçıburalarıtərketmişvəRusiyaya
dönmüşdü.1 

BakıMaksimQorkinigözyaşlarınainanmayanqəddarögeyana
kimiqarşılayır...

1897ciildəMaksimQorkiyenidən,ammabudəfəyazıçıjurna
listkimiBakıyagələrəkneftmədənlərinəbaşçəkir.Onubusəfərində
HəsənbəyZərdabimüşayiətedirvəmaraqlıdırki,budəfətaleonu
BəşirbəyAşurbəyovladarastlaşdırır.

Həsən bəyin qızı Qəribsoltan Məlikova
özxatirələrindəyazıçınınBakıyagəlişinixatır
layaraqyazır:“Dəqiqyadımdadeyil,1896cı,
yada1897ciilidi.Atamozamanlar“Kaspi”
qəzetindəçalışırdı.Birdəfəkuryerievəgön
dərərəkanamaxəbərçatdırdıki,Rusiyadan
hörmətli qonaqlar gəlib və onları layiqincə
qarşılamaq lazımdır... Biz təzə paltarlarımı
zı geyindik. Axşam atam qonaqlarla gəldi,
anamonlarıeyvandaqarşıladı.Onlargecə
ləməküçünqalmadılar,mehmanxanadayer
tutduqlarınıdedilər.Atamyalnızsəhərisigün
bizəqonaqlarınyazıçıMaksimQorkivəmu
siqiçiŞalyapinolduğunuaçıqladı...”

Özünün“Sovetİttifaqınasəyahət”(“ПутешествиепоСоветскому
Союзу”)kitabındaMaksimQorkibusəfərizamanıbaşçəkdiyineft
mədənlərindəki vəziyyətin qətiyyən yaxşılığa doğru dəyişmədiyini
təsviredərəkyazır:“Mədənlərəmən“Kaspi”qəzetininbirəməkdaşı
iləgetdim;o,mənəhərşeyhaqqındamüfəssəldanışacağınıvədet
sədə,Suraxanıyaçatdığımızdamənitanımadığımçoxucaboylubir
adamatəqdimedərəközüçıxıbgetdi.

–Baxın,–həminadamqaşqabaqiçindədilləndi,–Buradama
raqlıheçnəyoxdur”.

1 ИсторияБакуибакинцев//https://www.ourbaku.com/index.php

Hə sən bə y Zərdabi
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OçerkinbaşqabiryerindəisəMaksimQorkiyazır:“Fəhlələrya
rımsərxoş,əsəbitəəssüratbağışlayırdı,məqsədsizvəsəbəbsizyerə
birbirinəbağırırdılarvəmənəeləgəlirdiki,onlarınhərəkətləriyan
lışdır.Gombul,çirklibirisimənimüstüməşütüdüvəxırıltılısəsləqış
qırdı:

–Sənnəedirsən,şeytan,jelonkanıver...
Ancaqgörəndəki,mənaxtardığıadamdeyiləm,söyərəkuzaq

laşdı,mənimisəyaddaşımdanaməlum“jelonka” (je lon ka  qu yu dan 
neft çı xar maq üçün iş lə di lən uzun sov ved rə – İ.Ə.)sözüqaldı...”

Qeydedəkki,busəfərzamanıMaksimQorkininözoçerkinəda
xiletmədiyibaşqahadisələrdəbaşverir.Əvvəlcə,HəsənbəyZər
dabininonumədənlərdə sonaqədərmüşayiətetməməsi iləbağlı
məqamaaydınlıqgətirməyəçalışaq.OdövrdəHacıZeynalabdinTa
ğıyev,AğaMusaNağıyev,BəşirbəyAşurbəyovkimiBakımilyonçu
larızəmanəsininböyükmaarifpərvəriolanHəsənbəyZərdabininxa
tiriniəziztuturdular.Onungördüyüişlərədəstəkolmağaçalışırdılar.
AmmaHəsənbəyZərdabiyəkinküdurətbəsləyənqaragüruhdü
şüncəliimkanlılardavardı.Çünkibuböyükmaarifpərvərzənginlərin
özmənfəətləriüçüncəmiyyətiinkişafdangeriqoymalarınaqarşıçı
xırdı.HəsənbəyZərdabiDumanınfəalüzvükimidövlətorqanlarına
təqdimetdiyiinfrastrukturlayihələriiləonlarınqazancınamüəyyən
təhlükələryaradırdı.Məsələn,o,Bakıdatramvayçəkilməsiüçünça
lışırdı,buisəkonkasahiblərininözqazanclarınıitirmələrideməkidi.
Birbaşqamisal:HəsənbəyZərdabişəhərəiçməlisuxəttininçəkilişi
üçüngecəgündüzyazıbpozurdu.Şəhərsakinlərinəiçməlisusatı
şındanhərgünxeylipulqazananbirçoxtacirəisətəbiiki,bu,sərf
edəbilməzdi.HəsənbəyZərdabişəhərsənayeçilərinin,onlarlaəlbir
olanyerlihökumətməmurlarınınyaratdıqlarıxoşagəlməzvəziyyətlə
bağlıalidövlətorqanlarınateztezşikayətləryazırvəbirçoxprob
lemlərinhəllinənailolurdu.

Görünür,MaksimQorkiniBakınınneftmədənlərindəaxıraqədər
müşayiətetməməsidəbuböyükziyalınınvəziyyətigərginləşdirmə
mək,mədənsahibləriiləüzgözolmamaqdüşüncəsindənirəligəl
mişdi. Çünki Həsən bəy ZərdabiMaksimQorkinin bumədənlərlə
bağlı tənqidimaterialhazırlamaq,gördüyüacınacaqlıdurumu im
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periyarəhbərliyinindiqqətinəçatdırmaqüçüngəldiyindənxəbərdar
idi.Onudabilirdiki,yazılardərcolunduqdansonramədənsahibləri
narazılıqlarınıdahaçoxonabildirəcəklər,məhzbunagörədəMak
simQorkininyanındagörünməkistəməmişdi.

MaksimQorkininmədənlərdətəkgəzintisiisəqoçularlagələcək
yazıçı arasında anlaşılmazlıq yaradır.Digər tərəfdən,MaksimQor
ki yazılarında hər dəfə çarınmürtəce siyasətini ifşa edirdi və qatı

inqilabçı, bolşevizmin fəal tərəfdarlarından
idi.İnqilabiruhluçıxışlarıçarməmurlarının,
təbii ki, xoşunagəlmirdi. Yazıçının fəhlələri
üsyana, tətilə çağırışməzmunlu söhbətləri
sahibkarların qəzəbinə səbəb olurdu, on
ları qorxudurdu. Buna görə dəmətbuatın,
jurnalist sənətinin mahiyyətini anlamayan
silahlıqoçularMaksimQorkininüstünəhü
cumçəkirlər.Buralara təxribatçıagentkimi
pisniyyətləgəldiyinidüşünübonucəzalan
dırmaq istəyirlər. Təsadüfən bundan xəbər
tutanBəşirbəyAşurbəyovdərhalözünüye
tirir.MaksimQorkiniqoçularınəlindənalır.
Qonağaqarşıbeləxoşagəlməzmünasibətə

görəonları tənbehedibdanlayır.Yazıçıya isəəsl azərbaycanlıqo
naqpərvərliyigöstərir.

MaksimQorkiözoçerkindəneftmədənlərindəçalışan fəhlələ
rinacınacaqlıgüzəranından,fəhləevlərininpisvəziyyətindənyazırdı.
Amma istisnaları dagöstərirdi. Təbii ki, bəzi faktlar şişirdilir,mən
fi ruhlu emosiyalar yaratmaq üçün istifadə olunurdu. Bu, dövrün,
zəmanənin qaydaqanunlarından, tələblərindən irəli gəlirdi.Mənfi
qeydlərBəşirbəyAşurbəyovunmədənlərindəçalışan fəhlələrəbir
oqədərdəaiddeyildi.O,özişçilərininnormalfəaliyyətivəyaşayışı
üçündövrünşərtləridaxilindəmümkünolanbütüntədbirlərigörmə
yəçalışırdı.Xüsusiləmədənlərində işləyənyoxsul,kimsəsizgənclər
Bəşirbəyinhimayəsindəidilər.O,beləgənclərinailəqurubeveşik
sahibiolmalarınaköməkgöstərməküçünindikiSabunçuVağzalının
yaxınlığında ikimərtəbəlibinalartikdirmişdi.Ailəquranfəhlələrino

Nabat xanım Aşurbəyova
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evlərdəyaşamalarınaşəraityaradırdı.BəşirbəyqohumuNabatxa
nımAşurbəyovanıntikdirdiyixəstəxanadaimkansızşəxslərinmüali
cəsinədərmanköməyidəgöstərirdi.

SonralarMaksimQorkiBakıhaqqındayazdığıxatirələrindəxü
susiolaraqvurğulayırdıki,bukiçikşəhərlər,oradakıqaydaqanunlar
çoxağıllıadamlartərəfindənyaradılıb,onlarınxeyirxah,maarifpər
vərəməllərindənminlər,milyonlarlagələcəyinalimi,yazıçısı,həkimi,
müəllimi,mühəndisi, ictimaisiyasi xadimi, bir sözlə, ziyalısı fayda
lanmışdır.

Buxeyirxahinsanlarınaçdıqlarıməktəblər,cəmiyyətlər,tikdirdikləri
evlər, imarətlər,məscidlər,suxətlərininçəkilməsiBakınınabadlığına,
inkişafınaxidmətedirdi.İndihəmingörülənişlər,inşaedilənnadirbi
nalartarixiabidələrkimimədəniirsimizinsiyahısındamühümyertutur.

Təbiiki,qadağalardövründəbunlarıdeməkolmazdı.Sovetideo
logiyası,sovetrejimibunaimkanvermirdi.AmmaBakımilyonçularının
özcamaatıüçüngördükləri işləridanmaqdainsafsızlıqolardı.Bəşir
bəyinxeyriyyəçiliyi,Sabunçuəhalisinəgöstərdiyidiqqətvəqayğıdan

Na bat xa nımın inşa etdirdiyi Təzəpir məscidi
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indidəbakılılarağızdolusudanışırlar.Hərdəfəonuntikdirdiyiməscidə
gələnlərbuinsanınruhunadualaroxuyur,onungördüyüişlərdənda
nışır,tanımayanlarisəmilyonçunutanımağacanatırlar.

Bəşirbəybayramlardakasıbinsanlaraköməkedər,teztezehsan
məclisləriquraraqacqarınlarıdoyurar,köməküçünonaüztutanları
heçvaxtnaümidqaytarmazdı.BuxeyirxahlıqBəşirbəyəhəmatasın
dan,həmdəanasıCəvahirxanımdankeçmişdi.BəşirbəyAşurbəyo
vunanasıCəvahirxanımBakıəsilzadələrininnəslindənidi.Onuhamı
çoxxanımxatın, xeyirxah,üzügülər, səmimi insankimi tanıyırdı.O
dövrdəCəvahir xanımın xeyirxahlığından, əliaçıqlığından, çörəkve
rənolmasından,mehribanmünasibətindənətrafdakıhərkəsfayda
lanmışdı.Onunailənin,nəslinadamlarının,ümumiyyətlə,tanıdığıin
sanlarınənkiçiksevincini,qəminiduyacaqqədərböyükqəlbivardı.
Tədbirli,qətiyyətli,ünsiyyətcil,həmdəədalətihərzamanqorumağa
çalışan xanım idi. Hər bayramda kasıb, imkansız insanların evləri
nəxonçalarlapaygöndərərdi.Bayrampayınıniçərisindəazuqədən

Bəşir bəy Aşurbəyovun Sabunçuda fəhlələr üçün tikdirdiyi evlər 
(restavrasiya edilmişdir)
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tutmuş,müxtəlif biçimli palpaltara, parçalara, ayaqqabılaraqədər
olardı.O,ailədəyaranangərginliyiasanlıqlaaradanqaldırmağı,ağır
psixolojişəraititezbirzamandaqaydasınaqoymağıbacarırdı.Ailə
nin idarə edilməsində, uşaqların tərbiyəsində xüsusi rol oynayırdı.
Cəvahirxanımtəşəbbüskarbirxanımidi,qohuməqrabanıözətra
fındatoplaya,birarayagətirəbilirdi.Bəşirbəydəanasıkimihərşeyi
özrəngində,nizamındagörməkistəyirdi.Həmişəhaqqədalətintə
rəfindədururdu.Haqsızlığıqətiyyənqəbuletmirdi.

BəşirbəyinailəqurduğuNəzakətxanımdaeynimənəvikeyfiy
yətlərin,dəyərlərindaşıyıcısıidi.OnlarNəzakətxanımlaçoxxoşbəxt
həyatyaşayırdılar.Bəşirbəyhəyatyoldaşınaböyükdəyərverirdi.De
yilənlərəgörə,onlarailəqurandanbirneçəilsonraNəzakətxanımın
səhhətindəbəziproblemləryaranır.Bəşirbəynəqliyyatimkanlarının
çoxməhdudolduğudövrlərdəonuözüiləAvropayaaparır.Ənyaxşı
həkimlərəgöstərirvəxanımıtezlikləşəfatapır.

Bəşir bəy və Nəzakət xanım
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ER MƏ Nİ LƏR LƏ ÜZ-ÜZƏ

“Erməniinsanlığındüşmənidir”.
S.Şi ra zi

XX əsrin əvvəllərində BakıdaHacı Zeynalabdin Tağıyev,AğaMusaNağıyev,MurtuzaMuxtarov,Bəşir
bəyAşurbəyovkimi iri azərbaycanlı sənayeçilərin

sayı,əslində,çoxazidi.Bakınınneftsənayesisahəsindəmövcudolan
167müəssisədəncəmi49uazərbaycanlısahibkarınəlindəidi.Ermə
nilərinisə55firmasıvardı.Qalan21firmarus,10firmaavropalı,17
firmayəhudi,6firmaisəgürcüsahibkarlarınaməxsusidi.1İnhisarçı
kapitalın neft sənayesində hakim kəsildiyi illərdə Azərbaycanmilli
kapitalınınmövqeyiçoxzəifgörünürdü.

BeləbirgərgindövrdəDaşnaksütyunpartiyası sosialdemokrat
larlaəlaqəyəgirərəkBakıdasosialdemokratvəsosialinqilabçıadıal
tındadaşnaksütyunyönümlüfəhlətəşkilatlarıyaradırdı.Onlarınəsas
məramıyerlitürkmüsəlmanəhaliyəqarşıiğtişaşlar,təxribatlartörət
mək,qanlıaksiyalarhəyatakeçirməkidi.Daşnaklarözplanlarınıyerinə
yetirməküçünbütünvasitələrəəlatırdılar,həttaözermənilərindəndə
küllimiqdardavəsaittələbedir,verməyənləriqətləyetirirdilər.

1904cüvə1905ciillərinəvvəllərindənbaşlayaraqdaşnaksütyun
yönümlütəxribatçıterrorçutəşkilatlarözməqsədlərinəçatmaqüçün
əhaliarasındanarazılıqlar,iğtişaşlarsalmağacəhdgöstərirdilər.Bəşir
bəyAşurbəyovkiminüfuzlu,sözükeçəninsanlarbucürtəxribatların
əsasməramınıbilibonlarınqarşısınıalmaqüçünhərnəqədərça
lışsalarda,ermənidaşnaklarınınmənfurcəhdləribirçoxhallardaöz
məqsədinəçatırdı.

1 Əliyevaİ.Cəzasızqalmışcinayətlər//“Azərbaycan”qəzeti,30mart2011.
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1904cü ilin dekabrında Bakıda azərbaycanlıları ruslara qarşı
birlikdə mübarizə aparmaqməqsədilə erməni terror təşkilatlarına
qoşulmağaçağıran intibahnamələryayılmağabaşlamışdı.Bu təklif
rəddediləcəyitəqdirdəvərəqələrdəmüsəlmanəhalisinəqarşıhədə
qorxulardaəksinitapmışdı:“Hazırolunki,bizsizintorpağınızıelə
özalqanınızaqəltanedəcəkvəmeyitlərinizəodvuracağıq,buod
bütündünyanıbürüyəcəkdir”.

Belətəhdidlərin,XXəsrinəvvəllərindəermənilərinCənubiQaf
qazda,xüsusəndəindikiErmənistanərazisindəAzərbaycantürklə
rinə qarşı törətdikləri qırğınların ssenarisi bu bədnammillətin XIX
əsrin sonundaŞərqiAnadoludaəldəetdikləri təcrübəyəəsaslanır
dı. 18771878ci illər RusiyaTürkiyəmüharibəsindən sonraAvropa
dövlətlərininsəylərinəticəsindəgündəliyəçıxarılan“erməniməsələ
si”sonralarŞərqiAnadoludaermənilərəmuxtariyyətəldəetməkvə
müstəqil Ermənistandövlətiqurmaqüçünbir vasitəyəçevrilmişdi.
BeləbirmuxtariyyətinəldəedilməsiüçünəvvəlcəŞərqiAnadoluvi
layətlərində bumənfurmillətin say üstünlüyünə nail olmaq lazım
gəlirdi.Lakinermənilərin“QərbiErmənistan”adlandırdıqlarıhəmin
vilayətlərinheçbirindəsayetibariləüstünlükonlarıntərəfindəolma
mışdı. Bunuermənilərinqəyyumukimi çıxış edənFransanınXarici
İşlərNazirliyi1897ciildəyaydığısənəddədəetirafetmişdi.

HəminillərdəİngiltərəvəFransanınyardımıiləTürkiyədəyaşa
yanerməniləriüsyanlaratəhriketməküçüntəbliğataparılırdı.Buişə
rəhbərliyi“Armenakan”,“Daşnaksütyun”və“Hnçak”siyasipartiyaları
özüzərlərinəgötürmüşdülər.Ermənilərəvvəlcətürklərinvəkürdlə
rinyaşadıqlarıkəndlərəbasqınlaredirdilərki,onlardanəksreaksiya
gəlsin,sonraisəAvropanınkütləviinformasiyavasitələriilətürklərin
erməniləriqırğınlaraməruzqoyduqlarınıdünyayacarçəkəbilsinlər.
Birçoxhallarda isəermənisilahlıdəstələri türkəsgərlərininpaltar
larınıgeyinərək,gecələrermənikəndlərinəhücumlaredir,sonraisə
həminhadisənitürklərintörətdikləriqırğınlarkimiqələməverirdilər.

Ermənilərin18941896cıillərdəŞərqiAnadoludatörətdikləriiğ
tişaşlaryatırıldıqdansonrahəminiğtişaşlarıntəşkilatçılarınınvəicra
çılarınınəksəriyyətiCənubiQafqazınmüxtəlifregionlarınaköçmüş
dülər.RusmüəllifiN.Şavrovunyazdığınagörə, 1896cı ildəCənubi
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Qafqazda900.000,1908ciildəbirmilyondançoxerməniyaşamışdır.
TəkcəbuillərdəCənubiQafqaza400.000ermənigəlibyerləşmişdi.
1908ciildəRusiyaDaxiliİşlərNazirliyipolisdepartamentininsənəd
lərindəgöstərilirdiki,“TürkiyədəkiməlumhadisələrdənsonraCənu
biQafqazayarımmilyonermənigəlmişdir.Buermənilərdərhalöz
qaraəməllərinigöstərmişdilər”.1 

Bundan sonra indiki Ermənistan ərazisində “Daşnaksütyun” və
“Hnçak”partiyalarınınsıralarıdahadaartmış,CənubiQafqazdaan
titürktəbliğatıxeyligüclənmişdi.“Novoyevremya”qəzetininİrəvan
üzrəmüxbiriQriqoryevinverdiyiməlumatagörə,törədiləncinayət
lərin80faiziTürkiyədəngəlmişermənilərin,muzdluqatillərinpayına
düşürdü.

1 NazimMustafa.Mənbələrazərbaycanlıların19051906cıillərsoyqırımıhaqqın
da//“Xalqqəzeti”,31mart2009.
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ER MƏ Nİ ŞO Vİ NİZ Mİ 
HAQ QIN DA:  

TA RİXƏ BİR NƏ ZƏR

“Erməniharadavarlanırdısa,haradakök
atmağaimkantapırdısa,onuözünəvətənhe-
sabedirdi.Özüdəerməni,sadəcə,bufikrəgəl-
məkləqaneolmurvəonureallaşdırmaqüçün
praktikifəaliyyətəbaşlayırdı...Vətənaxtarışı
erməniliyinmənəviyyatıdır.Vəbuyoldatörə-
dilənhərcürəvəhşiliyidəermənilərdoğruyol

kimiqəbuledirlər”.
V.Ve liç ko

Erməni təxribatçılarının toplaşdıqları əsasməkanlardanbiri
dəBakı idivəonlarburadaözmənfurniyyətlərinihəyata
keçirməkdənötrümüxtəlifbədnaməməllərtörədirdilər.

1905ciilfevralın6dagündüzsaat12radələrindəBakıdabaşve
rəndəhşətlihadisəşovinistruhluermənimillətçilərininetnikzəmin
dəəvvəlcədənplanlaşdırdıqlarıböyükqırğınayolaçdı.Həmingün
şəhərinmərkəzindəermənikilsəsininyanında“Parapet”deyilənyer
dəvarlı,nüfuzlu,çoxluqohuməqrabasıolankarxanasahibisabun
çuluAğarzaBabayevermənilər tərəfindənqətlə yetirildi.Müayinə
edilərkənmərhumunbədənindəhəmodlu,həmdəsoyuqsilahla
rınizləriaşkarolundu.Ermənilərbutəxribatçıəməlinmiqyasınıbö
yütməkdənötrüşəhərəbeləbirşayiədəyaydılarki,guya,mərhum
Ağarzanınmeyititəhqirolunub,ona200əyaxınzərbəvurulub.
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ƏhvalatdanxəbərtutanBakıəhlibuqətlhadisəsindənçoxtəsir
lənmişdi.Ermənilərbundanəvvəldəbirsıracinayətlərtörətdiklərinə
görəxalqarasındaböyüknarazılıqlaryaranmışdı,həminhadisədən
sonraisəiğtişaşlarartıqqaçılmazoldu.M.S.Ordubadiözünün“Qanlı
illər”əsərindəyazırdı:“Nəhayət,sünivəçoxdanbərihərikimillətin
zatına qondarılmış iğtişaş bombası partladı və bütünQafqaz alə
mibubombanıntəsirşiddətindənyanıbyaxıldı...Bubombafevralın
6dabaşverənBakıfaciəsidirki,bütünQafqazaburadanatəşaçıldı.
Bugünhərtərəfdə,yəniBakınınbütünyerlərindəiğtişaşgözlənirdi.
Babayevsoyadlıbirmüsəlmanınölümxəbəriyayılandansonramü
səlmanlardaaçıqaçığınahərbəqalxaraqermənilərəyürüşetdilər...
Ermənilərisətamciddiyyətləişəbaşlamışdılar”.1 

HəmingünAğarzaBabayevinqətlindənyarımsaatsonraVoron
sovskiküçəsindəkonkakonduktoruArtyomŞinkovöldürülür,Sisya
novskivəÇadrovıküçələrindənaməlumbirruskimlərtərəfindənsə
gülləiləvurulur.Ermənilərrealnıvətexnikiməktəblərinyeddincisinif

1 MəmmədSəidOrdubadi.“Qanlıillər”,Bakı,Elmvətəhsil,2007,səh.13.

Ermənilərin 1905-ci ildə Bakıda törətdikləri qırğınlardan
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şagirdləriYakovLebedevivəİvanVolkovudaöldürürlər.Bütünşə
hərdəşiddətliatışmabaşlanır.Aramsızolaraqsəhərəqədərhəriki
tərəfdəngülləsəslərieşidilir.Gurultu,şaqqıltı,insanlarıntükürpədi
ciqışqırıqlarısəngiməkbilmir.Mixaylovxəstəxanasınınsənədlərinə
görə, qırğın başlanan gün ermənimilyonçuları Balabek Lalayevin,
ArtyomBabayantsın,İsayTerOsipovunvəbaşqamaqnatlarınhava
darlığıiləterrorqruputərəfindən18adamöldürülür,33nəfəryarala
nır.Onların34üazərbaycanlı,6sırus,6sıerməni,5ibaşqamillətin
nümayəndələriidilər.

Fevralın7dəvəziyyətdahadagərginləşir.Erməni terror təşki
latıbudəfəyüzədəkdincvətəndaşınhəyatınasonqoyurvəyarala
yır.Damlardan,pəncərələrdənmüsəlmanlarınvəgəlibkeçən“bütün
tayfaların”üzərinəardıarasıkəsilmədənatəşləraçılırdı.Krasilniko
vun,Mayılovun,Korsakovunevlərindən,“Madrid”Mehmanxanasın
dan yerli əhali – azərbaycanlılar qəfildəngüllə yağışına tutulurdu.
Camaatbirbirinəqarışıbsilah işlətməkdə idi.Qocalar,yaşlılar,qa
dınlaruşaqlarınınəllərindəntutubharagəldiqaçır,ancaqheçbirtə
rəfdənamantapmayıbsərgərdanolurdular.İğtişaşnəticəsindəmü
səlmanlarınbirçoxununimarətlərivəmağazalarıdağıdılırvəqarət
edilirdi. Çünki azərbaycanlılar belə bir hadisənin baş verməsindən
bixəbəridilər.Ermənilərisəsilahlıdəstələrləmüsəlmanməhəllələrini
gəzir,günahsızinsanlarıqanınaqəltanedirdilər.

Fevralın8dəBakıəslcəhənnəməçevrilmişdi.Birtərəfdənbom
baların partlaması, digər tərəfdən isə uca və ali imarətlərin uçub
dağılması,neft zavodlarının,budkaların yanğından səmayaqalxan
alovları insanları çaşdırmışdı.Həmingecəqarovul qoşundəstələri
olmadığı üçün şəhərmühafizəsiz qalmışdı. Ermənilər bir çoxmü
əssisəvəfabrikləriyandırıbdağıdır,hərtərəfdəqətlqarətbaşalıb
gedirdi. “Atışmagetdikcədahadaartdığından ikinəfərmüsəlman
məzlumsurətdəqətledildi.Həminbuvaxtdapristavlarpolismeys
tertərəfindənməmurolubDağıstanpolkununbirdəstəsiiləyanğın
komandasınaköməkdəbulunacaqidilər.Yanğındəstəsitəşəbbüsdə
bir az təxir etdiyindəndördüncü sahənin pristavı bir dəstə qoşun
götürübAslanovunevininhəyətinədaxilolur.Pristavvəqoşunəhli
evədaxilolarolmaz,naməlumşəxslərtərəfindənevşiddətləatəşə
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tutulur.Pristavcənablarıheçbirtədbirgörmədəndəstəsinigötürüb
özyerinəqayıtmağaməcburolur...BugünBakınınhalıelətəhlükəli,
eləqarışıq idiki,atışmanın,yananimarətlərin,alovunşiddətli təsi
rindənöldürülmüşləriheçbirtərəfdənyığmaq,yaralılarıazarxanaya
aparmaqmümkündeyildi...Bakıdaayın10naqədərardıarasıkə
silmədən cinayətlər baş verirdi. Balaxanıda neft zavodlarında iğti
şaşhökmfərmaolubyanğınəməlidəşiddəttapmaqdaidi”,deyə
M.S.Ordubadi“Qanlıillər”əsərindəyazırdı.

ErmənicaniləriondaBakınınneftsənayesindəəhəmiyyətli rol
oynayanSabunçumədənlərinidəyandırmaq,kəndsakinləriniqət
ləyetirmək istəyirdilər.HəmingünlərdəBəşirbəyAşurbəyovSa
bunçukəndisakinlərininkütləviqətllərdənqorunmasıüçünböyük
qəhrəmanlıqlargöstərmişdi.O,MalbaşYusifkimitanınanqoçuxa
lasıoğluvədigərqoçular,eləcədəkəndinəlisilahtutanadamları
iləbirgəSabunçudairəsiyaxınlığındamüdafiəmövqeləriqurur.Ət
rafkəndlərdəndəqoçularköməyəgəlirlər.Buradagüclüatışmalar
başverir.DaşnaklarınSabunçuyagirməsininqarşısıalınır.Beləliklə,
hökumətqüvvələrivəziyyətüzərindənəzarətiələalanaqədərhəm

Azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədən erməni terror dəstələrindən bir qrupu
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kəndsakinlərinin,həmdəərazidəkineftmədənlərininmühafizəsi
təminolunur.

Bəşirbəyinhadisələrəçevik,sərrastmüdaxiləsi,kəndəhlinisəfər
bəretməsisayəsindəermənilərinhəmlələridəfedilirvəheçbiryanğın
olayı,dağıntıbaşvermir.Daşnaklarınçirkin,yırtıcıplanlarıaltüstolur.

Qatillərdigəryerlərdəkütləviqırğınlartörətdikdənsonravarlıer
mənilərinBalabekLalayevin,ArtyomBabayantsın,İsayTerOsipovun,
AkopMuradyanın,QriqoriSarkisyantsın,KarenSaakyantsınevlərinəyı
ğışıbnövbətigünlərüçüntəxribatplanlarınımüzakirəedirlər.Adlarıçə
kilənermənimaqnatlarıiləyanaşı,Mantaşev,TerQukasov,Melikyants
daözproqramlarınıhəyatakeçirməyəbaşlamışDaşnaksütyununüzv
lərivəsponsorlarıidilər.Beləliklə,1905ciilin610fevralhadisələritarixə
“Bakı şəhərindəqanlıqətliam”kimidaxilolmuşdur.Həmingünlərdə
malvəəmlaka,mülklərədəyənzərərmilyonlarıkeçmişdi.Bakıhadi
sələrihaqqındaqubernatorknyazM.A.Nakaşidze tərəfindənQafqaz
canişinivəRusiyaDaxiliİşlərNazirliyiüçünhazırlanangenişməruzə
dəqırğınzamanı231nəfərinöldüyü,179nəfərinyaralandığıgöstərilir.
Məruzədəhəmçininqeydolunur ki, itki göstəriləndəndaha çoxdur.
Gizlədilənölülərinçoxumüsəlmanlaraaid idi.Çünkionlarmeyitlərin
yarılmasınışəriətqaydalarınaziddolanəməlkimiqəbuledirdilər.1 

Qafqazxalqlarıarasındadincmünasibətlərinqurulmasımövqeyin
dənçıxışedənknyazM.A.NakaşidzevəQ.Takayşvilidəbuhadisələrdən
azsonra1905ciilmayın11dəBakıdaerməniterrorçulartərəfindən
qətləyetirilir.EləhəmingünermənilərgeneralAlixanovudaöldürürlər.
Qətllərləəlaqədaryayılmış intibahnamələrdəqeydedilirdi ki,bunla
rıDaşnaksütyunerməniterrortəşkilatıtörədib.Bəziməlumatlaragö
rə,qatillərdənbiriDroləqəbliDrastamatKanayanidi.Buhadisələrdən
əvvəl Dro Zəngəzur mahalındamüxtəlif erməni quldur dəstələrinin
tərkibindədincazərbaycanlılaraqarşıqanlı əməliyyatlarda iştiraket
mişdi.Bundanbaşqa,erməniterrorçularıtərəfindənqətləyetirilənlərin
arasındaqəzarəisləriPavlov,Neşşanski,Boquslavski,vitsequbernator
Andreyev,polkovnikBıkovvəbaşqalarıdavaridi.2

1 Əliyevaİ.Bakışəhərindəqətliam//“Azərbaycan”qəzeti,6fevral2015.
2 Erməniterrorvəquldurbirləşmələrininbəşəriyyətəqarşıcinayətləri(XIXXXIəsr

lər)”,AMEAİnsanHüquqlarıİnstitutu,Bakı,“Elm”,2003,səh.33.
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Fevralhadisələrindənsonraermənilərinvəazərbaycanlılarınbir
birilərinəolannifrətləri, kinləri oqədər artmışdı ki, yeniyeni toq
quşmalarıhərdəqiqəgözləməkolardı.Ənadibirbəhanəqırğının
başlanmasınagətiribçıxarabilərdi.1905ciilavqustun20dəBakı
daqəfətənikincidəfəermənimüsəlmandavasıbaşladı.Şahidlərin
dediyinəgörə, sentyabrınortalarınaqədərdavamedənbuqırğın
qəddarlığı,dəhşətlərivəkütləviliyinəgörəfevralhadisələrinikölgə
dəqoymuşdu.M.S.Ordubadi“Qanlıillər”əsərindəiğtişaşıntəfsilatını
beləverirdi:“İkinciBakıfaciəsindənbirneçəgünqabaqkonkalarda
xidmət edən işçilər tətil etmişdilər. Bu tətilə səbəb işçilərinöz və
ziyyətlərindənnarazılıqları idi.Hökumətisəonlarlarazılığagəlmək
əvəzinə,yerlərinəsoldatqoyubkonkalarıişəsalmış,onları,yənitətil
etmişişçiləridahadaacışdırmışdılar.

Tətil etmiş işçilərin və onların kargüzarlarının çoxu erməni idi.
Onlar hökumətin bu əməlindən narazı olub, şənbə günü konkanı
gülləyəbasırlar.Bugülləbazlıqəsnasındakonkadaolansoldatlarvə
birneçəmüsəlmansərnişinhəlakolurvəyaralanırlar.Fürsətdənisti
fadəüçünintizardaolanermənikilsəsindəhəzinhəzinzəngçalınır.
Ermənicavanlarıdükanlarınqabağındaəllərinibirbirinəvurmaqla
ermənidükançılarınaqarışıqlıqsalmaqişarəsiverirlər.Dükançılarisə
bununardıncamüsəlmanlarıatəşətutur,hərtərəfdəələkeçən,yol
lardakasıbkarlıqedibsudaşıyan,arabaçılıqkimiişlərləməşğulolan
camaatıqırıbkəsməyəbaşlayırlar”.

Yaxşı silahlanmışerməniquldurbirləşmələri şəhərinəhalisi sıx
olantürkmüsəlmanməhəllələrinəbasqınlaredir,çoxböyüksayda
insanlarıvəhşicəsinəöldürürdülər.Kişilərinbaşınıkəsir,hamiləqa
dınlarınqarnınıyırtır,uşaqları tonqallardayandırır, suquyularında
boğurdular.Meyitlərinçoxudənizəatılırdı.OzamanBakıpolismeys
terinin generalqubernatora yazdığı raportunda deyilirdi ki, artıq
çoxdandırQafqazdaermənixalqınınseperatçılıqhərəkətiməqsədi
iləErməniİnqilabKomitəsifəaliyyətgöstərirvəbuhərəkata,əsasən,
millətin ziyalıları və fəhlələr rəhbərlik edirlər.Onlarmüxtəlifməz
munlubəyannamələryayaraqQafqazdakıbütünxalqlarıhökumətə
qarşımübarizədəbirləşməyəçağırırlar.Bukomitəhökumətəqarşı
nümayişlərin,tətillərin,habeləpolisvəorduyaqarşısilahlımüqavi
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mətinəsas təşkilatçısı idi.Hərəkatınqurbanları yüksəkrütbəli inzi
bati idarə işçiləri,BakıqubernatoruknyazNakaşidze,Yelizavetpol
qubernatoru,mülkimüşavirAndreyevvəbirçoxbaşqalarıolmuş
lar.Əslində isə,bu cür fəaliyyətləri ilə ermənilərmüstəsnaolaraq
milliseparatçılıqniyyətlərinigüdürdülər.Göründüyükimi,Bakıpo
lismeysterinin raportunda 1905ci ilin fevralında olduğu kimi, av
qustundadatörədilənqırğınlarınsəbəbkarlarınınermənilərolduğu
açıqaydınvurğulanır.
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BƏD ƏMƏL LƏ RİN KÖ KÜ 
BƏD Fİ KİR LƏR DİR

“BütünŞərqdəişğalçısiyasətinaparıcıları
xainvəsatqınermənilərdir”.

Q.V.Çi çe rin

“Rusiyaarxivlərininmateriallarınagörə19051906cıillər
dəDaşnaksütyunerməniterrortəşkilatıikilioyunoyna
mışdır:əvvəla,qisasınheçolmasabirqismimüsəlman

lardanalınmış, ikincisi isə,mətbuat və təbliğatın köməyi iləbütün
hadisələrəbaiskarRusiyahökumətihesabedilmişdir,beləliklə,təkcə
ermənilərideyil,Qafqazındigərsakinlərinidəinqilabiləşdirməküçün
yenigüclütəşviqatmaterialımeydanagəlmişdir...Nəticədəerməni
lərinxoşugəlməyənçoxlu rusməmuruvəmülki şəxslərihəlakol
muşlar”.1 

1905ciilavqustun2325dəBakınınneftmədənlərindəvəza
vodlarındabaşverənyanğınlarbirçoxfəhləni işsizqoymuşdu.Ən
böyükyanğınBalaxanıneftmədənlərindəolmuşdu.Birsözlə,avqus
tun20dənsentyabrın10dəkdavamedənqırğınlarzamanıBakıda
vəonunətrafındaçoxlucinayətlərbaşvermişdi.

1905ciilsentyabrın10daQafqazcanişiniİ.İ.VorontsovDaşkov
azərbaycanlılarlaermənilərarasındasülhvəbarışıqyaratmaqüçün
Bakıyagəlir.Onunrəhbərliyialtındasentyabrın14dəsaat12radə
lərindəminnəfərdən çoxmüsəlman və erməni özlərininqabaqcıl
ziyalılarıvədinxadimləriiləbirlikdəbarışıqüçünDumameydanına

1 SəlimbəyliŞ.,ZamanovN.,ƏliyevR.ErməniterroruQarabağdamüharibənin
başlaması.Bakı,“Avropa”nəşriyyatı,2008,səh.31.
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toplaşırlar.QuberniyanınqazısıMirMəhəmmədkərimağaMircəfər
zadə camaatı sülhə çağırır. Sonraerməni keşişi vəgeneralquber
natorS.A.Fadeyevçıxışedirvəbarışığınzəruriolduğunusöyləyirlər.
Danışıqlar aparmaq üçün hər iki tərəfdən nüfuzlu şəxslərdən iba
rət xüsusi komissiya yaradılır. Azərbaycanlılar tərəfindən vəkil olu
nanşəxslər–İsmayılbəySəfərəliyev,İsrafilHacıyev,Əlimərdanbəy
Topçubaşov,ƏsədullaƏhmədov,ƏhmədbəyAğayev, İsabəyHa
cinski,HacıAslanAşurov,MəmmədhəsənHacinski,HəsənağaHəsə
nov,HacıbabaAşurov,MirzəƏsədullayev,AğabalaQuliyevsentyab
rın10danbaşlayaraqdanışıqlar,yazışmalaraparmışvənəhayət,bu
şəxslərinəksəriyyəti1906cıilinfevralayındaTifisdəQafqazcanişini
vəonunmüavinlərinin rəhbərliyi altındakeçən sülhdanışıqlarında
iştiraketmişlər.

19051906cı illərdəBakıdabaşlananqırğınlar İrəvanda,Naxçı
vanda,Gəncədə,Qarabağda, Zəngəzurda və digər bölgələrdədə
davametmiş,erməniquldurlarıtərəfindənkütləvişəkildəazərbay
canlılaradivantutulmuş,şəhərvəkəndləryandırılmış,uşaqlar,qo
calar,qadınlar xüsusiqəddarlıq və vəhşilikləöldürülmüşlər.Həmin

Ermənilərin 1905-ci ildə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlardan
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dövrdə təkcəŞuşa,Cavanşir,CəbrayılvəZəngəzurqəzalarında75
Azərbaycan kəndi yerləyeksan edilmiş, İrəvan və Gəncə quberni
yalarında isə 200dənartıq yaşayışməntəqəsi viranqoyulmuşdur.
Ermənivəhşiliyindənsağqurtarabilənonminlərləazərbaycanlıöz
doğmayurdlarınıtərketməkməcburiyyətindəqalmışdı.

Faktlardandagöründüyükimi,1905ciilfevralın6daBakıdabir
nəfərazərbaycanlınınermənilərtərəfindənöldürülməsiiləbaşlanan
ermənimüsəlmanqırğınları,bəzimüəllifəriniddiaetdiklərikimi,bir
təsadüfnəticəsindədeyil,məhzbütünCənubiQafqazınvarlıermə
nilərininzamanzamancəmolduqlarışəhərdəplanlışəkildəbaşver
mişdi. Ermənilər Bakıda özmilyonerlərinin köməyi ilə istədiklərinə
nailolacaqlarına,Bakınınneftsəltənətiniəllərinəkeçirəcəklərinəvə
bundansonrabütünCənubiQafqazdanmüsəlmanları silahgücü
nəqovubermənidövlətiyaradacaqlarınaəminidilər.Fevralın6dan
10na qədər Bakıda şiddətlə davam edən qırğınlar zamanı hər iki
tərəfdəntələfatminnəfərəçatsada,ermənilərinniyyətləribaştut
mamışvəməğlubolmuşdular.

Amma bu mənfur, yırtıcı millət yenə də öz təxribatçı əməllə
rindənəl çəkmirdi,mövqelərinimöhkəmləndirməkdənötrübütün
üsullardanistifadəetməyəçalışırdı.BuməsələlərdəBakıdakıerməni
neftsahibkarlarıdafəalroloynayırdılar.1906cıildə,azərbaycanlıla
raqarşıqırğınlardanazsonraonlardahabirməkrliplanaəlatdılar.
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ŞƏ RƏ QA LİB GƏ LƏN 
XE YİR

“Hadisələrçoxdur,həqiqətisəbirdir...“
R.Ta qor

ErmənimədənsahibləriqədimtarixəmalikSabunçukəndi
nin,məscidindəolduğuaşağıməhəlləsininləğvedilməsi,
oradansakinlərinköçürülməsivəermənisahibkarlaraməx

susneftmədənlərininsalınmasıbarədədövlətorqanlarıqarşısında
iddiaqaldırırlar.Məqsədilkbaxışdaniqtisadiməzmundaşısada,əs
lində,həmdəBakınınbustratejiregionundamöhkəmlənmək,üstə
lik,neftləzənginSabunçutorpaqlarınıələkeçiribbolsərvətqazan
maqidi.Ermənineftxudalarıbununlahəmdəözlərinəcidditəhlükə
kimigördükləri,Vətən,millətsevgisinə,igidliyinəbələdolduqlarıBə
şirbəyAşurbəyovunmövqelərinisarsıtmaqistəyirdilər.

Bakıqubernatoruermənilərinbuiddiasınıtəminetməkdənötrüöz
nümayəndəsiniSabunçuyagöndərir.Qubernatorunnümayəndəsikən
dəçatandaonuBəşirbəyqarşılayır.Bəyonutikdirdiyiməscidinhəyətinə
aparır.Suquyusununqapağınıməscidxidmətçilərinəaçdırırvədeyir:

–Bugördüyünnədir?!
Qubernatorunnümayəndəsidiqqətləquyuyabaxıbcavabverir:
–Sudur.
–Bəli,sudur,–Bəşirbəydavamedir–Özüdəşipşiriniçməlisu.

Məscidtikiləndəbuquyunudaqazdırmışamki,istifadəedilsin.İn
diözüngördünki,quyudaneftdənbirişarətyoxdur.Əgərburadan
neftçıxsaydı,məscidikəndinbuhissəsindətikdirməzdim,eləözüm
mədənqurubneftçıxarardım...
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Qubernatorun nümayəndəsinin bu güclü arqument qarşısında
susmaqdanbaşqaəlacıqalmır.Bəşirbəy isəəli iləətrafdakıevləri
göstərir:

–Bax,buevlərdəyaşayanlarınhamısımənimqohuməqrabala
rımdır.Əgərburanıermənilərəmədənyerikimiversəniz,buqədər
adamevsizeşiksizqalacaq.Onlarabeləəziyyətverməkolmaz.Bu
nunlainsanlardanarazılıqyaratmışolarsınız.Vəziyyətyenicəsakitlə
şib,ermənilərinfitnəsinəuyubcamaatıdavaqırğınaçəkməyin.

BunudeyərkənBəşirbəymaraqlıfəndişlədir.Əslində,evlərikö
çürüləcəkailələrinheçbirininBəşirbəyəqohumluğuçatmırdı.Am
mao,mövcudvəziyyətdən,dövlətidarələrirəhbərlərininyanındakı
yüksəknüfuzundanistifadəedərəkermənilərigerioturdur.Sabun
çukəndinindağıdılmasınaimkanvermir.“Həyat”qəzetinin1906cıil
saylarındanbirindədəbubarədəgeniştəfsilatlarözəksinitapmışdır.

Sabunçu məscidinin həyətindəki su quyusu
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MƏT BUA TA YA XIN 
ADAM

“Yoluağılseçir,iradəhərəkətəgətirir,
inamisəişıqsaçır”.

Əbu Tur xan

BəşirbəyAşurbəyovmətbuatayaxınadamidi.Milliburjua
ziyanınnümayəndəsikimiAzərbaycandamüstəqilmətbua
tın təşəkkülü və inkişafına maliyyə dəstəyini əsirgəmirdi.

Həminmərhələdəmətbufəaliyyətingenişlənməsiüçünmünbitzə
minyaranmışdı.ÇarRusiyasının1905ciil17oktyabrtarixlimanifesti
ziyalılar,qələmadamlarıarasındaciddifikiroyanışınasəbəbolmuş
du.Xalqavədolunan“söz,mətbuatvəvicdanazadlığı”ideyasıyeni
mətbuorqanlarınaçılmasınatəkanvermişdi.

1905ciildekabrayınınortalarındaAzərbaycanmətbuatıtarixin
dəikiqəzetfəaliyyətgöstərməyəbaşladı.Bunlardanbirincisiprole
tardüşüncənindaşıyıcısıolan“İzvestiyaSovetaraboçixdeputatov”
(FəhləDeputatlarıŞurasınınXəbərləri)qəzeti,ikincisiisəƏhmədbəy
Ağaoğlununredaktorluğualtındanəşredilən“İrşad”qəzetiidi.Bəşir
bəyAşurbəyovdigərAzərbaycanmesenatları iləbirgəbuqəzetin
nəşrinəyaxındanköməkgöstərirdi.

“İrşad” qəzeti 19051908ci illərdə Bakıda çıxırdı. Qəzetin
müdirivəəsasimtiyazsaһibiƏһmədbəyAğayev(Ağaoğlu)idi.
1908ci ildə isəmüvəqqəti redaktoruM.Ə.Rəsulzadəolmuşdu.
Qəzetin ən fəal əməkdaşlarından biri də Üzeyir bəy Hacıbəyli
sayılırdı.Buradaişlədiyimüddətdəo,100əyaxınpublisistikmə
qalə,“Ordanburdan”ümumibaşlığıaltında200dənçoxfelye
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tonvəsatirikminiatüryazmış,“İrşad”ınfelyetonçusukimişöhrət
tapmışdı.

“İrşad”ınnəşri iki dəfədayandırılmışdı: 1907ci ildəmüvəqqəti,
1908ciildəisəhəmişəlik.Maraqlıdırki,bunlarınhərikisinin“günah
karı” da eləÜzeyir bəyHacıbəyli olmuşdu. Birinci dəfə “Stolıpinin
xəyalı”felyetonuna,ikincidəfəisəçarһökumətinin“İvan”obrazıilə
ciddiməsxərəolunduğu“Nağıl”felyetonunagörə...1 

Mətbuat tarixi araşdırıcılarının
apardıqlarıstatistiktəhliləgörə,“İr
şad”ındördilərzində536sayıçap
olunmuşdu.Qəzetdəfəaliyyətgös
tərən görkəmli mütəfəkkirlər ara
sında Ü.Hacıbəyli, M.Ə.Rəsulzadə,
F.Ağazadə,Ö.F.Nemanzadə,Q.Qa
rayev, A.Y.Talıbzadə, M.S.Axun
dov,A.Sur,S.M.Əfəndiyev,M.Hadi,
N.Vəzirov, M.Ə.Sabir və başqaları
vardı.

Gündəliknəşrolunanbumət
buorqanədəbi,siyasi,elmi,iqtisadi
vəictimaiqəzetsayılırdı.Şərqəxla
qimənəvidəyərlərininqədimliyini
önəçəkən“İrşad”İslamınelmifəl
səfi tərəfərinədiqqətyönəldir, in
san azadlığının bu dini dəyərlərlə
eyniyyət təşkil etdiyini vurğulayır

və müsəlman həmrəyliyinin vacibliyini oxuculara çatdırırdı. Qəzet
Kişmişov, Qaragözov kimi senzorların təzyiqlərinə baxmayaraq, o
dövrüçünaktualolanməqalələrdərcedirdi.BəşirbəyAşurbəyov
qəzetədavamlımaliyyədəstəyiversədə,mövzuməsələlərinəqə
tiyyənmüdaxiləetmir,dövrünqabaqcılziyalılarınınxalq,cəmiyyət,
dövlətüçünaktualproblemlərləbağlıözfikirləriniazadşəkildəifadə
etmələrinəşəraityaradırdı.

1 VəliyevA.Ə.Azərbaycanmətbuatıtarixi(18751920).Bakı,“ElmvəTəhsil”,2009,
səh.7076.

“İrşad” qəzeti



Bəşir bəy Aşurbəyov
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Həminzəmanəningörkəmliədib,şairvəpublisistləriniətrafınatop
layan“İrşad”təkcəxalqıngedəcəyiyolugöstərmir,qarşıyaçıxacaqçə
tinlikləri,məzhəbixtilafarınıqələməalır,cəmiyyətibirləşdirəcəkdəyər
ləri təbliğedirdi. “İrşad” irsiniaraşdıranprofessorŞamilVəliyevqeyd
edirki,bumətbuorqanqurulacaqdövlət,azadlığaçıxacaqAzərbaycan
naminəçalışır,gündəlikişin,yaşanacaqideyalarındüsturunumüəyyən
ləşdirirdi.Budüstur,yaşamvədüşüncəninformatı“Tərcüman”ınredak
torvənaşiri İsmayılbəyQaspralının“dildə, fikirdə, işdəbirlik” ideyası
idi.Az sonrabu ideyaəsasında formalaşanvəmahiyyətbaxımından
dahagenişolan,həmçininƏlibəyHüseynzadətərəfindənformuləedi
lən“Türkləşmək,islamlaşmaqvəmüasirləşmək”ideyasıartıq“İrşad”ın
ideologiyakimiformalaşdırdığıistiqamətvəvətəndaşlıqyoluidi.

Azərbaycanda bu yolun əsasını qoyan
Əlibəy Hüseynzadə sonralar Əhməd bəy
Ağaoğludan ayrılsa da, onun əqidə möh
kəmliyinəinanırvə“İrşad”ınilksayıbarədə
xoşfikirlərsöyləyirdi.

Azərbaycanın ictimaisiyasi fikir tari
xi ilə bağlı olan İsmayıl bəy Qaspralı Əli
bəyHüseynzadəyəyazdığıməktubda“İr
şad”ın fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı fikirlər
irəlisürürdü:“ŞükürXudaya,maşallahzə
manəyə.İyirmisənəlikbirhəsrətiməqarşı
“Həyat”görüldü,“İrşad”eşidildi.Ümidva
ramki, “Həyat” “İrşad”a, “İrşad” “Həyat”a
xadimolub,məmatitaQafdağlarınaqə

dərsürməyəcəhdvəqeyrətedərlər”.1 
XXəsrinəvvəllərindəçarRusiyasındabaşverənhadisələr,ictimai

siyasi gərginliklər, xalqların oyanış prosesi bu dönəmnəşr olunan
mətbuorqanlardaətrafışəkildəəksetdirilir,mövcuddurumanaliz
edilir,müxtəlifideolojibaxışlarsüzgəcdənkeçirilirvəelmiyeniliklər
xalqatəqdimolunurdu.Bufəaliyyətzamanınaşirlərinəsasgüvənc
yeriisətəbiiki,onlarınfəaliyyətinədəstəyiniəsirgəməyənBəşirbəy
Aşurbəyovkimimilliburjuaziyanümayəndələriidi.

1 Sitatgətirilir:“İrşad”(qəzet)//https://az.wikipedia.org/wiki/İrşad_qəzet

Əhməd bəy Ağaoğlu
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Ə.Ağaoğlu çarRusiyasının ictimaisiyasi durumunu təhlil edər
kənonuntariximənzərəsinənəzərsalır,müstəmləkəçiliksiyasətinin
mahiyyətini açıqlayır və bu siyasəti həyata keçirənlərin imperiya
pərəst xəyallarını kəskin tənqidedirdi. Siyasi plüralizmiönə çəkən
Ə.AğaoğluRusiyadafəaliyyətgöstərənfirqələrinfəaliyyətinidəişıq
landırırdı.

ƏlibəyHüseynzadə,ƏhmədKamalvəmüəllimMidhətCövdət
özyazılarındaŞərq tarixinəvə İslamelminə toxunur, Şərqinmöh
təşəmliyini,mədəni zənginliyini təbliğ edirdilər. Lakinbu yazılarda
ŞərqQərbləüzüzəqoyulmur, iki fərqli dünyagörüşü kimi təqdim
olunurdu.Xristiandünyasıvəİslamaləmitarixindəazadlıqanlayışına
münasibətbildirən“İrşad”çılardövlətvəcəmiyyətmünasibətlərinə
aydınlıqgətirir,bumənadaictimaiinstitutlarıformalaşanAvropanın
busahədəxeyliönəçıxdığınışərhedirdilər.FransanıntimsalındaAv
ropayamünasibətmeyarınımüəyyənləşdirməyəçalışanƏ.Ağaoğlu
“İrşad”dadövlətçilik tarixi vənəzəriyyəsindəndanışarkənAzərbay
candademokratikcümhuriyyətideyasınıortayaqoyurdu.

XXəsrinəvvəllərindəkimətbuatnümunələrihaqqındaxatirələ
rindəAbdullaŞaiqodövrünnəşrləriniqaranlıqgecədəbirbirinin
ardınca yanıbsönən ulduzlara bənzədirdi. Bu dövrdə Azərbaycan
mətbuatınınənparlaqnümunəsiolan“İrşad”yenilikçimətbuator
qanıkimiözmissiyasınılayiqincədavametdirir,fikirvəinformasiya
istehsalı iləməşğulolurdu.“İrşad”ıngöstərdiyiyolümumxalqyolu
olduğundansonralar istər“MollaNəsrəddin”çimətbuorqanlar, is
tərsədə“Füyuzat”çıromantikfəlsəfinəşrləronunprinsiplərinidaha
genişmiqyasdadavametdirdilər.“İrşad”dansonraonunəsasaparıcı
yazarlarıdövrünmüxtəlifmətbunəşrlərindəçalışır,millijurnalistika
mızıninkişafınaöztöhfələriniverirdilər.

Bütünbunlar“İrşad”qəzetininyaradıcıları,redaktorları,yazarları
qədərhəmdədavamlıdəstəyiiləbuqəzetinmövcudluğunutəmin
edən,onunnəşrinəköməkgöstərənmesenatlarımızın,ocümlədən
BəşirbəyAşurbəyovunxidmətləriidi.
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O, QAN DA VA LA RI NI  
YA TI RIR DI

“Xeyirxahlıqtəbiidir,bədxahlıqisə
özünəsonradanyertapıb...

Sənəehtiyacıolanlarayardımet!”
L.Tols toy

Kontordagünyenicəbaşlamışdı.Bəşirbəygündəlikməsələ
lərləməşğul idi, iş icraçısınasəhərtapşırıqlarınıverirdi.Elə
budəmmühafizəçiqapınıdöyübicazəistəyərəkiçərigirdi:

–Bəy,birnəfərgəlib,onuqəbuletməniziistəyir.Yalvarırki,qapı
danqaytarmayasınız.Çoxhəyəcanlıdır,lapəlayağıəsir...

Bəşirbəyimaraqbürüdü:görəsən,səhərtezdənbukimola?!İş
icraçısına tapşırıqlarını artıqbitirmişdi.Onaçıxmaqgöstərişi verdi,
mühafizəçiyədətapşırdıki,gələniiçəriburaxsın.

Mühafizəçiçıxandanbirneçədəqiqəsonra,həqiqətən,həyəcan
dantirtirəsənbirbazburudluadamqapıdagöründü.

–Bəy,sizəpənahgətirmişəm.Məniçevirinbalalarınızınbaşına.
Köməyinizəehtiyacımvar.Əliniziçəksəniz,məniöldürəcəklər.

GələnSabunçukəndindəyaşayanİslamadlıqəssabidi.O,kən
dinortabab imkanlıadamlarındansayılırdı.Kənddəqəssabdükanı
vardı.Ətsatıb,külfətinidolandırırdı.

Ayİslam,sənsən?!Gəliçərigörək.Əyləş.Nəolub,nəbaşverib?
Sənikimöldürəcək,nəyəgörəöldürəcək?!Neyləmisənbelə?..

Qəssabİslamkətilinüstünəçöküb,əhvalatıdanışmağabaşladı.
Məlumolduki,o,birneçəgünəvvəlfaytonlaşəhərətərəfgedəndə
qarşısınaQoçuQulamınfaytonuçıxır.O,Bakınınənimkanlı,nüfuz
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luvəhəmdəqaniçənqoçularındanimiş.Yazılmamışqanunagörə,
qəssabdayanıbQoçuQulamayolverməliydi.Ammaqəssabİslam
bunafikirvermir,onunfaytonunuötübkeçir.QoçuQulambundan
bərkqəzəblənir.Onuöldürtdürəcəyinibildirir.Qoçununbuhədəsini
eşidəndəqəssabıncanınavəlvələdüşür.Bilirki,QoçuQulamdedisə,
edəcək.Canınıqurtarmaqüçünqaçıbbirneçəgüngizlənir.Amma
görürki,beləçoxdavamedəbilməyəcək.

–Bəşirbəy,göydəAllah, yerdəsiz,qurtarınmənibubəladan.
Neçəgündürevdəyatabilmirəm.Dükanqalıbqıfıllı.Axımənbinəva
hardanbiləydimki,oQoçuQulamınfaytonuymuş.Bilsəmheçbe
ləedərdim?!Mənəköməketməsəniz,ozalımoğlubalalarımıyetim
qoyacaq.

Bəşir bəyin əvvəl belə bazburudlu bir adamın qorxudan tirtir
əsməsinəgülməyitutdu.Ammakişininhalındangördüki,doğrudan
da,məsələçoxciddidirvəo,QoçuQulamınhirshikkəsiningüdazına
gedəbilər.Dedi:

–Sənbeləelə,hələbirikigüngözəgörünmə.Mənbugünçalışıb
QoçuQulamladanışıbməsələniyolunaqoyaram.O,nahaqyerəsəni
öldürməkistəyir.Nəböyükqəbahəteləmisənki,bunagörədəöləsən?!

Qəssab İslam necə minnətdarlıq edəcəyini bilmədi, sağollaşıb
getdiki,birneçəgünortalardagörünməməküçünetibarlıbiryer
tapsın.

Bəşir bəy isə elə həmin gün Qoçu Qulamı yanına çağırtdırır.
Onunladanışır.Deyirki,qəssabİslamonunqohumudur,onayaxın
adamdır, faytondaonunolduğunubilməyib,bilsəydi,beləhərəkət
etməzdi.Bəşirbəyqoçuyaqəssabİslamadəyibdolaşmamağıtapşı
rır.İnsafən,QoçuQulamdaonueşidir,beləliklə,günahsızbirinsan
ölümdənqurtulurvəyenəqəssabdükanındagündəlikalveriniedib
ailəsinidolandırmağabaşlayır.

Bütünbuməziyyətlərinə, igidliyinə,cəsarətinəgörəBəşirbəyin
Bakı əhli arasında çox böyük hörməti vardı. Amma sözünün hök
mündən,insanlarınondançəkinmələrindənheçvaxtsuiistifadəet
məzdi.Azğınlıq,harınlıq,zəifiincitməkbuziyalışəxsiyyətinxarakte
rinəyad idi.O,hərbirməsələdəhaqqıntərəfini tutmağa, insanlar
arasındabarışyaratmağaçalışardı.
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Bəşirbəyoillərüçünnəsillər,tayfalararasındaxarakterikolanbir
çoxqandavalarınıyatırmışdı.HəminvaxtlardaSabunçudaqoçuların
sayıxüsusiləçoxidi.Bəşirbəysəqoçulararasındasilahlımünaqişələ
rinqarşısınıalmaqdanötrübacardığınıedirdi.

OndaBakınınəksəryerlərikimi,Sabunçukəndindədəyollarçox
darısqal idi. Küçələr faytonvəqazalaqlarınhərəkəti üçünnəzərdə
tutulmuşdu.Bəzənikifayton,yaxudqazalaqüzüzəgələndəkimin
birbirinəyolverməsimübahisələrəsəbəbolurdu.Əksərhallardada
birbirinəgüzəştəgetməkistəməyənqoçular,varlıhallıadamlarsi
lahaəlatar,nahaqqan tökülərdi.BəşirbəyAşurbəyovbeləhalla
rınqarşısınıalmaqdanötrüsözüçatanhəryerdəinsanlarışeytana
uymamağa,birbirinəgüzəştəgetməyəçağırırdı.Qaydayaratmağa
cəhdgöstərirdi.Həttabirbiriiləmünaqişədəolduqlarınıbildiyiqo
çularınüzüzəgəlməmələriüçünonlarınyollarınıayırırdı.Tapşırırdı
ki,birqoçunungetdiyiyoldanobirisiistifadəetməsin.

Bəşir bəyin Bakı qoçuları arasında böyük hörməti vardı. Hətta
bəzimənbələrdənoxuyuruqki,şəhərdəhansısabirmühümtədbir
olanda,mötəbərqonaqlargələndəHacıZeynalabdinTağıyevkimi
nüfuzluneftxudalarBakıdasakitliyintəminolunmasını,qoçularara
sında heç bir silahlımünaqişəyə imkan verilməməsiniməhz Bəşir
bəydənxahişedərmişlər.Odaqoçulara ismarıclargöndəribonları
kriminaləməllərdənçəkindirərmiş.
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SƏS-KÜY LÜ Cİ NA YƏT

“Ölməkdəhşətdeyil,dəhşətyaşamaqdır”.
A.Bar büs

1908 ciildekabrınsonundabaşverənbirhadisə
Bakıdaböyüksəsküyəsəbəbolmuşdu.Xə
bəryayılmışdıki,şəhərinənməşhurneftxu
dalarındanAğaMusaNağıyevioğurlayıblar.

Bu,AğaMusaNağıyevinbaşınagələnikincibeləhadisəidi.O,
qoçusaxlamazdı.Qoçularaverilənpuluartıqməsrəfsayardı.İndiki
dillədesək,mühafizəçisizgəzibdolaşardı.Onagörədəbuimkanlı
neftxudanıqaçırıbpultələbetməkhəminillərinBakısındasayları
kifayətqədərçoxolankriminalünsürlərüçünelədəçətinliktörət
mirdi.

Birincidəfəoğurlananda,deyilənəgörə,
ondanazadburaxılmasımüqabilindəonmin
manat tələb etmişdilər. AğaMusa isə özü
nüitirməyibdemişdi:“Minmanatverəbilə
rəm,birqəpikdəartıqyox”.Ölümlətəhdid
ediləndədəhalınıpozmamışdı:“Atamatam,
öldürün.Birminidəalabilməzsiz,odaəli
nizdənçıxar”.Quldurlarmilyonçunuüçgün
girovsaxlayıb,yedirdibiçirdibboynunamin
manatdan artıq qoya bilməmişdilər. Nəha
yət, əlacsız qalıbNağıyevi buraxmışdılar.O
dakişikimisözünəəməledərəkişlərmüdiri
FətullabəyRüstəmbəyovagöstərişvermişdi
ki,oğrularaminmanatpulgöndərsin... Ağa Mu sa Na ğı ye v
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AğaMusaNağıyevinikincidəfəoğurlanmasıisə,qeydetdiyimiz
kimi,1908ciilindekabrında,yeniilərəfəsindəbaşvermişdi.Manaf
Süleymanov“Eşitdiklərim,oxuduqlarım,gördüklərim”əsərindəyaz
dığınagörə,özüsonradanhadisənibelənəqledirmiş:“İkindivaxtı
BabaSəməndəroğluiləfaytontutubyollandıqBağırovbağınınqa
bağındakıevə.Faytondandüşübgirdikbinaya.Babaqaldı fayton
çununhaqqınıverməyə.Pillələrləqalxırdımki,birdənheçbilmirəm
hardan,dördnəfərkişiəllərindətapança,ikisiyuxarıdan,ikisidəhə
yətdən paradnıya qalxan pilləkənlərdənmənə yaxınlaşdılar. Görü
nür,darvazaaltındangüdürmüşlər.Hökmelədilərki, sus!Cınqırını
çıxartsan,özüvüölmüşbil.Düşqabağa,qayıtdala!Nəəlqolaçmaq,
nədədinməkmümkünidi.Dördtapançamənətuşlanıb,nitqimkə
silib,dilim lalolmuşdu.Düşdümpilləkəninyarısındanqabaqlarına.
Babafaytonçuiləhesabıçürüdübgəldiiçəri,onudaqatdılarmənə.
Çıxdıq küçəyə, yaxından ötən faytonu saxlayıb bizimindirdilər, iki
nəfərdəoturduböyür tərəfərdə, tapançaəllərindəhazır,bizqal
dıqortada.Yerdəkiikinəfərdəfaytontutuboturdular.Düşdükyo
laBolşoyMorskoya (Bülbülküçəsinə) tərəf.Böyrümüzdəoturanlar
əllərindəki tapança iləbizi təhdidedibxəbərdaretdilərki,səsküy
salıbadamları,polisiköməyəçağırsanız,özünüzüölmüşbilin.Fayto
numuzqabaqda,obirisidalda,tələsmədən,aramla,eləbilseyrsə
faya,gəzməyəçıxmışıq.BolşoyMorskoydanTarqovı(Nizami)küçə
sinəburulduq,gəlibQolubyatinskiyə(NigarRəfibəyli)döndükvəbu
qayda iləVorontsov (Əzizbəyov) küçəsinə çatdıq. Yolboyu tanışlar
səkilərdənmənəsalamverirdilər,məndəbaşımıtərpədibgüləgü
ləsalamlaşırdım.Eləbilheçnəolmayıb,hərşeyözqaydasındadır.
Şübhəoyadasıheçbirhərəkət,sözolabilməzdi.“Fantaziya”hama
mınınqabağındafaytonlardayandı.Dördnəfərtəzə,naməlumki
şidəbizəqoşuldu.Özaralarındaxeylidanışandansonrafaytonları
buraxıbyolasaldılar.Birqədərpiyadagetdik.Babanıburaxdılarvə
təhdidlətapşırdılarki,düzevəget.Xeylipiyadayeridik.Dayanıbtə
zədən faytonsaxladılar.Mindik.Şamaxıyolunu (C.Cabbarlı küçəsi)
daldaqoyubdarısqalküçələrlə,dolaşıqdalanlarlahərlənəhərlənə
gəlib çıxdıq Balaxanı şosesinə. Keçdik Keşlənin yanındakı “İzvozçi”
slabodkaya.
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Belədolanıbhərlənməkdəməqsədiziitirməkidi;duyuqdüşübtə
qibəbaşlasalar,gəlibonlarıtapabilməsinlər.Məniikindivaxtıqaçırmış
dılar,divandərəisəikisaatdansonraəhvalatdanxəbərdarolur.Babanı
nəqədərdindirirlər,heçnəbaşasalabilmir,çünkigəlməadamidi,özü
şəhərküçələrini,məhəllələrinitanımırdı.Polismeysterpolisməmurları
nı,məxfipolisiayağaqaldırır.Xeylikazaksəfərbəredirlər.Əllinəfəratlı
qaradovoydaonlaraqoşulur.Axtarışapolismeysterözübaşçılıqedir
di.ÇünkiHacıZeynalabdintelefonetmişdi.Mənisaldılarçayçıxanaya,
oturtdularqaynayanikisamovarındalında,başladılarçayiçməyə,şor
qoğalyeməyə,zarafatetməyə.Kimisəxəbərgətirdiki,“İzvozçi”slabod
kanıvəKeşlənipolislərləkazaklarmühasirəyəalıblar.Hərifərbuxəbəri
heçveclərinədəalmadılar,çayiçəiçəbaşladılarkartoynamağa.Qaba
ğımdaçay,bayırabaxıbgörürəmki,atlıkazaklar,girdovoylarbuyandan
oyanaatçapır,vurnuxurlar.Mənioğurlayanlarsəkkiznəfəridi.Üzüaçıq,
niqabzadgeyməmişdilər.İkisimüsəlman,ikisierməni,ikisirus,ikisidə
gürcüidi.Başçılarıgüdəboygürcübalasıqarabəniz,suyuşirinadamidi.
Çoxazdanışırdı.Müsəlmancabilirdi.Xoşrəftar,xoşməcaz…Ammakö
pəyoğluçoxzəhmliidi.Gözlərinə,üzünədikbaxmaqolmurdu.Mənə
baxıbarabireyhamlaastadangüləgülədeyirdi:“AğaMusa,yeyək,içək,
kefeləyək,Allahbilirsabahakimqala,kimölə…”

Heç tələsmirdilər.Gününgünortaçağıçapqınçılıqedir,heçkəsi
saymırdılar.Birdəngürcübalasıqalxdı:“Uşaqlar,–dedi,–durunge
dək!”Çıxdıqhəyətə,əyləşdikfaytona.Bizimkiqabaqda,gürcübala
sıoturanfaytondalda,düşdükyola.Kazaklaruzaqdaidilər.Torpaq
yoldanötəndəbirokolodoçniiləbirqaradovoyqabağımızaçıxdılar,
ayaqsaxladılar.Gürcübalasıyanakıçevrilibbaxdı,hərikisibaşlarını
aşağısalıbgetdilər.Qaranlıqdüşürdü…”

MusaNağıyev əhvalatı buraqədərdanışırdı. Elə ki, soruşurdular:
AğaMusa,sonranəoldu?Mənalıbirədailədeyirdi:“Sonranəolduğu
nusonradanışacağam”.Ağızdanağızagəzirdiki,MusaNağıyeviazad
etməküçünçapavulçularlaMusanınbaşişlərimüdiriarasındaxeylida
nışıqgedib,həttaHacıZeynalabdinTağıyevdəmiyançılıqdaiştirakedib.
Deyilənlərəgörə,onu100000manatalandansonraazadediblər”.1 

1  SüleymanovM. Azərbaycan milyonçuları. Ağa Musa Nağıyev. Bakı, Gənclik,
1994,səh.13.
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Bəziehtimallaragörə,AğaMusaNağıyeviikincidəfəoğurlayan
larStalininadamlarıolubvəbucinayətdəKobaözüdəşəxsəniştirak
edib.PartiyanıpullatəminetməkdənötrüStalinvəadamlarıBakıda,
başqabaşqaşəhərlərdəbeləquldurluqəməllərinitezteztörədirdi
lər.AğaMusaNağıyevinqaçırılmasıdaeyniməqsədəxidmətedirdi.
MəhəmmədƏminRəsulzadə“Stalinləixtilalxatirələri”kitabındabu
əhvalatdandanışaraqyazırdı: “…quldurdəstələri zənginləri təhdid
edərək para çəkir, bəzilərini çalıbçapır, aldıqları girov pulunmü
qabilindəburaxır,çoxzamanböyükfirmalaragöndərdikləritəhdid
məktubları ilə bunları xəraca bağlayırdılar. Bakınınməşhurmilyo
nerlərindənMusaNağıyevbiraratutulmuş,verdiyiböyükmiqdarda
birnicatpulunamüqabilhürriyyətinəqovuşmuşdu.Halifəaliyyət
dəbulunanbuquldurdəstələriarasındabolşevikpartiyasıhesabına
çalışanbirdəstənindəmövcudiyyətindənbəhsolunurdu.Buçetə
ninbaşında isəErivanmeydanınınqəhrəmanı (buhadisəməşhur
dur)şəxsənKobanın (Stalinnəzərdə tutulur)bulunduğusonradan
bilinmişdi”.1

Həqiqətən, Ağa Musa
Nağıyevindəstəninrəhbə
ri kimi təsvir etdiyi şəxsin
əlamətləri bu adamın Ko
ba olduğuna dəlalət edir
di. Hələ 1903cü ildə Ba
kı jandarmeriyasında İosif
Cuqaşviliyəaçılmışcinayət
işindəonunüzütüklüşək
livardı:arıqcüssə,sıxqa
ra saç, nazik bığ, çopur
sifət və solqulağında xal.
Sürgünlər, türmə və sər

gərdanhəyatonungörkəminiçoxazdəyişmişdi.AğaMusaNağıyevi
oğurlamışquldurdəstəsininmüxtəlifmillətlərəaidşəxslərdənforma
laşmasıda (ikisimüsəlman, ikisi erməni, ikisi rus, ikisidəgürcü)bu
adamlarınbolşevikdaşnaklarolmasıehtimalınıgücləndirir.

1 RəsulzadəM.Ə.“Stalinləixtilalxatirələri”,Bakı,“Elm”nəşriyyatı,1991.

1903-cü ildə Bakı jandarmeriyasında Stalinə açılmış  
cinayət işindən
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Deyilənəgörə,A.Nağıyevözüdəbolşeviklərtərəfindənoğurlandığı
nısanırvəbunuözünəqarşışərəfsizlikhesabedirmiş.Onagörədəişlər
müdiriFətullabəyRüstəmbəyovadönədönətapşırıbmışki,Dumabu
əhvalatdanxəbərtutmamalıdır.AmmabubarədəBakıda,deməkolarki,
eşitməyənqalmamışvəhadisəətrafındakımüəmmalarxeylisözsöhbət
lərin,fərziyyələrinortayaçıxmasınasəbəbolmuşdu.Bumövzuyamətbu
atdaözsəhifələrindəgenişyerayırmışdı.Məsələn,“Bakinets”qəzetinin
1909cuilinaprelindəçıxmışnömrələrindənbirindəyazılırdıki,Bakışəhər
rəisininkeçmişmüavini,qəzetçıxantarixdə isəBatumvilayətininhərbi
qubernatorununmüavinivəzifəsindəişləyənpolkovnikT.P.Şubinskinində
AğaMusaNağıyevinoğurlanmasındabarmağıolub.OnagörədəBakı
dantezköçübBatumdaişədüzəlib.Həttaiddiaedirdilərki,MusaNağı
yevdənalınmışməbləğdənŞubinskininpayına26.000manatdüşüb.

Digərməqaləisətəxminənbuməzmundaidi:“Camaatarasında
sabiqBakışəhərrəisininmüavini,hazırdaBatumvilayətininhərbiqu
bernatorununmüavinipolkovnikT.P.Şubinskininhəbsedilibdustağa
salınmasıbarədəgenişşayiəyayılmaqdadır.Nəqledirlərki,Qafqaz
canişinipolkovnikŞubinskinihüzurunaçağırıb,şəxsənonunorden
ləriniçıxarıb,ötən ilMusaNağıyevinoğurlanmasında iştiraketdiyi
barədətəqsirnaməəsasındaqazamatasaldırıb”.

Beləliklə,anbaangenişlənənşayiələrşişibminbirrəngəboyanır,
fantastikxarakteralır,həttabusensasiyalıhadisəni,guya,öz“göz
ləriləgörən”şəxslərdəpeydaolurdu.Onlarşübhəedənləriinandır
mağaçalışırdılar.Saatbasaatböyüyənsöhbətoyerəçatırki,guya,
AğaMusaNağıyevinqorodonaçalstvo(şəhərrəisliyi idarəsi)zirzə
misindəgizlədildiyinisöyləyənlərdətapılıb…

SonralarAğaMusaNağıyev,həqiqətən,nəqledirmişki,doğrudan
da,gecəvaxtıgözlərinibağlayıbfaytondaşəhərixeylihərlədəndən
sonraonuaparıbzirzəmiyəsalıblar.“Buzirzəmixalça ilədöşənmiş
üçdördotaqdanibarətyeridi,mətbəxi,rahatxanası,əlüzyuyulan
yeri,avropamebelləri…Teztezqramofonçaldırır,qumaroynayır,za
rafatedirdilər.Növbənövləzizyeməkiçməkxirtdəkdənidi”.

Şayiələrbeləbirnəticəilətamamlanırdıki,100000manatalan
dan sonraMusaNağıyevigününgünortaçağıgətirib salıblarHacı
ZeynalabdinTağıyevinevinə.
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BuhadisəninBəşirbəyAşurbəyovaheçbiraidiyyətiolmasada,
onun taleyindəçoxböyük izburaxmışdı.Bəşirbəyin köməyindən,
xeyirxahlığından,maarifə,mədəniyyətədəstəyindənbəhrələnənlər
qədər onunmaddi imkanlarını, böyük sərvətini, getdikcə genişlə
nənişgüzarfəaliyyətini,cəmiyyətdəkiyüksəknüfuzunugözügötür
məyənlər də çox idi. Belələrimüxtəlif vasitələrdən istifadə edərək
onunmövqelərinisarsıtmağaçalışırdılar.Buvasitələrdənbiridəyerli
dövlətorqanlarınaBəşirbəyhaqqındadonoslarıngöndərilməsi,ona
qarşımüxtəlifböhtanlarınirəlisürülməsiidi.

OdövrünneftBakısında,sərvətqazanmaqehtirasınınaşıbdaş
dığıillərdəşəhərvarlılarıarasındabeləhallarçoxyayılmışdı.Əlbəttə,
bucüryaramazlıqları,namərdlikləriheçdəhərkəsözünərəvabil
məzdi.Adsanınayaraşdırmazdı.Həttadüşmənçiliyidəmərdmər
danəaparmağaüstünlükverərdi.Bununlabelə,vardövlətişəxsiy
yətindənüstüntutanbəzikəslərhəmişətapılırdı.Onlarbaşqasının
torpaqsahələriniələkeçirmək,rəqibizəifətmək,yaxudnəyinsəqi
sasınıalmaqdanötrüənağlagəlməzüsullaraəlatardılar.Buzaman
dövlətqurumlarınınimkanlarındandaistifadəetməyəсəhdgöstə
rərdilər.

Bəşirbəyindəbeləbədxahları,təbiiki,olmamışdeyildi.VəAğa
MusaNağıyevinoğurlanmasıhadisəsi,bununlabağlı şəhərdədo
laşan sözsöhbətlər belə bədxahların əlinə fürsət verdi. Bəşir bəy
Aşurbəyovugözügötürməyənkəslərinişinəyaradı.



89

BƏŞİR BƏY AŞURBƏYOV VƏ ZƏMANƏSİ

HƏBS EDİ LƏN  
ÜÇ AŞUR BƏ YOV

“Hərhəqiqətinbirqapısıvar”.
Əbu Tur xan

H əmingünlərdəbədxahlarıBakıdaməqsədlişəkildəbelə
birşayiənidövriyyəyəburaxmışdılarki,guya,AğaMusa
NağıyevinoğurlanmasınıtəşkiledənlərdənbiridəBəşir
bəyHacıMəhəmmədhəsənoğluAşurbəyovolub.

OndaBəşirbəyincəmi32yaşıvardı.Cavanyaşınarəğmən,artıq
şəhərinyetərincəimkanlıneftsahibkarlarındanbirikimitanınmışdı.
OnunAğaMusaNağıyevləciddibirmünaqişəsiolmamışdı.Ortada
beləbircinayətdəiştirakınaişarəedənheçbirdəlildəyoxidi.Amma
bədxahlarıhökumət idarələrinəbununlabağlıdonoslaryazmaqda
davamedir,eynizamandaməqsədlişayiələrləBəşirbəyAşurbəyova
qarşımənfirəyyaratmağaçalışırdılar.Hadisəiləbağlıheçbirsübut
olmasada,21mart1909cuildəonuhəbsedirlər.

Maraqlıdırki,Bəşirbəyintutulmasıəmisioğlanları,odövrdəBa
kınınməşhurqoçularıkimiadçıxarmışNəcəfqulubəyvəTeymurbəy
qardaşlarınınhəbsiilətəxminəneynivaxtadüşmüşdü.

BuşəxslərdənNəcəfqulubəyinadınailkdəfə“Kaspi”qəzetinin
1901ciiltarixlinömrələrindənbirindərastgəlirik.QəzetNəcəfqulu
bəyAşurbəyovunmartın 13dəevəqayıdarkən ikinəfərnaməlum
şəxsinona4dəfəatəşaçdığını,ammagüllələrinNəcəfqulubəyəbir
xətərtoxundurmadığınıyazır.Eləhəminilinmayındakınömrələrin
dənbirindəisə“Kaspi”qəzetiNəcəfqulubəyinqardaşıTeymurbəy
AşurbəyovunKərbəlayıSəttarMəmmədoğluadlışəxsləhaqqhe
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sabçəkməküçüngörüşməsi,onlarınmübahisəsinindavayaçevril
məsi,KərbəlayıSəttarınAşurbəyova tapançadanatəşaçması, am
magülləninTeymurbəyəyox,onunfaytonçusununçiyninədəyməsi,
atəşaçanınhəbsedilərəkpolisəaparılmasıbarədəxəbəryazır.1 

Buikiqeyddənbelənəticəyəgəlməkolurki,Nəcəfqulubəyvə
TeymurbəyinhəminvaxtBakıdaçoxsaylıdüşmənlərimövcudimiş.
Onlarınaralarındateztezmünaqişələrbaşverirdi.

Həminilinavqustundabaşverənbeləsilahlımünaqişələrdənbiri
düşmənlərüçünfaciəvisonluqlabitmişdi.Beləki,BakıuyezdininSa
raykəndsakiniRəcəbəliHacıəhmədoğluƏlibəyAğabəyoğlunun
sifarişiiləNəcəfqulubəyAşurbəyovuöldürməyəcəhdgöstərir.Ta
pançadanatəşaçaraqonuüzündənvəçiynindənyaralayır.Rəcəbəli
vəƏlibəytezlikləSaraykəndindətutulur.Buhadisədənbirneçəgün
sonrahəminişinistintaqınıaparanmüstəntiqinyanındaNəcəfqulu
bəyinqardaşıTeymurbəyAşurbəyovRəcəbəlinigülləiləvuruböldü
rür.ƏlibəyAğabəyoğluyaralansada,qarışıqlıqdanistifadəedərək
qaçıbgizlənir.Teymurbəyihəbsedirlər,ƏlibəyAğabəyoğlununax
tarışıüçündətədbirlərhəyatakeçirilir.Tezlikləməlumolurki,hadisə

yerindənyaralıhaldaqaçmışƏlibəyevində
ağırvəziyyətdəyatır.O,polisətəslimolmaq
barədə ismarıc göndərir və aldığı yaradan
hadisəninüçüncügünüvəfatedir.

TeymurbəyAşurbəyov isənecəolursa
tezlikləhəbsdənçıxır.Artıqnoyabrdaonun
yenidənhücumaməruzqaldığını,sağəlinin
şəhadət barmağından və sağ budundan,
ümumən,10yaraaldığınıqəzetxəbərlərin
dənoxuyuruq.

Ondan sonrakı illərdə Aşurbəyov qar
daşlarınınneçəatışmadaiştiraketdiklərimə
lumdeyil.Amma“Kaspi”qəzetinin1907ciil
yanvartarixlisaylarınınbirindəməlumatve

rilir ki, dekabrın 29daVelikoknyajeskomprospektindəbaş vermiş
atışmazamanıTeymurbəyAşurbəyovvəƏliheydərAxundovMəşə

1 МамедовМ.Ашурбековы–бакинскиегочу//https://www.ourbaku.com/index.php.

Tey mur bəy Aşur bə yov
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diHüseynBağıroğlunuöldürməkdə,HeydərƏləsgəroğluadlışəxsi
isəyaralamaqdagünahlandırılaraqhəbsolunublar.

İstintaq nəticəsində həmin atışmanı Teymur bəy və Əliheydər
Axundovunbaşlamadığıüzəçıxsada,şəhərinpolisrəisionlarıbiray
qazamatdasaxlamaqqərarınagəlir.Biraybaşaçatandansonraisə
həbsmüddətləriəvvəlcəQafqazcanişininin,dahasonraimperiyanın
daxiliişlərnazirininəmriiləuzadılır.

Aşurbəyov qardaşları ilə bağlı istintaq materiallarında onların
qoçuolmasıbarədəbirçoxdəlillərtoplanıb.Məsələn,bufaktlardan
birindəöyrənirikki,Teymurbəyhansısadaşınmazəmlakmübahisə
sindəikimalakanınmüdafiəsindədayanıb.Malakanlarbumübahi
sədəhaqlıtərəfolublar.Teymurbəyisəonlarınhaqqınıyeməkistə
yənşəxsitapançailəhədələyibmiş.

Teymurbəyinhəbsindənbirneçəaysonra1907ciilmayın4də
qardaşı Nəcəfqulu bəyi də tuturlar. Rəsmi ittihamlardaNəcəfqulu
bəyinqoçukimişəhərəhalisinivahiməiçərisindəsaxladığıgöstəri
lirdi.Aşurbəyovqardaşlarınınazadlığaburaxılmaqüçünqaldırdıqları
vəsatətlərinheçbirinəməhəlqoyulmurvəqısamüddətdənsonra
onlarıVolqoqradquberniyasınasürgünedirlər.OndaNəcəfqulubə
yin32,qardaşıTeymurbəyinisə22yaşıvardı.

Maraqlıdırki,onlardanbirneçəaysonrahəbsolunanBəşirbəy
Aşurbəyovaqarşıittihamlardadaonunqoçuluqfəaliyyətinəxüsusi
diqqətyönəldilir.Görünür,yerlihökumətorqanlarıonlarlabirdəfəlik
haqqhesab çəkməkvəBakıdanuzaqlaşdırmaqqərarınagəlmişdi.
Buqərarlarındadafikirləriqətiidi.
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“İS TƏ NİL MƏ Dİ YİM  
YER DƏN ÇI XIB  

GET MƏ Yİ ÖZÜ MƏ  
ŞƏ RƏF Bİ LƏ RƏM”

“Əngüclüinsandamühitintəsirlərinəməruz
qalır...Lakinböhtandandaqorxulubirsilahvar:

buhəqiqətdir”.
Ta ley ran

Bəşirbəyinhəbsxanadaözyaxınları iləgörüşünə icazəve
rilmişdi.Xüsusiləəmisiuşaqlarıonuteztezziyarətedəbi
lirdilər. Hətta bir dəfə özünün həbsxana gözətçisinin nə

zarətialtındaevəgəlibxəstəanasıCəvahirxanımıziyarətetməsinə
dəşəraityaradılmışdı.Ammaçarhökumətorqanlarının“humanizmi”
buraqədəridi.Onlarhərhansıcinayətdəiştirakıüçünheçbirdəlil
tapabilmədikləriBəşirbəyiazadlığaburaxmaqfikrindədədeyildilər.
Əsasniyyət isə,nəyollaolursaolsunonuBakıdankənarlaşdırmaq
idi.Sadəbirsəbəbəgörə:bədxahlarıbeləistəyirdilər.Martın30da
BəşirbəyAşurbəyovaelanedilirki,o,Qafqazhüdudlarındankənara
sürgünediləcək.Sürgünyerivəmüddətibəlliolanaqədərisəhəbs
dəsaxlanacaq.

Növbətigüno,BakışəhərrəisiMartınovamüraciətedir.Müraciə
tindəgünahsızolduğunubildirir:“Mənəqarşıheçbirrəsmiittiham
irəli sürülməyib”, – yazır Bəşir bəy, – “Buhalda insanı törətmədiyi
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cinayətdə günahlandırmaq olmaz. Bunun
la belə, bilirəm ki, mənim dostumdan çox
düşmənimvar.Budəfəonlarqalibgəldilər.
Çoxdanarzuladıqlarıməqsədlərinəçatdılar.
Mən başqalarının fitvası ilə həbs olunmu
şam.ƏgərBakımüsəlmanlarınınəksəriyyəti
məni,həqiqətən,ziyanlıadamsayırsa,şüb
həsizki,əksəriyyətinrəyinətabeolubBakı
nıtərketməliyəm.Bunagörəzatialinizdən
xahiş edirəm ki, əgər işimə ədalətlə,müs
bət baxılarsa,mənim nəinki Bakının, ümu
milikdə, Rusiya İmperiyasının hüdudlarını
tərketməkqərarımdaqətiolduğumnəzərə
alınsın.Çünkiistənilmədiyimyerdəqalıbya
şamağıheçməndəarzulamıram.Beləyer
dənçıxıbgetməyiözüməşərəfbilərəm.Bədxahlarımınəhatəsindən
kənar,uzaqbiryerdəyaşamaqdatamamiləsərbəstəm”.1 

BəşirbəyAşurbəyovmüraciətindəsonilləronunhaqqındaşəhər
rəisliyinindəftərxanasındabirqalaqdonosunyığıldığınaişarəedə
rəkyazır:“İnanıramki,haqqımdakıyeniiddialarsonillərzatialinizin
dəftərxanasındatoplanmışdonosqalağınayeniləriniəlavəedəcək.
Budonoslardahabirneçəayhəbsxanadaqalmağımasəbəbolacaq.
Onagörədəzatialinizdənənəsasmateriallarlaqaneolmanızı,mə
niistədiyinizyerəgöndərməyinizi,yadaözhesabımaBakınıhəmi
şəliktərketməyiməşəraityaratmağınızıxahişedirəm”.

SonrakıgünlərdədəBəşirbəysərbəstburaxılmasıxahişiiləşəhər
rəisinədəfələrləmüraciətlərünvanlamışdı.Bumüraciətlərdənbirin
dəo,etirafedir:“Həqiqətən,müəyyənsəhvhərəkətlərimolmamış
deyil, bəzi davalara qarışmışam, amma buna baxmayaraq, şəxsən
heçbircinayətəməlindəiştiraketməmişəm...”

Hökumət orqanları isə onaolan sərtmünasibətdən, Bəşir bəy
Aşurbəyovaqarşıdüşünülmüşməqsədlioyundangeriçəkilməkniy
yətində deyildi. Donosların əksəriyyəti erməni sahibkarların sifarişi
ilə yazılırdı. Bəşir bəyonlara əlqol açmağa imkan vermirdi. Bunu

1 МамедовМ.”БакинскиегочуАшурбековы”//“Зеркало”,18.08.2012.

Bakı şəhər rəisi  
Pyotr İvanoviç Martınov



94

İRADƏ ƏLİYEVA

Sabunçu əhli də, qonşu kəndlərin camaatı da yaxşı bilirdi. Amma
səsləriniçıxarabilmirdilər.ƏkstəqdirdəBəşirbəyintaleyiniyaşamalı
olacaqdılar...

ŞəhərrəisiMartınovonunməsələsiiləbağlıPeterburqa,Daxiliİş
lərİdarəsininPolisdepartamentinəteleqramvurmuşdu.Teleqramda
BəşirbəyAşurbəyovkimixeyriyyəçi,xalqı,cəmiyyətiüçünfaydalıbir
adamənqatıcinayətkarqismindəqələməverilirdi:“Səhihagentura
məlumatlarıvəşəhərinhörmətliadamlarınınrəylərinəəsasən,Bəşir
bəyAşurbəyov son illər şəhər əhalisinəqarşı terror əməlləri törə
dən, çoxsaylı üzvləri olanən təhlükəli quldurdəstəsininbaşçısıdır.
BəşirbəyAşurbəyovuheçbirhaldaazadlığaburaxmaqolmaz.Əgər
azadlığaburaxılarsa,onuBakıquldurlarınınbaşçısıhesabedənşəhər
əhalisininnəzərindəhakimiyyətnüfuzunuitirəbilər”.

ƏgəryaxınqohumlarıTeymurbəyvəNəcəfqulubəyin istintaq
prosesindəhakimiyyətorqanlarını,əsasən,buqardaşlarınqoçuki
mi cinayət əməllərimaraqlandırırdısa, Bəşir bəyin işində isə onun
sərvətlərinintammiqyasınıaşkarlamağaçalışır,buböyükvardövlət
sahibininözvaridatını,guya,qəsbvəsoyğunçuluqhesabınaəldəet
məsibarədəyalançırəyyaratmağacəhdgöstərirdilər.

İstintaq prosesində onun mülkiyyətində olan əmlakların rəs
miqiymətləndirilməsidəaparılmışdı.Məlumolmuşduki,Bəşirbəy
AşurbəyovunSabunçudaüçdaşevivar,onlardanikisikirayəverilib.
Bundanbaşqa,istintaqmateriallarındaonunqohumlarıiləbirgəisti
fadəetdiyineftmədənlərihaqqındadaətrafıməlumatlarəksolun
muşdu.



Bəşir bəy Aşurbəyov
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FƏX Rİ QƏY YUM

İstəkilənəticəarasındakeçilməz
biruçurumvar:onuancaqgüclü

insanlarkeçəbilirlər”.
C.Cab bar lı

Onun fəaliyyətiaraşdırılanzaman istintaqorqanlarını tə
rəddüddəsaxlayanmaraqlıbirfaktdaüzəçıxır.Məlum
olurki,BəşirbəyAşurbəyovBakıdakıIIIAleksandradına

BirinciKişiGimnaziyasınınfəxriqəyyumustatusunudaşıyır.
YəqineləbirBakısakinitapılmazki,indikiFüzuliküçəsi,61ün

vanındayerləşənvəxalqarasında “Kəndçilər xəstəxanası” kimi ta
nınan4nömrəliŞəhərXəstəxanasınınbinasınıgörməmişolsun.Öz
memarlıqgörünüşüiləşəhərəxüsusigözəllikverənbubina1913cü
ildəməhzIIIAleksandradınaBirincikişiGimnaziyasıüçüntikilmişdi.
Gimnaziyaözüisə1896cıildənfəaliyyətəbaşlamışdı.Bu,Azərbay
candaklassikgimnaziyatipindəfəaliyyətgöstərənilktəhsilmüəssi
səsiidi.BakıdaBirinciKişiGimnaziyasınınaçılmasındagörkəmlimaa
rifçiHəsənbəyZərdabininçoxböyükəməyiolmuşdu.

GimnaziyadadərslərAzərbaycandilindəaparılırdı,eynizamanda
rusdilinədəböyükdiqqətyetirilirdi.İlktədrisilindəbumaarifoca
ğınadaxilolmaqüçün600dənçoxşagirdərizəvermişdi.Gimnazi
yaşagirdlərininsayınavətəlimtərbiyəişininkeyfiyyətinəgörəqısa
müddətdənsonrabütünQafqazdaadlatanınmağabaşlamışdı.XIX
əsrinsonillərindəburada997nəfərşagirdtəhsilalırdı.Gimnaziyada
odövrünəntanınmışpedaqoqları,ictimaixadimləridərsdeyirdilər.

Göründüyükimi,BəşirbəyAşurbəyovunbeləbirtəhsilocağının
fəxriqəyyumlarısırasındaolması,digərbirsıramaarifmüəssisələri
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kimi,bugimnaziyanındafəaliyyətinəmaddidəstəkverməsi,gənc
lərinoxuyubcəmiyyətüçünlayiqliüzvlərkimiyetişmələrindənötrü
pulunuəsirgəməməsi,bir sözlə,maarifdostuolmasıhökumətor
qanlarınınonavurmaqistədikləri“quldurbaşı”ləkəsiiləqətiyyənbir
arayasığmırdı.Üstəlik,Bəşirbəyinimperiyanındigərşəhərlərində
kimüxtəlifməktəbvəuniversitetlərin29tələbəsinintəhsilhaqlarını
ödəməsibarədədə faktlar vardı.Onlardan5nəfəri Bakıdakıgim
naziyalardatəhsilalırdılar.6sıBakıRealniMəktəbinin,4ü“Səadət”
məktəbinin,2si2nömrəlişəhərməktəbininşagirdləri,3üPolitex
nikməktəbinintələbələriidi.BusıradaPolitexnikməktəbininhazırlıq
kursunun 3,mühasibat kurslarının 1 dinləyicisi də vardı. Bəşir bəy
AşurbəyovunxeyriyyəköməyiilətəhsilalanlardanbiriPetrovskşə
hərindəkimüəllimkurslarınındinləyicisiSəmədƏliİsgəndərov,Var
şava TexnikiMəktəbinin tələbəsiMuxtar Qasımov, Xarkov Univer
sitetinin tələbəsiHüseynbalaVəliyev,PeterburqMülkiMühəndislik
İnstitutununtələbəsiMustafaHacıqasımovvəXarkovUniversitetinin
HüquqfakültəsinintələbəsiMirHidayətSeyidovidi.

Ammahökumətorqanları özlərinə sərf edəndəbu cür faktları
gözardıedəbilirdivəbudəfədəbeləoldu.Hərhansıcinayətdəiş
tirakınıtəsdiqləyəndəlillərintapılmamasına,maarifçilik,mesenatlıq

III Aleksandr adına Birinci Kişi Gimnaziyasının binası
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fəaliyyətinə, ictimai nüfuzuna baxmayaraq,
BəşirbəyAşurbəyovaqondarmaittihamlar
la5ilərzindəQafqazbölgəsiərazisindəya
şamaqqadağanedildi.

Ona sürgün yerini seçmək imkanı ve
rilmişdi,Bəşirbəydədəniz yolu iləBakıya
nisbətən yaxın olan Krasnovodskini (indiki
Türkmənbaşı şəhəri) seçmişvə 1909cu ilin
28oktyabrındaxüsusipolismüşayiətialtın
dabuşəhərəgöndərilmişdi.

Sürgündəolandadao,Bakıyaqayıtma
sınaicazəverilməsixahişiilədəfələrləşəhər
rəhbərliyinəmüraciətünvanlamış,ammahər
dəfərəddcavabıalmışdı.Həttacəzamüd
dətibaşaçatandansonrakıbirneçəildədə
onunVətəninədönməsiqadağanedilmişdi.

O,Bakıyabirdə1916cıilinəvvəlindəqayıdabilmişdi.Üstəlik,Vətə
nədönüş icazəsinidəonamüvəqqəti,birnövsınaqmüddətikimi
vermişdilərki,əgərlazımolsa,BəşirbəyiyenəBakıdanuzaqlaşdıra
bilsinlər.OndaartıqBəşirbəyin41yaşıvardı.

18mart2021ciildətanınmışaraşdırmaçıjurnalist,ssenarist,kino
redaktoruMüsəllimHəsənovun“XXyüzillik.Faktlar,hadisələrvəin
sanlar.1909cuil”televiziyaproqramınümayişetdirilmişdi.Çoxma
raqlıfaktlaratoxunanmüəllifBəşirbəyAşurbəyovunhəmindövrdə
həbsiməsələlərinədəgenişaçıqlamavermişdi.Həminteleviziyafil
mininB.Aşurbəyovlabağlıhissələrinioxucularatəqdimedirik:

“...Yan va rın ilk gün lə ri. Şə hər hə lə də ötən ilin son la rın da baş ve
rən gu rul tu lu ci na yət işi nin tə si ri al tın da dır – mil yon çu Ağa  Mu sa Na
ğı ye vin oğur lan ma sı ha di sə si... Düz dür, ci na yət kar lar tu tu lur, is tin taq 
ge dir. Am ma şə hər sa kit ləş mir. Ba kı nın im kan lı adam la rı bu ki mi hal
la ra son qoyul ma sı nı tə ləb edirlər...

Qul dur lu ğa son qoy maq üçün Ba kı ya ye ni qra do na çal nik tə yin 
edi lir – qəd dar, əza zil  pod pol kov nik Pyotr Mar tı nov...

Mar tın 21də Sa bun çu kən di nin sa ki ni Bə şir bəy Aşur bə yov həbs olu
nur. Onu dər hal Ba yıl həbs xa na sı na yer ləş di rir lər. Sə bəbfi lan gös tə ril mə

Azərbaycan Xalq  
Cümhuriyyətinin qurucularından  

Mir Hidayət Seyidov
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dən. Sa də cə, ona gö rə ki, Bə şir  bəy şə hə rin ta nın mış qo çu su dur, Mar tı nov 
da qo çu la rın qə ni mi. Bir ne çə gün son ra şa yiə ya yı lır ki, Bə şir  bəy Mu sa 
Na ğı ye vin oğur lan ma sı fak tı na gö rə tu tu lub. Am ma bu nu sü but edən 
də lil lər ta pıl mır. İyu nun 5də Mar tı no vun gös tə ri şi ilə da ha bir məş hur 
qo çu Kər bə la yı Ab dul la Zər bə li yev həbs olu nur. Zər bə li ye vin həbs xə bə
ri də şə hər də sen sa si ya ki mi ya yı lır. Onun po lis böl mə si nə apa rıl ma sı na 
ta ma şa et mək üçün kü çə lər adam lar la do lur. Zər bə li yev Ba kı nın pul lu 
qo çu la rın dan idi. Mar tı nov isə sərt təd bir lə ri da vam et di rir di. Ba yıl həbs
xa na sın da bu ilin ilk ölüm hökm lə ri ic ra olu nur du. Ar dın ca hə min həbs
xa na da qətl və qa rət tö rə dən bir ne çə er mə ni ası lır. 

Bə şir bəy Aşur bə yov isə uzun müd dət Ba yıl da sax la nı lır. Mar tı nov 
onun əm la kı ba rə də ara yış tə ləb edir, yə ni bu adam nə ilə do la nır dı. 
Mə lum olur ki, Aşur bə yo vun adı na əm lak yox dur. Yal nız No bel qar
daş la rı şir kə tin dən ica rə pu lu alır, no ta ri us va si tə si lə. O da elə çox pul 
de yil. Am ma özü həbs edi lən dən iki ay son ra qra do na çal ni kə yaz dı ğı 
mü raci ətdə gə lir lə ri ba rə də mə lu mat ve rir. Ya zır ki, il də öz mü əs si sə lə
rim dən 50 min rubl dan çox pul qa za nı ram. Ey ni za man da Aşur bə yov 
Ba kı mək təb lə rin də oxu yan 23 şa gir din təh sil haq qı nı ödə yir. Tə səv vür 
edir si niz, ada mı həbs edir lər və son ra mə lum olur ki, bu həm də xey
riy yə çi imiş. Özü də təh sil sa hə sin də xey riy yə çi imiş. Ax, gö zəl Ba kı, 
tə zad lı şə hər!

Faktlardan aydınlaşır ki, Bə şir bəy həm də III Alek sandr Mək tə
bi nə hi ma yə dar lıq edir. İl də 750 rubl da bu mək tə bə ve rir. Həm çi
nin bir ne çə gən cin müx tə lif şə hər lər də, o cüm lə dən son ra lar Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan olan Mir  Hi da yət Se yi do vun Xar kov 
Uni ver si te tin də təh si li ni ma liy yə ləş di rir. Onun tu tul ma sın dan na ra hat 
olan bir qrup nu xa lı bu həb sin an la şıl maz lıq ol du ğu ba rə də Mar tı
no va te leq ram vu rur. Mər hum Hə sən bəy Zər da bi nin ar va dı Hə ni fə 
xa nım Mə li ko va onun azad lı ğa bu ra xıl ma sı xa hi şi ilə ca ni şi nə mək tub 
ya zır, cün ki oğ lu nun təh sil haq qı nı da Aşur bə yov ödə yir di. Bə şir bə yin 
qayın a ta sı ca ni şi nin ya nın da xü su si tap şı rıq lar üz rə mə mur və məş
hur mül kə dar Al lah yar  bəy Zül qə də rov isə Ru si ya nın da xi li iş lər na zi
ri nə mü ra ci ət edir. Bü tün əri zə və mü ra ci ət lər ca vab sız qa lır. 

Bə şir bəy özü də Mar tı no va də fə lər lə əri zə ya zır ki, mən gü nah sız 
ya tı ram. Dos tum dan çox düş mə nim var, mə ni şər lə yib lər. Hət ta əri zə
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lə rin dən bi rin də ya zır ki, mən məğ rur ada mam, əgər gü na hım sü but 
olun sa, nə in ki Ba kı nı, hət ta Ru si ya im pe ri ya sı nı tərk et mə yə ha zı ram. 
1909cu ilin ya yın da Bə şir bəy Mar tı no va ye nə əri zə ilə mü ra ci ət edir 
ki, ica zə ve rin ev də xəs tə ya tan anam la gö rü şüm. Aman sız qra do na
çal nik ica zə ve rir. Ba kı po lis meys te ri nə tap şı rı lır ki, Aşur bə yov sə hər 
tez dən kan voy la ağır xəs tə ya tan ana sı ilə gö rü şə apa rıl sın və ax şam 
hə min kan voy la ge ri qay ta rıl sın. Növ bə ti gün po lis meys ter ra port ya
zır: “Aşur bə yov iyu lun 8də sə hər ağır xəs tə ya tan ana sının ya nı na 
apa rıl dı və hə min gün ax şam 7də həbs xa na ya qay ta rıl dı.” 

Döv rə bax, in san la ra bax. Bu nun la be lə, qra do na çal nik Aşur bə
yo vu ba ğış la mır. İyu nun 19da ca ni şi nə ge niş he sa bat gön də rir. Qo çu 
ki mi fəa liy yə ti ni və tö rət di yi ci na yət lə ri xa tır la dır. Ya zır ki, Aşur bə yov 
həbs olu nan dan bə ri şə hər də sa kit lik ya ra nıb. Mar tı nov ca ni şin dən 
xa hiş edir ki, onu və onun la bir lik də həbs edi lən lə ri 5 il li yə Ya ku ti ya vi
la yə ti nə sür gün et mə yə ica zə ver sin. Okt yab rın 18də Bə şir  bəy Aşur
bə yov Ya ku ti ya ya yox, Kras na vodsk şə hə ri nə sür gün olu nur”. 

(İc ti ma i televiziya, 18.03.2021)
Sürgündə olanda Bəşir bəy Aşurbəyov həyat yoldaşı Nəzakət

xanımlamütəmadiməktublaşırdı.Nəzakətxanımonunxeyriyyəçilik
fəaliyyətinidavametdirirdi.Ömürgünyoldaşıdaonunlaeynidəyər

Bəşir bəyin sürgündən həyat yoldaşına göndərdiyi 
açıqca

“Səni Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm, ən xoş arzularımı yetirirəm.

Sənin Bəşirin”



Nəzakət xanım Aşurbəyova-Zülqədərova
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lərindaşıyıcısıidi.Şahidlərnəqledirdilərki,dövrünəsilzadəxanım
larınınadətiüzrəNəzakətxanımhərhəftəqulluqçularınınmüşayiəti
iləşəhərəçıxanda,hamamagedəndəyolüstəgördüyübütün im
kansız insanlarapulverər,hədiyyələrbağışlayardı,onlaraərzaqvə
azuqələrləköməklikgöstərərdi.Həttabuənənədənxəbərdarolan
bir çox imkansızlar konkret vaxtda, yol kənarındadurubgözləyər
mişlərki,Nəzakətxanımınbəxşişlərindənonlaradapaydüşsün.

Bu,BəşirbəyAşurbəyovocağıqədərNəzakətxanımınözünün
dədoğulubboyabaşaçatdığıevdən,ailədəngələnmənəvidəyər
idi.

AllahyarbəyZülqədərovkimikişininqızındanbaşqacürdavranış
gözləməkolmazdı...
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QAF QAZ SƏR DA RI

“İnsanvardəryakimidir,başvurdunsa
çıxmaqçətindir;insanvarki,divarkimidir,

qarşındadururvəheçnəgörəbilmirsən;insan
varki,şüşəkimidir,dünyanısənəgöstərməyə
çalışır;insanvarki,aynakimidir,səniözünə

göstərməyəçalışır”.
Əbu Tur xan

Rusiya türklərinin tarixində möhtəşəm yer tutan məşhur
“Tərcüman” qəzetinin naşiri İsmayıl bəy Qaspralının xa
tirələrindəmaraqlı birməqam var: “1882ci ildə Kazana

səyahətimsırasındatatarlarüçünbirədəbiyyatgecəsidüzənləmək
istədim.Böyükzorluqlarlabunaizinaldım.Şəhərintatarlaryaşayan
bölgəsinəafişləryapışdırıldı,Voskresenkcaddəsindəkibirincisinifbir
hotelin(VolqaKamahoteli)böyüksalonunudakirələdimvəsalon
çoxsaydakreslolarvəqonuşmaçılarüçünkürsüilədədonatıldı(bə
zədildi).Saat9oldu.Mənikisaatdahabəklədim(gözlədim).

Oraya gələn isə toplam üç kişi idi. Onlar da kazanlı deyil, dı
şarıdan (kənardan)gəlmə idilər.Bunlardanbiri kafkasiyalıAllahyar
bəydi.Digər ikisi isəOrenburqdayayımlanacaq “Vaxt”qəzetəsinin
gələcəkdəkinaşirləriŞakirvəZakirRameyevqardaşlarıidi.Təbiiki,
ədəbiyyatgecəsigerçəkləşmədi.FəqətKazandatəsadüfənrastlaşdı
ğımbusəyyahlarlaaramızdaçoxyararlıbiralışverişoldu.Müsafirlər
ev sahibini ağırladılar (qonaq etdilər), başarısız təşəbbüsün bütün
məsrəfəriniödədilər.Gecəninçoxgecsaatlarındailktatarədəbiyyatı
gecəsininbuüçqatılımcısı(iştirakçısı)vidalaşıbgetdilər”.

İsmayılbəyQaspralınınburadaadınıçəkdiyi“kafkasiyalıAllahyar
bəy”AzərbaycandanolanməşhurmülkədarAllahyarbəyZülqədə



Al lah yar bəy Zül qə də rov
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rovidi.O,PeterburqdaMeşəçilikAkademiyasınıbitirmiş,Gəncəşə
hərDumasınınüzvü,GəncəQuberniyasının Şəmkir qəzasının rəisi
olmuşdu.Dövrününictimaisiyasixadimiidi.

AllahyarbəyZülqədərov 1883cü ildəvalilik katibi idi,Qafqaz
damülkihissəbaşrəisininBaşidarəsindəqulluqedirdi(Кавказский
календарьна 1883 г.); sonralaro,baş rəisin sərəncamınagöndə
rilməkləDaxiliİşlərNazirliyindəqulluqdasayılırdı(bax:Кавказский
календарьна1884–1890гг.),Allahyarbəy1909cuildəartıqmülki
müşavirçinindəvəQafqazcanişiniyanındaözəltapşırıqlarüzrəmə
muridi(Кавказскийкалендарьна1909г.).

Allahyar bəy yenilikçi ideyalarla, xalqınmənafeyinə yönəlik
ictimaifəaliyyətləyaxındanmaraqlananəslzadəgankimitanın
mışdı. 1905ci il inqilabından sonra Rusiyada baş verən dəyi
şikliklər zəminində Ə.Topçubaşovun rəhbərliyi altında Qafqaz
canişini İ.İ.VorontsovDaşkova Azərbaycan türklərinin istək və
arzularıiləbağlıtələbnamətəqdimedən,müzakirələraparan9
millətxadimindənbiridəməhzAllahyarbəyZülqədərovolmuş
du.OnunəsasmalikanəsiozamanQazaxqəzasınabaxanTovu
zun Keşkənd kəndində (indiki Gədəbəy rayonununQoşabulaq
kəndi)yerləşirdi.

BuləyaqətlibəyinadıGəncəbasarbölgəsindəindidəböyükhör
mətləxatırlanır.O,Azərbaycantürklərininənqədimvəçoxşaxəlinə
sillərindənbiriolanZülqədərovlarnəslinindavamçısıidi.

Buböyüknəslintarixinəqısacanəzərsalaq:məşhurəfşarlarbo
yundanolanZülqədərlərinköküXorasandangəlir.OnlarXorasanın
ənböyüktayfalarındanbirikimi tanınmışdılar.Zülqədərlərnəslinin
tarixihaqqında1988ciildəİstanbuldaçapolunmuş“İslamensiklo
pediyası”nda, L.Lokkartın “Nadir şah” kitabında geniş və hərtərəfi
məlumatverilir.XIVəsrəaidərəb,farsvətürkmənbələrindədəbu
türksülaləsibarədəməlumatlararastgəlməkolar.XüsusiləXVIIəsr
dəGüneyAzərbaycanıntarixihəyatındaZülqədərlərnəsliçoxböyük
roloynamışdı.

NadirşahƏfşarınənçoxetibaretdiyitayfalardanbiridəməhz
Zülqədərlər idi. Ona görə də bu tayfanın nümayəndələrini şimal
qərbi Azərbaycan ərazilərinə köçürmüşdü ki, həmin torpaqlarda
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möhkəmlənəbilsinlər.Qarabağxanlığıərazisindən,eləcədəŞəmkir,
Zəyəm, Xınna dərəsi regionundan onlara böyük xəzinə torpaqları
payvermişdi.Rəvayətəgörə,Xınnadərəsininadıburadabitəntəbii
xınaotununadıiləbağlıdır.

Nadir şah bu ərazilərdən keçərkən Xınna dərəsində Zülqədər
lər tayfasınınqonağıolmuşdu. TayfaNadir şahıböyük təmtəraqla
qarşılamışdı.İnsanlardağlardabitənxınaotuiləəllərinixınalayaraq,
Nadirinqarşısınaçıxmışdılar.Həttabildirilirki,Nadirşahhəmindövr
dəXınnaərazisindəyerləşənvəHəzrətƏlininadıiləbağlıHaçaqaya
ziyarətgahındadaolmuşdur.

Zülqədərlilər bu torpaqlarda məskunlaşıb əkinbiçinlə, geniş
təsərrüfatla məşğul olmağa başladılar, nəslin yeni nümayəndələri
dünyayagəlibböyüdü.OnlardanbiridəMəmmədRzabəyidi.Bu
torpaqlardaonudahaçoxZülqədərlişəcərəadınınqısaformasıilə
MəmmədRzabəyZillikimitanıyırdılar.O,çarordusundaxidmət
etmişvəşücaətgöstərmişdir.

MəmmədRzabəyinoğulövladınındünyayagəlməsiiləbağlıda
maraqlıbirrəvayətvar.Deyilənəgörə,birgünbəyatbelindəgedirmiş,
XınnadərəsindəCanavarasılanadlıbiryervar,oradankeçəndəqar
şısınabiryalquzaqçıxır.Yalquzağınbirayağıyoxmuş,axsayaaxsaya
hərəkətedirmiş.Bəytüfəngigötürübonuvurmaqistəyir,tüfəngaçıl
mır.Ammayalquzaqdabəyəvəatınabirxətəryetirmir,düzgözlərinin
içinəbaxabaxa,saymazyanaatınqarnınınaltındankeçibyolunada
vamedir.Yalquzağınəlisilahlıadamdanqorxubyolunudəyişməməsi,
saymazyanaötübkeçməsibəyinmarağınıçəkir,vəhşiheyvanınqorx
mazlığınaheyranqalır.Atdanenərək,əllərinigöyəaçıbAllahayalvarır
ki,onadabeləaxsaq,ammaürəkli,igidbiroğulnəsibeləsin.

AllahMəmmədRzabəyinbuduasınıeşidir,birmüddətdənsonra
onunoğulövladıdünyayagəlir.AdınıAllahyarqoyurlar.Uşaqayaq
açıb yeriməyəbaşlayandaonunbir ayağında anadangəlməqüsur
olduğu görünür. O, böyüyüb yaşa dolanda da ayağındakı qüsura
görəazcaaxsayırdı.

HəminuşaqsonralarAllahyarbəyZülqədərovkimiözadsanı,
nəcibəməlləriilənəinkiQafqazda,azqalabütünimperiyadaməş
hurlaşacaqdı.



Xınna dərəsi, Haçaqaya

Xınna dərəsi 
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ŞÖH RƏT ÇOX AĞIR  
BİR YÜK DÜR

“İnsanınbütünhəyatıböyükməqsədlərə
yönəlməlidir”.

Əbu Tur xan

AllahyarbəyZülqədərovundoğumtarixitəxminən1850ci
ilkimigöstərilir.O,PeterburqdaMeşəçilikAkademiyasını
bitirmişdi.Azərbaycanınhəmindövrüçünçoxazsayda

yüksəkuniversitettəhsilliziyalılarından,kəndtəsərrüfatımütəxəssis
lərindənidi.Meşəişinigözəlbilirdi,Xınnadərəsindəkiağaclarıgöz
bəbəyikimiqoruyurdu.Ərazidəyenimeşələr,qozbağlarısaldırmış
dı.Yerli cinslərlə yanaşı, şamağaclarıdaəkdirmişdi ki,buyerlərin
təbiətinəbirfaydaversin.Allahyarbəyinəkdirdiyiağaclar,saldırdığı
meşələrbugünəqədərXınnadərəsinintəbiətinibəzəyir.

O,kəndtəsərrüfatınındagözəlbilicisiidi.Universitetdəseleksiya
işini ciddi şəkildə öyrənmişdi. Rusiyadan çoxlu erkəkmarallar gə
tirdibonlarınyerlisüdlükinəklərləcütləşdirilməsihesabınabolsüd
verənqızılinəkcinsləriəldəetmişdi.

Allahyarbəyçoxsəxavətliidi,imkansızlaraəltutmaqdan,acqa
rınları doyurmaqdan, səxavət göstərməkdən böyük mənəvi zövq
alardı.Sərkarıgəlibonadeyəndəki,inəklərdənbiriqayadandüşüb
vəyaralanıb,deyərdi,canınızsağolsun,kəsibətinikasıbkusubla
ra,nökərnaibəpaylayın.Ammabuqədəralicənablığına,səxavətinə
rəğmən, ağaclara ziyan vuranlaraqarşı da çox zalım, amansız idi.
Vayogündənki,kiminsəəlindəsındırılmışağacfidanı,yaşbudaq
görəydi.Kimliyindənasılıolmayaraqçubuqbelindəqırılanaqədər



Allahyar bəy Zülqədərov
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həminadamıdöydürərdi.Allahyarbəybilirdiki,meşələriyalnızbu
cür sərtqaydalarla,güzəştsizlikləqorumaqolar.O, kəndəhalisinə
həmişədeyirdiki,ağaclara,meşələrəziyanvurmayın.Sındırdığınız
hərpöhrəgələcəyinqocamanağacıdır,buyerininsanlarınınruzisi
dir.Özəllərinizləruzinizikəsməyin.

Allahyarbəyqışda,qarlışaxtalıhavalardameşələrdəkivəhşihey
vanlarüçünbeləyemqoydurardıki,acqalmasınlar.Çünkitəbiətdə
hərcanlınınözyerinin,funksiyasının,faydalarınınolduğunupeşəkar
meşəçikimiyaxşıbilirdi.Bunlarhaqqındaçoxyazılıb,çoxdeyilib,ki
tablar,məqalələrqələməalınıb.

Allahyarbəyinatlarasevgisiböyükidi.Azərbaycanınməşhurat
cinslərindənolanDilbazların1yetişdirilməsindəonunxüsusixidmət
ləri olmuşdur. Professor R.X.Səttarzadə və S.O.Həsənov “Qarabağ
atı”kitabındaqeydedirlərki,AllahyarbəyZülqədərov,onunŞəm
kir və Zəyəmdəmülkləri olan qardaşlarının ilxılarında 740başdan
çoxmüxtəlifcinsliatlarvardı.Buatlara“Göydəmir”atlarıdeyərdilər.
“Göydəmir türkatları”müasirDilbazcinsininodövrdəkinümunə
lərindən idi. Allahyar bəy ilxısında yetişdirilən atları sınamaqüçün
teztezatyürüşləri təşkiledər,ənyaxşıatlarınıRusiyada,eləcədə
Avropada, xüsusilə FransavəAlmaniyadakeçiriləncıdır yarışlarına
göndərər,mükafatalanatlardandöllüküçünistifadəetdirərmiş.Al
lahyarbəybaşqalarındanfərqliolaraqilxılarındadamazlıqişləriniza
vodsəviyyəsində,peşəkarelmimetodlarlaaparırdı.

KeşkənddənQovlarkəndinəqədərməsafədətəşkilediləncıdır
yarışlarınınbirindəDilbazilərnəslindənolanOsmanDilbaziAllah
yarbəyləyaxındantanışolurvəonlararasındasıxdostluqəlaqələri
yaranır. Birbirinə yaxşı seçməatlar bağışlayırlar. Budostluqmü
nasibətlərinindəDilbazat cinsinin formalaşmasınamüsbət təsiri
olur.HazırdaGədəbəy,TovuzvəŞəmkirinböyükbirərazisiniəhatə
edənXınnadərəsininkəndlərindəkiəhalidəolanatlarınəksəriyyəti,
ocümlədənyerliDilbazatlarıməhzAllahyarbəyinatlarınınnəslin
dəndir.

1  1980ci illərdə “Dilboz” yazılışına üstünlük verilirdi. Azərbaycan SSR Nazirlər
Sovetinin22avqust1990cıiltarixli392saylıqərarıiləcinsinadırəsmiolaraqilkdəfə,
onuyetişdirənsülaləninadınauyğunlaşdırılaraq“Dilbaz”adlandırılmışdır.
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O, vaxtaşırı öz ilxısından çar ordusuna çoxlu atlar bağışlayırdı.
BunagörədənüfuzluQafqazzadəganınınsəsisədasıimperatorII
Nikolayaqədərgedibçıxmışdı.Qafqazregionundabucürnüfuzsa
hibləriiləmünasibətlərəhəmişəönəmverənIINikolayAllahyarbəy
ləbirneçədəfəgörüşmüşdü.Qafqazkəndlərinininkişafı,məktəb
lərinaçılması,mülkiyyətmünasibətlərininnizamasalınması,torpaq
siyasətivəs.bukimiməsələlərdəonunmövqeyinəzərəalınırdı.El
arasındaAllahyarbəyə“CəmiQafqazınsərdarı”deyirdilər.

Bu,rəsmisənədlərdətəsdiqinitapmasada,deyilənəgörə,guya,
hətta IINikolayınAllahyarbəyZülqədərovaözyavəri statusuver
məsibarədəəmridəolubmuşvəbunundamaraqlıtarixçəsivarmış.

19141918ciillərdədavamedənBirinciDünyamüharibəsidövrün
dəQafqazınmüsəlmanəhalisindənibarətsüvaridiviziyasıyaradılmışdı.
Ammaməlumidiki,çarRusiyasındaQafqazmüsəlmanlarıkütləvişə
kildəhərbixidmətəcəlbedilmirdilər.Müharibəningedişindəisəcəbhə
ninmöhkəmləndirilməsiüçünQafqazmüsəlmanlarınınsüvariqoşunda
döyüşməkbacarıqlarınınəzərəalaraq,onlardanibarətyeniatlıdiviziya
nınyaradılmasıqəraraalınır.Budiviziyaqərbcəbhəsindəki3cüsüvari
korpusuntərkibindəformalaşdırılır.“Vəhşidiviziya”(“Dikayadiviziya”)
adlananhərbibirləşməyəbuadhəmşəxsiheyətinşücaətinə,həmdə
onlarınnizamidöyüşhazırlığıkeçməməsinəgörəverilmişdi.Diviziya6
kiçiktərkiblialaydan–Dağıstan,Kabarda,Tatar(Azərbaycan),Çeçen,İn
quşvəÇərkəzalaylarından ibarət idi.Diviziyanın tabeliyinəhəmçinin
Osetinpiyadabriqadasıvə8ciDontopçudivizionuverilmişdi.“Dikaya
diviziya”nınkomandirigeneralleytenant,knyazD.P.Baqrationidi.1 

Diviziyanınzabitheyətini,əsasən,rusqvardiyazabitləri,həmçi
ninyerlizadəgannümayəndələritəşkiledirdilər.“Dikayadiviziya”nın
şəxsiheyəti1350süvaridənibarətidi.Xüsusihərbihazırlıqgörmədi
yinəvəkönüllülükəsasındayaradıldığınagörəonunşəxsiheyətinə
müəyyəngüzəştlərverilmişdi.Onlarınhərbiriayda25rublməvacib
alırdı.RusiyadaçarhakimiyyətidevrildikdənvəMüvəqqətihökumət
yaradıldıqdansonrakorpusunsiyasiləşdirilməsinəcəhdgöstərilmə
si,bir tərəfdənbolşeviklərin,digər tərəfdənMüvəqqətihökumətin
ondanözsiyasimaraqlarıüçünistifadəetməyəçalışmasıbuhərbi

1 NəzirliŞ.Arxivlərinsirriaçılır.Bakı,“Elm,1999,səh.151.
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qurumundağılmasınagətiribçıxardı.Nəticədə1917ciilinsonların
daQafqazınyerliəhalisindəntəşkiledilmişsüvarikorpusləğvedildi.

“Dikayadiviziya”nıAzərbaycanlabağlayanonuntərkibindəki“Ta
tarsüvarialayı”idi.Alayınəsgərləri,əsasən,QarabağvəGəncəbasar
bölgələrindəntoplanmışdı.Korpusunləğvindənsonraalayınatlıları
vətənədöndülər.Müsəlmankorpusununformalaşdırılmasınabaşla
nandatataralayındaxidmətetmişsüvarilərinböyükhissəsikönüllü
şəkildəGəncəyətoplaşdı.Həminsüvarilərinəsasındayenidən“Tatar
süvari alayı” təşkil olundu vəMüsəlman korpusunun süvari briqa
dasınıntərkibindəmüəyyəndəyişikliklərləCümhuriyyətinsüqutuna
qədərözmövcudluğunusaxladı.

“Vəhşidiviziya”nınformalaş
masındaAllahyar bəy Zülqədə
rovun böyük rolu olmuşdu. Bu
diviziyanın,ocümlədəntərkibin
dəki“Tatarsüvarialayı”nınistifa
dəsindəolanatlarınxeylihissəsi
bəyinilxılarındanidi.

Birdəfəyüksəkhərbirütbə
liçarməmurlarındanbiri“Vəhşi
diviziya”daxilindəkiazərbaycanlı
süvarilərin ünvanına təhqiramiz
söz işlədir. Allahyar bəy buna
əsəbiləşərəkhəminməmurasillə
vurur.Odövrdəbucürvəziyyət

lərdəzadəganların,hərbçilərinbirbirinidueləçağırmasıadətidi.Bu
məsələiləbağlıqalmaqalyaranır,duelməsələsiortayaçıxır,çarada
kifayətqədərhəssasbölgəolanQafqazınnüfuzlumülkədarıiləçar
məmuruarasındayaranmışbudurumbarədəməruzəedirlər.IINi
kolayAllahyarbəyZülqədərovudüşmənlərinqəsdindənqorumaq
üçünonayavəristatusunuverir.Qaydayagörə,imperatorunyavərini
dueləçağırmaqolmazdı,beləliklə,düşmənlərgeriçəkilməliolurlar.

Allahyarbəyyenilikçibirinsanidi.Təhsillizadəgankimidövrün
yeni meyillərini diqqətlə izləyir, mütərəqqi olanlardan bəhrələnir,
başqalarınındafaydalanmasınaçalışırdı.Məsələn,XIXəsrinsonuvə

Allahyar bəyin yetişdirdiyi Dilbaz atı ilə bağlı 
1993-cü ildə buraxılmış poçt markası
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XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bank fəaliyyəti yenicə təşək
kül tapıb inkişaf etməyə başlamışdı. 1911ci ildən etibarənGəncə
basar bölgəsində də bank bölmələri pambıqçılıq, taxılçılıq, üzüm
çülük,ipəkçiliksahələrisahibkarlarınahəvəsləkreditayırırdı.1915ci
ildəBankdanmüasirdillədesək,biznes krediti götürən yerlimül
kədarlarınsayıdahadaartmışdı.OnlardanBöyükbəyAğasıbəyov
32minmanat,AdilbəyZülqədərov5min,AllahyarbəyZülqədərov
14min100,MehrəlibəyZülqədərov5min,İbrahimbəySultanov7
min,SüleymanbəySultanov4min,MusabəyŞıxzamanov5minma
nat,ümumilikdə,200dənçoxmülkədarvəbəybanklarınbirindən
–Gəncəbölməsindənkreditalmışdılar.1 

Maraqlıbirfaktıdaqeydedəkki,görkəmlihəkimvəictimaixa
dim,“Difai”Partiyasınınyaradıcılarındanbiri,“İttihad”Partiyasınınvə
AzərbaycanXalqCümhuriyyətindəki“İttihad”çılarfraksiyasınınrəhbəri
olmuşQarabәyovQarabәy(1873–1953)Al
lahyarbəyZülqədərovunbacısıoğluidi.Bə
şirbəyAşurbəyovunbupartiyailəəlaqələri
vəQarabəyQarabəyovlaşəxsimünasibətlə
ribarədəkitabınbaşqabölmələrindəətraf
lı söhbət açıldığından burada təfərrüatlara
varmırıq.

Digərmaraqlıbir fakt isəAzərbaycanın
görkəmli operamüğənnisi (soprano),Xalq
artisti, Müslüm Maqomayevin “Şah İsma
yıl”operasındayaratdığıƏrəbzəngirolunun
heyrətamizliyinəgörəyaddaşlarda “səhnə
mizinƏrəbzəngisi”kimiqalmışGülxarHə
sənovanın da Allahyar bəy Zülqədərovun
bacısıŞeydaxanımınnəvəsiolmasıdır.Gül
xarxanımŞəmkirrayonununBayramlıkəndininmülkədarı İbrahim
ağaBayramlınınqızı idi.OnunatasınındaXınnadərəsindətorpaq
sahəsi, Kürqırağı ormanlarda, Ceyrançöldə qoyunquzu sürüləri,

1 BaxşəliyevF.E.XIXəsrinsonuXXəsrinəvvəlindəŞimaliAzərbaycandasahibkar
kəndindəbankkredittəşkilatlarınınxidmətlərindənistifadəhaqqında//BakıUniversite
tininxəbərləri,Humanitarelmlərseriyası,2012,№1,səh.8391.

Allahyar bəyin bacısı nəvəsi 
Gülxar Həsənova
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malqara ilxıları, kənddə dəyir
manıvəs.varidi.

Allahyar bəy Zülqədərovun
iki xanımı olub, 11 övladı dün
yayagəlib.Birincihəyat yoldaşı
Qarabağ əsilzadələrindən Xırda
xanım idi.Xırdaxanım,əfsuski,
gənc yaşlarından əsəb xəstəli
yinə mübtəla olduğundan hə
kimlərin tövsiyəsi ilə Qarabağa,
atası Sarı bəyin malikanəsinə
qayıtmışdı.Allahyarbəy teztez
qayınatasıgiləqonaqgedər, xa
nımının sağlıq durumu ilə ma
raqlanardı.OnunQarabağdada
çoxlumalqoyunsürüləri, ilxıları
vardı.

AllahyarbəyinXırda xanımla
evliliyindənbirövladıdoğulmuş

du:1918ciildəatasıiləbirlikdəatışmazamanıhəlakolanoğluMəm
mədbəy.İkincihəyatyoldaşıSeyidNisəxanımisəİsaxankəndindən
idi.O,1883cüildəanadanolmuşdu.Çoxvarlı
Misirtacirininqızıidi.AtasıSeyidAbdullakişi
misirlisayılsada,soyköküTovuzunAğdam
kəndindən gəlmə idi. Deyirlər ki, anası Tel
lixanımyaşınınixtiyarçağlarındadagənclik
gözəlliyiniqoruyubsaxlayırdı.SeyidAbdulla
iləTellixanımınSeyidNisədənbaşqaövladı
olmamışdı.SeyidNisəxanımhələuşaqikən
atasıMisirə qayıtmış və daha geri dönmə
mişdi.TellixanımisəikincidəfəHacıƏnnağı
adlışəxsləailəqurmuşvəbuizdivacdanda
Hasanadlıbiroğluolmuşdu.Tellixanımqızı
Nisə xanımı çox ərköyün böyütmüşdü. Bö
yüdükcəağlı, fərasəti iləyaşıdlarındanfərq

Allahyar bəy Zülqədərov

Seyid Nisə xanım
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lənmişdi.O,atasıSeyidAbdullanınşəcərəsindənkeçənmənəvimirası
daözündəyaşadırdı.SeyidNisəböyüdükcəqənirsizgözələçevrilir,
onunlaailəqurmaqistəyənlərinelçiləriqapıdankəsilmirdi.Maraqlıbir
təsadüfonuAllahyarbəylərastlaşdırırvəbəyonuqaçırıbXınnadərə
sindəkiimarətinəgətirir.AllahyarbəyləSeyidNisəxanımındördoğlu,
altıqızıdünyayagəlir.

YerlicamaatSeyidNisəxanımıncəddinəböyükinambəsləyirdi.
İfətli,mömin,cəsarətli,özailəsinəböyükdəyərverənxeyirxahbir
Azərbaycanxanımıkimionarəğbətgöstərilirdi.SeyidNisəxanımın
insanpərvərliyiadladeyilirdi.Sadəadamlarla,nökərnaiblə,qulluq
çularlamehribandolanar,imkansızlaradaiməltutardı.

Əfsuslarolsunki,AllahyarbəyZülqədərovvəSeyidNisəxanım
kimişəxsiyyətlərdəterrorizmüzərindəbərqərarolmuşbolşevizmin
qurbanına çevrildilər.  Bəs necə oldu ki, elobanın böyük hörmət
bəslədiyibuinsanlarnamərdqəsdinətuşgəldilər?
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DÖV RÜN Sİ YA Sİ  
MƏN ZƏ RƏ Sİ NƏ BA XIŞ

“Yaşadığımızdünyaonagörəfanivə
naqisdirki,buradaxalisheçnəyoxdur:

işıqqaranlıqla,əqlnadanlıqla,xeyirşərlə
qarışıqhaldadır”.

Əbu Tur xan

BirinciDünyamüharibəsi1918ciilin11noyabrındaAlmani
yanıntəslimolmasıiləsonaçatdı.Rusiyada1917ciilinfev
ralayındabaşvermişburjuademokratikinqilabınəticəsin

dəmonarxiyadevrildi,müvəqqətihökumətquruldu.Oktyabrdaisə
bolşeviklərdövlətçevrilişiedərəkhakimiyyətiələaldılarvəkeçmiş
imperiyanınhəryerində,ocümlədənQafqazregionundadamöh
kəmlənməküçünhərəkətəkeçdilər.

1917ciilinFevralinqilabındanazsonra,martın3dəRusiyaDöv
lətDumasınınCənubiQafqazdanolandeputatlarınıntəşəbbüsüilə
TifisdəZaqafqaziyaİdarəsiüzrəXüsusiKomitəyaradıldı.Bukomitə
regionunəsasmillətləriniDövlətDumasındatəmsiledəndeputatlar
danibarətidi.KomitəyəV.Xarlamovsədr,M.Papacanov,M.Cəfərov,
K.AbaşidzevəP.Pereverzevüzvtəyinedildilər.Müvəqqətihökumətin
qərarvətəlimatlarınauyğunolaraq,komitəyəCənubiQafqazdage
nişhüquqvəsəlahiyyətlərverildi.1YəniZaqafqaziyaİdarəsiüzrəXü
susiKomitəmüvəqqətihökumətin idarəorqanı funksiyasınıyerinə
yetirməyəbaşladı.XüsusiZaqafqaziyaKomitəsindəCənubiQafqaz

1 İsgəndərovA.AzərbaycanXalqCümhuriyyətininyaranmasıvəonuntariximizdə
yeri//“Stratejitəhlil”jurnalı,Bakı,2018,sayı12,səh.2324.
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xalqlarıbərabərtəmsilolunmadığıvəaqrarməsələdəardıcılmövqe
tutulmadığınagörəəhalionaetimadgöstərmədivəo,güclüdövlət
orqanıfunksiyasınıyerinəyetirəbilmədi.

1917ciilmartınəvvəllərindəBakıdamüvəqqətihökumətinaliha
kimiyyətorqanıkimiİctimaiTəşkilatlarınİcraiyyəKomitəsiyaradıldı.
Komitəyə azərbaycanlı əhalinin təmsilçiləri qismindəM.H.Hacınski 
vəM.Ə.Rəsulzadədaxiloldular.

EləbuzamanRusiyanınbaşqasənayemərkəzlərindəolduğuki
mi,Bakıdadafəhləvəəsgərdeputatlarısovetininyaradılmasınabaş
landı. 1917ci ilmartın7də52deputatdan ibarətBakıDeputatları
Sovetiformalaşdı.Sovetintərkibiqeyriazərbaycanlılardanibarətidi.
BakıSovetinəqiyabiolaraqS.Şaumyansədrseçildi.

FevralinqilabındansonraaçıqfəaliyyətəkeçmişMüsavatPartiyası
Azərbaycandasiyasiqüvvələrarasındadahaçoxdiqqəticəlbedirdi.
Müsavat Partiyası federativ Rusiyanın tərkibindəAzərbaycanamilli
ərazimuxtariyyətivə20yaşınaçatmışazərbaycanlıvətəndaşlaraseçki
hüququverilməsiideyasınıirəlisürürdü.GəncədəisəNəsibbəyYusif
bəylininbaşçılıqetdiyiTürkƏdəmiMərkəziyyətPartiyası,Əlimərdan
bəyTopçubaşovunvəFətəlixanXoyskininbaşçılıqetdikləriMüstəqil
DemokratikQrup,RSDFPnin yerli təşkilatı – “Hümmət”,Gəncədəki
İttihadiİslamPartiyasıiləBakıdakıRusiyaMüsəlmanPartiyasınınüzv
lərindənyaranmışİttihadPartiyasıfəaliyyətlərinigenişləndirirdilər.Al
lahyarbəyZülqədərovunbacısıoğlu,həkimQarabəyQarabəyovun
rəhbərliketdiyiİttihadPartiyasıvəBəşirbəyAşurbəyovunölkəninicti
maisiyasihəyatınabiganəqalmayanmillətxadimikimibupartiyada
iştirakıbarədəkitabınnövbətibölmələrindəsöhbətaçılacaq.

HələlikisəXXəsrinikincionilliyininsonlarınadoğruirəliləyənta
rixinodönəmlərindəAzərbaycandayaranmışümumisiyasimənzə
rəyəqayıdaq.

Milli qüvvələrin Azərbaycanın gələcəyinə münasibəti 1520 aprel
1917ciiltarixlərindəBakıdakeçirilənQafqazmüsəlmanlarınınqurultayın
daaçıqlanmışdı.BuradaQafqazmüsəlmanlarınınmüvəqqətihökumətə,
habeləmüharibəyəvəRusiyanındigərxalqlarınamünasibətiməsələləri
müzakirəedildi.QurultayRusiyamüsəlmanlarınınsiyasihəyatındamü
hümroloynadı.MüsavatvəTürkƏdəmiMərkəziyyətpartiyalarıRusiya
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nındemokratikfederativrespublikayaçevrilməsivəAzərbaycanageniş
ərazi–millimuxtariyyətinverilməsihaqqındaqərarlayihəsiiləçıxışetdi
lər.Lakinislamçılar(“İttihad”çılar),sosialistlər,bolşeviklərvəmenşeviklər
Rusiyanınərazibütövlüyününqorunmasınatərəfdarçıxdılar.

Həminilmayın111dəÜmumrusiyamüsəlmanlarınınMoskvada
keçirilənqurultayında“Rusiyadaxilindəmillətlərəərazimillimuxta
riyyətverilməsi”şüarıdemokratikqüvvələrtərəfindənmüdafiəolun
du.1917ciilinoktyabrındaBakıdaTürkƏdəmiMərkəziyyətPartiya
sıilə“Müsavat”ınbirləşməsiprosesibaşaçatdı.1917ciilinpayızına
doğrusiyasinüfuzamalikmillidemokratikqüvvələrmillidövləttələ
biiləçıxışedərək,digərqeyrirusxalqlarıiləbirsıradaözümidlərini
MüəssislərMəclisinəbağladılar.

Bolşeviklərinhəyatakeçirdiyi1917ciilinoktyabrçevrilişiisəxalq
larınmillimüstəqilliyəolanümidləriniartırmışdı.Onlarınqəbuletdik

Dövrün Azərbaycan ziyalıları:
Soldan: Qarabəy Qarabəyov, Allahyar bəy Zülqədərov, Mirzə Mansur,  

Məşədi Hüseynqulu Ramazanov
Arxada: Rəhim bəy Xəlilbəyli, Məşədi Süleyman Mansurov

1 mart 1908, Peterburq
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ləri“Sülhhaqqındadekret”,“Rusiyaxalqlarınınhüquqbəyannaməsi”,
“Rusiya və Şərqin bütünmüsəlman zəhmətkeşlərinə”müraciətna
məsiilkaddımkimikeçmişimperiyayadaxilolanxalqlarınazadsu
rətdəayrılıbözmüstəqildövlətləriniyaratmasıüçünhüquqitəminat
verirdi.Lakinazsonraməlumolduki,busənədlərreallıqdanuzaq
olubdahaçoxtəbliğatxarakteridaşıyır.

BakıSovetininİcraiyyəKomitəsiS.Şaumyanınplanınauyğunola
raq,millipartiyalarıncəmiyyətdəartannüfuzununqarşısınıalmaq,
onlarınseçkilərdəiştirakınızəifətməkməqsədiləaxırıncıgünəqədər
seçkilərinkeçirilməsivaxtıhaqqındaheçbirməlumatvermədi.Bütün
bumaneələrəbaxmayaraq,oktyabrın22dəBakıSovetinəkeçirilən
seçkilərdə“Müsavat”çılareserləri,menşevikləri,bolşeviklərivədaş
naklarıgeridəqoyaraqböyüküstünlükləqələbəəldəedəbildilər.Bu
seçkilərdənsonraMüsavatPartiyasıAzərbaycandahakimiyyətstruk
turlarınınformalaşdırılmasıprosesinəcidditəsirgöstərməyəbaşladı.

1917ciilnoyabrın11dəTifisdəCənubiQafqazınəsassiyasiqüv
vələrinitəmsiledəngürcümenşevikləri,“Müsavat”,“Daşnaksütyun”
və sağ eserlər Rusiyadakı bolşevik hökumətini tanımaqdan imtina
etdilər.Yığıncaqdaqəraraalındı ki,ÜmumrusiyaMüəssislərMəcli
si tərəfindənhakimiyyətməsələsihəlledilənəqədərregionu idarə
etməküçünMüstəqilZaqafqaziyahökuməti(ZaqafqaziyaKomissar
lığı)yaradılsın.Noyabrın15dəTifisdəyenihökumətintərkibielan
edildi.Noyabrın26daMüəssislərMəclisinəseçkilərkeçirildi.Gedi
şatdaaydınolduki,Azərbaycanəhalisininböyükəksəriyyəti“Müsa
vat”ınirəlisürdüyüərazimuxtariyyətiideyasınımüdafiəedir.

Zaqafqaziya Komissarlığının yaranması ilə Osmanlı və Rusiya
qoşunlarıarasındagedənmüharibədəanlaşılmazbirvəziyyətəmə
ləgəldi.ÇünkiKomissarlığınözünümüdafiəedəbilənordusuyox
idi.Digərtərəfdən,ZaqafqaziyaKomissarlığıfraksiyalarınınOsmanlı
dövlətinəmünasibətidəbirmənalıdeyildi:müsəlmanfraksiyasıos
manlılara qarşı vuruşmağın əleyhinə idi. Gürcülər türklərlə sazişə
girməyiməqbulsayırdılar.Ermənilərisəbubarədəqətiqəraragələ
bilmirdilər.

Qafqazda hərbi əməliyyatların dayandırılmasındamaraqlı olan
vəbuməqsədləvasitəçiləraxtaranRusiyaüçünəlverişli fürsətya
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ranmışdı:nəhayət,1917ciildekabrın5dəƏrzincandaZaqafqaziya
KomissarlığıiləOsmanlıdövlətiarasındabarışıqimzalandı.Dekab
rın19daZaqafqaziyaKomissarlığıQafqazdakırusordusununtərxis
olunmasıvəbuəsasdamilliqoşunhissələrinintəşkiledilməsihaq
qındasərəncam imzaladı. İlkaddımkimiüçpiyadadiviziyasından,
atlıbriqadadanvəərazipolklarındanibarətolanerməniordusuya
radıldı.

Azərbaycanlılardan ibarətorduhissələrininyaradılması isəcid
diçətinliklərləüzləşdi.Əvvəla,Qafqazordusundaazərbaycanlıəhali
xidmətetmirdi.Köhnərusordusundaayrıcamüsəlmanhissəsiyox
idi.Rusordusununtərkibindəmüsəlmanəsgərləriolmadığındanmil
liordununyaradılmasıalınmırdı.Azərbaycanınorduiləbağlıprob
lemləriniqabaqcadangörəbilənsiyasixadimlərfevralinqilabından
sonra Rusiyanınmüvəqqəti hökumətinəmüraciət edərəkmilli or
dunun yaradılmasına icazə istəmişdilər. Lakin bumüraciətə cavab
verilməmişdi.

ZaqafqaziyaKomissarlığınınqərarındansonraisəMüsəlmanMilli
ŞurasınıntəşəbbüsüiləGəncədə,Bakıda,LənkərandavəTifisdəmü
səlmanhərbçilərininyığıncaqlarıkeçirildi.Millihissələrinyaradılması
üçünradikaladdımlarınatılması,cəbhədənqayıdanrusəsgərlərindən
silahlarınalınmasıbirtərəfdən,BakıSovetininrəhbərliyi,digərtərəf
dən isə,ErməniMilliŞurasıvəgürcülərinmüəyyəndairələri tərəfin
dənböyükhiddətvənarazılıqlaqarşılandı.Halbukibununüçünheç
birəsasyoxidi:cəbhədənqayıdanrusəsgərlərinintərksilahedilməsi
haqqındaqərarıZaqafqaziyaKomissarlığıqəbuletmişdi.Zaqafqaziya
Komissarlığınəzərdətuturduki,rusordusununAzərbaycandankeçən
hissəsisilahlarınıŞəmkirvəDəllərstansiyasındakönüllüsurətdəGən
cədəngələnMüsəlmanMilliŞurasınınüzvlərinətəhvilverməlidir.

1917ci ildekabrınaxırındaGəncəquberniyasınınMilliKomitə
sigürcümenşevikhakimiKekeçkoridənteleqramalmışdıki,komi
təQafqazcəbhəsindəntərxisolunubvətənlərinəqayıdanəsgərləri
tərksilahetsin.1MillikomitədəkönüllülərinkomandirləriknyazMa
qalovavəHüseynxanNaxçıvanskiyətəklifetmişdiki,onlarözlərinin

1 Sovet hakimiyyəti uğrunda // https://praksis01.files.wordpress.com/2018/12/
sovethakimiyyc999tiuc49frunda1.pdf
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“Vəhşidiviziyası”vəsilahlıqruplarıiləşimalagedəneşelonlarıŞəmkir
stansiyasındadayandırıbəsgərləritərksilahetsinlər.İlkvaxtlartərksi
lahözqaydasıiləgedirdi.Hərbçilərbunasakitlikləəməledir,silahları
təhvilverəndənsonraonlaraBakıyagetməküçünlazımişəraityara
dılırdı.BuişədoktorRəfibəyovvəSəfikürdskirəhbərlikedirdi.Lakin
yanvarın9dansonranövbətieşelonlartərksilahdanimtinaetməyə
başladılar. İdarəolunmayanəsgərləreşelonlardanaçdıqları artille
riyaatəşləri iləyüzlərləAzərbaycankəndiniyandırdılarvəəhalisini
məhvetdilər.

Üstəlik, 1917ci ilindekabrındaOsmanlıdövləti iləZaqafqaziya
KomissarlığıarasındabağlanmışƏrzincanbarışığınauyğunolaraq,
Qafqazcəbhəsindənçıxarılmışrusordusunuəvəzedənerməniordu
birləşmələridəcəzasızlıqşəraitindənistifadəedərək,yüzlərləAzər
baycankəndindəyerliəhaliyəqarşıvəhşiliklərtörətməyəbaşladılar.
Nəticədə1918ciilinmartınaqədərİrəvanquberniyasındaazərbay
canlıəhalininyaşadığı199kənddarmadağınedildi.Buərazidəya

Allahyar bəy Zülqədərov Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağaoğlu, İsmayıl xan 
Ziyadxanlı, Adil xan Ziyadxanlı və digər Azərbaycan ziyalıları ilə



122

İRADƏ ƏLİYEVA

şayan135minnəfərəhalininbirqismiermənilərtərəfindənöldürül
dü.BirqismiisəOsmanlıordusununnəzarətialtındaolantorpaqlara
pənah apardı. İrəvan quberniyasında bir il ərzində ermənilər 100
mindənçox türkmüsəlmanıməhvetmişdilər.XüsusiləAzərbaycan
muxtariyyətinəqarşı fəalmübarizəaparanS.ŞaumyanRusiyaXalq
Komissarları tərəfindənQafqaza fövqəladə komissar təyin edildik
dənsonrabölgədəvəziyyətdahadaağırlaşmışdı.Azərbaycanınşər
qində Sovet Rusiyasının yerli hökumətini qurmağamüvəfəq olan
ŞaumyanbütünCənubiQafqazısovetləşdirməkadıaltında,əslində,
sərsəm“BöyükErmənistan”ideyasınıreallaşdırmağaçalışırdı.

Təbii ki,Azərbaycan xalqınındüşünən insanları, nüfuz sahiblə
ridəbolşeviklərin,daşnaklarınbumənfurəməllərinəqarşıbiganə
qalmamışdılar. Onlar bu fitnələrdən qorunmaq üçün əvvəlcədən
təşkilatlanmağa,həllyollarıtapmağaçalışırdılar.Qeydlərimizdəndə
göründüyükimi,bolşevikinqilabındansonraGəncəşəhərimillimü
barizəninəsasdayaqyerinəçevrilmişdi.Müsavatvəİttihadpartiya
larıGəncəbasarınənirimülkiyyətsahiblərinin,bəylərinvəxanların:
Zülqədərovların,Sultanovların,Ziyadxanovların,Şamxorskilərin,Xas
məmmədovlarınvəbaşqalarınınnümayəndələrindən,yerlitacirlərin
–Rəfibəyovların,HəsənTatoğlularınnümayəndələrindənvəbütün
Gəncəqəzasınınmülkədarlarınıntəmsilçilərindənibarətmillikomi
tənidəbunagörəyaratmışdılar.

BukomitəGəncə şəhəri və rayonlarınınmillimüdafiə komitəsi
adlanırdı.KomitəQazax,GəncəvəŞəmkirqəzalarındabolşevikvə
daşnaklaraqarşıvuruşmaqistəyəndöyüşqabiliyyətlişəxslərəsilah
yardımı göstərirdi. Fevral inqilabından sonra QatırMəmməd kimi
ünsürlərin rəhbərliyi ilə “kəndliüsyanı”, “aqrarhərəkat”adıaltında
alovlandırılan,əslindəisəŞaumyanıngöstərişiiləregionuntəsərrü
fathəyatınıpozmaq,vətənsevərxadimləritəhdidetməkməqsədilə
həyatakeçiriləntəxribatlarınqarşısınıalmaqdanötrüGəncədəMilli
Qvardiyatəşkiletmişdi.Bu işlərintəşkilatçılarındanbiridəAllahyar
bəyZülqədərovidi.



Allahyar bəy Zülqədərov gənclik illərində
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YA LAN ÇI  
“KƏND Lİ ÜS YA NI”

“Qanlıolaylarıtəşkiledənləryüzillərötsədə,
insanlıqdüşmənikimidamğalanır,layiqlicəzalarını

alırlar...Naqisniyyətlərbədfikirlərəyolaçır”.
L. Tols toy

1917 1918ciillərinsiyasitəlatümləribölgədəvəziy
yətiçoxqarışdırmışdı.Şaumyanvəonunrəh
bərliyialtındahərəkətedəndaşnaklarvəbol

şeviklərözfitnələriniasanlıqlahəyatakeçirməküçünkəndli,torpaq,
mülksahibliyikimihəssasməsələlərdənistifadəetməyəcanatırdılar.
Kəndlilərarasındatəbliğataparırdılarki,onlarmülkədarlarıntorpaq
larını,vardövlətlərinizorgücünəəllərindənalmalıdırlar.Mülkədarlar
isəhesabedirdilərki,torpaqvəmeşəancaqqanunisahiblərinəməx
susdur. Kəndlilərdən kimsə özbaşına qaydadamülkədar torpağını
tuta,pozuculuqsalabilməz.Əgərbeləbirqanunsuzluqbaşverərsə,
millikomitətərəfindəncəzalandırılacaq.

BirdəfəAllahyarbəyZülqədərovZəyəmstansiyasındanözmali
kanəsinəqayıdarkənyolda,onunmeşəsindəağaclarıkəsənbirnəfəri
görür.Bolşeviklərinapardığıtəbliğatıntəsirinədüşmüşbuşəxsyaşıl
lıqlaraqənimkəsilməsindənutanchissikeçirməkəvəzinəbəyinüzü
nəqayıdır,əməlinəhaqqqazandırmaqistəyir.Bundanqəzəblənən
bəyonudöyürvəKeşkənddəkimalikanəsinəgələnkimikəndlilərə
elanedirki,onunmeşələrini,torpaqlarınıqanunsuzzəbtetməsinlər.
Özbaşınalıqdan,hərkihərkilikdənçəkinsinlər,ziyanlıtəbliğatıntəsi
rinədüşməsinlər.ƏrazininböyükmülksahiblərindənQarabəyovlar,
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ZəyəmvəDəllərnahiyələrininmülkədarları,TovuzdamülkədarSul
tanovlardaözrəiyyətlərinixəbərdaredirlər.Qaydalarımöhkəmlən
dirməyəçalışırlar.

Düşməntəxribatıisəözişinigörür.Fitnəfəsaddaşıyıcılarıkəndli
lərarasındadolaşıbonlarıqızışdırırlar.Yanvarın6dahansısaqruplar
kəndlilərin ümumi yığıncağı adı altında toplantı keçiribmülkədar
larınbütünmalikanələrinidarmadağınetməyi,onlarıöz torpaqla
rındanqovubçıxarmağıqəraraalırlar.MüseyibƏliyev,SəlimƏliyev,
HacıHəsənovadlışəxslərbuməsələdəxüsusifəallıqgöstərirlər.

 Yanvarın 7də səhər silah
lı kəndli kütləsi mülkədarlardan
Zülqədərovların, Sultanovların,
Qarabəyovların və Şamxorski
lərin malikanələrinin qarşısına
toplaşıb bütün vardövlətlərini,
malmülklərinionlaratəhvilver
məyi, özlərinin isə çıxıb getmə
lərini tələb edirlər. Həyasızlığın
bu həddə çatması, yerli əhaliyə
uzun illər ərzində böyük yaxşı
lıqlar etmiş, nəcib işlər görmüş
Allahyar bəyə toxunur. Çünki
gözlərini qan örtmüş, savadsız,
qaragüruh təfəkkürlü iğtişaşçı
lardan fərqliolaraqyüksək təh
silli,təsərrüfatı,idarəetməişlərini
mükəmməl bilən Allahyar bəy
Zülqədərovyaxşıanlayırdıki,bu
cürqarşıdurmalarənçoxkənd
lilərinziyanınadır.Çünkiqaragü
ruhçuluqla,zorakılıqlaişgetməz,təsərrüfatidarəolunmaz,iqtisadi
faydaəldəedilməz,kəndlinintəknəsinəçörəkgəlməz.

OnagörədəAllahyarbəybaşıpozuqkütlədəndağılışıbgetmə
lərinitələbedir.Onlaradurumuanlatmağa,buişinziyanlıtərəfərini
göstərməyəçalışır.Eləbuanqabaqcadanhazırlaşmıştəxribatçılar

Allahyar bəyin qardaşı Mehralı bəy, Mehralı  
bəyin qızı Bilqeyis xanım, kürəkəni Adil xan  

(ayaqüstə solda), oğlu Xanoğlan bəy
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dankimsəqəfilatəşaçırvəatışmabaşlanır.AtışmazamanıAllahyar
bəyözü,oğluMəmməd,həyatyoldaşıSeyidNisəxanım,kiçikqızı
Şahbanu,qardaşlarıMehralıbəy,Rəhimbəy,Səlimbəydədaxilol
maqlaZülqədərovlarnəslindən27nəfərqətləyetirilir.Nəslinqalan
üzvləriçoxçətinlikləqaçıbcanlarınıqurtarırlar.Malikanətalanedilib
yandırılır.Allahyarbəyvəailəsiiləbirgəhəmingünətrafkəndlərdə
dəonlarcabəyöldürülür,evləritarmaredilir,QarabəyQarabəyovun
Şəmkirdəkiatamülküdəyandırılır.Mülkədarlardanyalnızbirneçə
simenşevikGürcüstanınaqaçıbxilasolabilir. İğtişaşçılarqocalara,
qadınlara,uşaqlarabelərəhmetmirlər.Qəddarlıqohəddəçatırki,
qətləyetirdiklərininmeyitlərinibeləyandırırlar.

Tariximateriallardanməlumolurki,ZülqədərovlarınqətlindəKeş
kəndsakinlərindənheçkimiştiraketməyib.Çünkiyerlisakinlərinbu
nəslə ehtiramı çox böyük idi. Zülqədərovların qətliamını Tovuz ra
yonununindikiYanıqlıkəndininhərbixidmətdənyenicəqayıtmışvə
böyük ehtimalla bolşevik təxribatınauymuş sakiniMəmmədəliƏh
mədoğlununbaşçılığıiləbaşqakəndlərdəngələnadamlartörədiblər.
Cinayətdə500dənçoxadamiştirakedib.1Yayılandigərxəbərlərdəisə
dəstəbaşçısınıneləA.Zülqədərovunbirvaxtlarçörəkveribyardımet
diyi,qapısındaçalışdırdığıözmeşəbəyininolduğubildirilir.Naqis,xain
xislətlibeləinsanlarınçörəklərihəmişədizlərininüstündəolur.

Əfsuski,GəncədəyaradılmışMillikomitəbuamansızlığınqarşı
sınıalabilmir.ƏsasümidyeriolanQafqazİslamOrdusununbura
laragəlibçatmasınaisəhələbirneçəayvardı.Bolşevik–daşnaklar
1918ciilinyanvar,fevral,martaylarındadaAzərbaycankəndlərində
sadəinsanlarınönündəgedəbiləcəknüfuzluşəxslərədivantuturlar.

Şaumyanın sifarişi ilə həyata keçirilənbu vəhşiliklərə sonradan
kəndli üsyanı adınıqoymuşdular.HalbukibuhadisələrinŞaumyan
tərəfindəntəşkiledildiyiistintaqsənədlərindədəöztəsdiqinitapmış
dı.Məsələn,7mart1918ciiltarixliistintaqprotokolundayazılmışdı
ki, ŞaumyanqətllərdənəvvəlGəncəbasar zonasındakıAzərbaycan
kəndlərinəgəlib.Buradagörüşlərkeçirib.Birmüddətdənsonraöl
dürüləcəkmülkədarailələrihaqqındaətrafıməlumatlartoplayıb.

1 TovuzbəyiAllahyarZülqədərovunkəndindənreportaj//“YeniMüsavat”qəzeti,
17avqust,2018.
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YalnızAzərbaycanXalqCümhuriyyətiqurulduqdan,millihöku
mət formalaşaraqGəncədəyerləşdikdənvəNurupaşanın rəhbər
liyiilətürkqoşunlarıgəldikdənsonrabuvəziyyətinqarşısınıalmaq
mümkün oldu. Allahyar bəy də daxil olmaqla yerli mülkədarların
qətliamındaiştirakedəncinayətkarlaraqarşımüəyyəncəzatədbir
lərihəyatakeçirildi.Cinayətinonlarcarəhbərihəbsolundu.Yaran
mışvəziyyətifürsətbilibtorpaqlarımənimsəyənlərdəntələbedildiki,
mülkiyyətməsələləriqanunvericilikləözhəllinitapanaqədərmülkə
darlarınəmlakınıqaytarsınlar.

KeşkəndağsaqqallarınınməsləhətiiləAllahyarbəyvəailəüzvlə
rinikülolmuşmalikanələrininqarşısında,DaşlıAşırımdeyilənyerdə
dəfnetdilər.Bolşeviklərinqorxusundandəfndəcəmibirneçəadam,
ocümlədənkəndinnüfuzlusimalarındanBalaHasanvəSarıXəliladlı
şəxsləriştiraketmişdilər.

AllahyarbəyinömürgünyoldaşıSeyidNisəxanımınqətləyeti
rildiyianlabağlı insanınqəlbiniağrıdan,ammaeynizamandaİlahi
ədalətinvarlığınainandıranbirməqamdavar.Qeydetdiyimizkimi,
SeyidNisəxanımböyükbirseyidnəslininövladı idi. İğtişaşbaşla
yarkənəlindəki“Quran”ısinəsinəsıxıbüzünüqatillərinətutaraqde
mişdiki,məniöldürsənizdə,cəddimölməyəcəkvəbuhaqsızlığınıza
görəsizincəzanızıverəcək.Həminandaatılangülləbirincisinəsinə
sıxdığı “Quran”a, sonraürəyinədəymişdi.Birmüddətsonra,həqi
qətəndə,Zülqədərovlarınqatillərindənikinəfərözünügüllələmişdi.

Yerli sakinlərAllahyarbəyə,onunailəsinəoqədərböyük rəğ
bətbəsləyirdilərki,həttasonrakıonilliklərdəsovethökumətininsərt
cəzamaşınıdaburəğbətin,xalqsevgisininqarşısınıalabilməmişdi.
Xeylimüddət,yənisovettotalitarrejimininhökmsürdüyüvaxtlarda
bumüqəddəsinsanlarınqəbirlərikəndəhlitərəfindənqorunubgiz
lədilmiş,onlarınnəşlərininbasdırıldığıyerlərəxətərdəyməsindeyə
təmtəraqlıbaşdaşılarınınqoyulmasınabeləbilərəkdənehtiyacdu
yulmamışdı.Odövrünnarahatsosialsinfiprosesləri,rejiminəvvəl
cədənölçülübbiçilənamansızsiyasəti,başverənolaylar,qanunsuz
kütləvirepressiyalarınqəddarmahiyyəti,siyasihədəfərianbaanbu
insanları təqibedir,həttahəminşəxslərinməzarlarının itirilməsinə,
dağıdılmasına,adlarınınyaddaşlardansilinməsinəyönəlmişdi.Bütün



Seyid Nisə xanım oğlu Rüxnəddin (Yapon) bəylə
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dəyərlər,əxlaqiamillər, insanhaqlarıkimiideyalaronlarüçünəhə
miyyətlideyildi.Onagörədəaraşdırmalarda,oxuduğumuzyazılar
da,xırdafaktlardabeləhəyəcanlıbirharayıngizləndiyinihissedirik.
Qohumlar,kəndcamaatıdəfələrləistəmişdilərki,onlarabaşdaşıları
qoyulsun,qəbirləridüzəlsin.Ammabuməsələciddiləşəndəböyük
narahatlıqyaranmış,orqanişçilərinintəzyiqlərinəməruzqalmışdılar.

Müstəqillikillərində–2000ciildəAllahyarbəyinAmerikadavə
FransadayaşayannəvələriXosrovbəy,ElxanbəyvənəvəsiRəbiy
yəxanımınqızıNəzakət xanımAşurbəyovahəmbabalarının,həm
dənənələriSeyidNisəxanımınməzarlarınıdüzəltdirmişdilər.Xosrov
bəyAllahyarbəyinqızıDilarəxanımın,ElxanbəyisədigərqızıŞüca
ətxanımınoğludur.Nəvələrömürlərininaxırlarınadəkildəbirdəfə
Azərbaycanagəlibonlarınruhlarıqarşısındaehtiramlarınıbildirərdi
lər.İndibuinsanlarınqəbirləriziyarətgahaçevrilmişdir.

Allahyarbəyin,SeyidNisəxanımın,oğluMəmmədbəyinvəqızı
Şahbanununməzarları Keşkənddə and yeri kimi qorunur.Oradakı
“Kupə”bulağıSeyidNisəxanımınxatirəsinəhörmətəlamətiolaraqel

Allahyar bəyin və Seyid Nisə xanımın məzarı
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arasında“Xanımbulağı”kimitanınır.VaxtiləAllahyarbəyinyetişdirdi
yivəindidəsüfrələribəzəyən“bəylikalması,bəylikarmudu”sortları
öz təravətvəgözəlliyiniqoruyubsaxlayır. “EləbilAllahyarbəydir”
deyimibugündəelarasındabirməsəlkimidolaşır.Onunəyilməzlik,
məğrurluqsimvolunaçevrilmişşəxsiyyətixalqqiymətininifadəsikimi
nəsillərdənnəsillərəötürülür.1  

“Budünyadayaşamaqheçlikləvarlıqarasındacərəyanedir.Ölüm
buhəyatayekunvurur:kimlərisəheçliyə,kimlərisəvarlığaqovuşdu
rur”.BufikirlərƏbuTurxanınhikmətdünyasındandır.

AllahyarbəyZülqədərovvəSeyidNisəxanımhərbirkəsinürə
yindəəbədiyyətqazanmışinsanlardır...

1 MəsimoğluR.AllahyarbəyZülqədərov.Gəncə,“Qeyrət”nəşriyyatı,2008.



134

İRADƏ ƏLİYEVA

İKİ YU XU SUZ GE CƏ...

“Həyatbalacabirəbədiyyətdir”.
Emer son

Bu sə nəd li he ka yə Al lah yar bə yin dör dün cü qı zı Di la rə Zül qə də rin 
re al ha di sə lər lə do lu xa ti rə lə ri əsa sın da qə lə mə alı nıb. Di la rə xa
nım so ve tin ağ rıacı lı il lə rin də əv vəl cə 25 il İran da ya şa yıb, ailə 

qu rub, son ra Ame ri ka da məs kun la şıb, uzun il lər ya şa yıb, dün ya sı nı da ora
da də yi şib. Ki tab da əks olu nan lar ta ri xi mizin fa ciə vi döv rü nə tə sa düf edir. 
İki yu xu suz ge cə nin bi rin ci si Di la rə xa nı mın hə yat yol da şı əslən Qərbi Azər
baycandan olan Ək bər ağa Sa de hi ilə ilk gö rü şü nə, ikin ci si isə onun ölü mü 
gü nü ke çir di yi yu xu suz ge cə yə həsr olu nub. Ək bər ağa Sa de hi in ti har edib.

 Kü bar nəs lin öv la dı olan Ək bər ağa gö zəl iq ti sad çı, hü quq şü nas idi, 
bö yük bir şir kət də ça lı şır dı. Ta le yin bəd üzü Di la rə xa nı mın şəx si hə ya tın dan 
da yan keç mə yib... Acı lar, ağ rı lar çox yor muş du onu...

Di la rə Zül qə də rin mə şəq qət li hə ya tı nın xa ti rə lə ri ni ailə dos tu Na ta li 
C.Par ker qə lə mə al ıb.

Xa ti rə lər də məş hur Al lah yar bəy Zül qə də rov la bağ lı his sə lə ri  ix ti sar la 
oxu cu la ra təq dim edi rik. Mət ni in gi li cə dən tər cü mə edən Al lah yar bəy Zül
qə də ro vun nə ti cə si Nə za kət xa nım Ələk bə ro vaAşur bə yo va nın qı zı Gü nəş 
xa nım Əli ye va dır.

Di la rə nin ata sı Al lah yar bəy döv lət ko mis sa rı idi
O,generalrütbəsidaşıyırdı.Qafqazdaənvarlıvəənnüfuzlumül

kədarlardansayılırdı.Çoxböyükmülküvəözününsaldığıirimeyvə
bağlarıvardı.Bubağlardakımeyvəvəgiləmeyvələrhəmdadına,ləz
zətinə,həmdənövünəgörəməşhuridi.Bəyinxeyirxahlığındanhamı
danışırdı,zəmanəsininşöhrətli,sayılıbseçilənşəxsiyyətiidi.Meşələ
rindədənadirmeyvəağaclarıəkmişdi.Ondaağlınabeləgəlməzdi
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ki,nəvaxtsabütünsərvətidüşmənlərininəlinəkeçəcək,vardövləti
qarətediləcək.

Yaşadığıyerlərmüxtəlifovquşlarıiləçoxzənginidi.Oğullarıvə
digərqohumlarıkimi,Allahyarbəydəəslovçuidi,sərrastgülləatır
dı.Onun700başyetişdirilənvə60başingilisatıvaridi.Hərilbeşaltı
atını yarışlar üçünhazırlayardılar.Çoxluqoyunquzusu,malqarası
varidi.

AllahyarbəyinQafqazdayayevindəkeçirdiklərigünlərilinəngö
zəlvaxtına–yazyayfəslinədüşürdü.BuaylarDilarəninxatirəsində
həyatınınəngözəlçağlarıkimiqalmışdı.Onlarıneviheyrətamizgö
zəlliyəmalikbiryerdə–hündürdağlararasında,yamyaşılmeşəlikdə
yerləşirdi.Görənlərburanı cənnətməkanadlandırırdılar.Əsl imarət
idi–böyükvərahat.Oranıniqliminəvəhavasınasözolabilməzdi.
OnagörədəAllahyarbəyinqızlarıözhəyatyoldaşlarıvəövladları
iləonlaragələndə,üçdördaybuyerlərdəqonaqqalardılar.Hətta
qulluqçularınıvəhəyatyoldaşlarınınyaxınqohumlarınıdaözləriilə
busəfalıməkanaistirahətəgətirərdilər.

Allahyar bəyin qızı Dilarə və kürəkəni Əkbər Sadehi
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Dilarənin anası qonaqları
heç vaxt əliboş yola salmazdı,
onlara quş əti, bal, yağ, müx
təlif meyvələrdən pay qoyardı.
Meyvələr satılmırdı.Ancaqbü
tün ailəyə, qohum və dostlara
paylanardı. Onların tabeliyin
dəkikəndlilərürəkləriistədikləri
vaxtmeyvələrdəndadabilərdi
lər.Allahyarbəyinçoxmehriban
vəsəxavətlihəyatyoldaşıvardı
–SeyidNisəxanım.

Ailəqonaqqarşılamağıçox
sevərdi.Alirütbəli,nüfuzluqo
naqlar üçün xüsusi gəzintilər,
atyarışlarıkeçirər, fəsillərəuy
ğunheyvan vəquşovları təş
kil edərdilər. Qonaqlar bütün
bu əyləncələrdən xüsusi zövq,
həzzalardılar.

Yad daş lar da yal nız şi rin xa ti rə lər qa la caq...
YayaylarındaDilarəninəmiləri,xalalarıailələriiləbirlikdəhərcür

şəraitiolangözəlçadırlardaqalardılar.GənclərhərgünDilarəninata
sıgildənaharvəşamyeməyinəyığışardılar.Havayaxşıolandameşə
də,soyuqbulağınyaxınlığındaşamedərdilər.Ənsevimliyeməkləri
cavanquzuətindəntikəkababidi.Əmiuşaqlarınıngözəlsəslərivar
idi,onlarQafqazgitarasında(saz – İ.Ə.)çalıboxuyardılar.Teztezat
laraminibqohuməqrabayabaşçəkməyəgedərdilər.Onları20dən
çoxmühafizəçimüşayiətedərdi.Valideynlərövladlarınaheçbirqa
dağaqoymurdular.Bəlkədəhissedirdilərki,onlarınbuxoşvəgözəl
həyatıçoxçəkməyəcək...Günlərinbirindəhərşeyyoxolubgedəcək,
yaddaşlarındayalnızşirinxatirələrqalacaq...Bubirduyum,hissidi...

Dilarəmusiqivurğunuidivəmükəmməlpianoçalmaqarzusun
daydı. Amma o, buna nail ola bilmədi, çünki hər dəfə piano çal

Allahyar bəy qızları Dilarə (solda)  
və Nəzakətlə
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maqda yaxşı nəticə əldə edəndən sonra onun təlimi hansısa bir
xoşagəlməzolay,hətta fəlakətnəticəsindəyarımçıqqalırdı... Sanki
talesizlikonunlayanaşıaddımlayırdı.

Beləxoşvəgözəlhəyatınömrüqısaoldu.Xain,nankorinsanlar
hərşeyiməhvetdilər!

Yo la ha zır lıq
ŞamyeməyizamanıAllahyarbəyailəüzvlərinəqardaşıqızıMeh

rinin toyunagedəcəklərinibildirdi: “Birigünəhazırolmalısınız.Əh
məddənevindəbizimüçünotaqlarıhazırlamasınıistəmişəm.Onun
eviəmigiləyaxındır,çünkitoydaçoxadamolacaq.Qəraragəldimki,
birgünonlardagecələyək,səhərisiəmigiləgedək”.Dilarəvəbacıları
ŞövkətvəŞahbanuqohumlarvədostlarlabirgəolacaqlarınaçoxse
vindilər.Böyükhəvəslətoyahazırlaşmağabaşladılar.Əngözəllibas
vəzinətəşyalarınıtopladılar.Əmiuşaqlarıarasındaəngözəlgeyinən
buqızlaridi.Ailədəvədostlararasındaonlarıdağların“şahzadələri”
çağırırdılar.Vəbuaddüzgünqoyulmuşdu–Allahyarbəyəslşahza
dəkimiyaşayırdı.QafqazınRusiyatərəfindənfəthindənöncəonların
babalarıvəəcdadlarıbuərazilərəhakimidilər...

Qızlarongünəçatacaqkifayətqədərlibasgötürdülər.Ovaxtlar
Qafqazdavarlımülkədarlarınevlərindətoybirhəftə,ongündavam
edərdi.SəhərtezdənDilarəvəbacılarıatavəanalarıiləsəfərəçıxdılar.
Qulluqçulardanbəzilərionlarlaidi.NaharaDilarəninbibisigiləçatdılar.
Naharedibbirazdincəldikdənsonrayollarınadavametdilər.Bibisi
uşaqlarındanbəziləriyolasalmaqüçünonlaraqoşuldular.Kəndike
çəndənsonrakəndxudalarmüsafirləriqarşılamaqüçünyolaçıxdılar.

Saat7də,nəhayət,toyevinəçatdılar.Əmilərivəonunyeddigö
zəlqızı onları gözləyirdilər. Şamyeməyi hazır idi, bir azdincələn
dənsonraƏhmədinevinəyollandılar.O,çoxvarlıvəbacarıqlı,həm
dəimkanlıbirsahibkaridi.Dilarəninəmisinintorpağındayaşayırdı.
Gözəlvəgenişevixüsusizövqləbəzədilmişdi,əslmülkədarhəyatı
sürürdü...

ƏhmədAllahyarbəyinvəailəsininonunevindəqonaqolmasın
danməmnunluqduyurdu.Buonunüçünböyükbirşərəf idi. Hər
günqonaqlarüçüngözəlsəhəryeməyihazırlanar,şamyeməyinə
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vaxtgəlsələrverilərdi,həttatoydaşametsələrbelə...Allahyarbəyvə
ailəsi,adətən,saat10daqardaşınınqonaqlarladoluolanevinəge
dərdi.Evböyükbağıntənortasındaidi–bubağmüxtəlifnövmeyvə
ağaclarıvəqızılgüllərlədoluolardı.

Sentyabrayı idi.Bəziqohumlarvağzalayaxınyaşayırdılarvə
onlardanevəgetməkistəyənlərgecəqatarı iləgedər,səhəryenə
dəqayıdardılar.Varlıqafqazlımülkədarınevindətoyəsltəmtəraqlı
mərasimidi.Toyziyafəti,adətən,birhəftə,bəzəndahaçoxçəkər
di.Butoyisəbirayçəkdi,çünkiqonaqlaruzaqşəhərvəölkələrdən
gəlmişdilər.OnunİranvəTürkiyədənçoxluailəqohumlarıvədost
larıvaridi.

Bütünkəndlərdənvəşəhərlərdənolanqohuməqraba,dostlar,
tanışlartoyadəvətedilmişdilər,eləcədəkəndlilər.Əgərkimsədəvət
almamışdısa, buböyük təhqir hesabolunurdu.Onagörədə evin
yiyəsivəbütünailəheçkimiyaddançıxarmamağaçalışırdı.Dəvət
namələrhamıyagöndərilmişdi.Kəndlilərvədigərkəndlərinsakinləri
hərgündəvətolunurdular–birneçəkəndbiryerdə.Onlaramütləq
ətliplovverilməliidi.Buinsanlarüçünayrıcamusiqiçilərçağrılardı.
KəndəhlimilliQafqazrəqslərininsədalarıaltındaoynayar,yallıge
dərvəşənlənərdilər.

Şəhərdənvəuzaqölkələrdəngələnalizümrəninnümayəndələri
isəbəzənüçvəyadördgün,həttaziyafətbitənəqədərqalardılar.
Hərtoyüçünböyükməbləğdəpullarxərclənərdi.Mülkədarlarınöz
ərzaqtədarükləriolardı.Yalnızşərab,şirniyyat,kofevəçaydigəryer
lərdəngətirilərdi.Hərgünyeməküçünbircöngə,ikivəyaüçqoyun
vəquzu,çoxlutoyuqkəsilərdi.Xörəkləribişirməküçünqəsəbədən
aşbazlargətirilərdi.Yuxarızümrənin,elit təbəqəninadamları–cə
nablarvəxanımlarüçünxüsusiolaraqqafqazlımusiqiçilərdəvətolu
nardı.

Toy 1916-cı il də ol du
Bütün ailəbu toyda iştirak etmişdi. Kişilərqafqazlı libaslarında

–qızıldanqılıncvəxəncər,ağ,yadaqaraçərkəzidə.Dilarəvəonun
əmiuşaqlarındanbəzilərifreylinalar(subayvəənhörmətliqızlar)idi
lər.Günərzindəikivəyaüçdəfəəlbisələrinidəyişərdilər.Onlarqızıl
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kəmərləriolanağipəkdənQafqazgeyimlərindəolmağı,brilyantvə
mirvarilərdənboyunbağıları,qolbaqlar,üzüklərvəsırğalar taxmağı
xoşlayardılar.Dilarəisəbuqızlarınəngözəliidi.O,özündənrazıbi
rideyildi,ammaheçkimədəxüsusidiqqətayırmırdı.Dilarəni“qar
qız”deyəçağırardılar. Tündmavigözləridaim fikirliolardı.Onun
uzunvəağırhörükləri,şirmayıbarmaqlarıvəgözələllərivaridi.Bu
qızıgörənləronunqapalıolduğunudüşünürdülər,çünkiyaşınagörə
çoxciddiidi.Toyyüksəksəviyyədəkeçirdi.Hamımusiqiçilərinoxu
mağındanvəçalmağındanməmnunidi.OnlarhəmQafqaz,həmdə
Avroparəqslərinigözəlifaedirdilər.Ailələrvəvarlıkəndliləryeniev
lənənlərivəfreylinalarıözevlərinənaharvəşamyeməyinəçağırırdı
lar.Gəlinəhədiyyələrbağışlayırdılar.Qonaqlarvəailəüzvləriisəevlə
nənlərəgümüşqabqacaqvəziynətəşyalarıverirdilər.Yeddigündən
sonragəliniərevinəyolasalırdılar.Ataevindənçıxmamışdanəvvəl
evqulluqçusundanənyaşlısıyandırılmışkömürqabıotağagətirirdi
vəgəlinonunətrafındaüçdövrəvururdu.Buqədimbirənənəidivə
mənasıdaoidiki,gəlinbuhərəkətiləataocağınaözminnətdarlığını
bildirərəksağollaşır.Onunlibasıdaqafqazlılarınmilligeyimindəidi
–naxışlıətək,qızılkəmər,brilyantvəmirvariliboyunbağı,qolbaqlar,
üzüklər,sırğavəbaşındaisəbahalıdaşqaşlarlabəzədilmişmöhtə
şəmbirtac.Bunlarınüstündənisəağvəyaçəhrayıtüldənolanfata.

Gəlinhazırolankimiböyükqardaşıvəyaəmisiqədimadətəgö
rəüçdəfəqızılkəmərionunbelinəbağlayıbaçmalıidi.Kəmərbelinə
axırıncıdəfəbağlanandan sonrao,hamı ilə sağollaşaraq, arabaya
(əgər ər evi çoxdauzaqdeyildisə) və yamaşınaminərdi.Gəlinin
anası,bacılarıvəailəsiağlayardı.

Bu ra da mil li mə ra sim lə rə  
xü su si diq qət var dı

Ozamanlarəgərgəlinifaytonlaaparırdılarsa,faytonipəkpar
ça və güllərlə bəzədilirdi. Atların boğazlarına rəngbərəng gözəl
ipəkparçalarbağlayırdılar,sondabuipəklərvəyaylıqlararabaçıya,
onunköməkçilərinəhədiyyəedilirdi.Faytonunönündəgəncləratla
gedirdilər.Oğlanevindədəgəlininqarşılanmasınaxüsusihazırlıq
aparılırdı,həryeribəzəyirdilər.Gəliningəlişinəbirhəftəqalmışzi
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yafətverilirdi.Faytonunqarşısındacöngəkəsilirdi.Ətikənddəolan
bütünkasıblarapaylanırdı.Faytondangəlinotağınakimiayaqaltı
naipəkvəyaməxmərdənbahalıqumaşparçalardöşənirvəsonra
onlarevdəkiqulluqçularapaylanırdı.Bu,ruzibərəkətrəmzihesab
olunurdu.Gəlininbaşıüstündənsikkəvəşirniyyatlartökərdilər.On
larıərəgetməkarzusundaolangəncqızlaryığardılar.Hamıinanırdı
ki,busikkələronlarauğurgətirəcək.Ziyafətikigünçəkərdi.Sonra
qonaqlarevlərinəqayıdardılar.

Bəyləgəlinbirneçəgündənsonravalideynlərinəbaşçəkməyə
gedərdilər.Toylarındaiştiraketmişyaxındostlarıiləgörüşərdilər.Bü
tünbunlarQafqazdahəyatınnormalvəsakitolduğubirdövrətə
sadüfedirdi.Buregionənvarlıvəgözəlyerlərdənbiriidi,insanları
dərdvəkədərinnəolduğunubilmirdilər,bütünqafqazlılarözmilli
mərasimləriniyüksəksəviyyədəkeçirirdilər.Gözəlvaxtlaridi...

Toy bi tən dən son ra Al lah yar bəy yük səkrüt bə li  
şəxs lə rin gə li şi ni göz lə yir di

Bunlarkimlər idi?ƏlahəzrətNikolayNikolayeviç,çarınəmisivə
onunqardaşıPyotrNikolayeviçbəy tərəfindənşamyeməyinədə
vətolunmuşdular.Buyüksəkrütbəlişəxsləringəlişiüçünəməllibaşlı
hazırlıqlargörülmüşdü.Evdəhamıməşğulidi,həttabəziqohumlar
vəqonşuluqdakıdostlarda.Şəhərdənənyaxşışərablar,fransızkon
yakıvədigəriçkilərsifarişedilmişdi.İkiaşpazvəonlarınköməkçiləri
Qafqazvərusyeməklərihazırlayırdılar.Evbaşdanbaşaqiymətliİran
xalçalarıvərusbayraqlarıiləbəzədilmişdi.Qızıldanqədimiyeməkvə
çaydəstləri,eləcədəqiymətliporselenqablarsüfrəyəayrıcagözəllik
verirdi.Qızılıornamentlərlə işlənənçərkəzimilliQafqazgeyimində
olancavanvəortayaşlıkişiləratbelindəvağzaldaqonaqlarıgözlə
yirdilər.OnlarınəlindəRusiyabayrağı,çarNikolayınportretivəçoxlu
gülvaridi.

 Əlahəzrət və digər nüfuzlu, yüksəkrütbəli qonaqlar qatardan
düşəndəmusiqiçilərimperiyanınmarşınıifaetməyəbaşladılar.Yer
lərdənhamıucasəsləvəbirağızdan“Allahçarıqorusun”,deyərək
qonaqlarıözlərinəlayiqbirtərzdə,sevincləqarşıladılar.Gələnlərbu
cürqarşılanmadanməmnunluqduyurdular.
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Ali rütbəli qonaqlar saat 3də mənzil başına çatdılar. Bir az
dincəldikdən sonraAllahyarbəyinQafqazda,həttaRusiyadabe
ləməşhurolanatlarınabaxmağagetdilər.Buonlarüçünəngözəl
məşğuliyyətidi.Bəyözgözəlcinsatlarındanikisiniqonaqlarınahə
diyyəetdi.ŞamyeməyindənsonraonlarTifisəyoladüşdülər.Tifis
Gürcüstanınpaytaxtıvəgözəl şəhərlərdənbiri idi.Allahyarbəyin
bütünailəsivədostlarıdaəlahəzrətiyolasalmaqüçünvağzalayol
lanmışdılar.BirneçəhəftədənsonraNikolayNikolayeviçAllahyar
bəyəməxsusihədiyyəgöndərdi–üzərindəqızılNNmonoqram
lıbirneçəgümüşsaat...BusaatlarıNikolayonaxidmətedənlərə
verərdi.

Allahyar bəy ilk vaxtlardan çar Nikolay və onun xanımı çariça
AleksandraFyodorovnatərəfindənailəyəqəbuledilmişdi.Hətta,Ni
kolayınatasıçar IIIAleksandrQafqazasəfəredərkənAllahyarbəy
ona10gözəlatbağışlamışdı.Hədiyyələrçarınçoxxoşunagəlmişdi.
AllahyarbəyPetroqraddaolandateztezəlahəzrətinevinəşamye
məyinədəvətolunardı.Çar IINikolayvəanasıMariyaFyodorovna

III Alesandrın Bakıya səfəri zamanı bayraqlarla bəzədilmiş dənizkənarı bulvar və qubernatorun evi



Allahyar bəy ailə üzvləri ilə



143

BƏŞİR BƏY AŞURBƏYOV VƏ ZƏMANƏSİ

Allahyarbəyləçoxlütfkardavranırdılar.Çarailəsininbunüfuzlubəyə
qarşıxoşniyyətivəqayğıkeşliyiinqilabaqədərbirneçəildavamet
mişdi.ŞahzadələrvəonlarınaliqonaqlarıPetroqraddanbəyinölkə
sinəteztezovçuluq,yəniovetməkməqsədiləgələrdilər.

Bəzidostları,həttaailəüzvlərindənonunbuali,nüfuzluşəxslərlə
tanışlığınahəsədaparanlar,paxıllıqedənlərdəvaridi.

Allahyarbəyinüçqızı ərdə idi vəonlarBakıda yaşayırdılar.
Kürəkənləriimkanlı,varlıdövlətliidilər.Dilarəbacılarıiləbiryer
də olmağı çox xoşlayardı. Onlarla yaxşı vaxt keçirirdi. Teztez
teatra gedər və ya dostlarının evində təşkil olunan ziyafətlərə
qoşulardı.

Ça rın öz sə la hiy yət lə rin dən im ti na et mə si və həb si  
Al lah yar bə yə bö yük zər bə ol du

O,hələ çoxgənc vaxtlarından çarınheyranı idi, xüsusi hörmət
vəehtiramıvardı,onuhəmişəgenişürəklibirinsankimixatırlayırdı.
Ammahəmindövrdəhissedirdiki,başverənolaylarRusiyaüçün
böyükfəlakətəçevriləcək...

GərginliklərinyaşandığıərəfədəAllahyarbəyvəailəsiBakıdaqızı
Şücaətinevindəqalırdılar.Müharibənin sonu idi.Qatarlargecgec
işləyirvəbiletlərinalınmasımüşkülbirməsələyəçevrilmişdi.Vaqon
lar cəbhədənməğlubqayıdanəsgərlər vədigər sərnişinlərlədolu
olurdu.Allahyarbəyböyükçətinlikləözüvəqızlarıüçünbilettapa
bildi.O,Dilarəniyanınaçağırıbdedi:“Qatarabilettapmaqçoxçə
tindir.Mənbusəhərgetməliyəm.Sənvəüçbacınüçünmayayının
18nərezervasiyaetmişəm.Bacılarıniçindəənetibarlıvəçevikoldu
ğunüçünbiletlərisənəverirəm.Ümidedirəmki,buradaçoxyuban
mayacaqsınız.Əgəruzunmüddətqalsanız,biletlərinvaxtıkeçəcək
vəyenidənbiletalmaqüçünbiray,bəlkədəçoxgözləməliolacaq
sınız.Mənvəanansizimayın19nagözləyəcəyik.Arxanızcamaşın
vəbirneçəsilahlımühafizəçigöndərəcəyəm,indikizamandasilahsız
vəkeşikçisizyolaçıxmaqtəhlükəlidir”.Dilarəbiletlərigötürübatasına
vaxtındaevədönəcəklərinəsözverdi.

O,vaxtındaqayıdabilməküçünnarahatlıqkeçirirdi,bacıları isə
bununheçfərqindədeyildilər,çünkionlarərəgetməyəhazırlaşırvə
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nişanlılarıdaBakıda idilər, təbiiki, şəhərdə
dahaçoxqalmağacanatırdılar.

Yolaçıxangünonlarsaat2dənaharları
nıetdilər.Küçədəsürücülərintətilibaşlamış
dıvəDilarəninbacılarıelədüşünürdülərki,
buhadisəonların evəqayıtmamaları üçün
əla fürsətdir. Bundan çox məmnun idilər
vəBakıdayubanacaqlarını,qataravaxtında
çatmayacaqlarınıfikirləşirdilər.AmmaDilarə
özqərarındaqətiidi–nəyinbahasınaolur
saolsunqataraminməli,yoladüşməliydilər.
Dilarə hamı ilə sağollaşaraq, qulluqçulara
onun əl çantalarını və çamadanları götür
mələrinivəelektriçkailəgedəcəklərinidedi.
Xoşbəxtlikdən, yolda maşınla olan qarda
şıoğlunarastgəldivəo,Dilarəni,bacılarını
vağzalaapardı.Əgərqardaşıoğluolmasay
dı,məcburolubelektriçkayaminəcəkvəyə
qinki,qataragecikəcəkdilər.Vaxtındaçatdı
lar.Vağzaldanbirazuzaqda,qəşənggeyimli
vəəlçantasıolanbirgəncoğlanıgördülər.
Qatarartıq10dəqiqəyətərpənməliidi.Va
qonlar əsgər və mülki şəxslərlə dolu idi,
oturmağadayeryox idi.Dilarəvəbacıları
vaqonunortasında,sərnişinləringedişgə
lişiüçünolanyoldaçamadanlarınıyerəqo
yubüstlərindəəyləşmişdilər.Çoxnarahatidi
vəbütüngecənibeləkeçirməkfikriheçdə

ürəkaçandeyildi.AmmaDilarəsevimliatasınaverdiyisözütutacağı
üçünvəevlərinəvaxtındaçatacaqlarındançoxməmnunidi.

Ən ağır ci na yət –  
Al lah yar  bə yin öl dü rül mə si

Budəhşətlihadisəbirqışgecəsi–1918ci ilyanvarın5dəbaş
vermişdi. İki qrupa bölünmüş anarxistlərin bir hissəsi əvvəlcə Al

Dilarə xanım Zülqədərova

Əkbər bəy Sadehi
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lahyarbəyinmülkünə,digəri isəonunqardaşlarının, əmilərinin və
əmiuşaqlarınınevlərinəhücumetdilər.OnlarAllahyarbəydənbütün
varidatını,malınıdövlətini–evlərini,torpaqlarını,atilxılarınıvəsürü
ləriniistədilər.Bəyşərtlərinhamısıilərazılaşaraq,həyatyoldaşınaevi
tərk etmək üçün hazırlaşmasını söylədi.Nökərnaiblərinəmaşınını
işəsalmalarınıəmretdi.

Canilərbəyinbeləasanlıqlatəslimolubgetməsiniəvvəlcətəəc
cübləqarşıladılar.Onlarbasqınınbeləqurtaracağınınəzərdətutma
mışdılar.Onagörədəbaşçılarıözaralarındatezməsləhətləşməapa
rırvəbəyinəndəyərliəşyalarıözüiləgötürəcəyinidüşünərək,onu
vəailəsinibitirməyiqərarverirlər.“Qantökülmədənolmaz...Ölüm,
hamısınaölüm!”–qəddarbaşçınınqərarıbuidi.

Allahyarbəy,ömürgünyoldaşıvəailənindigərüzvləri–böyük
oğlu və arvadı, subay qızı və iki oğlu həyətdə görünən kimi atəş
səslərialəmibürüyür!Birbirininardıncahamınıgüllələyirlər,cəsəd
lərqarlaörtülmüştorpağasəpələnir...Artıqtamqaranlıqçökmüşdü,
axşam saat 5 olardı (həmin yerlərdə qışda qaranlıq tez düşürdü).
Bəyinikioğluvəqızıcanbəsəridi,ölməmişdilər.Böyükoğluisəya
nağındanyaralanmışdı,huşsuzhaldayerdəuzanmışdı.Kiçikoğluvə
gəlinidəyaşayırdı.Allahyarbəy,xanımı,ənböyükoğluvəqızı isə
artıqkeçinmişdilər.

Dəstəninbaşçısıkiminsağqalıbqalmadığınıyoxlamaqüçünəv
vəlcəhəyətidövrəvurur.Yaralıoğlanınyanınagələrkənonunsağ
olduğunugörür.Uşağıöldürməkistəyəndəquldurlardanbiriikinə
fərinpuldolusandığıgötürübqaçdığınısöyləyir.Başçıxəbərieşidib
qarətçiləridayandırmaqüçüncəldonlarınarxalarıncagötürülür.Bə
yinoğluxeylimüddətyaralıvəziyyətdəyerdəqalır,birkimsədəona
yaxınlaşabilmir.Quldurlarəvvəlcəeviqarətedir,sonraisəimarətə
odvurubuzaqlaşırlar.Malikanəkülədönür.

Ta nış səs: “Əgər sağ san sa,  
mə nim lə gəl...”

Bəyin yaralı oğluQəzənfər özünəgələndə tanış bir səs eşidir:
“Əgərsağsansa,mənimləgəl.Ortancılqardaşınıvəgəlininiziaparıb
gizlətmişəm.Sakitcəgəl,vaxt itirmə...”.Bu,evinənsadiqxidmətçi
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sininsəsiidi.Sağqalanlarıxilasetməküçünhəyatınıtəhlükəyəatan
insanbirgünəvvəlAllahyarbəyinevi tərketməsiüçünhəttaona
yalvarmışdı...Ammayalvarışlarfaydaverməmişdi.Bəyqaçmağıözü
nəyaraşdırmamışdı.

...O,Qəzənfəripaltaryuyanqadınınevinə
gətirirvəqatillərgedənəkimioradaqalma
sınısöyləyir.Bəyinortancıloğluvəgəlinidə
həminevdəidi.Gecəyarıonlarıgizlincəheç
kəsinağlınagəlməyənyerə– kənar kənd
lərdənbirinəaparırlarvəbəyəsadiqailənin
evindəüçaysaxlayırlar.Allahyarbəyinoğul
larınınyaşadığınıeşidənanarxistquldurba
şıonlarınarxasıncadəfələrləgəlir,lakinheç
kəsbəyinövladlarınıələvermirvəhəttaon
larıqorumaqüçünsilahasarılacaqlarınıde
yirlər.Buhərəkətinözübəyinböyükhörmət
vənüfuzamalikolduğunugöstərirdi.

Allahyarbəyineviqarətedildikdən,yan
dırıldıqdanvəinsanlarqətləyetirildikdənsonraeynifaciəonunqar
daşlarının, əmiuşaqlarının,qohuməqrabalarınındabaşınagətirilir.
Hamıeynitaleyiyaşayır.Dilarəninbiriləvvələmisininevindəgördü
yüyuxuçinolmuşdu!Heçkimbeləqorxuluolaylarınbaşverəcəyini
ağlınabeləgətirəbilməzdi–bu,faciəvədəhşətdolubirqətliamidi.

...Yerdəqardaşının,onunhəyatyoldaşınınvədördgözəlqızının
qanlıcəsədləriuzadılmışdı.Hamısıqəddarcasınaöldürülmüşdü.On
larhəttaikivədördyaşlıikigözəlkörpəqızadaatəşaçmışdılar.Hə
mingecə–faciəvi5yanvar1918ciildə27nəfərinhəyatınasonqo
yulmuşdu.Bu,Qafqazdaənnüfuzlumülkədarlarıöldürməkvəməhv
etməkməqsədiləaparılantəbliğatınnəticəsiolanbirincihadisəidi!

AiləsininqətliamıhaqqındaqorxuncxəbərDilarəyəvəbacıları
na tezçatdı.Faciədənbirneçəgünsonraqəzetdəqaraçərçivədə
birməlumatverilmişdi.Qrafadayazılmışdı:“Yanvarın5dəAllahyar
bəyinbütünailəsibirqrupanarxisttərəfindənqətləyetirilmişdir,on
larıneviqarətedilmiş,tamyandırılmışvəailəsindən27nəfəröldü
rülmüşdür”.

Qəzənfər bəy Zülqədərov
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Yuxarıda: Qəzənfər, Leyla 
Aşağıda: Pərviz, Dilarə, Şücaət, Orxan, Allahyar bəyin qızları və nəvələri

İkigündavamedənbuqətliamdansonraailəüzvlərininbəziləri
qonşuşəhərlərəqaçabilmişdi.Onunvağzalayaxınyaşayanikibacı
sıövladlarıiləbirgəpaytaxtaüztutmuşdular.NəDilarə,nədəonun
qardaşvəbacılarıbirdəfədəolsunəzizlərininqəbirləriniziyarətedə
bilməmişdilər.Dağıdılmışmülklərini,doğmalarınınöldürüldüyüyeri
görməkbeləonlaraqismətolmamışdı.Neçəilləronlarınqəbirlərini
yalnızyabanıgüllərbəzəmişdi.KəndəhliöldürülənləriAllahyarbə
yinbirzamanlaraxşamçağlarındaoturmağısevdiyivəucadağların
arxasındaqürubedəngünəşəbaxdığıtəpəninbaşındadəfnetmiş
dilər.O,həyatyoldaşıvəuşaqlarınıhəmişəburaçağırardıvədeyərdi:
“Niyəburagəzməyəgəlmirsiniz?Buraəngözəlyerdir– İsveçrəyə
oxşayır”.VəindihəmintəpəAllahyarbəyinəbədiyyətevinəçevrilib.
Dəfələrləolubki,o,mülklərinisatıbİrana,yadaTürkiyəyəgetmək
barədəfikirləşib.Həminölkələrdəonunçoxvarlıvənüfuzluqohum
larıvaridi.Ammasonməqamdaqardaşlarıonufikrindəndöndərib
lərvəbuistəyinireallaşdırabilməyib.
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Di la rə nin yu xu la rı...
Dilarə sıxıntısız vəqayğısız bir dünyada ailəsi ilə birgəolduğu

üçünçoxxoşbəxtidi.Haradanbiləydiki,sevimliatası,anası,bacıları
vəqardaşlarıiləkeçirdiyisonyaydır.Onaeləgəlirdiki,həyathəmi
şəbeləsakitvəzövqvericiolacaq.Ailədə10nəfəridilər.Vəonların
yaxındayaşayançoxluəmiuşaqları–əmiqızıları,əmioğlularıvaridi.
Atasıhündürboy,göygöz,yaraşıqlıbirkişiidi.Anasınıngözləriqəh
vəyiyəçalırdı,uzunqarasaçlarıvardı.Gözəlvəxeyirxahbirinsanidi.
Dilarəninotağımülkünikincimərtəbəsində,terrasaçıxanyerdəidi.
Buraonunüçünyaydövrüotağısayılırdı.Mülkünarxapeyzajınısıx
meşəiləörtülmüşhündürdağlarəhatəedirdi.

Həminilyayyavaşyavaşsonaçatırdı.İsti,günəşligünlərarxada
qalırdı.Dumanlı,soyuqruzigarbaşlamışdı.Ağaclarınyaşılyarpaqları
saralırvəqızarırdı,teztezyağışyağırvəailəninəhvaliruhiyyəsidə
yişirdi.XüsusiləDilarəçoxqəmginvənarahatidi.Yuxusundateztez
silahlıadamkütləsininonlarınevinəgəlibmalikanəniyerləyeksan
etmələrinigörürdü.O,yuxularıbarədədoğmalarınavəyaxınlarına
heçbirsözsöyləmirdi,çünkianasıdəfələrlədeyərdi:“MənDilarənin
yuxularındanqorxuram,onunəksəryuxularıçinolur”.Əslində,Dila
rəözüdəyuxularındandiksinir,qorxurdu.

OzamanSibirdənqaçanbirçoxquldurvəqatilanarxistlərkənd
lilər,xüsusilədəvarlıvənüfuzlumülkədarlarıntabeliyindəolanin
sanlar arasında böyük təşviqat işləri aparırdılar. Onlar öz casusla
rı vasitəsilə təxribatçı ideyalar yaymağa və rayon əhalisi içərisində
böyüknüfuzqazanmağaçalışırdılar.Mülkədarların,varlıtəbəqədən
olanlarınəleyhinəsöhbətləraparır,şərböhtanlaratır,şayiələryayır,
illərləqulluqetdikləri,çörəyiniyedikləridolanışıqsahiblərininüzləri
nədururdular.Kasıbvəsadəlövhkəndlilərəgözəlgünlərvədedirdi
lər.Təbiiki,Allahyarbəyinbuolaylardanxəbərivaridi,kəndlibaşçı
larınıyanınaçağırıbonlarladostcasınasöhbətləredirdi.Deyirdi:“Bir
vaxtlarsizinsahibinizolmuşam,indiisəsizinatanızvədostunuzam.
Sizənəlazımdırsaverməyəhazıram”.Kəndlilərbusözləri,bufikirləri
böyükşövqləvəsevincləqarşılayırdılar.ƏhaliAllahyarbəyisevirvə
onahörmət,ehtiramedirdilər.O,əminidiki,ənpisməqamdabelə
qorxmasınalüzumyoxdur.Amma...
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Hə yat xü su si lə təh lü kə li, və ziy yət gər gin idi
BudanışıqlardansonrapayızayındaAllahyarbəyailəsinidəgö

türübərdəolanqızıgiləgetmişdi.Onunkiçikoğlanlarıvəqızlarıhələ
məktəbliidilər.TransQafqazınbütünşəhərvərayonlarıtəsviredil
məyəcəkdərəcədəçətin,ağıriğtişaşvəziyyətindəidi.Xırdakəndlər
dəisəhəyatxüsusilətəhlükəliidi,çünkianarxistlərintəşviqatıəhali
arasında geniş vüsət alır və tərəfdarlarının sıraları artırdı. Allahyar
bəyindostlarıvəqohumlarıondanşəhərdəqalmasınıvəmülkünə
geridönməməsiniricaedirdilər.Onunfikrincəisə,şəhərdəkihəyat
dahatəhlükəliidi.Sonrakıhadisələrbəyinyanıldığınısübutetdi.O,
inamınıitirmirvəkəndlilərininsədaqətinəbiranbeləşübhəetmək
istəmirdi.

BiraysonraAllahyarbəyhəyatyoldaşı,qızı,onbirvəondörd
yaşlıoğlanları iləevlərinəgeridöndülər.Buaradaanarxistlərartıq
bəyinərazilərindədolaşır,təsərrüfatarəhbərlikedirvəişçilərəgös
tərişlərverirdilər.Özlərinisankiatababalarınınyurdundakıkimihiss
edirdilər.Hərgüngörüşlərkeçirir,bütünmülkədarlara,xüsusiləsö
zükeçən, nüfuzu ilə seçilənAllahyarbəyin ailəsinəqarşı ittihamlar
irəli sürür, onun əleyhinə çağırışlar səsləndirirdilər. Çağırışlar gün
bəgünartırdıvətəsirinidəgöstərirdi.Məqsədonuvədigərtorpaq
sahibiolanmülkədarlarıöldürmək,oğruvəqatillərdənibarətdəstə
yığıbvarlıevlərəhücumetmək,onlarınsərvətlərinəvəvardövlətlə
rinəsahibçıxmaq,imarətlərinəodvurubyandırmaqidi.Buqəzəbin,
nifrətinköküharadangəlirdi?..Məlumdeyildi.

Onun qü ru ru və lə ya qə ti təh lü kə lər dən  
qaç ma ğa im kan ver mə di

Allahyarbəyətəhlükəsizlikməqsədiləailəsinidəgötürübköhnə
dostunun evində, qonşu kənddəmüvəqqəti qalmağı təklif edirlər.
Bəyqətiyyətləbundanimtinaedir.Onunqüruruvələyaqətitəhlü
kələrdənqaçmağaimkanverməzdi.Bəyevindəqalacağınısöyləyir.
“Mənözinsanlarımaqarşıheçbircinayətişlətməmişəm.Həmişəon
laraatalıqetmişəm.Evimitərketməyəcəm”,deyir.Həyatyoldaşına
uşaqlarıdagötürübqardaşıgiləgetməsinisöyləyir.Lakinxanımıda
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butəklifi rəddedir.“Sənburadaqalırsansa,mənimvəuşaqlarımın
yerisəninyanındadırvəbirlikdəqalacağıq”,–cavabınıverir.O,çox
cəsarətlivəsədaqətlibirhəyatyoldaşıidi.

Səhərisigünqaçılmazfaciəvihadisəbaşverir.Allahyarbəyinöz
kəndlisininbaşçılığı altında anarxistlər dəstəsi bəyin evini tarımar
edir,özlərinidəgüllələyirlər.

Bəyinevinəsoxulandəstəbaşçısıəvvəllər ikidəfəadamöldür
müş və ömürlük məcburi işlərə məhkum olunaraq Sibirə sürgün
edilmişdi.Lakino,evinböyükoğluolduğundandulqalananasınə
evi,nədəailənidolandırabilirdi.Allahyarbəyinböyükoğluatasının
adındandövlətorqanlarınamüraciətedirvəonunmöhlətalmasına
nailolur.Beləliklə,zatıqırıq,nəcabətsizbucaniazadedilirvəevinə
qayıdır.Allahyarbəyonunhəyatındayenibirsəhifəaçacağınaümid
edərəkəvvəlcəehtiyaclarınıödəyir,ailəyəbirat,birinəkverir, işsiz
qalmasındeyə,onuözünəmeşəbəyiedir,yaxşıdamaaşverir.Ona
həmçininovtüfənglərindənbirinidəhədiyyəedir.

Dilarənin bu adamdan və onun qardaşlarından xoşu gəlmirdi,
nədənsəonda ikrahhissidoğururdu.OnlarAllahyarbəyəhesabat
verməküçünhəyətəgələndəDilarəhəmişəonlarıgeriqaytarardı.
Allahyarbəyinərazilərindəbəlalarbaşladığı vaxtbunankoradam
anarxistdəstəsininbaşçısıolur.

İndiDilarəyəaydınidiki,niyəhəmişəoadamdanvəonunqardaş
larındanzəhləsigedirdi...Onlarqatilidilər.Allahyarbəybuadamlara
qarşıçoxxeyirxaholmuş,həttabuxainəözsilahınıvermişdi.Anasına
həmişədeyərdi:“Ana,atambuadamaqarşıniyəbeləxeyirxahdır?
Mənimnəondan,nədəqardaşlarındanxoşumgəlmir,onlarqatilə
bənzəyirlər.Qorxuramki,eləosilahlabizimhamımızıöldürsünlər”.
Vəağlayardı...Anasınaeləgəlirdiki,Dilarəhəddənartıqduyğusal,
çoxkövrəkolduğuüçünfikirlərionuyanlışlığaaparır.Ammayenədə
qızını inandırmağaçalışardıki,buqardaşlaronundüşündüyükimi
deyillər.HeçkimDilarəninbuuzaqgörənliyinəinanmırdı,bacılarıisə
onagülürdülər.Dilarəçoxhissiyyatlıidi.Ammaartıqgecidi.Bəlkədə
Dilarəyəinansaydılarvəatalarınışəhərəköçməyəyolagətirsəydilər,
bufaciəninqarşısıalınmışolardı.
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QƏ RİB TA LE LƏR

“Ömürqismətinancaqbirqismidir...
Hərinsanyalnızözboyunabiçilmiş

birhəyatyaşayandaxoşbəxtolabilər”.
Əbu Tur xan

Allahyar bəy Zülqədərovun övladlarından sağ qalanları
sonradanyaşamaqüçündünyanınmüxtəlifşəhərlərində
məskunlaşırlar. Həmin vaxt Allahyar bəyin qızıNəzakət

xanımBəşirbəyAşurbəyovlaailəqurandansonra,ikinciqızıŞövkət
xanımdaBakınınməşhurmemarıZivərbəyƏhmədbəyovlaevlənir.
Firəngizadlıyeganəövladlarıdünyayagələndənsonraisəonlaray
rılırlar.Şövkətxanımikincidəfəbibisi,yəniAllahyarbəyindoğmaca
bacısıNilufərxanımınoğluZillibəyŞamxorskiyəərəgedir.Onların
ElxanvəMələkadlı ikiövladıdünyayagəlir.Allahyarbəyinüçüncü
qızıSücaətxanımisəBakıdaNobelşirkətindəİranneftiüzrərəisvə
zifəsindəçalışanRəhimXəlili iləailəqurur.Ənvər,OrxanvəPərviz
adlı üçoğlanövladınındünyayagəldiyi buailə əvvəlcəTehranda,
sonraisəFransadayaşayır.

AzərbaycandabolşeviklərhakimiyyətəgələndənsonraAllahyar
bəyinövladlarınınçoxuTürkiyəyə,oradandaİranaköçürlər.Jurnalist
MüsəllimHəsənovun2016cıildəHeydərƏliyevFondununvəBakı
MediaMərkəzinindəstəyiiləçapdançıxmış“Qəribməzarlar”kitab
albomundaAllahyarbəyZülqədərovunövladlarınınmühacirətdəki
həyatıhaqqındaxeylimateriallarözəksinitapıb.

Bukitabalbomdanöyrənirikki,Allahyarbəyindördüncüqızı
Dilarə xanım ixtisasca hüquqşünasmühasib olanƏkbər Sadehi
iləailəqurub.Onlar25ilİrandayaşayıblar.Əkbərağanınvəfatın



Sücaət xanım Zülqədərova



Şövkət xanım Zülqədərova



Zilli Şamxorski, Şövkət Zülqədərova və övladları Elxan



Şövkət Zülqədərovanın qızı Mələk xanım Zilli
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dansonraDilarəxanımikioğlu–XosrovbəyvəSirusbəyləbirlik
dəABŞınKaliforniyaştatınaköçüb.Xosrovbəyilkdəfə1993cü
ildəAzərbaycanagələrəkqohumlarıiləgörüşüb.Dilarəxanımvə
XosrovbəyAmerikadadünyalarınıdəyişiblər.1HazırdaXosrovbə
yinikioğluvəbirqızıKaliforniyada,SirusbəyisəMinnesotaşta
tındayaşayırvəbiroğluvar.

Allahyar bəyin ixtisasca rəssamolan Leyla adlı beşinci qızı Al
maniya vətəndaşı ilə ailə qurub.Uzun illər həminölkədə yaşayıb.
2000ciillərinəvvəllərindəvəfatedib,Diteradlıbiroğluvar.

Allahyarbəyin ən kiçikqızı Şahbanu xanım isəbildiyimiz kimi,
1918ciildəatasıiləbirlikdəqətləyetirilib.A.Zülqədərovundördoğ
luda1920ciildənsonraTürkiyədəvəİrandaməskunlaşıblar.Son
ralaronlardanikisi–ƏlibəyvəNuşubəy(ƏnuşirəvanZülqədərov)
Fransayaköçüblər.ÜçüncüoğluQəzənfərbəyAlmaniyadatibbtəh
silialdıqdansonraİrandahəkimkimifəaliyyətgöstərib.Əfsuski,çox
cavan yaşlarında xəstəlikdən vəfat edib. Oğlanlarının ən balacası
olanRüxnəddinbəydə(RusYaponmüharibəsiillərindədoğulduğu
üçünona“Yapon”deyiblər)kiçikyaşlarındadünyasınıdəyişib.

AkademikMisirMərdanovunvətanınmıştədqiqatçıƏdalətTa
hirzadəninaraşdırmalarınagörə,Allahyarbəyinoğulövladlarından
1884cüildədoğulanƏlibəyZülqədərovTifisdəki1cigimnaziyada,
19031906cıillərdəNovorossiyskUniversitetininHüquqfakültəsin
də, 19061908ci illərdə isəPeterburqUniversitetininHüquq fakül
təsindətəhsilalıb.Azərbaycandabolşevikhakimiyyətiqurulduqdan
sonraİrana,oradandaFransayaköçüb.2Sonrakıtaleyibarədəməlu
matazdır.Lakinölkəmizinqərbbölgəsindəonunbarəsindəbugü
nəqədərmüxtəlifəfsanəvəhəqiqətlərdolaşır.Deyilənəgörə,İkinci
Dünyamüharibəsi illərindəAzərbaycan legionunun tərkibindəvu
ruşmuşdöyüşçülərdənbiriçoxsonralarƏlibəyigördüyünüsöyləyib.
Onunsözlərinəgörə,ƏlibəyZülqədərovözxanımıiləmüharibəil
lərindəFransanınLodzşəhərindəolanlegionerləringörüşünəgəlib.
OradaməşhurAllahyarbəyinoğluolduğunubildiribvəlegionerlərə
xüsusiqayğıgöstərib.

1 HəsənovM.“Qəribməzarlar”.Bakı,2016.
2 TahirzadəƏ.Ukraynadabiray//“Azərbaycanmüəllimi”qəzeti,10oktyabr2012.



Allahyar bəyin oğlu Əli bəy oğlu Rəşid bəylə
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NovruzbayramıərəfəsinətəsadüfedənbugörüşzamanıƏlibəy
birneçəgünlegionerlərəqonaqlıqverib.OnlarüçünNovruzşirniy
yatlarıhazırlatdırıb.OnunlegionerlərləVətənvətorpaqhaqqındama
raqlısöhbətlərapardığı,onlaramənəvidayaqdurmaqistəyibarədə
çoxluxatirələrgəzir.Həttadeyilənəgörə,həmin legionerlərdənbiri
vaxtiləAllahyarbəyinmalikanəsinəhücumetmişşəxsinövladlarından
olub.AmmaƏlibəycomərdlikgöstərərəkoşəxsdəndəqayğısınıəsir
gəməyib.Bütünbunlarınhəqiqətənədərəcədəuyğunolubolmadı
ğınıdeməkçətinolsada,ƏlibəyZülqədərovunhəyatyoldaşıMahrux
xanımınFransadayaşadığıvəoradadəfnedildiyidəqiqdir.Bubarədə
MüsəllimHəsənovun“Qəribməzarlar”kitabındadayazılıb.

Mahruxxanım1949cuildəvəfatedibvəBobinyiqəbiristanlığın
dadəfnolunub.Onunqəbrininüstündəbubarədəmüvafiqqeyd
var:“MahruxxanımZülqədər:18841949”.Mahruxxanımdanbaşqa,
onunbacısıXavərxanımdaParisdəyaşayıb.Qızlıqsoyadları İbra
himbəyovolanbubacılarəslənCənubiAzərbaycandanimişlər.Dağ
lılarRespublikasınınParis SülhKonfransındakı rəhbərlərindənolan
ƏbdülməcidÇermoyevləailəqurmuşXavərxanım1953cüildəLo
zannada vəfat etsə də, öz vəsiyyətinə əsasən, Bobinyi qəbiristan
lığında dəfn edilib. Başdaşı üzərinə bu qeyd həkk olunub: “Xavər
xanımİbrahimbəyovaÇermoyeva:18861953”.1 

ƏlibəyvəMahruxxanımZülqədərlərinizdivacından“Zorka”ki
mitanınanSürəyyaadlıqızlarıdünyayagəlib.SürəyyaƏbdülməcid
Çermoyevin yaxınqohumlarındanolan Səid Tukayevlə ailəqurub,
onlarsonradanayrılıblar.Sürəyya(ZorkaTukayeva),eləcədəƏlibə
yinikinciarvadıYuliyaZülqədər(qızlıqsoyadıBrandt)vəonunbacı
sı,generalHüseynxanNaxçıvanskininnəvəsiNikitaNaxçıvanskinin
arvadıNadejdaBrandtdaParisyaxınlığındakırusqəbiristanlığında
dəfnolunublar.Zülqədərovlardanbiri–Sücaətxanımisəuzunillər
CeyhunbəyHacıbəylininParisdəkievindəyaşayıb,ötənəsrin60cı
illərindəövladlarıiləbirlikdəABŞaköçüb...

Allahyarbəyinoğlu–NuşubəykimitanınanƏnuşirəvanbəydə
ParisyaxınlığındakıBobinyiməzarlığındauyuyur.Qəbrininüstündəki
çətinoxunanyazıbelədir:“ƏnuşirəvanbəyZülqədər”.Doğumtarixi

1 HəsənovM.“Qəribməzarlar”,Bakı,2016.
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oxunmasada,vəfatetdiyitarixaydıngörü
nür–1952.Ənuşirəvanbəyailəqurmayıb.
OnunFransadakıfəaliyyətibarədəməlumat
daazdır.Lakinodadəqiqdirki,Ənuşirəvan
bəy Fransada yaşadığı illərdə Əlimərdan
bəy Topçubaşov ilə mehriban münasibət
lərsaxlayıb.BumünasibətiƏlimərdanbəyin
Parisdəkiarxivindəsaxlanılanbirməktubda
təsdiqedir.Arxivsənədlərindəngörünürki,
1929cuiliyulun18dəƏnuşirəvanbəyƏli
mərdanbəyəməktubyazıb:

“Çox hör mət li Əli mər dan əmi! Mən dən 
ası lı ol ma yan sə bəb lər uc ba tın dan qəf ə tən 
Pa ris dən mü vəq qə ti xid mət ye ri mə get dim. 
Bu sə bəb dən get məz dən əv vəl Si zə gəl mək və sa ğol laş maq im ka nım 
ol ma dı. Ona gö rə də Siz dən və Pə ri xa la dan üzr is tə yi rəm. Si zə də rin 
hör mət və eh ti ra mı mı qə bul edin. Qo hu mu nuz Ənu şi rə van”. 

Parisdəmüvəqqəti xidmət yeri deyərkənonunharanı nəzərdə
tutduğuməlumdeyil...

ArxivdəƏlimərdanbəyincavabməktubudaqorunur:
“Hör mət li Ənu şi rə van. Bi zim bö yük lə rə ənə nə vi hör mət və eh ti ram 

his si nin sən də qal dı ğı nı sü but edən mək tu bu nu al maq mə nə çox xoş 
ol du. Bu çox qiy mət li key fiy yət dir və Azər bay ca nın bü tün gənc nəs li bu 
ruh da bö yü mə li dir. Çün ki be lə tər bi yə ata lar və oğul lar ara sın da da ha 
yax şı mü na si bət lə rin for ma laş ma sı üçün möh kəm ba za ya ra dır.

Mən çox şa dam ki, bu mə nə vi key fiy yət lə ri sən də – xa ti rə si mə nim 
üçün unu dul maz olan dos tum Al lah yar bə yin lə ya qət li oğ lun da ta pı ram. 
Mə ni rəh mət lik Al lah yar bəy lə dost luq, qar şı lıq lı sə da qət tel lə ri və xal
qı mı zın ümu mi xey ri nə gör dü yü müz bir sı ra müş tə rək iş lər bağ la yır dı. 
Rəh mət lik mə nim ata mı yax şı ta nı yır və mə nə “əmi oğ lu” de yir di, rəh mət
lik Hə mid bəy (Al lah yar bə yin qar da şı) isə mə ni “bi zim baş çı” və “bö yük 
qar daş” ad lan dı rır dı. Sə nin, qo hu mu mun mə nə be lə məh rəm mü na si
bə tin dən məm nun luq du yu ram və ar zu edi rəm ki, oğ lum Ələk bər lə sə
nin qar daş lıq sə viy yə sin də olan dost lu ğun bu hör mət və eh ti ra mı da ha 
da möh kəm lən dir sin. Mək tu ba gö rə yol da şı mın adın dan və öz adım dan 

Əli mər dan bəy Top çu ba şov
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çox sağ ol de yi rəm. Hər dən özün ba rə də yaz san, çox ra zı qa la ram. Sə nə 
ürək dən can sağ lı ğı, hər cür ra hat lıq və iş lə rin də uğur lar ar zu la yı ram.

Sə ni se vən əmin.
24 iyul 1929”. 1

ƏnuşirəvanbəyintaleyiiləbağlıFransanınmüvafiqpolisidarə
sindənverilmişsorğununcavabıdamaraqlıdır:“Polisbölməsininar
xivindəvətənindəndidərgindüşmüşəcnəbilərhaqqında“Xaricilərə
nəzarətvəonlarınaxtarışı”yarımbaşlığıiləErvəLuarda1936cıildə
bölgəməmurlarıtərəfindənaçılanaraşdırmanınnəticələriqorunub
saxlanılır. Zülqədərovun adına VerenDruedə dükanda işlədiyini
təsdiqedənbirkartvar.Həmçinino,birmüddətatsahibkarıcənab
VerdyeDüfurunyanındatəlimçimehtərişləmişdir.

...1935ciilqışınəvvəlindəcənabZülqədərovyerlihakimiyyətor
qanınaxəbərvermədənVerenDruenitərketmişdir.1932ciildə(4
MP558)tərtibolunmuşbölgəqaçqınlarısiyahısındaonunadıqeyd
olunmamışvə1936cıiləqədərheçbirsənəddəonunhaqqındamə
lumatyoxdur...”

Parisdəki rus qaçqınları ofisinin verdiyi arayışda isə təsdiq edilir ki,
“ƏnuşirəvanZülqədərovrusqaçqınıdır.1897ciilaprelin11dəYelizavet
polquberniyasındadoğulmuşdur.AtasıAllahyarZülqədərovolmuşdur”.

Göründüyü kimi, bizə məlum olan arxiv sənədlərinə əsasən,
onunnə işləməşğulolduğunusöyləməkçətindir.Amma tanınmış
tədqiqatçıvərejissorAydınDadaşov“QarabəyQarabəyov”adlımo
noqrafiyasındaƏnuşirəvanbəyin İkinciDünyamüharibəsi illərində
AzərbaycanlegionerlərininParisfilialınarəhbərliketdiyiniyazıb.2 

Biz isəqeydlərimizinbuyerindəQarabəyQarabəyovadının izi
iləyenidənBəşirbəyAşurbəyovunömüryolunadönürük.Budəfə
gözlərimizönündəonunictimaisiyasihadisələrburulğanındakıob
razıboylanır.

1 HəsənovM.“Qəribməzarlar”,Bakı,2016.
2 DadaşovA.QarabəyQarabəyov.Bakı,“Letterpress”,2012.



 Ənu şi rə van bəy Zül qə dərin Əli mər dan bə yə yazdığı məktub. 18 iyul 1929-cu il



 Əli mər dan bə y Topçubaşovun Ənu şi rə van bəyə cavab məktubu. 24 iyul 1929-cu il
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İT Tİ HAD ÇI BƏ ŞİR BƏY

“İdeyairadəiləbirləşəndəgücəçevrilir...
ideyaəbədi,iradəisəsonludur”.

Əbu Tur xan

BəşirbəyAşurbəyovunömüryolununənmaraqlısəhifələ
rindənbirinidəonunictimaisiyasifəaliyyətitəşkiledir.Mil
lətsevdalısıBəşirbəyhaqqındakitabüzərində işləyərkən

30dançoxtarixitədqiqatamüraciətetdim,hadisələrintəhlilinəət
rafı yerayırmağaçalışdım,dövrünhəmdəsiyasimənzərəsiniəks
etdirənfaktlardangenişistifadəetməyilazımbildim.

XXəsrinilkonillikləri,məlumolduğukimi,Azərbaycantarixinin
ənqızğınçağlarındandır.Xalqıntaleyi,gələcəyiiləbağlıbirçoxmə
sələlər bu onilliklərdə müəyyənləşirdi. Cəmiyyətin önündə gedən
insanlarbuprosesdəfəaliştirakedir,millətinistiqbalınahansısaşə
kildəfaydaverməyəçalışırdılar.Azərbaycanxalqınındəyərliövladla
rından,yenicəformalaşmaqdaolanmilliburjuaziyanınparlaqtəm
silçilərindənbirikimi,BəşirbəyAşurbəyovdatəbiiki,buprosesdən
kənardaqalabilməzdi.

Odövrdədünyada,onunayrıayrıqütblərindəyaşayanxalqlar,cə
miyyətlərözünüaxtarışmərhələsindəidilər.Hərkəsbirideolojicərəya
nı,siyasixəttigələcəkinkişafüçündahaməqbulbilirdi.Azərbaycanın
ictimaisiyasimühitidəbucəhətdənxeylizənginidi.XIXəsrinortala
rındanetibarəngenişvüsətalanmaarifçilikhərəkatı,təhsilliinsanların
sayınınartması,mətbuatın,mədəniyyətinmüxtəlifsahələrinininkişafı,
beynəlxalqaləmdəkiinkişafproseslərindənirəligələnmütərəqqitə
sirlər, ənmühümü isəBakınındünyanınəsasenerjimərkəzlərindən
birinəçevrilməsiburadaçoxfəaldüşüncəmühitiyaratmışdı.



Bəşir bəy Məhəmmədhəsən bəy oğlu Aşurbəyov
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Ziyalılar,irisənayeçilər,milliburjuaziyatəmsilçiləricəmiyyətinicti
maisiyasihəyatındayaxındaniştiraketməyiözlərinəmənəviborcbi
lirdilər.BakıdavəAzərbaycanınmüxtəlifmərkəzişəhərlərindəayrıayrı
ideolojibaxışlarıntərəfdarıkimiçıxışedənqruplarformalaşmışdı.

BəşirbəyAşurbəyovisə19171920ciillərdəAzərbaycandafəa
liyyətgöstərmişQafqazİttihadFirqəsininyaradıcılarındanidi.

NeftBakısınınbirçoxnüfuzlusənayeçilərikimi,odamöminin
sanlardansayılırdı.Dinidəyərlərinucatutulduğubirailədədoğulub
böyümüşdü.İslaminancınamünasibətininformalaşmasındaSabun
çukəndininruhanimühitininböyükroluolmuşdu.Bəşirbəyinyaxşı
təhsilalması,dərinmütaliəsivəBakınınziyalıelitasınıtəşkiledənin
sanlarlasıxünsiyyətionun İslamıözmahiyyətindəanlamasınakö
mək göstərirdi. O, qaragüruhçuluqdan, xurafatdan uzaq dururdu.
ƏndüzgünetiqadımüqəddəsQuraniKərimdədəbuyurulduğuki
mi,insanlaratəmənnasızköməkgöstərməkdə,elmə,maarifədəstək
verməkdə,elüçünfaydalıolmaqdagörürdü.Eləİslamabucürdüz
günmünasibətindənirəligələrəkBəşirbəyAşurbəyovdüşünürdüki,
İslamidəyərlərindürüstanlaşılmasıvəonuntəlqinlərinədoğruəməl
edilməsicəmiyyətiinkişafaaparabilər.İdeolojibaxışkimiodövrdə
çoxpopulyarolanittihadiislam,islammodernizmi,islamreformizmi
nəzəriyyələribirçoxməsləkdaşlarıkimiBəşirbəyüçündəçoxdoğ
mavəinandırıcıgörünürdü.

EləbubaxışladaB.AşurbəyovXXəsrinəvvəllərindəAzərbaycan
dakıaparıcısiyasicərəyanlardanolanittihadçılığınəsasnümayəndə
lərindən,ideyaliderlərindən,eynizamandabuideyanınözünədaha
çoxtərəfdartoplaması,cəmiyyətdənüfuzqazanmasıüçünçoxzə
rurisayılanmaliyyətəminatçılarındanbirikimitanınmışdı.Bufirqə
ninformalaşdığıdövrBəşirbəyAşurbəyovunHəştərxandakısürgün
həyatından sonraBakıya yenicəqayıtdığı vaxtlar idi.Azərbaycanın
və ümumən,müsəlman dünyasının gələcəyi ilə bağlı bir çoxmə
sələlərdəonunittihadçılıqideyasınıbölüşəndigərziyalılarlafikirləri
üstüstədüşürdü.Eləbuideyanınözüdəeynimövqeyibölüşənbir
çoxmillətxadimlərininhəmfikirliyiişığındaortayaçıxmışdı.Ölkənin
müxtəlif yerlərində, xüsusilə Bakıda ittihadçılıq çoxsaylı insanların
güclüdəstəkverdiyipopulyarideyasiyasicərəyanaçevrilmişdi.
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Əvvəlcəbeləbirsualacavabtapmağaçalışaqki,ittihadçılıqnə
dir?BuideyaətrafındabirarayagəlmişziyalılarAzərbaycanın,xal
qımızıntaleyiiləbağlıhansıbaxışlarıbölüşürdülər?“İttihadçı”ların,o
cümlədənbusıradatəmsilolunanBəşirbəyAşurbəyovunməramı,
məqsədinəidi?

XIXəsrinəvvəllərindənetibarənmüstəmləkəzülmünəqarşımü
barizədünyadakıəksərmüsəlmanxalqlarınınqarşısındaduranəsas
məsələyəçevrilmişdi.Ammabumübarizətəkcəsiyasixarakterdaşı
mırdı.Məqsədmüstəmləkəistilalarıilədahadadərinləşənümumis
lamtənəzzülününqarşısınıalmaq,onuntərəqqisinitəminetməkidi.

Tədqiqatçılaryazırlarki,yarandığıilkvaxtlardanetibarənŞərqin
siyasi təfəkkürünün təkamülündə əsas amil rolunu oynayan İslam
xalqınzehnindəhakimmövqetuturdu.ƏlibəyHüseynzadədeyirdi
ki,İslammeydanagəldiyigündənözününtambirliyiqayğısınaqal
mışdır:“Bütünatributlarıiləİslamıqəbuletmək–birliyiqəbuletmək
deməkdir”.

BəşirbəyAşurbəyovundadaxilolduğuqabaqcılzümrə isə İs
lamındüşdüyüağırvəziyyətionunbütünsahələrdəməruzqaldığı
parçalanmavəpərakəndəliyiiləizahedirdi.Onlarİslamümmətiara
sındabirliyinəldəolunmasınacanatırdılar.Bununlayanaşı,müsəl
manlarındeməkolarki,eynisiyasi,iqtisadi,mədəniinkişafsəviyyəsi,
ənəsasıisəonlarınəksərhissəsininQərbistilasıiləüzləşməsidəbir
likmeyillərinigücləndirirdi.Bütünbunlarbirliküçünilkinşərtrolunu
oynayırdı.

Bəşirbəyinqızğıntərəfdarlarındanolduğubirlikideyasıöznöv
bəsindəİslamıntəməlindən–tövhiddən,Allahınbirliyinə inamdan
doğurdu. Deməli, bir tərəfdən, ilkin vəhdət, digər tərəfdən, vahid
aqibətbütünmüsəlmandünyasıüçünümumiçıxışyolununaxtarıl
masına,nəticədəbualəmibirləşdirəndininəzəriyyəyə,yəniİslama
müraciətəsəbəbolurdu.

İslamın cəlbedici xarakterik cəhətlərindən biri də onun həmin
dövrdəözbayrağıaltınaaldığımüxtəlifmillətlərəinkişafbəxşetməsi
idi.

EynizamandaQərbinözmədəniyyətini,adətənənələrinibütün
yaxşıvəpiscəhətləriiləolduğukimiŞərqəaşılamaqsiyasətinəqarşı
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əngüclümüqavimətvasitəsiməhzİslamidi.İslamodövrdəQərbin
mənfitəsirlərinəqarşımühümroloynayırdıvəbu,təbiiki,dövrün
BəşirbəyAşurbəyovkimiqabaqcılsimalarınınnəzərindənyayınabil
məzdi.

Nəhayət,müsəlmanziyalılarınıİslamabağlayantellərdənbiridə
“məzhəbimizdəümumbəşərimənəvidəyərlərinhərhansıdindəkin
dəndahayüksəksəviyyədəolması,onunictimaiədalətidealınada
haartıquyğunluğuidi”.1 

Beləliklə, İslamın bütün yuxarıda göstərilən cəlbedici cəhətləri
müsəlmanümmətini,buümmətinBəşirbəyAşurbəyovkimimütə
rəqqidüşüncəli təmsilçilərini istiqlalmübarizəsininnəzəridayağını
vətərəqqiyolunukənardadeyil,məhzbudinisiyasi,iqtisadi,hüquqi
təliminəsasındaaxtarmağasövqedirdi.

Lakinİslamsosialsiyasistrukturumüsəlmantarixininilkindövr
lərində inkişafı stimullaşdıran amil kimi qiymətləndirilirsə, son 23
əsr ərzində Şərq aləminin tənəzzülü dəbudinisiyasi doktrina ilə
əlaqələndirilirdi.

AvropailəXVIIIəsrQərbistilasışəraitindəbaşlamışbirbaşaüz
ləşməvəmüqayisəŞərqin,doğrudanda,acınacaqlıvəziyyətdəol
masınısübutedirdi.Avropahəmiqtisadi,həmsiyasi,həmdəmədəni
inkişafsəviyyəsinəgörəmüsəlmanŞərqiniqatqatüstələmişdi.Bəşir
bəyAşurbəyovkimiinsanlar,təbiiki,bureallığıgörürdülər.Əgərİs
lambirtərəfdən,adıçəkilənüstünlükləriiləəvəzolunmaz,digərtə
rəfdən,tənəzzülünsəbəbiidisə,buuyğunsuzluqonunnədəntörən
diyibarədədüşünməyəvadaredirdi.

Müsəlmanideoloqlarözyaşadıqlarımühitingeriliyiniİslambirli
yininolmamasında,mütləqiyyətüsuliidarəsində,məzhəbayrılığının
düşmənçiliksəviyyəsinəqaldırılmasında,xurafatvəmövhumatınha
kimliyindəgörürdülər.Müsəlmanhəyatızəminindəmeydanagəlmiş
çatışmazlıqlarİslamınmütərəqqixarakteriiləəslauyuşmurdu.İslam
təhrifərəməruzqalmış,mənfəətpərəstdinxadimləriQuranvəşəriət
müddəalarınıqeyridüzgünislahedibözmənafelərinəuyğunlaşdır
mışdılar.1917ciildəBəşirbəyAşurbəyovundamaliyyədəstəyigös

1 KamaloğluR.Türkdünyasınınböyükideoloqu//“Azərbaycan”qəzeti,23mart
1991.
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tərdiyi“Müsəlmanlıq”qəzetiyazırdıki,müsəlmanlığınehkaminəzə
riyyəsi,mənavəruhubüsbütündəyişdirilib,zülmvəqaracəbriyyə
hökmfərmaolmuşdur,diniislamiyyətinnəgünahıvardır?

İttihadçılıqideologiyasınınəsasmüəllifərindənolanCəmaləddin
Əfqaniisəisraredirdiki,“Aləmiİslamıntənəzzülününsəbəbinəİs
lamdini,nəQuran,nədəşəriətdir”.Günahkarİslamıeybəcərhala
salanlarüləmalar,şəriətiyaramazedənlər–qazılarvəmüsəlman
dövlətlərinin müstəbid başçılarıdır. İslam maarif, mədəniyyət, de
mokratiya,azadlıqvəbərabərlikkimikeyfiyyətlərləəlaqədardır. İs
lamdövrünruhunazidddeyildir.

İslamıdünyanınəndinamiknəzəriyyəsihesabedənmütərəqqi
qüvvələrsəxurafatlabaşaldadanmollaların“İctihadınqapılarıbağ
lıdır”tezisiiləheçcürrazılaşabilməzdilər.Onlarİslamınyenidövrə
uyğunprinsiplərininaçıqlanmasıiləbirtərəfdənmüasirləşdirilməsi
ni,digərtərəfdən,mövhumatvəxurafatdantəmizləməkləonunilkin
mənəviruhunundirçəldilməsinitərəqqininyoluelanedirdilər.Bucür
İslamideologiyasırolunuisəBəşirbəyAşurbəyovvəsilahdaşlarının
mövqeyinəgörə,məhzittihadçılıqoynayacaqdı.
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RU Sİ YA MÜ SƏL MAN LA RI 
FİR QƏ Sİ

“İnsanmüəyyənzamanvəməkandadünyayagəlir.
Buonunqismətidir.İnsanyaöztaleyi,qismətiilə
barışmalıvəmühitəuyğunlaşmalı,yadamühiti

dəyişdirməkkimiçətinbiryolaqədəmqoymalıdır...
buyolisəancaqdaxildəngələnişıqlaaydınlaşabilər”.

 Sə la həd din Xə li lov

İttihadhərşeydənəvvəl İslamaəsaslananbirkonsepsiya idi.
BəşirbəyAşurbəyovvədigərhəmfikirləriİslamıyalnızdinki
mideyil, siyasi, iqtisadi,hüquqi,mənəvi və s.normaolaraq

qiymətləndirirdilər,onumüsəlmanhəyatınınfundamenti,buhəyatın
strukturuhesabedirdilər.İttihadçılarınfikrincə,İslamçoxtəhrifəmə
ruzqalmışdı,indiisəmövhumatvəxurafatdantəmizlənməli,yeniic
tihadvasitəsiləəslİslamıntəlqinetdiyiqanunlar,qaydalar,həyattərzi
açıqlanmalıvəbərpaolunmalıdır.BəşirbəyAşurbəyovunbirvaxtlar
maliyyələşdirdiyi“İttihad”qəzetindəqeydedilirdiki,“elmibizdənəxz
edənavropalılarbizəmüstəbidlikedirlər”.Bunagörədəbizimçağ
daşAvropaelminəyiyələnməkləözümüzüinkişafetdirməyimizzə
ruridir.1 

Beləliklə,ötənəsrinəvvəllərindəAzərbaycanda ittihadçılıq ide
yasıoqədərgenişyayılmışdıki,1917ciilfevralinqilabındansonra
Azərbaycandaittihadməsləklisiyasitəşkilatınyaranacağınakimsə

1 GöyüşovA.Milli hərəkatımızharadanbaşladı: ideyafəlsəfi əsasları // https://
islam.az/az/mezhaleler/islamtarikhi/item/238millihaeraekatmzharadanbashlad
ideyafaelsaefiaesaslar
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ninşübhəsiqalmamışdı.Çünki islamçılıq,milliyyətçilikvəsosializm
cərəyanlarıiləyanaşı,Rusiyatürklərininazadlıqmübarizəsidövründə
onlararasındaaparıcımövqeyəmaliküçictimaisiyasiaxındanbiri
məhzbuidivəittihadbayrağıaltındatəbliğedilirdi.Lakinmilliyyət
çilik “Müsavat”kimimütəşəkkil siyasiqüvvə ilə, sosialdemokratlar
başda“Hümmət”olmaqlaçeşidlitəşkilatlarlatəmsilolunduqlarıhal
da,islamçılıqmeyilləriniəsastutanheçbirsiyasiqüvvəortadayox
idi.“Müsavat”ınideologiyasındatürkçülüyünönmövqeyəkeçməsini
genişictimaiyyətyenicəsezməyəbaşlayırdı.Digərtərəfdən,inqilab
dansonrakıilkvaxtlardatürkçülərləislamçılararasındakıziddiyyətlər
hələoqədərdəkəskinləşməmişdi.Yalnız1917ciilinmayındakeçi
rilənRusiyaMüsəlmanlarıQurultayıiləbuprosesgüclənmişdi.Bakı
MüsəlmanİctimaiTəşkilatlarıKomitəsininfəaliyyətiilədahadadə
rinləşmişdi.

Müsəlmansiyasihəyatınınmərkəzinəçevrilənbukomitəcəmiy
yətinqabaqcıl,fəal,lakinmüxtəlifməsləkliüzvlərindənibarətidi.Ko
mitədətəmsilolunanqüvvələrarasındafikir ixtilafarınınkəskinləş
məsi1917ciilinyayıüçünölkəninmilliazadlıqhərəkatındaliderlik
uğrundamübarizəaparanüçsiyasiaxının–sosialist,millidemokrat
vəpanislamistcərəyanlarınartıqqətişəkildəbirbirindənayrılması
ilənəticələnmişdi.

İnqilabdandərhalsonraAzərbaycanınmüxtəlifyerlərindəbuvə
yadigərdərəcədəittihadideyalarınıdaşıyanleqaltəşkilatlaryaran
mağabaşladı.OnlardanİrəvandakıvəŞuşadakı“İttihad”cəmiyyətlə
ri,Gəncədəki“İttihadiİslam”və“FirqeyeMəhəmmədiyyə”partiyası
xüsusilə böyük nüfuzamalik idilər. Lakin bu lokal əhəmiyyətli qu
rumları ümumi amal ətrafında birləşdirənmərkəz ölkənin ictimai
siyasimədəni həyatınındayağı olanBakıda təşəkkül tapacaqdı və
onuntəşkilinəbilavasitəkomitədəbaşverənhadisələrtəkanvermiş
di.Beləki,buradaaparıcımövqeyəmalik“Müsavatçı”larıntürkçülük
ideyalarınındaha aydın şəkildənəzərə çarpması komitənin ittihad
məsləkliüzvlərinisıxbirləşməyəsövqetmişdi.Buprosesdəfəalrol
oynayannüfuzluinsanlardanbiridəməhzBəşirbəyAşurbəyovidi.

Nəhayət,partiyanınMərkəziKomitəüzvlərindənbirinin–Hey
bətqulu Məhəmmədbəyovun xatırlatdığı kimi, 1917ci ilin yayında
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BakıdabirneçəşəxsRusiyamüsəlmanları
nınsosial,siyasi,mədəni,vətəndaşhüquq
larınınbərpasıuğrundamübarizədəonların
səylərinibirləşdirmək,müsəlmandemokra
tiyasınınmövcudsiyasifirqələrarasındapar
çalanmasınınqarşısınıalmaqvəölkəningə
ləcək üsuliidarəsini demokratik respublika
şəklindəgörənbütüntəşkilatvəcəmiyyət
lərləbirgə inqilabınəldəetdiyinailiyyətləri
qorumaqməqsədiləRusiyadaMüsəlmanlıq
FirqəsininTəşkilatKomitəsiniyaratdılar.

RusiyadaMüsəlmanlıqPartiyasınıntəş
kilində əsas təşəbbüskar ədəbi əsərlərin
dəhəmino fanatizmə,dinidözülməzliyə,
xürafata,mövhumata qarşımübarizəsi ilə
şöhrət qazanmış ədib və görkəmli peda
qoqSultanMəcidQənizadəolmuşdu.Za
təntərəqqipərvərbirşəxskimiSultanMə
cidQənizadə bu firqənin yaradıcılarından
biri olarkən heç də orta əsr qaydalarının
bərpası uğrunda deyil, istiqlaliyyət vuru
şundamüsəlman həmrəyliyinin əldə edil
məsinaminəçarpışırdı.1 

Partiyanıntəşkilindəxüsusiəməksərfet
mişşəxslərdənbiridəcavanolmasınabax
mayaraq, Azərbaycan ictimaiyyətinin yaxşı
tanıdığıMirYaqubMehdiyev idi.Petroqrad
PolitexnikİnstitutunubitirmişbugəncRusi
yadaMüsəlmanlıqFirqəsinəqədərdəölkəninictimaisiyasihəyatın
dayaxındaniştirakedirdi.M.Y.MehdiyevinKəndlilərİttifaqınınvəBakı
MüsəlmanİctimaiTəşkilatlarŞurasınınsədrmüavinivəzifələrindəfəa
liyyətionaqabiliyyətlitəşkilatçıkimişöhrətgətirmişdi.2 

1 GöyüşovA.Azərbaycandaittihadçılıq.Bakı,“İrşad”Mərkəzi,1997,səh.4547,61.
ru.wikipedia.org/wiki/ГанизадеСултанМеджидМуртузаАлиоглы.

2 Əliyev Ə. Fədakar istiqlalçı Miryaqub Mehdiyev və onun fransızca əsərləri
haqqındaqeydlər//“525ciqəzet”,2fevral2018ciil.

Sultan Məcid Qənizadə

Mir Yaqub Mehdiyev
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Bunlardanəlavə,firqənintəşkilatkomitəsindəonaqədərhamı
nın Bakının əsas zəngin sahibkarlarından biri, görkəmli xeyriyyəçi,
“İrşad”qəzetininnaşirikimitəqdimolunanBəşirbəyAşurbəyov,iq
tisadelmlərinamizədiMahmudQuliyev,həkimKərimağaSultanov,
tacirHacıHüseynTağıyev,vəkilQasımCəfərov,məşhurxeyriyyəçivə
sahibkarHacıZeynalabdinTağıyevinnəvəsiAğaZeynalTağıyev,din
xadimlərindənAxundMollaƏləkbərAbbasquluzadə,AxundMolla
Hənifəvəbəzimənbələrəgörə,HacıMirMövsümMirƏbdülqasım
zadə, tatar əhalisindənCəmaləddin Yukayev də vardı.Göründüyü
kimi,təşəbbüsqrupuheçdəyalnızruhanilərdənibarətdeyildi.

Firqəninözəyinitəşkiledənqurumlardan
biridəGəncədətəşəkkültapmış“İttihad”cə
miyyətiidi.CəmiyyətinRəyasətHeyətininba
şındaŞeyxülislamMollaMəhəmmədPişna
mazzadədururdu.BugörkəmliAzərbaycan
üləması hələ əsrin əvvəllərində maarifçilik
fəaliyyətiiləgenişşöhrəttapmışdı.Mütərəq
qifikirləri,ocümlədənüsulicədidintətbiqi,
təhsil sistemində dünyəvi biliklərə üstün
lükverilməsi,qızların təhsiləcəlbolunması,
dərslərinanadilindəkeçirilməsikimitələbləri
iləmühafizəkardeyil,tərəqqipərvərbirşəxs
olanŞeyxonlarcatəhsilocağıyaratmışdı.İc
timaifəaliyyətinə,maarifçilikişlərinəgörəçar
üsuliidarəsinin qəzəbinə tuş gəlmiş Molla

Məhəmməd ikidəfə sürgünedilmişdi.Həttaonun6 ilmüddətində
müsəlmanictimaihəyatındaiştirakıqadağanolunmuşdu.1 

1917ciilinyayındatarixişəraitinlabüdşərtikimiyaranmışRusiya
daMüsəlmanlıqFirqəsiçoxkeçmədənsiyasihəyatınfəalüzvünəçev
rildi.Həminilinoktyabrayındapartiyanınilkrəsmiorqanıolan“Mü
səlmanlıq”qəzetiöznəşrinəbaşladı.Qəzetinnəşrinimaliyyələşdirən
əsasşəxslərdənbiri,qeydetdiyimizkimi,BəşirbəyAşurbəyovidi.

1 Nəbi C. Axund Molla Məhəmməd Pişnamazzadə Azərbaycan mübarizəsində
// http://ganca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=343:eyxuelis
lamaxundmhmmdpinamazzad&catid=4:axsiyyatlar&Itemid=3

Şeyxülislam Məhəmmədəli 
Pişnamazzadə
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“Yaşasın İttihadiİslam, var olsun Hürriyyətiənam” epiqrafı ilə
nəşrolunan“Müsəlmanlıq”qəzetininilkməqaləsi“Firqəibarətola
caqoadamlardanki,İslamiyyətinəsasınıhərşeydənəzizvəmötə
bərtutsunvəonaəməletsinvəşəriətimizinehkamınınhürriyyətlə
gözəlimtizac(uyğunlaşma)etdiyinəqailolubbuahəngiixlaletmə
sinvəhərikisicanlavəmallamüdafiəolunsun”sözləriiləbaşlayırdı.

FirqəninS.M.Qənizadə,H.B.Mahmudbəyovkimiüzvlərinin,Bəşir
bəyAşurbəyovkimimesenattəmsilçilərininAzərbaycandadünyəvi
təhsilintətbiqindəkiəvəzolunmazxidmətlərinibilirik.Lakinfirqəsı
ralarındamədrəsələrinyaradılması,dini tədrisinvacibliyi,yalnızbu
cürmədrəsələrdəyetişən ruhanilərhesabınaAvropanıməğlubet
məyinmümkünlüyükimiutopikfikirlərirəlisürənşəxslərdəvardı.

FirqəbudövrdəfederaldemokratikRusiyanıntərkibindəQafqaz
müsəlmanlarıüçünayrıcaərazimuxtariyyətitələbedirdi.

İttihadiİslamPartiyasıhələkeçənəsrinsonlarından,yənitanın
mağabaşladığıvaxtdanbizimaraqlandırandövrəkimiuzuntəkamül
prosesikeçmişvəkifayətqədəryetkinləşmişdi.RusiyadaMüsəlman
lıqFirqəsininideologiyasıisəhələittihadiislamıtamyetkinliyiiləəks
etdirmirdi.MərkəziKomitəninüzvüH.Məmmədbəyovxatirələrində
bunubeləizahedirdiki,firqəninilkproqramıtaktikiməqsədlərna
minəpartiyadanuzaqlaşdırılmasıhələməsləhətbilinməyənbirneçə
şəxsin–Bakıüləmalarınınmüəyyənqədərmühafizəkarhissəsininiş
tirakıilətərtibolunmuşdu.Məhzhəminsəbəbüzündənproqramda
utopikmüddəalardaözünəyertapabilmişdi.Lakinbuhal,həqiqə
tən,müvəqqətixarakterdaşıyırdı.

RusiyadaMüsəlmanlıqPartiyasınıntəşəbbüskomitəsifirqəproq
ramını tərtib etməklə yanaşı, təşkilatlanma işi ilə dəməşğul olur
du.BuməqsədləAzərbaycanındigərquberniyavəqəzalarındaya
radılmış ittihadməsləkliqurumlarladanışıqlaraparılırdı.Ənçeşidli
mətbuatorqanlarınınsəhifələrindəfirqəbəyannamələriçapolunur,
onunməqsədvəməramlarıizahedilirdi.
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TƏ ZƏ PİR MƏS Cİ DİN DƏ 
MÜ BA HİSƏ

“Böyükideyaaxınlarıselkimidir;qarşısınaçıxan
bütünufaq,zəif,yenicücərənpöhrələriyuyubaparır”.

Əbu Tur xan

Firqəməramı ilətanışlıqxarakteridaşıyanbeləyığıncaqlar
danbiri1917ciilin20oktyabrındaTəzəpirməscidində200
nəfəriniştirakıiləkeçirilmişdi.YığıncaqdaS.M.Qənizadəvə

BəşirbəyAşurbəyovçıxışetmiş,partiyanınməqsədvəamallarıba
rədəiştirakçılaragenişməlumatvermişdilər.Lakinbuiclasdahaçox
başqabirhadisəilətoplantıyasədrlikedənAxundŞeyxƏbdülQə
ni ilə“Müsavat”ın lideriM.Ə.Rəsulzadəarasındaolanmübahisə ilə
məşhurlaşmışdı.1 

Eləhəminmübahisəninnəticəsiidiki,cəmibirneçəgünsonra
başlanmışMüsavatPartiyasınınqurultayıruhaniçevrələrdəŞeyxƏb
dülQəniBadkubeyi,elarasındaisəqısacaŞeyxQəniadıiləməşhur
olanbuşəxsinfəaliyyətinipisləyənxüsusiqərarqəbuletmişdi.Ümu
miyyətlə,ruhanilərqarşısındasiyasimübarizəyəqoşulmamaqtövsi
yəsiniirəlisürmüşdü.Tədqiqatçılarınyazdığınagörə,bilavasitəfirqə
üzvüolmasada,ŞeyxQəniMüsəlmanlıqPartiyasınarəğbətbəsləyən
dinxadimlərindən idi.Şəhərdəkeçirilənbələdiyyəseçkilərizamanı
dafirqəyəxeyliköməyidəymişdi.

O,özdövrününçoxsavadlı vənüfuzludinxadimlərindən idi.
Nəcəfdətəhsilalmışdı.Ali ruhani rütbəsinə,ayətullahmənsəbinə

1 YaqubluN.M.Ə.Rəsulzadəensiklopediyası.Bakı,2013,səh.124.
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sahibidi.Dinxadimləriarasındaçoxböyüknüfuzgöstəricisisayılan
ictihaddərəcəsi vəəməliyyə risaləsi vardı.BəşirbəyAşurbəyovla
dayaxındostidilər.Çoxdacəsur,sözünüdeyənadamkimiadçı
xarmışdı.

Bolşeviklər hakimiyyətə gələndə Şeyx
ƏbdülQəni Badkubeyini təhdid edirmişlər
ki,minbərəqalxıbLenininPeyğəmbərdən(s)
daha ağıllı və üstünolduğunudesin, yoxsa
onu öldürəcəklərini söyləmişdilər. Şeyx isə
söhbətlərindədeyirmiş: “Okideyirlər Lenin
ağıllıadamdır,düzdeyirlər.Çünkiağıllıolma
saydı, bu boyda dövlət qura bilməzdi. An
caqnəqədərağıllıolsada,Peyğəmbərin(s)
ayaqqabısınınbağıqədərağıllıolabilməz”.

O,bucürmövqeyinəgörədəfələrləbol
şeviklərin təqiblərinə məruz qalmışdı. So
nuncudəfə isəonu1930cu ildəBəşirbəy
Aşurbəyovlaeyni ildəhəbsedərək İçərişə
hər Cüməməscidinin önündə, xalqın gözü qarşısında vəhşicəsinə
güllələmişdilər.1Başqabirversiyadaisəonuneləhəbsxanadaöldüyü
yazılır.

Partiyanın bürosu İsmailiyyə binasında yerləşirdi. Burada eyni
zamandatəşəbbüsqrupuüzvlərinin,yəniM.Mehdiyevin,Bəşirbəy
Aşurbəyovun,QasımCəfərovun,CəmaləddinYukayevin,AğaZey
nalTağıyevin,AxundMollaƏləkbərAbbasquluzadənin,AxundMolla
Hənifəninyaşadığıevlərdəhərgünfirqəninməramnaməsixüsusun
damaraqlananlaraməlumatverilir,yeniüzvlərqəbulolunurdu.Firqə
rəhbərləri teztezBəşirbəyAşurbəyovunBakınınmərkəzindəkivə
Sabunçudakı imarətindədətoplaşır, iclaslarkeçirirvə müzakirələr
aparırdılar.

Oktyabrdanetibarəntədricənyerlərdəkiittihadməramıdaşıyan
cəmiyyətvətəşkilatlarlabirləşməprosesibaşlanır.Lakinbuprosesilk
baxışdagöründüyüqədərdərahatgetmirdi.HəttaBakınınözündə

1 RəhimovN.Azərbaycandinalimləri.Bakı,“Nurlar”,2014,https://az.m.wikipedia.
org/wiki/%C5%9Eeyx_Q%C9%99ni_Axund_Badkubeyi

Axund Şeyx Əbdül-Qəni
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dəRusiyadaMüsəlmanlıqFirqəsinəqoşulmayanxeylisaydaittihad
məsləkliziyalıvardı.Bununsəbəbi isəpartiyanınsiyasiüzününbir
çoxlarıüçünhələdəqaranlıqqalmasıiləbağlıidi.Çünkifirqənintər
kibiyekcinsdeyildi.Onagörədəgözləməmövqeyitutanvəbufirqə
iləbirləşməyənhəminittihadməsləkliziyalılarçoxkeçmədənbaşda
CeyhunbəyHacıbəyliolmaqlamüstəqil“İttihad”qəzetininnəşrinə
başlayırlar.
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QA RA BƏY  
QA RA BƏ YO VUN 

“İT Tİ HAD”A GƏ Lİ Şİ

“Hərbirdövrünmüvafiqdüşüncəliinsanlara
ehtiyacıolur.Tarixüçünyaşamaqisəböyükşücaət

tələbedir”.
P.Ka pit sa

1918ciilinyanvarındaBakıdafəaliyyətgöstərənRu
siyadaMüsəlmanlıq Partiyası ilə Gəncədəki “İt
tihadiİslam” cəmiyyətinin qovuşması ittihad

məsləkliqurumlarınbirləşməsiprosesinibaşaçatdırır.Firqə“İttihadi
İslam–RusiyadaMüsəlmanlıq”adlandırılır.

Buradamübahisəlibirməqamıdaaydınlaşdırmaqyerinədüşər
di.Sovettarixşünaslığı“İttihad”ınlideri,görkəmliictimaixadim,təbib
QarabəyQarabəyovueynizamandafirqənintəşkilatçısıkimiqələmə
verir.Buisəhəqiqətəuyğundeyil.Doğrudur,onupartiyanınyaradıl
masıişinəcəlbetməkdənötrütəşəbbüsgöstərilmişdi.LakinQarabə
yovdaRusiyadaMüsəlmanlıqFirqəsinintərkibindəqeyridemokra
tikünsürlərinmövcudluğunubəhanəedərək,əvvəlcəbuxahişirədd
etmişdi.O,yalnız1918ciilinsentyabrındaQafqazİslamOrdusuBa
kınıaldıqdansonrahəminfirqəyədaxilolmuşdu.Çoxkeçmədəndə
firqəninəsasideyarəhbərlərindənbirinəçevrilmişdi.

Bupartiyanınyaradıcılarıisəilkintəşkilatkomitəsindətəmsilolu
nanBəşirbəyAşurbəyovvədigərhəmfikirləri idi.Olabilərki,Qa
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rabəy Qarabəyovun sonradan bu firqəyə
gəlməsindəonunpartiyanınəsas yaradıcı
larından və ideya rəhbərlərindən biri olan
Bəşir bəyAşurbəyovlaqohumluqəlaqələri
dəmühümroloynamışdı.

Qeyd etdiyimiz kimi,QarabəyQarabə
yov Bəşir bəy Aşurbəyovun həyat yoldaşı
Nəzakətxanımındoğmabibisioğluidi.Qa
rabəyQarabəyov başqa bir xətlə də Bəşir
bəy Aşurbəyova qohum düşürdü. Belə ki,
o, 1901ci ildə Bəşir bəyin yaxın qohumla
rındanolanməşhurxeyriyyəçiNabatxanım
AşurbəyovanınnəvəsiMəsuməxanımlaailə
həyatıqurmuşdu.OnlarınTamara,Reyhanat

vəArfaadlıüçqızövladıdünyayagəlmişdi.BəşirbəyAşurbəyovla
təxminənhəmyaşıdolanQarabəyonunşəxsiyyətinəböyükhörmət
bəsləyirdi.Etirafedəkki,tarixiənənələrdənirəligələrəkbucüramillər,
qohumluqəlaqələrisiyasitariximizdəmüxtəlifhadisəvəproseslərə
həmişəözünəməxsusşəkildətəsirgöstərib.BubaxımdanQarabəy
Qarabəyovun 1918ci ildə sözügedən firqəyə daxil olaraqquruma
rəhbərlikmissiyasınıüzərinəgötürməsindəBəşirbəyAşurbəyovun
təsiri,onunlaapardığıdanışıqlar,təbiiki,istisnasayılmamalıdır.

QarabəyQarabəyov 1873cü ildəGəncə quberniyasının Yuxarı
Ayıblı(indikiŞəmkirrayonununŞiştəpəkəndi)kəndindəanadanol
muşdu.ŞəmkirAlmanRusLiseyini,dahasonraTifisKlassikGimnazi
yasınıbitirmişdi.1892ciildəMoskvaUniversitetininTibbfakültəsinə
daxilolmuş,1896cı ildəsiyasi fəaliyyətinəgörəbir ilhəbsçəkmiş,
sonratəhsiliniYuryev(Tartu)UniversitetininTibbfakültəsindədavam
etdirmişdi.1899cuildəuniversitetibitirdikdənsonraikiilMoskvada
işləmiş,1901ciildəBakıyaqayıtmış,şəhərdəilkdəfəolaraqzöhrəvi
xəstəliklərinmüalicəsiüzrəkabinetaçmışdı.Qarabəy ictimaisiyasi
fəaliyyətə 1905ci ildə baş vermiş inqilabdan sonra başlamışdı. O,
Rusiyamüsəlmanlarınınilkqurultayındaiştiraketmiş,“İttifaqülmüs
limin” təşkilatının üzvlərindənƏ.Ağayevin yaratdığı “Difai”nin rəh
bərlərindənolmuşdu.BəzimənbələrdəQarabəyinhətta“Hümmət”

Qarabəy Qarabəyov
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təşkilatınınyaradılmasındadafəallıqgöstərdiyibildirilir.O,publisist
kimi“Həyat”,“Kaspi”vəİsabəyAşurbəyovunnaşiriolduğu,habelə
BəşirbəyAşurbəyovunbirvaxtlarmaliyyələşdirdiyi“İrşad”qəzetiilə
fəaləməkdaşlıqetmişdir.

1906cı ildə Qarabəy İrana gedərək inqilabi fəaliyyətini orada
davametdirir. 1908ci ildə isə İstanbulagəlib “Səadət”adlı təşkilat
yaradır.Həminilhakimiyyətdəolan“Gənctürklər”QarabəyQarabə
yovavəzifətəklifetsələrdə,bundanimtinaedir.1911ciildəBakıya
gəlib həkimlik və publisistik fəaliyyətini davam etdirməyə başlayır.
19111912ciillərdə“Haqqyolu”adlıjurnalburaxır.Müsəlmanictimai
həyatının liderlərindənbirikimi1908ci ildəo,Ə.AğayevvəƏ.Hü
seynzadə ilə birlikdə şeyxülislamı seçmək hüququnun müsəlman
əhalisinəverilməsitələbiiləQafqazcanişinliyinəgöndərilənməşhur
nümayəndəheyətinintərkibinədaxilolur,İstanbuldanTifisəgələrək
canişinləgörüşdəiştirakedir.1 

ZənginbiliklərəmalikolanbuadamAzərbaycanda ilk ikicildlik
türkruslüğətininəşretdirmişdi.Sonra“Dikayadiviziya”nınəsashə
kimiolurvəbirçoxhərbiəməliyyatlardaiştirakedir.O,görkəmliklas
siklərimizdənMəhəmmədHadi ilə çox yaxın dost idi. Kasıblıqdan
küçələrdəsərgərdanhəyatsürən,şeirlərinisatıbdolanmaqməcbu
riyyətindəqalanşairinaclıqdan,baxımsızlıqdantələfolmamasıüçün
onundamollakimi“Dikayadiviziya”nıntərkibindəxidmətetməsinə
imkanyaradır.

FevralinqilabındansonraBakıyaqayıdanQarabəyov“Kaspi”və
“Yeni həyat” qəzetlərinin baş redaktoru olur. Ermənilərin azərbay
canlılaraqarşıtörətdiklərimartsoyqırımındansonraBakınıtərkedə
rəkbirmüddətDağıstandayaşayır.1918ciilinsentyabrındayenidən
BakıyaqayıdaraqAzərbaycanXalqCümhuriyyətiparlamentinəkeçi
rilənəlavəseçkilərdəparlamentüzvüolur.1919cuilinaprelindəisə
İttihadPartiyasınınsədriseçilirvəparlamentdə“İttihad”çılarfraksi
yasınarəhbərlikedir.

Qarabəyovhələfirqərəhbərliyinəgətirilənəqədərdə“İttihad”da
əsaslıdəyişikliklərbaşvermişdi.Partiyanınyarandığıgündənonunda

1 DadaşovA.QarabəyQarabəyov.Bakı,“Letterpress”,nəşriyyatı,2012,səh.6869
ru.wikipedia.org/wiki/İttihadPartiyası
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xilindəmühafizəkarlarlaradikallararasındagedənmübarizəsonuncu
larınqələbəsiiləbaşaçatmışdı.Bununnəticəsindəvəeynizamanda
mövcudictimaisiyasicərəyanlarınşaxələnməsiprosesiningüclənmə
si ilə,xüsusəndə“Müsavat”ın Iqurultayındansonra ittihadməsləkli
bir sıraşəxslərin “Müsavat”danuzaqlaşaraqkütləvi şəkildəRusiyada
MüsəlmanlıqFirqəsisıralarınagəlməsibaşvermişdi.Tarixçiləryazırlar
ki,firqədaxilindəbaşverənideolojiqütbləşməbirneçəmühafizəkar
düşüncəlişəxsinMüvəqqətiMərkəziKomitədənuzaqlaşmasıilənəti
cələnmişdi.Budafirqənintəşkilatiqabiliyyətininmüəyyənqədərzəif
ləməsinəsəbəbolmuşdu.Digərtərəfdən,partiyanınəsastəşəbbüsçü
lərindənbiriolanBəşirbəyAşurbəyovunşəxsisəbəblərləbağlı1918ci
ilinfevralındaİranamüvəqqətimühacirətetməyəməcburolmasıda
partiyanıngücünümüəyyənqədəritirməsinəgətiribçıxarmışdı.

Ermənilərintörətdiklərimartsoyqırımıpartiyanıntəşkilatlanması
işinəxüsusiləböyükziyanvurmuşdu.Bakıdaçıxandigərtürkqəzet
ləri kimi, “İttihad”ınnəşridəmart soyqırımındansonradayandırıl
mışdı.Tədqiqatçılaryazırlarki,İttihadiİslamRusiyadaMüsəlmanlıq
Firqəsinin S.M.Qənizadə,M.Y.Mehdiyev vəH.Q.Məhəmmədbəyov
dan ibarətseymfraksiyasınınTifisdə fəaliyyətionunmövcudluğu
nunyeganənişanəsinəçevrilir.

Lakin28may1918ciildəAzərbaycanınözistiqlalınıelanetmə
sindənsonrahadisələrintəbiiinkişafınınnəticəsikimipartiyanınhə
yatındahərtərəficanlanmabaşverir.TezlikləBəşirbəyAşurbəyov
daİrandanqayıdırvəyenidəntəşkilatlanmaişlərinədəstəkolmağa
başlayır.“İttihad”qəzetininnəşrinibərpaedir.

DoktorQarabəyovunfirqəyəgəlişidəburadaböyükcanlanma
yaradır. Onun bilavasitə rəhbərliyi ilə partiya proqramına bir sıra
radikalmüddəalarəlavəedilir.Birmüddətdurğunluqkeçirən“İtti
had”ıntəşkilatifəaliyyətixeyligüclənir.BəşirbəyAşurbəyov,Qara
bəyQarabəyovvədigərhəmfikirləriöztükənməzenerjiləriiləİttihad
FirqəsiniAzərbaycanXalqCümhuriyyətidövründəçoxqısamüddət
də“Müsavat”dansonraəngüclüsiyasitəşkilata,müasirdillədesək,
anamüxalifətpartiyasınaçevirəbilirlər.

İttihad Partiyasının tarixinin mühüm bir mərhələsi Azərbaycan
XalqCümhuriyyətidövrünəaiddir.“İttihad”ınparlamentdəkifəaliy
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yətinədoktorQarabəyov firqəadındanelanetdiyibəyannamə ilə
başlamışdı.Partiyanınamalvəməramlarınıaçıqlayanvə formalaş
mışproqramşəklindəolanbubəyannaməkifayətqədərdemokratik
prinsiplərüzərindəqurulmuşdu.Bəzimüddəalarıisədövrünəgörə
yetərincəcəsarətliliyivə radikallığı ilə fərqlənirdi.Onagörədəsə
nədlətanışlıq“İttihad”aortaəsrqaydalarınaəsaslananmürtəcetəş
kilatdamğasıvuranlarınbütüntəbliğataparatınınyalnızböhtanavə
təxribataəsaslandığınıortayaqoyur.

Bəşir bəyAşurbəyovun yaradıcılarındanolduğubu firqəAzər
baycanınmüstəqilliyininqızğın tərəfdarı kimi çıxış edirdi.Rusiyaya
münasibətəgəldikdəisə,qeydedilməlidirki,BəşirbəyAşurbəyovvə
partiyadaşlarıbuməsələdəmümkünqədərehtiyatlımövqetutmağa
çalışırdılar.

Proqramdabizimüçün ənmaraqlı cəhət Bəşir bəyAşurbəyov
vəpartiyadaşlarınınburadaAzərbaycanziyalılarınaverdikləriaparıcı
roldur.

1919cuilinaprelayının10dapartiyanınIqurultayıçağırıldı.Bakı
BələdiyyəDairəsininbinasında (indikiBakı Şəhər İcraHakimiyyəti
nin binası) keçirilən buməclisdə hər 20 nəfərdən bir nümayəndə
seçilməkləfirqəninBakı,Qazax,Ağdam,Ağdaş,Göyçay,Qubaböl
gələrindəyerləşənbütünşöbələrindəngəlmiş300“İttihad”çıiştirak
edirdi.Gündəlikdəaşağıdakıməsələlərqoyulmuşdu:1)MərkəziKo
mitəninüzvlərininseçilməsi;2)Proqramməsələsi;3)Cariməsələlər.

İkigündavamedəniclasahüquqşünasŞirinbəySəfərəliyevsədr
likedirdi.KatibliyəisəƏbdülQafurbəyseçilmişdi.MəclisQarabəy
Qarabəyovunpartiyanınfəaliyyətibarədəhesabatıiləbaşlandı.

“İttihad”qəzetiyazırdıki,natiqlərinmüasirnitqlərihazırın (işti
rakçıların)üzərindəböyüktəsirləryapmış,məmləkətvəmillətimiz
dəruhisiyasiyyənintəclisinəvəbusurətləövladivətənintərəqqivə
təkamülünəbirpekiyolaçmışdır. İclasın ikincigünüproqrammü
zakirələrinə həsr edilmişdir. Qarabəyov bu barədə nitqini “müsəl
mandünyasında islamsızmədəniyyət,maarif,vətəndaşlıqsahəsin
də inkişafınmümkünolmadığıkimi, İslamınsiyasikodeksikimidə
bizəverdiyihazırtəşkilatformulunukənaraatabilmərik”sözləriilə
başlayaraq, əslində, məramnamədə firqə ideallarının toxunulmaz



182

İRADƏ ƏLİYEVA

qalacağınaişarəvurmuşdur.Bununlabelə,proqramdabirsıraciddi
dəyişikliklərdəedilmişdi.Əsasmübahisələr isətorpaqməsələsinin
müzakirəsizamanıbaşvermişdi.

SondaqurultayınqərarıiləpartiyanınadıdəyişdirilmişvəQafqaz
İttihadFirqəsiadlandırılmışdır.MəclisMərkəziKomitəyəseçkilərke
çirmiş,buorqan22nəfərdənibarətolmaqlabirilmüddətinəseçil
mişdir.Komitəyəaşağıdakışəxslərdaxilolmuşlar:

QarabəyQarabəyov, SultanMəcidQənizadə,HeybətquluMə
həmmədbəyov,MirYaqubMehdiyev,QazıƏhmədbəy (Xanbaba)
Məhəmmədbəyov,AğaZeynal Tağıyev,HəmidullaƏfəndiƏfəndi
zadə,BəhrambəyVəzirov,HacağaBabayev,ƏsədbəyƏmirbəyov,
AğabəySəfərəliyev,BəşirbəyAşurbəyov,ƏlibəyZizikski,Qarabəy
Əlverdilər,ƏşrəfTağıyev,AğalarbəySəfikürdlü,MahmudQuliyev,Şi
rinbəySəfərəliyev,ZeynalbəyVəzirov,ƏbdülQafurƏfəndi,Həmid
bəyCavanşir,CamalƏfəndiNakaşidze.

AxırdaMəclisiMüəssisanaseçkilərməsələsivəpartiyanınhöku
mətəqarşı tutacağı siyasimövqemüzakirəedilmiş, yeni şöbələrin
açılmasıiləəlaqədarfikirmübadiləsiaparılmışdır.Bundansonrasədr
gündəlikdəolanbütünməsələlərinmüzakirəedildiyinibildirmişvə
axundunduasıiləməclisqapanmışdı.1 

Aprelin14dəyenitəşkilolunmuşMərkəziKomitəninplenaric
lası keçirilmiş,burada firqənin 11nəfərdən ibarət İcraiyyə komitəsi
yaradılmışdır.

Birinciqurultaydansonrapartiyayetərincəsiyasinüfuztoplayaraq
Azərbaycanınikinciböyüksiyasipartiyasına,ictimaisiyasihəyatınəsas
ifaçısıvəqurucularındanbirinəçevrilmişdi.Quba,Göyçay,Gəncə,Zən
gəzur,Qarabağ,Zaqatala,Şəki,Qax,Kürdəmirbölgələrindəquruculuq
işləridahasürətləaparılırdı.Cavanşir,Ağdam,Şuşa,Cəbrayılqəzaların
dafirqəninşöbələrininsayınınçoxalmasıvəeynizamandaQarabağda
böyüknüfuzamalikŞuşaXeyriyyəCəmiyyətinin“İttihad”adaxilolmaq
haqqındaqərarı1919cuilsentyabrın2dəbuşəhərdəmərkəzləşdiril
mişQarabağQuberniyaKomitəsininyaradılmasınagətiribçıxarır.

İslamamilininənənəvişəkildəböyükdayağamalikolduğuBakı
kəndlərindədəfirqənintəşkilatlarınınsayıgetgedəartırdı.1919cu

1 “İttihad”qəzeti,24aprel1919.
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ilin iyulsentyabr aylarındabeləqurumlar Balaxanı, Suraxanı, Bibi
heybət,Ramana,Sabunçukəndlərində,BenkendorfMədənDairə
lərindəyaradılmışdı.Əmircan,Bülbüləvəbir sırabaşqakəndlərdə
isəşöbələrhələ1917ci ildənfəaliyyətgöstərirdi.BakıvəBakıətrafı
bölgələrdəİttihadPartiyasınıngenişdəstəkqazanmasındaəhaliara
sındayüksəknüfuzamalikolanBəşirbəyAşurbəyovkimifunksio
nerlərinrolu,şübhəsizki,böyükidi.Partiyanınyerlərdəkişöbələrinin
sayı600üötmüşdü.Ölkəniniriyaşayışməntəqələrindəisəqəzavə
quberniyamiqyasındafirqəyərəhbərliyimərkəzləşdirən30irikomi
təyaradılmışdı.

Partiyanınintensivtəşkilatifəaliyyətiiləyanaşı,keçirdiyisiyasiak
siyalar,mitinqlərvəxeyriyyəgecələridəbuqurumhaqdamüsbət
ictimaifikrinformalaşmasınıstimullaşdırır,beləliklə,möhkəmlənmə
sinə, şaxələnməsinə imkan yaradırdı.Məsələn,Mərkəzi Komitənin
18may1919cuiltarixliiclasındaAzərbaycanıdaşnakbolşevikterro
rundanxilasedənNurupaşanınmüttəfiqlərtərəfindənBatumdavə
Ə.AğayevinParisəgedərkənİstanbuldahəbsləriiləəlaqədarxüsusi
etiraz tədbirlərinin keçirilməsiplanı tərtibolunmuşdu. İyunayında
isəİttihadFirqəsitərəfindənGəncədəNurupaşanınhəbsdənazad
edilməsitələbiiləiribiretirazmitinqikeçirilmişdi.Tezlikləmitinqlər
dalğasıQazax,Nuxa,Şuşa,Ağdamadayayılmışdı.
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“Bİ R Pİ YA LƏ ÇAY”

“Cəmiyyətozamançiçəklənirki,onunzənginləri
maarifpərvərvəxeyriyyəçiolurlar”.

Əbu Tur xan

Bəşir bəy Aşurbəyov kimi “İttihad”çı liderlərin təşəbbüsü,
təşkilatçılığıvəmaliyyədəstəyiiləhazırlanankütləvitədbir
lərsırasında“Birpiyaləçay”adlıxeyriyyəməclislərixüsusi

maraqkəsbedirdi.BuməclisləriBakıziyalılarıböyüksevincləqarşı
layardılar.Məşhurincəsənətxadimlərininiştirakıilətəşkilolunanbu
cürziyafətlərdəqabaqcılictimaiyyətnümayəndələriyığışar,xeyriyyə
məqsədiləianələrtoplanar,fikirmübadiləsiaparılar,tamaşalargös
tərilərvəsərgilərnümayişetdirilərdi.

“Birpiyaləçay”məclislərihaqqındaümumitəsəvvüryaratmaq
danötrüonlardanikisi–1919cuilinaprelindəvə1920ciilinyanva
rındakeçirilənməclislərbarədəməlumatverməkistərdik.

1919cu il aprelin 24də Bakı İctimaiMəclisinin yay salonunda
(indiki Filarmoniya)verilmişziyafətdə rusoperaartistləridə iştirak
edirdilər.“İttihad”qəzetiyazırdıki,həttagecəyədəvətolunmayan
lartərəfindəndəiriməbləğlərdəianələrintəqdimicəmiyyətinbütün
təbəqələriarasındapartiyayaböyükrəğbətbəslənildiyinigöstərirdi.
QəzetziyafətinuğurlayolaverilməsiüçünPəri xanımTopçubaşo
va,L.Muxtarova,S.Səlimxanova,Q.Mahmudbəyovaxanımlarına,Ba
kı zənginlərindənBəşir bəyAşurbəyova, İsabəyAşurbəyova,Ağa
Axundova,AğalarbəyMahmudbəyova firqənin təşəkkürünübildi
rirdi.

1920ciilyanvarın10dakeçirilənikinci“Birpiyaləçay”xeyriyyə
ziyafəti də xüsusi təntənə ilə təşkil olunmuşdu.Məclisbarədə ve
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rilmişelandabildirilirdiki,gecə3hissədən1)Azərbaycan;2)Türk
(türkqadın və kişi artistlərinin iştirakı ilə); 3)Avropahissələrindən
ibarətolacaq.MəşhurrəssamƏzimƏzimzadətərəfindəntərtibedi
ləndekorasiyavəşəraitfirqəideyalarınırəmzləşdirəcəkdir.Məhzbu
gecəüçünQarabağdanaşıqlardəvətolunacaqdır.Yenədəhəmin
yerdə,yəniBakıİctimaiMəclisininyaysalonundakeçənbugecəba
rədə hətta daim “İttihad”amüxalif münasibət bəsləyən “Azərbay
can” qəzeti də xüsusi məlumat verərək yazırdı: “İttihad Firqəsinin
yayklubundagüşadetdiyi“Birpiyaləçay”abirçoxcamaatvəhöku
mətadamlarıtəşrifetmişlərdi.Türkiyədənpaytaxtımızagəlmiştürk
müəllimvəmüəllimələridəbuməclisdəiştiraketmişlər.Bəzixanım
əfəndilərpianoçalaraqhazırıntəqdirvəalqışlarınaməzhurolmuş
lar.Azərbaycanmillitəamlarından,millirəqslərindəngöstərilmişvə
ziyafətmüvəfəqiyyətləkeçmişdir.MəclisinortasındaBakıdabulunan
İranrəsminümayəndəheyətidəxitəşrifgətirmişdi.Gürcüstansəfiri
dəxibulunuyordu.Məclisdəİranheyətiezamiyyəsinəböyükalqışlar
edilmişvəhörmətləqarşılanmışdır...

Kiçikbirsəhvbulunmuşisədə,ümumən,dünəngecəki“Birpiyalə
çay”məclisiİttihadFirqəsinəolduqcahasilatburaxmışvəbütüntama
şamüvəfəqiyyətləqurtarıbgecəgecvaxtaqədərdavametmişdir”.1

Adıçəkilən kiçik bir səhv isə “Azərbaycan”ın yazdığı kimi “teatr
tamaşasızamanıaktyorlarınİranhaqqındabirqədərbəyənilməyən
sözlərişlətməsi”imişki,bunundanəticəsində,guya,İranınnüma
yəndəheyətiməclisitərketmişdi.Qəzetiradtutaraqyazırki,“öylə
məclisləri tərtibedənzəvvatnəzakətisiyasiyyəyə riayətetməlidir”.
Hərhaldaxırdairadladaolsa,“İttihad”aheçdəmüsbətmünasibət
bəsləməyən“Azərbaycan”qəzetininziyafətinyüksəksəviyyədəkeç
diyinixüsusiqeydetməsi,sözsüzki,firqəninartannüfuzunuəyani
şəkildəsübutedirdi.

“İttihad”ınkeçirdiyikütləvitədbirləriçərisindəonunayrıayrışö
bələritərəfindəntəşkiledilənxeyriyyəməqsədliteatrtamaşalarınıda
misalçəkməkolar.Məsələn,belətamaşalardanbirifirqəninBalaxanı
şöbəsitərəfindən1919cuilindekabrındakeçirilmişvəxeylisəmərə
vermişdi.Yığılanvəsaitisəqaçqınlarapaylanmışdır.

1 “Azərbaycan”qəzeti,12yanvar1920.
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MƏT BU AT TA RİXİ Mİ ZİN 
“İT TİHAD”I

“Hərdövrdeyəbildiyinideyir,edəbildiyiniedir”.
Jil De lez

Nəhayət,firqəhəyatındaxüsusiyertutan,onuntanınma
sındaəvəzsizəhəmiyyətiolmuşrusvəAzərbaycandillə
rindəçıxanİttihadqəzetlərihaqqında...

H.Q.Məhəmmədbəyovxatirələrindəyazırki,buqəzetlər“höku
mətinsiyasətindəkisəhvcəhətlərivəfəaliyyətindəyolverdiyiqanun
suzluqlarıifşaetməkbacarığıiləfirqəyəgenişkütləarasındaböyük
rəğbətqazandırabilmişdilər”.

“İttihad”qəzeti1917ciilindekabrayının4dənetibarənçıxmağa
başlamışdı.SovettarixşünaslığındaRusiyadaMüsəlmanlıqFirqəsinin
orqanıkimiqələməverilənbuqəzet,əslində2ay,yəni1917ci ilin
dekabrayının4dən1918ciilinyanvarınsonu,fevralınəvvəlinədək
CeyhunbəyHacıbəylininredaktəsiiləmüstəqilşəkildəfəaliyyətgös
tərir.1918ciilinfevralındanetibarənrəsmiqəzetkimi“Azərbaycan”ın
çapınabaşlanır.Ceyhunbəyqəzetəredaktorvəzifəsinədəvətedilir.
O,həmdə“İttihad”ınnaşiriolduğundanonungetməsiiləbuqəzetin
bağlanma təhlükəsi yaranır.Beləbir şəraitdəRusiyadaMüsəlman
lıqFirqəsivə“İttihad”qəzetininəməkdaşlarıarasındakıdanışıqların
nəticəsinəəsasənqəzetfirqəninrəsmiorqanınaçevrilir.Beləliklə,“İt
tihad” qəzeti 59cu nömrəsindən etibarən Rusiyada Müsəlmanlıq
Fırqəsininrəsmiorqanıkimiçıxır.Partiyanınorqanıkimifəaliyyətdə
olduğudövrlərdəBəşirbəyAşurbəyovbuqəzetinnəşrinədə fəal
şəkildəmaliyyəköməyigöstərirdi.O,bundanəvvəl–1917ciilin22
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oktyabrındanRusiyadaMüsəlmanlıqPartiyasının“Müsəlmanlıq”qə
zetinindənəşrinimaliyyələşdirmişdi.

“İttihad”qəzeti“Gücittihaddadır!”şüarıilənəşrolunurdu.Daş
naklarınazərbaycanlılaraqarşıtörətdiklərimartsoyqırımınəticəsin
dənəşrimüvəqqətiolaraqdayandırılanbuqəzet1919cuilinfevra
lındanpartiyaorqanıkimiyenidənçapolunmağabaşlamışdı.

“İttihad”ın1918civə1919cuilinaprelinəqədərkinömrələrire
daksiyaheyətinin(heyətitəhririyyə)rəhbərliyiiləçıxırdı.1919cuilin
aprelindəisəqəzetə“AcaralıCamal”təxəllüsüiləQafqazİttihadFir
qəsiMərkəziKomitəsininüzvüCamaləfəndiNakaşidzebaşmühərrir
təyinolunur.LakinCamaləfəndiNakaşidzenin fikir ixtilafarıüzün
dənpartiyanıtərketməsionunqəzetinmühərrirliyindəndəgetməsi
ilənəticələnir.1 

1920ciilinyanvarındanqəzetəQarabəyQarabəyovrəhbərliket
məyəbaşlayır.İlkvaxtlargündəlikçıxan“İttihad”qəzeti19191920ci
illərdəaydayalnızbirikidəfəçapolunurdu.“İttihad”ınəsasmüəl
lifəriCeyhunbəyHacıbəyli,QarabəyQarabəyli,AxundMollaƏlək
bərAbbasquluzadə,CeyhunbəyTağızadə,Ə.H.Cabbarlı,Məhəm
mədHadi,MirzəBalaMəmmədzadə,HacıMirMövsünQasımzadə,
BəhlulBehcət,MəhəmmədağaŞahtaxtlı vəbaşqaları idi. “İttihad”
qəzetigenişproqramlafəaliyyətgöstərirdi.Səhifələrindəfirqəninsi
yasimövqeyinə,Qafqaz,Rusiyavəİrandabaşverənsiyasiproseslərə
aidməqalələr,sosialproblemlərədairyazılar,ictimaiqüsurlarıtənqid
edən felyetonlar,azadlığı tərənnümedənşeirlər,Bakıvəqəzaların
həyatınadairməlumatlardərcolunurdu.2 

Rusdilindəçıxan“İttihad”qəzetiisə1919cuilinfevralındannəşr
olunurdu.Həminiliniyulayınakimiredaksiyaheyətitərəfindənçapa
hazırlanırdı.İyulayındanetibarənqəzetinredaktoruvəzifəsiMKnın
sədrmüaviniQazıƏhmədbəyMəhəmmədbəyovahəvaləedilmiş
di.İttihadPartiyasının1920ciilinyanvarındakeçirilənqurultayında
hərikiqəzetinnəşrinintəkmilləşdirilməsinədairxüsusibirqərarqə
bulolunmuşdu.DoktorQarabəyovhəminqərarışərhedərəkyazırdı:
“İttihad”qəzetəsinicamaatımızınhərqismdərdlərinə,şikayətlərinə

1 AzərbaycanXalqCümhuriyyətiEnsiklopediyası.II.Bakı:"Lider",2005,səh.68.
2 Yenəorada.
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açıqqapıhalınasalmaqdanötrüfirqəmizbirçoxsəyləretmişdir.Qə
zetədəməmləkətimizinümumiehtiyaclarındanyazmaqüçünxüsusi
yazıçılarçağırılmışvəyeniİdarəHeyətidüzəldilmişdir.Gözəlvəay
dınhaliləçapedilməküçünyenihərfərsifarişedilmişdir.Binənali
yə“İttihad”qəzetəsiyaxıngünlərdəolduqcaasandililəyazılmaqla
Azərbaycanın,xüsusənaləmiİslamın,ümumən,siyasi,ictimai,tarixi,
iqtisadihəyatındanbəhsetməküzrəhəftədəüçdəfəolaraqçıxmağa
başlayacaqdır...Qəzetəbütünvətənövladınavəaləmiİslamınqə
ləmsahiblərinəaçıqdır.Məsləkimizəmüvafiqyazılarməmnuniyyətlə
qəbuledilibqəzetəmizdəyazılacaqdır”.

BəşirbəyAşurbəyovkimifəalliderləriniştirakıilə“İttihad”ınideo
lojisahədədətəkmilləşdirilməsiişiaravermədəndavametdirilirdi.

“İttihad”qəzetiyazırdı:“Müsəlmanaləmindəazadlığaçağırışsi
yasihüquqitəlimkimiİslamdanilhamalırvəbuçağırışeynizaman
dadaimmənəvibaşlanğıc,elm,adət,ənənərolunuoynayanİslam
iləmüşayiətolunur.EləŞərqxalqlarınınzəngintarixvəmədəniyyə
tiniyaratmış İslamınbütüngücüvəməftunetməbacarığıdaonun
universallığındadır”.

Türkruhu,İslaminancı,Avropainkişafmodeli:Budövrdəİttihad
Partiyasınınideologiyasındadiqqəticəlbedənəsascəhətlərdənbiri
dəfirqəideoloqlarınıniqtisadiproblemlərəxüsusidiqqətidir.Onlar
AvropanıörnəkseçərəkQərbininkişafmodelinəüstünlükverirdilər.

Beləliklə,IqurultaydansonrakıdövrİttihadPartiyasıüçünkifayət
qədərsəmərəlikeçmişdi.Firqəninsıralarıxeyligenişlənmişvəhəm
təşkilati,həmdəideolojicəhətdənmöhkəmlənmişdi.Partiyanınöl
kəninictimaihəyatındafəaliştirakı,düşünülmüşyetkintaktikasıəha
liarasındaonunnüfuzununyüksəlməsinitəminetmişdi.IIqurultay
ərəfəsindəİttihadPartiyasıməşhurluğununənyüksəkzirvəsinəçat
mışdı.

Qurultaydaxüsusidiqqətlənəzərdənkeçirilənməsələlərdənbiri
dəermənihökumətininZəngəzuragözdikməsinəticəsindəbölgədə
hadisələrinkəskinləşməsiolmuşdu.Buməsələnümayəndələrtərə
findəndahagenişmüzakirəedilmişdir.Zəngəzurməsələsininhəllini
vədaşnaklartərəfindənmüsəlmancəmiyyətinəedilənzülmlərintə
xirsizönününalınmasıüçünqətiçarəvətədbirlərgörülməsinihöku
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mətdəntələbetmişlər.HəmindövrdəZaqafqaziyaSeymibölgənin
alihakimiyyətorqanısayılsada,Bakıonunnüfuzdairəsindənkənar
daqalmışdı.Faktikiolaraqburadahakimiyyətşəhərsovetininəlin
dəcəmlənmişdi.Bakıəhalisiarasındaciddibirnüfuzamalikolma
salarbelə,əllərindəkihakimiyyətiheçbirvəchlə itirmək istəməyən
bolşeviklərimkanlarındaolanyeganəvəəniyrəncvariantdan,yəni
ermənimüsəlmanqarşıdurmasındanözmənafelərinaminəistifadə
edərək azərbaycanlılaraqarşımart soyqırımını törətdilər. Buhadi
sələrərəfəsindəBəşirbəyAşurbəyovvəonun“İttihad”dakıdigərsi
lahdaşlarıbolşeviklərinqəsdinibaşadüşmüşdülər.Qırğınınqarşısını
almaqdanötrümüxtəliftədbirlərgörülmüşdü.

Lakinbütünmüsəlmanfirqələrininbirgəsəylərinəbaxmayaraq,
qırğınınqarşısınıalmaqmümkünolmamışdı.

...1920ciilin28aprelindəzirehliqatarlaölkəmizədaxilolan“qır
mızıordu”yenicəqazandığımızistiqlalımızıəlimizdənaldı.Azərbay
canXalqCümhuriyyəti süqutauğradı.Cümhuriyyətqurucularıda,
yenicə formalaşaraq cəmiyyətəböyük faydalar verənmilli burjua
ziyanınBəşirbəyAşurbəyovkimivətənsevər təmsilçiləridəbolşe
viklərinqanlı caynaqlarınakeçdilərvəağlasığmaz təqiblərəməruz
qaldılar.
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ÖLÜ MÜN  
BİR AD DIM LI ĞIN DA

“Günəşqürubaendikcəkölgəböyüyür”.
Əbu Tur xan

İ nsanbufanidünyadadaimyolgedir.Gedirki,onuncazibə
sindənkənaraçıxabilsin.Ammabu,onayalnızömrünsonun
damüyəssərolur.Ömrüngecəsiisədemə,özüiləözçırağını
gətirir.

XXəsrinəvvəllərindəyenicətəşəkkültapmaqdaolanAzərbay
canmilliburjuaziyasınınbirçoxtəmsilçilərikimiBəşirbəyAşurbə
yovdasovethakimiyyətiqurulandansonraçoxçətintaleiləüzləşdi.
Bolşeviklərimkanlı insanlarınbütünmalına,mülkünə,vardövləti
nəəlqoydular,quldurkimiqarətetdilər,acımadan,azğıncasına...
Çoxununürəyidayandıoturduğuyerdə,nəfəsi kəsildiduyduqla
rından,şərböhtan,saxtadəlilsübutlarlaminlərlə insanahökmlər
oxundu...

Bəşir bəyin əksər qohumları Azərbaycanın sovetləşdirilməsi
ninelə ilk illərində təqiblərdənyaxaqurtarmaqüçünTürkiyəyə,
İrana köçüb bu ölkələrdəməskunlaşdılar. Ona da vaxtında ailə
üzvlərini götürüb ölkəni tərk etməkməsləhət olunurdu. Amma
Bəşir bəy bütün vardövlətini yeni hökumətə bağışladığından,
bolşeviklərinbirqurucacanıonaçoxgörməyəcəklərinidüşünür
dü.“Nəyimvartəhvilvermişəm,qalanbirqurucanımdır,istəyirlər,
gəlibonudaalsınlar”,deyirdi.Həştərxandakeçənbirneçə illik
sürgünhəyatındansonraanlayırdıki,dahauzunmüddətBakısız
yaşayabilməz.
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Bəşir bəyAşurbəyovun yeni hakimiyyətinNərimanNərimanov
kimimilliruhlutəmsilçiləriiləçoxyaxınmünasibətlərivardı.Vaxtın
daonaçoxmaddiköməkgöstərmişdi,birdostkimiarxadurmuşdu.
Nərimanovkiminsəonatoxunmasınaimkanverməyəcəyinibildirirdi.
OndaBakıdaqalmaqüçünəminliyiyaradanhəmdəbuidi.

Nəriman Nərimanovun Moskvada vəfatına qədər, həqiqətən,
kimsəBəşirbəyədəyibdolaşmır.O,Sabunçukəndində,birvaxtlar
xidmətçilərininyaşadığısadəbirkomadaailəsiiləbirgəhəyatınada
vamedir.Nəqədərçətinolsada,dəyişəntarixireallıqlaradözümlə
yanaşmağıöyrənir.Mənəviruhunungücüiləsəbrini,təmkininiitir
mir.

GünlərinbirindəailəninSabunçudakı imarətini sovethökuməti
onlardan alıbQadın Klubuna çevirir. Kluba ayaq açan erməni, rus
qadınları qısamüddətdə evin bütünmükəlləfiyyatını talan edirlər.
Bahalıatlaspərdələrisökübözlərinəpaltartikir,parçalarınqalıqla
rı iləayaqqabılarını təmizləyir,evdəkiqədim,bahalı fortepianonun
üzərinədırmaşıbmincürhoqqaçıxarırlar.Bütünbunları,təbiiki,Bə
şirbəydəeşidir,ammahərşeyərəğmənvəziyyətləbarışmağa,var
dövlətəldənçıxandansonraqurucanınıdaolsaqorumağaçalışırdı.
AmmatezlikləbunudaBəşirbəyəçoxgörürlər.NərimanNərimano
vunölümündəncəmibirneçəilsonra,1930cuiliniyunundao,həbs
edilirvənövbətiayNarginadasındagüllələnir.Yaxınlarıonunmaddi
imkanlarına, yəni o dövrün ifadəsi ilə desək, qolçomaq olduğuna
görəgüllələndiyinidüşünürlər.Amma“qırmızıterror”unonuhədəf
götürməsindəBəşirbəyAşurbəyovunQafqazİttihadFirqəsindəkisi
yasifəaliyyətininçoxböyükroluolmuşdu...
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20201 NÖM RƏ Lİ  
CİNA YƏT İŞİ

“Sahilümiddir:gözdənitəndə
dənizdəancaqvahiməqalır”.

Əbu Tur xan

Yaşlıarxivişçisiağıraddımlarlaqovluqlarınsəliqəiləyan
yanadüzüldüyüqəfəsələrəyaxınlaşır.Buqəfəsələrinmüx
təlifmərtəbələrindəillərdirki,dərinsükutadalmışsənəd

ləriniçindəonminlərləinsanıntaleyiuyuyur.
Buinsanlarınçoxununheçməzarıdayoxdur.Sümüklərikimbilir

torpağın,yasuyunhansıdərinliklərindədir.Qalanlarınındasonmən
zilləridünyanınmüxtəlifsəmtlərinəsəpələnib.Gümanlarçox,həqi
qəti bilənlər isə yox idi...Onları birləşdirən, nə vaxtsabu adda, bu
ömürdə insanlarınmövcudolmasına şəhadətgətirənyeganəmə
kanburadır.Ağrılıtarixdənkeçəntaleləridir.Buarxivinqəfəsələrində
birbirinəsığınmışqovluqlardakıhəmininsanlarınsənədləri,şəkilləri,
verdikləriifadələr,imzalarıdır.

Yaşlıarxivişçisiburademəkolarki,hərgüngəlir,rəfərinarasın
dadolaşır,əlindəkikiçikkağızparçasınayazılmışhansısanömrəilə
qovluqlardanbirinəyaxınlaşır,üstününtozunusilir,qaytanınıaçaraq
içindəkilərivərəqləyir,özünəlazımolanıtapıb,həminməlumatdan
istifadəedəndənsonraqovluğuyenidənəbədiyerinəqaytarır.

Kənardanbaxandabuqəfəsələrböyükbirməzarlığa,yaşlıarxiv
işçisi isə yanyana düzülmüş sarımtıl qovluqları, əzablı taleləri ta
mamlanmışinsanlarıkimsəsizqoymayanqayğıkeşziyarətçiyəbən
zəyir...
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...O,yenəqəfəsələrdənbirinəyaxınlaşdı.Əlindəkikağızparçasına
yazılmışqeydəbaxıbonagərəkolanqovluğugötürdü.Çoxböyük
sənədlərtoplusuidi.Üzərindəki“Tamməxfi”qrifivənömrəaydın
oxunurdu:№20201.

Bu, XI Ordunun Xüsusi Şöbəsinin 1920ci ildə İttihad Partiyası
əleyhinəqaldırdığı20201nömrəlicinayətişiüzrətoplanmışmateri
allarınnəhəngqovluğudur:düz900vərəq,1800səhifə.

PartiyanınöncülləriolandoktorQarabəyQarabəyov,Bəşirbəy
Aşurbəyov,doktorCəmilLənbəranski,ƏlibəyAşurbəyov,Məmməd
HəsənHəsənovvəbirçoxdigərüzvlərinin(işüzrə155nəfərinmü
hakiməolunduğugöstərilir)ifadələribuqovluqdasaxlanılırvətəd
qiqatçılarüçünzənginmaterialverir.

İttihadPartiyasınınişiiləbirneçəayXIOrdununXüsusiŞöbəsivə
onunrəisi,AzərbaycanxalqınıncəlladlarındanolanPankratovməş
ğulolmuşdu.Məlumolduğukimi,Azərbaycandasovethakimiyyəti
qurulduğu ilk gündən hökumət orqanlarının rəhbərləri indiki Bakı
Sovetininbinasındahələsovetdövründənxeyliqabaqmövcudolan
vəfəaliyyətgöstərənbütünpartiyalarlacentlmen(əməkdaşlıq)mü
qaviləsibağlamışdılar.Guya,bolşevikləronlarlaəməkdaşlıqedəcək,
yenihəyat,yenicəmiyyətquruculuğu,inkişafprosesləribirlikdəhə
yatakeçiriləcəkdi.

Lakinyenihakimiyyətincəzaorqanları(XIOrdununXüsusiŞöbə
si,FK,DSİ)özvədlərinipozaraqqısamüddətdənsonrabütünpar
tiyalaraqarşıqırmızıterrorelanetdilər.Tezlikləucdantutmahəbslər,
repressiyalar,qətllərbaşlandı.

İşlərəSemyonPankratovadlıcəlladrəhbərlikedirdi.Bukeçmiş
matros oktyabr çevrilişinə qədər Odessada çar ordusunun hərbi
əkskəşfiyyat xidmətində işləmişdi.Mənşəcə rus kazakı idi. Sonra
danbolşeviklərinxidmətinəkeçmişdi.Onlarınpeşəkarterrorbatal
yonununkomandirikimiHəştərxanüsyanında4minəqədəradam
öldürmüşdü.1920ciilinaprelayının27dəAzərbaycanıişğaletmək
məqsədiləşimalsərhədlərindənölkəərazisinədaxilolanRusiyanın
XIQırmızıOrdusununXüsusihərbiəkskəşfiyyatşöbəsininrəisi,bol
şevikistilasınınilkgünlərindən1920ciiliniyunayınaqədərisəAzər
baycanFövqəladəKomissiyasınınsədriolmuşdu.Onahəvaləedilən
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vəzifəqeyrirəsmiolsada,çoxamansızidi.HəştərxandanXIOrdu
nunzirehliqatarındaBakıyagələndəS.Pankratovakonkretsiyahıve
rilmişdi.Onasiyahıdakıazərbaycanlısiyasi,hərbi,polis,dinivəziyalı
xadimlərigüllələməktapşırılmışdı.Pankratovbuişiapreliyunayları
ərzindəözbatalyonuiləicraetmişdi.Məhzo,Azərbaycandailkküt
ləviqırğınların,millihökumətüzvlərinəsuiqəsdlərinvərepressiya
larınəsastəşkilatçılarındanbirisayılırdı.

NərimanNərimanovqısamüddətdən sonraBakıyaqayıdıbbu
cəlladı rəsmənBabaƏliyevlə əvəz etməyə nail olsa da, ÇKda və
bütünAzərbaycandarealsiyasihakimiyyətinmandatıyenəS.Pank
ratov kimi qaniçənlərdə idi. Repressiya prosesləriMoskvadan ida
rəolunurdu.N.Nərimanovunrealhakimiyyətiyoxidi,üstəlik,bütün
güllələnmələrəsonradanimzaatmalıolurdu.Birmübahisəzamanı
N.Nərimanovademişdiki,məninsanlarıgüllələyəndəS.Orcokinidze
vəA.Mikoyanıngöstərişiniicraetmişəm.

S.Pankratov Azərbaycandan sonra Gürcüstanın sovetləşməsində
dəözterrorbatalyonu ilə iştiraketmişdi.1922ci ildəZaqfederasiya
yaranandaÇK(FK)sədrininmüavinivəzifəsinətəyinolunmuşdu.Hə
minvəzifədədə“Müsavat”çılarınizlənməsivəqətliəməliyyatlarınıhə
yatakeçirmişdi.Peşəkar likvidator (partiya sənədlərindəÇKnın şta
tındaolansiyasiölümicraçılarınıbeləadlandırırdılar)olduğuüçünbu
insanınsovetvərushərbimənbələrindəheçyerdəadıvəşəkligetmir.

BeləcəlladlarınəliiləİttihadPartiyasıüzvlərinədə“Müsavat”çılar
kimidivan tutdular. “Sonradanheçbir amnistiyahüququverilmə
dən”onlarmüxtəlifhəbsdüşərgələrinəgöndərildilər.Buisəhəmin
adamlarınməhvəməhkumedilməsideməkidi.XIOrdununXüsusi
ŞöbəsininİttihadPartiyasınınləğvinəyönəldilmişagenturavəistin
taqişimetodlarıhaqqındaakademikZiyaBünyadovunmüəllifiol
duğu“Qırmızıterror”kitabındaətrafıməlumatlarverilir.XIOrdunun
XüsusiŞöbəsininistintaqqrupunun1920ciildekabrın14dəqəbul
etdiyi qərar, Paris konfransında Azərbaycan nümayəndəliyinin üz
vüMirYaqubMehdinindoktorQarabəyQarabəyovaməktubu,AKP
MKnınSiyasiBürosunun1921ciilyanvarın23dəkeçirilənbağlıic
lasınınprotokolundançıxarışvəXIQızılOrdununXüsusiŞöbəsiüç
lüyünün1921ciilyanvarın23dəkiqərarıdiqqətəçatdırılır.
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Kitabdayazılır:“Sənədlərhələ“təzəikən”,yəniXüsusiŞöbəniniş
çilərihələAzərbaycanxalqıilətanışolmamış,özağalıqlarınınikiayın
dansonravədlərinəxilafçıxaraqheçbirdavranışnormalarıiləhesab
laşmadansiyasiqanqsterkimihərəkətetmiş,Azərbaycanxalqınınən
parlaqziyalılarını,öndəgedəninsanlarınıaradangötürmüşlər”.

XIOrdunun hərbimüstəntiqlərinin “İttihad”çılar haqqında ver
dikləriqərarınmətninədiqqətedək:

Q Ə  R A R
(Ma te ri al lar aka de mik Zi ya Bün ya do vun “Qır mı zı ter ror” ki ta bın dan  

gö tü rü lüb. Ba kı, 1993) 

1920ci il de kab rın 14də biz, XI Or du nun hər bi müs tən tiq lə ri – 
Ba ba yev, Flya qolts, Ko ri but və fə al his sə nin ka ti bi Pet ros yan Azər bay
can da so vet ha ki miy yə ti nin si lah lı üs yan yo lu ilə dev ril mə sin də it ti ham 
olu nan İt ti had Par ti ya sı nın 155 üz vü nün və tə rəf da rı nın is tin taq işi ni 
ic raa tı mız dan ke çi rib mü əy yən et dik ki, 1917ci il dən Ru si ya da Mü səl
man lıq Fir qə si a dı ilə möv cud ol muş İt ti had (Bir lik) Par ti ya sı 1920ci 
ilin ap rel ayın da Qır mı zı Or du nun Azər bay ca na gəl mə si ilə bağ lı fəa
liy yə ti ni da yan dır mış dır. Sə bəb, gu ya, on la rın so vet ha ki miy yə ti ilə elə 
bir prin si pi al fi kir ay rı lıq la rı nın ol ma ma sı idi. Par ti ya nın bu ra xıl ma sı 
haq qın da kı akt da id dia olu nur du: bur jua “azad lı ğı” çər çi və sin də “Mü
sa vat”la açıq mü ba ri zə apa ran “İt ti had” he sab edir ki, qır mı zı so vet 
his sə lə ri nin Azər bay ca na gəl mə si “Mü sa vat”çı lar la mü ba ri zə də öz 
müs bət həl li ni ta pır. Və öz məq sə di nə çat mış “İt ti had” səh nə dən ge dir. 
Hər han sı bir cid di, mü əy yən si nif ər içə ri sin də özü nə kök sal mış si ya si 
par ti ya möv qe lə ri ni dö yüş süz ver mir, elə cə də “İt ti had”. Or ta və xır da 
bur jua zi ya nın ümid lə ri nin ifa də çi si ola raq, əl bət tə, o, özü nü bu rax ma 
ak tı ilə de mək is tə mir di ki, “İt ti had” ölüb və da ha hə ya ta qa yıt ma ya
caq: gös tə ri lən akt la par ti ya nın bü tün üzv lə ri nə və ona rəğ bət bəs lə
yən bur jua zi ya ya “cəb hə ni dön dər mək” Azər bay can üfüq lə rin də ye ni 
təh lü kə li bol şe vik gü cü nü nə zə rə al maq və ba şı kə sil miş rus bur jua zi
ya sı nın, fəh lə sin fi tə rə fin dən məhv edil miş eser lə rin və men şe vik lə rin 
son me tod la rı ilə mü ba ri zə yə ha zır laş maq siq na lı ve ri lir di. İş öz dib siz 
cib lə ri nin mə na fe yi nə ça tan da və ziy yə ti gö zəl ba şa dü şən bur jua zi ya 
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şə rai ti nə zə rə ala raq bü tün Ya xın Şərq də ta nı nan avan tü rist dok tor 
Qa ra bəy Qa ra bə yo vun rəh bər li yi ilə fəh lə sin fi nin nai liy yət lə ri ni boğ
ma ğa, öz iti ril miş hü quq la rı nı bər pa et mə yə yö nəl dil miş fəa liy yə ti
nə baş la dı. Qa ra bə yo va təq dim olun muş it ti ha mı sü but edən fak tik 
ma te ri al Pa ris konf ran sı na Azər bay can nü ma yən də li yi nin üz vü Mir 
Ya qub Meh di nin mək tu bu dur. Gös tə ri lən sə nəd də de yi lir ki, Qır mı zı 
Or du nun Azər bay ca na gir mə si lə on lar – “İt ti had”çı lar on dan rəh bər 
gös tə riş lər göz lə yir lər və Azər bay ca nın mil li dir çə liş ümid lə ri onun adı 
ilə bağ lı dır. Qa ra bə yov Mir Ya qub dan mək tub al dı ğı nı in kar et sə də, 
bu, ona ve ri lən it ti ham la sü but olu nur”. 

İttihamqərarınınmətnindəgöstərilirdiki,“İttihad”ınhərüçqru
pu–“Vətənvəyaölüm”,“Mərkəziİttihad”,“Quranınəminamanlığı”
sovethakimiyyətinənifrətbəsləyirvəonuyıxmaqtəşəbbüsündəidi.

Materiallarda partiyanın təbliğat və təşviqat aparatı, cəlbetmə
aparatı,məlumatçılar şəbəkəsi, silahvəmaliyyəvəsaiti ilə təchiza
tı,üsyanahazırlıqvəonunplanıhaqqındagenişməlumatverilir.Və
silahlıüsyanahazırlıqlabağlı İttihadPartiyasınınişindəiştirakedən
şəxslərinadlarıgöstərilir.Eynizamandaqərarınbirbəndindəyazılır:

“ə) İt ti had Par ti ya sı və Mər kə zi Ko mi tə si nin üzv lə ri Cə mil bəy 
Ləm bə rans ki və Bə şir bəy Aşur bə yo vun işi nə fəh lə və kənd li lə rin nai
liy yət lə ri nə qəsd et miş İt ti had Par ti ya sı nın tam ləğ vi mə sə lə si lə bir lik
də ba xıl ma lı dır.

Qə ra ra alı nır ki, işə ba xıl maq üçün ma te ri al lar XI Or du nun Xü su si 
Şö bə si üç lü yü nün sə rən ca mı na ve ril sin. Hər bi müs tən tiq lər: Ba ba yev, 
Flya qolts, Pet ros yan, Ko ri but”.

Qovluqda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü,
AXCnin Paris Sülh Konfransına göndərdiyi nümayəndə heyətinin
üzvü,İttihadPartiyasınınqurucularındanolanMirYaqubMehdinin
doktorQarabəyQarabəyovaməktubununəslidəsaxlanılır.

XI Ordunun Xüsusi Şöbəsində AKP MKnın Siyasi Bürosunun
1921ci il yanvarın23dəkeçirdiyi iclasınprotokolundanolançıxa
rışındagöstərilirdi ki, həmin yığıncaqdaPankratovun İttihadParti
yasınınsuiqəsdiiləbağlıməruzəsidinlənilmiş,partiyayaqarşıaçıq
mübarizənin zəruri olduğu bildirilmişdir. Repressiya tədbirlərindən



198

İRADƏ ƏLİYEVA

başqa,partiyanıparçalamaqüçünciddiişlərinaparılmasıvəənnü
fuzluziyalıqüvvələrininoradanuzaqlaşdırılmasıtapşırığıverilmişdir.

Qərarındigərbəndlərindəyazılırdı:
“Qa ra bə yo vu, Hə sən Hə sə no vu və Əli bəy Aşur bə yo vu – par ti

ya nın rəh bər lə ri ni Azər bay can dan kə na ra sür gün et mək: Mosk va ya. 
On lar Bu tırs ki həbs xa na sı na sa lın mış dı lar.

Si ya hı üz rə N.Nə ri ma nov tə rə fin dən təs diq edi lən ən fə al və qa tı 
üzv lə ri həbs dü şər gə lə ri nə gön dər mək. 

Qa lan la rın dan isə bir da ha İt ti had Par ti ya sın da iş ti rak et mə yə cək
lə ri ba rə də dil lə rin dən il ti zam alıb azad et mək”.

Səkkizincibənddədeyilirdi:“Bə şir bəy Aşur bə yov azad edil sin, be
lə ki, yol daş Nə ri ma nov onun bi zə sa diq ol du ğu nu bil di rir və za mi nə 
gö tü rür”. 

Üçlüyünqərarı isə1921ci ilyanvarın25dəXIOrdununXüsusi
ŞöbəsininrəisiPankratov,fəalhissəninrəisiAşukinvəbaşhərbimüs
təntiqQubintərəfindənqəbuledilmişdir.Qərardayazılırdı:

“Si lah lı üs yan yo lu ilə Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti nin dev ril
mə si və baş da İt ti had Par ti ya sı ol maq la dar mil li bur jua ha ki miy yə ti 
ya rat maq məq sə di ni qar şı sı na qo yan “Və tən və ya ölüm” əksin qi la bi 
təş ki la tı nın 155 üz vü nün və əmək da şı nın işi üz rə qə ra ra alı nır: Qa
ra bəy İs ma yıl oğ lu Qa ra bə yov, Məm məd Hə sən Hə sə nov, Cə mil bəy 
Lən bə rans ki, Əli bəy Tey mur bəy oğ lu Aşur bə yo vu Hər bi FKnın Xü su si 
Şö bə si nə gön dər mək”.

“Par ti ya nın 21 üz vü 5 il müd də ti nə son ra dan am nis ti ya hü qu qu 
ve ril mə dən Xol mo qor şə hə rin də ki həbs dü şər gə si nə gön də ril miş, 13 
nə fə ri 5 il müd də ti nə son ra dan am nis ti ya hü qu qu ve ril mə dən Rya
zan şə hə rin də ki həbs dü şər gə si nə, 10 nə fər 5 il müd də ti nə son ra
dan am nis ti ya hü qu qu ve ril mə dən Nij ni Nov qo rod şə hə rin də ki həbs 
dü şər gə si nə, 72 nə fər həm də  Bə şir  bəy Aşur bə yov – dus taq lıq dan 
azad edil sin, gül lə lən mək qor xu su al tın da bir da ha an ti so vet təş
ki lat la rın da və qrup la rın da iş ti rak et mə yə cək lə ri ba rə də dil lə rin dən 
il ti zam alın sın”.1 

Beləliklə, saxta ittihamlar, saxtadəlillər əsasindabirgündə 155
insanahökmoxundu.

1 BünyadovZ.“Qırmızıterror”,Bakı,“Azərnəşr”,1993,səh.20.
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İnsancəmiyyətinisarsıdıbsilkələyən,onuntarixiyaddaşındaqan
lıbirizqoyan,birtərəfdən,şəxsiyyətəhədsizpərəstişitəbliğedən,
digərtərəfdən,şəxsiyyətlərinalçaldılmasınıadihəyatnormasıbilən
sovettotalitarizmininbuillərdəhəqiqisiyasimahiyyətibeləqanlıidi.
XIQırmızıOrdununİnqlabiHərbiŞurasıvəAzərbaycanınyenisovet
hökumətiözfəaliyyətininikincigünündənMüsavatvəİttihadparti
yalarınınrəhbərləriiləəməkdaşlıqruhundarəsmimüqaviləbağlasa
larda,bumüqavilələrtezlikləXIOrdununXüsusiŞöbəsitərəfindən
pozuldu,kütləvihəbslərbaşlandı.LeninvəTrotskitərəfindənyara
dılanislahəməkdüşərgələriqısavaxtdaazərbaycanlılarınhesabına
dolduruldu.RepressiyanıngüclüdalğasıminlərləAzərbaycanziyalı
sının,qabaqcılnümayəndələrininölümünəbaisoldu.

Bax,sovethökuməti1920ciilinaprelindəAzərbaycanıişğaletdi
yidəqiqədənözişinəbeləbaşlamışdı–qanqada,təqiblər,həbslər,
sürgünlərvəölümhökmləriilə...
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TƏ QİB LƏR DA VAM EDİR

“Bəzənuzaqlaşmaqlazımgəlir,yaxınlaşmaqüçün;
bəzənxatırlamaqlazımgəlir,xatırlanmaqüçün;bəzən

ağlamaqlazımgəlir,açılmaqüçün;bəzənanmaq
lazımgəlir,anılmaqüçün;bəzəndəsusmaqlazım

gəlir,duymaqüçün”.
Əbu Tur xan 

QıznəvəsiNəzakətxanımAşurbəyovadeyirki,Bəşirbəy
BayılhəbsxanasındaolandaNəzakətnənəsiteztezgö
rüşünə gedər, yemək apararmış. Bir dəfə həbsxananın

qarşısındaolandaonaBəşirbəyin artıqgüllə
lənməsixəbəriniverirlər.

Nənəsiondansonraheçbir ildəyaşamır.Vəfatedəndəo,42
yaşındaydı...

Nəzakətxanımqovluqdanbirsənədçıxarıbbizəgöstərir.Busə
nədonunsorğusuəsasındaDövlətTəhlükəsizlikKomitəsininarxivin
dəntəqdimolunub.

Burada1875ciildəBakışəhərindəanadanolmuş,İttihadiİslam
Partiyasının fəal üzvüAşurbəyov Bəşir bəyMəhəmmədhəsən bəy
oğlunun 08.06.1930cu ildə Azərbaycan SSR Dövlət Siyasi İdarəsi
(DSİ) tərəfindənhəbsedildiyigöstərilir vəhəbsi zamanıonunailə
tərkibininbuşəxslərdənibarətolduğuqeydedilir:

● HəyatyoldaşıNəzakət,42yaşında;
● OğluMəmmədtağı(Mə həm məd hə sən İ.Ə.),18yaşında;
● OğluMidhət,16yaşında;
● QızıRəbiyyə,11yaşında;
● OğluKazım,9yaşında.
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Sənəddəodagöstərilir ki,AzərbaycanSSRDSİninMəhkəmə
İclasının Kollegiyasının 09 iyul 1930cu il tarixli protokoluna əsa
sən,B.AşurbəyovAzərbaycanSSRCMnin72ci(antisovettəbliğatı)
maddəsiilətəqsirlibilinərəkgüllələnməcəzasınaməhkumedilib.

Bəşir bəy güllələnəndən sonra ardınca Nəzakət xanım dərd
ələmdəndünyasını dəyişir. Baxımsız qalan uşaqlar çox böyük sar
sıntılar keçirir, çətinliklərləqarşılaşırlar.Ailəninəsas ağırlığı 18 yaşlı
Məmmədhəsəninvə16yaşlıMidhətinüzərinədüşür.Zənginlikiçin
dəböyümüşbəyövladlarınınaclıqçəkdiklərigünlərdəolur,maddi
sıxıntılarqarşısındanaçarqaldıqlarıvaxtlarda...

Uşaqlarınçoxböyükacılariçindəolduğunugörənqohumlaron
larınhərbiriniözhimayələrinəgötürürlər.Beləliklə,ataanaməhəb
bətindənməhrumolanbacıqardaşlarbirbirindənayrıdüşür, ayrı
yaşamalıolurlar.Birvaxtlarhamınınbaşınayığıldığıailəpərənpərən
olur.Ammaağırgünlərbununladabitmir.Sovetrejimi,“qırmızıter
ror”budəfəqanlıcaynaqlarınıBəşirbəyinövladlarınatərəfuzadır.
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NƏS LİN DA VAM ÇI LA RI, 
YA XUD  

QI RI LAN ÖMÜR LƏR

“Həyatınalovugörünməyənaydınlığınıgöstərmək
üçünözünüözdumanıiləpərdələyir”.

Mə həm məd İq bal

Arzularhəyatamənaverir.Birzamanlarvarlıqbolluqiçin
də yaşayan bu insanlar birdənbirə yoxluq və heçliklə
üzüzəqalmışdılar.Çırpınırdılar,ammaistənilənhərcəhd

heçbirnəticəvermirdi.Bəşirbəyinölümüövladlarıüçünzamanın
qırıldığıbirməqamolmuşdu.Onlarınhəyatıəzabəziyyətlə,ağrılar
vəqorxularlakeçirdi.Hərsözdənhürkür,hərəməldəndiksinirdilər.
Hamıdeyirdiki,səbiredin.Səbir insanaömrüboyudözməküçün
verilir.Dözürdülər,səbirdəedirdilər.Ammabirşərdənqaçırdılarsa,
başqabir şərədüşürdülər, çıraqlar sönürdü,ömürlərqırılırdı...Hə
yatlarıişgəncəyəçevrilmişdi.Taleistəyəniaparır,istəməyəniisəsü
rüyürdü.Onlarüçünyaşamağınmənası itmişdi.Ammasusurdular,
gözləyirdilərvəbəlkələrləümidlənirdilər.

“İnsanınhəyatıböyükməqsədlərəyönəlməlidir”.Bu,Bəşirbəyin
övladlarınanəsihəti idi.Lakinbunuhəyatakeçirmək,reallaşdırmaq
onlarüçünhərdəfəmümkünsüzolurdu.Dövrün,zamanınazğınlı
ğı,insanlarınqəzəbi,nifrətiBəşirbəyinuşaqlarınınyollarınıbağlayır,
gözlərinəkölgəsalırdı.Təhsildənyayınmış,gözükölgəliolmuşdular,
cəmiyyətdəqəbulolunmayan insanlaraçevrilmişdilər... “Vətənxai
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ni”ninövladlarıdamğasıdaimüzərlərindəidi.Onlarağırbirhökmü
çiyinlərindəgəzdirirdilər.

***
Mə həm məd hə sən. O,ailəninböyükoğluidi.1912ciildəanadan

olmuşdu.Bəşirbəygüllələnəndə18yaşıvardı.Qohumlarvalideyn
ləriniitirən4uşağıözhimayələrinəgötürməyəməcburolmuşdular.
Məhəmmədhəsənbibisinin–Bəşirbəyinbacısınınhimayəsindəya
şayırdı.Midhətdigərbibisigildə,Rəbiyyəxalasıgildə,kiçikqardaşları
Kazımisəbibisigəlinininyanındaqalırdı.Böyükçətinliklərivardı,is
tədiklərikimiyeyibiçmir,geyinmir,gəzibdolanmırdılar...

Məhəmmədhəsənhaqqındaməlumatçoxdeyil.Alitəhsilalma
ğaqadağalarıolduğundanhansısapeşəyəsahibolmaqhaqqından
məhrumedilmişdi.Xasiyyətcəhəlim,səmimivəüzüyolabirinsanidi.
BöyükVətənmüharibəsində iştiraketmişdi.7 iləsgərlikçəkmişvə
Leninqradınmühasirəsində4ilzülmlərgörmüşdü...Nəzakətxanım
deyirki,danışandahəmişəgözləriyaşarardı.

Söylədiyinə görə, o zaman Valya adında bir qoca qadın onu
ölümdən xilas edir. Məhəmmədhəsəni acından ölmüş adamların
meyitlərininiçindəntapıbçıxarırvəevinəgətirir.Müharibəqurtaran
danbirilsonrao,vətənədönürvəbacısıRəbiyyəxanımınyanında
yaşayır.Səkinəadlıgüzdəklibirqadınlaevlənir.Birqızı–Sevildün
yayagəlir.Məhəmmədhəsənehtiyaciçindəyaşasada(müharibədən
çıxmışölkədədolanışığınağırlığıozamantəəccüblüdeyildi),qızına
alitəhsilverməkarzusundaidi.SevilTibbİnstitutununMüalicəfakül
təsinədaxilolurvəoranıbitirir.

Nəzakətxanımınsöylədikləri:“Mə həm məd hə sən da yım hün dür
boy lu, çat ma qaş və  çox ya ra şıq lı bir kişi i di. Gör kə min dən zi ya lı mü
hi ti nin ada mı ol du ğu  ay dın hiss edi lir di. Əlin dən hər iş gə lər di. Qo
humqar da şın bü tün xa hiş lə ri ni can labaş la ye ri nə ye ti rər di. İs ti qan lı 
idi.Sağ lam gö rün sə də, ke çir di yi ağır hə yat tər zi ürə yi ni xəs tə sal mış dı. 
1971ci il də in farkt dan rəh mə tə get di. Ana mı onun ölü mü çox sar sıt dı. 
Xa ti rə si bü tün qo hum lar üçün əziz dir”. 

Ka zım. Valideynlərini itirəndəKazımın9yaşıolub. 1921ci ildə
doğulub.AiləninsonbeşiyiənçoxatasıBəşirbəyəoxşayırmış.Ona
görədəhamınınsevimlisiolub.Lakinbu,çoxazmüddətçəkib.9



Məhəmmədhəsən Bəşir bəy oğlu Aşurbəyov



208

İRADƏ ƏLİYEVA

yaşlıKazımGədəbəydənBakıyagələnBalaxanımınhimayəsindəqa
lıb.Buqadınbütünnəslinənhörmətliağbirçəyiolub.Nəzakətxanım
danışırki,hamımızona“nənə”deyərdik.NəzakətnənəBakıyagəlin
köçənəqədərAllahyarbabavəNisənənəonuNəzakətnənəmda
rıxmasındeyəBakıyagöndərirlər.Odasağolsun,valideynləriniitirən
3oğulvəbirqızaböyüklükedir.

DahasonraNəzakət xanımdavamedir: “Kazımdayıoxumağa
meyilli idi. Aliməktəbə imtahan verəndəmüəllimlərdənbiri onun
bəyoğluolduğunubilirvəinstitutadaxilolmasınamaneolur.Birne
çəvaxtdansonraKazımdayısoyadınıAşurbəyovyox,Bəşirovyazdı
rırvəyalnızbundansonratəhsilinidavametdirəbilir.Kazımçoxba
carıqlıbirinsanidi.Gözəlhafizəsi,məntiqi,hərtərəfibiliyi,müşahidə
qabiliyyətionuhəmtanınmış,həmdəimkanlıbirşəxsəçevirmişdi.

Bakıdakı“Əlvanmetallar”KombinatındaƏməknəzarətişöbəsində
nəzarətçiişləyirdi.SSRİninbütünbölgələriiləəlaqəyaradırdı.Rusca
gözəldanışırdı.Çoxciddivəbirqədərdəxasiyyətcəsərtadamidi.
Birqızıvardı,adıŞücaət(xalasınınadınıqoymuşdu)idi.Bakıdaim
kanlıadamlardansayılardı.Atamlahəmyaşıdolduğuüçünonabelə
deyərdi:“AyKazım,birazdilinşirinolsaydı,sənəçatanolmazdı.”O
dadeyərdiki,bəsbəynəslindənolmağımınecəbildirəydim.

Çoxyaşamadı,xəstəlikbudayımıdatezapardı.Bircəarzusuvar
dı:NəzakətnənəmrəhmətəgedəndəqonşularyığışıbonuŞüvəlan
daMirMövsümAğanınqəbiristanlığındabasdırsınlar.Qohumqar
daşqorxudanbudəfndəiştiraketməmişdi.Beləcə,nənəminqəbri
itibbatmışdı.Kazımdayımdeyərdiki,kaşanamınqəbriolaydı,gedib
ziyarət edərdim.AtamıNargindəqətlə yetirdilər, anamındaqəbri
itdi“.

Ailənin ikinciövladıMid hətdəburejiminhaqsızlıqlarınınqur
banıolur.Gənclikömrününbirneçəilinihəbsxanadivarlarıarasında
keçirir.Sonradamüharibəvəaldığıağıryaralarömrünəqənimkəsi
lir.Cavanlıqdancanıxəstəliktapır,həyatıboyuonunəziyyətiniçəkir.

BunlarıbizəMidhətbəyinqızıİradəAşurbəyovadanışır.
İ.Aşurbəyova1956cıilyanvarın2dəBakışəhərindəanadanolub.

“BöyüyübboyabaşaçatdığımevTəzəpirməscidininyuxarıqapısın
da,MustafaSübhiküçəsindəyerləşirdi.Ortatəhsilimi19631973cü



Məhəmmədhəsən Bəşir bəy oğlu Aşurbəyov
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illərdə190saylıməktəbdəalmışam.1981ciildəBakıDövlətUniver
sitetinin (ozamankıADU)Filologiya fakültəsinibitirmişəm”, –deyir
İradə xanım. “AtamAşurbəyovMidhət Bəşir bəy oğlu isə 1914cü
ildəBakıdadoğulmuşdu.Atamyadımdabeləqalıb:ağırtəbiətli,ey
ni zamandamehriban, qayğıkeş, qohumcanlı, xeyirxah, dostluqda
möhkəm,olduqcaağıllıvəsavadlı,böyükdünyagörüşünəmalikbir
insankimi.Sondərəcəmədəniidi.Bu,görünür,bəyzadəliyindən,al
dığıtərbiyədənirəligəlirdi.Heçvaxtsəsinintonunuqaldırmazdı.Bir
dəfədəolsundilindənkobudsözeşitməzdik.Anamlada,bizimlədə
mehribandavranırdı.Bunabaxmayaraq,bizondançəkinirdik.Heç
vaxtqardaşlarımınonunlaaçıqsöhbətetdiklərini,yaxudnəsəistə
diklərinigörməmişdim.Sözümüzüatamahəmişəanamçatdırardı.

Mütaliə etməyi çox sevərdi. Evimizdə böyük kitabxanası vardı.
Bütünmövzularda kitablar oxuyardı. Bizədə çoxoxumağı tövsiyə
edərdi.Deyərdiki,maraqsızkitabyoxdur.İnsanoxuduğuhərbirki
tabdan,qəzetdənçoxşeyöyrənir.HərgünSahilbağına34saatlıq
gəzibdolaşmağagedirdi.Qayıdandamütləqtəzəkitabalardı.Aldı
ğıkitabları–klassiklərinəsərlərini,roman,povest,hekayəvəşeirləri
məndəoxuyardım.Atam,əsasən,rusdilindəmütaliəedərdi.O,tez
tezuşaqlığındandanışardı,bizdəmaraqlaqulaqasardıq.

BabamBəşirbəyhəbsolunanaqədəratam,əmilərimvəbibim
qayğısız zənginbirhəyatyaşamışdılar.Onların tərbiyəsi iləalman,
fransızvə rusmillətindənolandayələr,mürəbbiyələrməşğulolur
muşlar.BabamNərimanNərimanovlaçoxyaxındostimiş,böyükləri
mizdeyərdiki,həttaonaqohumluğumuzdaçatır.Sovethakimiyyəti
1920ciildəqurulandaartıqrepressiyalarbaşlamışdı.Atamdanışırdı
ki,Nərimanovbabamasözveribki,nəqədərcanımsağdır,sənəheç
kimtoxunabilməz.Elədəolmuşdu.Atamınxalalarıailələriiləbirgə
xariciölkələrəköçübgedirlər.BacılardantəkcəNəzakətnənəmba
bamla,uşaqlarıiləqalır.Bəşirbəyheçbiryerəköçməkistəmir.Deyir
ki, hökumətmənimmalımı,mülkümü, vardövlətimi əlimdən alıb.
Dahanəedəcəklərki,mənə?!

1925ciildəNərimanNərimanovvəfatedir.OndansonraBəşirbəy
Aşurbəyovda təqiblərəməruzqalır, nəhayət, həbsolunur. 1930cu
ildəgüllələnir.Nənəmin,uşaqlarınınənağır,məşəqqətligünləribun
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dansonrabaşlanır,çoxəziyyətçəkirlər.Nənəm42yaşındavəfatedir,
atam,əmilərim,bibimbirbirindənayrıdüşürlər.Hərəsibirqohumun
evindəyaşayır.Atamalitəhsilalabilmir.Bəyoğluolduğuüçünbütün
qapılarüzünəbağlanır.Çoxçətinliklətexnikumtəhsilialmağıbacarır.
Ənməşəqqətli,üzücühəyatınıisə18yaşındaikənyaşayır”.

İradəxanımböyükürəkağrısı,üzüntü iləsözlərinədavamedir:
“Bunlar şəxsən atamın öz dilindən eşitdiklərimdir: Bəşir babamın
evindəuzunzamançalışanlardanbiri sovethakimiyyətinin ilk illə
rindəbirmağaza işlədirmiş.Ailəmizdəngördüyü yaxşılıqlarınmü
qabilindəatamıyanındaişədüzəldir.Birmüddətsonrahəminadam
artıqtamahlıq edir, mağazanı başqalarına oğurlatdırır. Atamın heç
nədənxəbəriolmur.Onumallarıdaşımaqdanötrüfaytongətirməyə
yollayırlar.Tezlikləişinüstüaçılır.Atamdabucinayətəməlininişti
rakçılarındanbirikimihəbsedilir.

BabamBəşirbəyhəbsolunduğuvaxtatam,əmilərimsoyadlarını
dəyişiblərmiş,Bəşirovkimi tanınırmışlar.Çünkibaşqacüryaşamaq

Yuxarıda sağdan: Bəşir bəyin oğlanları Midhət bəy,  
Məmmədhəsən bəy, Kazım bəy

Ortada: Balaxanım nənə, solda qızı Gülüzar və qohum uşaqlar
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mümkünsüzidi.Ammaməhkəməgünüprokuroratamıdərhaltanı
yırvəonaəslsoyadıqaytarılır.

Atamınbuhadisədəciddibirgünahıolmasada,prokurorona
ölümhökmütələbedir.Nisbətən“insafı”olanhakimisəonunca
vanlığınınəzərəalaraqatama,guya,rəhmedirvə10ilhəbscəzası
kəsir.Cəzamüddətibitənkimio,BöyükVətənmüharibəsindəiştirak
etməküçünöncəbhəyəgöndərilir.Ukraynavəbaşqabölgələrdəvu
ruşur,ağıryaralanır.Müharibədənqayıdandayaşı30dançoxidi.39
yaşındaailəqurur.Anamondan20yaşkiçikidi.

Midhət bəy çox bilikli, möhkəm hafizəli bir insan idi. Mən ali
məktəbə qəbul imtahanlarına hazırlaşanda tarix fənnindən mənə
atam kömək edirdi. Biletlər üzrə bütün sualların cavablarını bilirdi
vəhəvəsləöyrədirdi.Müharibəmövzusunao vaxt suallardageniş
yerayrılmışdı.“Stalinqradətrafındadöyüş”,“Leninqradınblokadası”,
“Kurskdöyüşü”vəs.mövzularaaidbütünsuallarıncavablarınıdə
qiqliyiilədanışırdı.

Anamın bibisi qızı GüllüƏbilova Ali Sovetin katibi vəzifəsində
çalışırdı,tarixelmlərinamizədiidi.Atamaböyükhörmətbəsləyirdi.
Onunbiliyinə,savadınaheyranidi.Birdəfədediki,Midhətqardaş,
məntarixçiolsamda,tariximəndənyaxşıbilirsən.

Atam, ümumən, hər sahədə savadlı idi, geniş dünyagörüşünə
malikidi.Uzunmüddətmühasibkimiçalışmışdı.Çoxgecevləndiyi
vədünyasınıtezdəyişdiyiüçünövladlarındanheçbirininxeyirişini
görəbilməmişdi.1977ciildəhəyatdanköçəndəcəmi63yaşıvardı”.

Midhətbəyinikioğlu,ikiqızıolub.Atasıböyükövladınababa
sınınadınıqoyubmuş.Bəşir42,kiçikoğluZahidisə51yaşındaağır
xəstəlikdənvəfatediblər.

“Fikirləşirəmki,kaşatamsağolaydı,ondandahaçoxşeyöyrə
nərdik,nəslimiz,soykökümüzhaqqındadahazənginməlumattop
layardıq.Ona veriləcək o qədər suallarım vardı ki...” – deyir İradə
xanımvətəəssüfəəlavəedirki,əfsus,zamanıgeriqaytarmaqmüm
kündeyil.

İradəxanımınkiçikbacısıAidaxanımevinsonbeşiyiolduğundan
böyükbacı vəqardaşlarınanisbətənatasınıdahaazgörüb: “Mən
məktəbibitirənilatamrəhmətəgetdi.Ogünindikikimixatirimdədir.
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Midhət bəy Aşurbəyov



Midhət bəyin oğlu Bəşir bəy

Midhət bəyin qızı İradə xanım

Midhət bəyin oğlu Zahid bəy

Midhət bəyin qızı Aida xanım
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Ağlımkəsəni,ömrümboyuheçbiryasmərasimindəbelə izdiham
görməmişdim.Qardaşlarımın,sinifyoldaşlarımındediyinəgörə,ata
mıntabutunudaşıyanlarcənazəniTəzəpirməscidindənçiyinlərində
İnşaatçılarprospektinəqədəraparıblar.İzdihamınbirhissəsiİnşaat
çılarprospektindəidi,birhissəsiisəTəzəpirməscidiiləüzbəüzyer
ləşənevimizdənçıxırdı.BakıkəndlərindənAşurbəyovları tanıyanlar
dəfnmərasiminəgəlmişdilər.İndisizizdihamınböyüklüyünütəsəv
vürünüzəgətirin.Bu,atama,xüsusiləBəşirbabamaolanhörmətin,
ehtiramıntəzahürüidi.Bizatamızıçoxsevirdik.Eynizamandaondan
çoxdaçəkinirdik.Bizimləhəmişəpərdəlidavranardı.Heçvaxtistə
diklərimizionabirbaşabildirməzdik.BuişdəanamHökuməxanım
bizimləatamarasındaelçirolunuoynayırdı.

AtamMidhətbəyAşurbəyovolduqcasavadlıadamidi.Yaddaşı
çoxmükəmməlidi.Müharibəiştirakçısıolanatamcəbhədəfeldşer
işlədiyinəgörətibbsahəsindədəçoxməlumatlıidi.

O,bizəhəyatı,ataanasıhaqqındaarasıradanışardı.Rəhmətə
getdiyi günəqədər biz onu sırf Aşurbəyovolaraq tanımışıq.Ölü
mündən sonra isə ana tərəfinin dəməşhur zadəganlar nəslindən
olan Zülqədərlər şəcərəsinə bağlılığını bilmişik.Məktəbdə oxudu
ğumuzvaxtlardanatambizəsovethakimiyyətininəliqanlıolduğunu
söyləyərdi,deyərdiki,onlarsizinbabalarınızınqatilidirlər.Gözümü
züaçandanevimizdəkişisözü,kişizabitəsigörmüşdük.Həbsxana
mühitiatamınsəhhətinəçoxpistəsirgöstərmişdi.Ağlımızkəsəndən
onucanıağrıyangörmüşdük.

AtamMidhətbəyçoxzəngindaxilimədəniyyətəmalikbirinsan
idi.O,bizədaimqayğıiləyanaşardı.Sözünəslmənasında,əsilzadə
idi.Əfsuslarolsunki,atamıçoxtezitirdik”,–deyəAidaxanımnəmli
gözlərinisilir.

“Həqiqətinalovuonuaparanınəliniteztezyandırır...İnsanhəqi
qətəqovuşandaisəmənənsafaşır”.BufikirlərƏbuTurxanınhikmət
dünyasındandır.



216

İRADƏ ƏLİYEVA

BƏY QI ZI

“Əsilzadəlikalibirdəyərdir...Əsilzadəlikkübar
davranışlardır,başqalarınaörnəkolanhəyattərzidir,
nəciblikdir,alicənablıqdır,yüksəkzövqdür,nümunəvi

ailəmodelidir”.

QədimyunanfilosofuAristotelbutəbəqəyəaidinsanların
cəmiyyətdə əsas söz sahibi olmalarını kamil həyat tər
zinin formalaşdırılmasındanötrümühümvasitə sayırdı.

Çünkiuşaqlıqdanəhatəolunduqlarımühit,aldıq
larıtərbiyəvətəhsilonlarabirçoxsahələrdəbaşqalarıüçündənü
munəyaratmağa,ictimaihəyatdaalidəyərlərinrolunuyüksəltməyə,
insanlarıözşəxsiörnəkləriiləbudəyərlərətrafındabirarayagətir
məyəşəraityaradır.

Cəmiyyətinimtiyazlıtəbəqələri,tanınmışnəslinnümayəndələri–
Romadapatrisilər, İngiltərədəperlər, Rusiyadaboyarlar, zadəganlar,
Polşada panlar, Azərbaycanda xanlar, bəylər, ağalar və digərləri ta
rixboyucəmiyyətdəelitarmühit formalaşdırıblar.Dünyaədəbiyyatı
nın,akademikmusiqinin,rəngkarlıqsənətinin, teatrınbirçoxparlaq
nümunələri yaranma səbəblərinə görəməhz bumühitə borcludur.
Buşedevrləriərsəyəgətirənəksərhallardaəsilzadələrinmənəvieh
tiyacları, tələbatlarıolub.Müasirdünyamızınənrəğbətdoğuran in
sandavranışlarındanbirikimixeyriyyəçiliyinyayılmasındadatarixboyu
başqalarınafaydaverməyəçalışanəsilzadələrinroluböyükolmuşdur.
Kübarlıq,əsilzadəlikanlayışıçağdaşdövrdədəintellektualvəmənəvi
üstünlüyüəsaslandıranelitistkonsepsiyakimiqəbulolunmaqdadır.

...Odadünyayagəldiyiailədə,mənsubolduğunəslinböyükləri
nindavranışlarındaməhzbeləgörmüşdü...



Bəşir bəyin qızı Rəbiyyə (Roza) xanım



Rəbiyyə (Roza) xanım



219

BƏŞİR BƏY AŞURBƏYOV VƏ ZƏMANƏSİ

Sovetrejiminin“qırmızıterror”uəsilzadələriqəddarcasınaməhv
edibcəmiyyətdəəsilzadəlikinstitutunu,deməkolarki,tamsıradan
çıxarsada,budəyərləriinsanlarınruhundansilibatabilməmişdivə
nəqədərqadağalarolsabelə,onlarındaşıyıcılarıözlərinihəryerdə
büruzəverirdilər...

Bəşir bəy Aşurbəyovdan yadigar qalmış imzalı əşyalar
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DƏ NİZƏ OXU NAN DUA

“Həyatikiəbədiyyətarasındayarğan,ikiqara
buludarasındaçaxanşimşəkdir”.

Əmin ərRey ha ni

Ailə albomlarını vərəqləyib buradakı şəkillərə baxmağı
çoxsevərdi.Səliqəli,şıqgeyimli,kübargörkəmlibirkişi
ninşəkliniilkdəfəgörübanasındanonunkimolduğunu

soruşmuşdu.“Babandır,mənimatam–BəşirbəyAşurbəyov”,de
mişdi.

Anası“bəy”kəlməsininəqədərsevgiilədiləgətirsədə,busöz
onunuşaqdünyasında ildırımkimi çaxmışdı.Bu, təbiibirmünasi
bətidi...Ozamansovetinözününspesifikprinsiplərihökmsürürdü.
İdeolojibaxışlar,düşüncətərzisosializminqanunlarınatabeidi.So
vetməktəbindəmüəllimlərkübarnəsilləri,əsilzadəbəyləridüşmən
kimiqələməverirdilər.

Anabütünbuqarışıqdüşüncələriqızının tərəddüdlügözlərin
dənanlamışdı.Fikrinibircəcümləiləbitirmişdi:“Böyüyüncəbabanla
qürurduyacaqsan”.

O,bundanartıqbirkəlmədəsöyləməmişdi.Görünür,övladının
uşaqdünyasındayarananziddiyyətidahadaböyütməkdənehtiyat
lanmışdı.Digərtərəfdən,qorxurduki,qızevdəeşitdiklərinisinifyol
daşlarına,müəllimlərinədədanışar.Beləliklə,sözsöhbətyayılarvə
onlarnövbətidəfəsovetsistemininqəzəbinəgələrlər.Dövr,zəmanə
ağıridi...

Qızınisəxəyalıbaşqayerlərdəidi.O,qarşısındakışəkləbaxaba
xasoruşmuşdu:

–Bəsindibabamharadadır?
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Ana övladının bu sualını da cavabsız qoymuşdu. Onun dolan
gözlərindənanlamışdıki,BəşirbəyAşurbəyovindionlarınyaşadıq
larıdünyadançoxçoxuzaqlardadır.Vaxt,zamanyetişincə,həqiqət
lərortaya çıxıncaanasınınhəminanlarda çəkdiyi acılarınağırlığını
dərinliklərinəqədərduyubhissetmişdi.Anlamışdıki,biratanınhər
dəntəsəllikimiziyarətinəgetməkdənötrükiçicikbirməzardaşının
daolmamasıövladüçünnədeməkdir.Duymuşduki,anası–buxa
nımxatınbəyqızıatasınınyoxluğunagörəürəyindənəqədərböyük
birdərdgəzdirmişdir.

Bəli, azğın bolşeviklər bütün varınıyoxunu, onillərlə toplanmış
sərvətlərini, Bakının müxtəlif yerlərində ucaltdığı mülkləri içindəki
bütünəmlaklarıiləəlindənalandansonraBəşirbəyinqurucacanı
nıdaonaçoxgörmüş,üstəlik,Narginadasındagüllələdikdənsonra
cəsədinidənizəataraqbalacabirməzaryerininolmasınadaimkan
verməmişdilər.

AnasınınhərdəfəXəzərəbaxıncadoluxsunmasının, dodağının
altındadualarzikretməsininsəbəbiniondabaşadüşmüşdü.

Rəbiyyə (Roza) xanım qızı Nəzakətlə



222

İRADƏ ƏLİYEVA

YaşadolduqcaonaBəşirbəyAşurbəyovhaqqındadahaçoxda
nışırdılar.Busöhbətlərdənsonrababasınıyaxındantanıdı,tanıdıqca
dabeləbirkişininşəcərəsindənolmasıiləqürurduydu.

Bəşir bəy Aşurbəyov həbs edilib güllələnərkən cəmi 11 yaşın
daolanRəbiyyə xanımbukitabınnəşrininəsas təşəbbüskarıolan
Nəzakət xanımAşurbəyovanın (Ələkbərova) anası idi. Ömrün da
vamındaçoxlarıRəbiyyəxanımıRozakimitanıyacaqdı.O,atasıBə
şir bəyinmaarifçilikmissiyasını davametdirərəkmüəllim ixtisasına
yiyələnəcəkdi.Yüksəksavadı,sənətinəsevgisi,əslzadəgannəcibliyi
iləinsanlarınböyükhörmətiniqazanacaqdı.Həyatınınhərbiranında
atasıBəşirbəyin,anasıNəzakətxanımınadınıucatutacaqdı.Dün
yayagətirdiyiyeganəövladınadaanasınınxatirəsiniyaşatmaqüçün
Nəzakətadınıverəcəkdi.Nənəsindənyadigarqalmışadtimsalında
ikiəsilzadəsoyundanBəşirbəyAşurbəyovdanvəAllahyarbəyZül
qədərovdangələnişığıdavametdirməkRəbiyyəxanımınövladıNə
zakətxanımAşurbəyovaƏləkbərovanınqismətinəyazıldı.Daşıdığı
Nəzakətadının,Aşurbəyovsoyadınınmənəvidəyərionunüçünbir
ömürlükməsuliyyətəçevrildi.

Bu soyadın yaratdığı çətinliklər də çoxolmuşdu. Bəşir bəyin –
1930cu ildə“xalqdüşməni” ləkəsi iləgüllələnmişailəsinəmənsub
olmaları həyatınmüxtəlif dönəmlərində qarşılarına əngəllər çıxar
mışdı.Bunubəhanəgətirərəkirəliləyişlərinəmaneolanlartapılmışdı.
AmmavaxtgələcəkzamanonlarıBəşirbəyAşurbəyovadınısevgi
iləçəkən,buadagörəonlaraböyükhörmətləyanaşaninsanlarlada
rastlaşdıracaqdı.AtasınıngünahsızyerəhəbsivəgüllələnməsiRə
biyyəxanımüçünböyükbirdərdidi.Oinanırdıki,nəvaxtsaBəşir
bəyingünahsızlığınısübutayetirə,bəraətalmasınanailolaraqadını
təmizəçıxarabiləcək.Bütünvarlığıiləbunacanatırdı,atasınınna
rahat ruhuqarşısındaözünəənböyükmənəviborcbilirdi.Amma
hələlikbeləbirimkanyoxidi.BəşirbəyAşurbəyovkimimillətxadim
lərinəqənimkəsilmişsovetrejimitaxtındandüşməmişdi.

BəşirbəyinqızıRəbiyyəxanımmüəlliməidi.İkinciDünyamü
haribəsiillərindəGüzdəkkəndindəməktəbdirektoruişləmişdi.Ba
carığına, savadına, insanpərvərliyinə görə ən yüksək vəzifələrdə
çalışmağalayiqbirinsanidi.AmmaBəşirbəyAşurbəyovunqızının
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ancaqkəndməktəbinindirektoruvəzifəsinəqədərirəligetməsinə
imkanvermişdilər.

Ondaçoxçətinilləridi.Doyuncaçörəktapılmırdı.İnsanlarsıxıntı
çəkirdilər.Aclıq,xüsusən,uşaqlaraəziyyətverirdi.Həminağırillərdə
Rəbiyyəxanımşagirdləripulsuzyeməklətəminetməkdənötrümin
birçətinlikləməktəbdəbufetinaçılmasınanailolmuşdu.Güzdəkdəki
ilkbağçanıntəməlinidəRəbiyyəxanımAşurbəyovaqoymuşdu.

Göründüyü kimi,missiyadavamedirdi. Bir zamanlar Bəşir bə
yinelobaüçüngördüyü işləri indiqızı imkanıçatanqədəryerinə
yetirməyə çalışırdı. İnsanlara hansısa şəkildə fayda vermək istəyir
di.Bu,hərhansıvəzifəöhdəliyiyox,soykökdəngələnbirkeyfiyyət
idi.Rəbiyyəxanımınbuxeyirxahəməllərihəmdəonugöstərirdiki,
mənəviyyatlıinsanistənilənşəraitdə,mühitdə,ənməhdudimkanlar
daxilindəbeləöznəcabətinibüruzəverəcək.
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ƏSL MÜ ƏL LİM

“...Müəllimlərinruhutəhsilməbədində
əbədihəyataqovuşur.Öyrədəninolmadığı

yerdəisəböyüklükyoxdur”.
Mah mud Şə büs tə ri

Rəbiyyəxanımınsevibseçdiyi,taleyinibirləşdirdiyi insan–
SultanKərəmoğludaonunla eynidəyərləri paylaşanəsl
ziyalıidi.Elarasındaadıböyüksevgiilə“Sultanmüəllim”

kimiçəkilənbuinsandövrününtanınmışriyaziyyatmüəllimlərindən
sayılırdı.

Cəfakeş pedaqoqun şərəfi ömür dastanını qısaca vərəqləmək
yetərki,onunnecəböyükqəlbəvəmənəviyyata,safamallarasahib
olduğunugörəsən.SultanKərəmoğluGüzdəkcamaatıüçünhəmdə
nüfuzluelağsaqqalı,zənginmənəviyyatadamıidi.

...Özünəməxsusənənələri,qədimtarixiolanbirməkanda–Ab
şeronrayonununGüzdəkkəndindəfasiləsizolaraq65iləyaxınsinif
müəllimiişləmişdi.O,hələgənclikdövründənonuəhatəetmişmü
hitinenişliyoxuşlu,keşməkeşlimaneələri,haqsızlıqlarıiləüzləşsədə,
bənzərsizvəmaraqlıpedaqojialəməqovuşmaq,müəllimpeşəsinin
incəsirlərinəvaqifolmaq,mənimsədiyizənginbilikləritədrisetmək
kimimüqəddəsarzudansapınmamışdı.Yuxusuzgecələrinin,gərgin
zəhmətininbəhrəsikimi1941ci ildətəhsilaldığıMüəllimlər İnstitu
tununTarixvəCoğrafiyafakültəsinibitirərəkdoğmakəndinəqayıt
mışdı.GəncSultanıcəmibiraysonrataleyinhökmüiləvətəninmü
dafiəsiuğrundadöyüşlərdəiştiraketməküçünöncəbhəyəaparırlar.
Əfsanəvi416cıdiviziyanıntərkibindəŞimaliQafqazcəbhəsindəge
dənşiddətlidöyüşlərdəböyükşücaətgöstərənS.Kərəmoğlu“Döyüş



Sultan Kərəmoğlu



Sultan Kərəmoğlu və Rəbiyyə (Roza) xanım. Odessa
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xidmətlərinəgörə”,“İgidliyəgörə”medallarla,habelə“BöyükVətən
müharibəsiuğrundaIdərəcəliorden”lətəltifedilir.1943cüildəağır
yaralanaraqIIqrupəlilkimiordusıralarındantərxisolunur.Doğma
kəndiGüzdəyəüztutaraqburadayaranmışmüəllimçatışmazlığıilə
bağlıortaməktəbdəəməkfəaliyyətinəbaşlayır.

Arzularınıngerçəkləşdiyibumüqəddəsməkanda işə sonsuzmə
həbbət vəhəvəsgöstərir.Azərbaycanın sabahı kimi yetişənuşaqlara
yüksək təhsil verməkəzmi iləyorulmadanvicdanlaçalışır.Daxilindən
gələntükənməzenerji iləpedaqojifəaliyyətinidavametdirənSultan
Kərəmoğlu peşəsinə hədsiz
vurğunluğu, səmimiliyi, işgü
zarlığı və tələbkarlığı iləqısa
zamanda məktəb kollektivi
nin dərin hörmətini qazanır.
Tədris prosesinə bir sıra ye
niliklər tətbiq edir. Dərslərini
dahasəmərəlimetodlarəsa
sında  qurur. Gənc pedaqo
qun bu novatorluğu tez bir
zamanda onu çoxlarından
fərqləndirir: Sultan müəllim
respublikanın təhsil işinə sə
mərəgətirəntəqdirəlayiqiştəcrübəsininmüəllifinəçevrilir.İlknövbədə,
valideynləməktəbarasındasıxünsiyyətyaradır.Azsonrasinifdəkibütün
şagirdləryaxşıvəəlaqiymətlərləoxumağabaşlayırlar.

Pedaqojifəaliyyətdəilkinuğurlaraimzaataraqböyüknüfuzqa
zananSultanKərəmoğlununözünəməxsusdahabiryeniliyielmlərin
şahıolanriyaziyyatfənniüzrətədrisindahasəmərəlitəşkilindəniba
rətolur.Onunriyaziyyatadair50yəqədərelmiməqaləsiMoskvada
nəşrolunan“Naçalnayaşkola”jurnalındaişıqüzügörür.

Ayrıayrıillərdəgərginəməkvəzəngintəcrübəəsasındahazır
ladığı95addaəyaniriyazivəsaitbugününözündədəaktuallığını
qoruyubsaxlayır.

Dəyərliziyalınınmilliməqsədlərə,xalqınmaarifənməsinəhesab
lanmışəzmkarpedaqojifəaliyyətidaimyüksəkdəyərləndirilmiş,Sul

Sultan Kərəmoğlu, Rəbiyyə xanım və qohumları Qabil
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tanKərəmoğlunaayrıayrıillərdədövlətinyüksəkordenvəmedalları
verilmişdir.1972ciildə“Qabaqcılmaarifxadimi”döşnişanıilətəltif
olunmuşdu.1976cıildəÜmummilliLiderHeydərƏliyevtərəfindən
“Şərəfnişanı”nalayiqgörülməsiniisəSultanmüəllimhəyatınınbö
yükuğuru,taleyinxoşmüjdəsi,unudulmazhadisəsisayırdı.

1981ciildəHeydərƏliyevindahabirfərmanıiləo,“Qırmızıəmək
bayrağı”ordeni ilə təltif olundu. 1987ci ildə isə “AzərbaycanRes
publikasınınƏməkdarmüəllimi”fəxriadınalayiqgörüldü.

Pedaqoqluğuiləyanaşı,o,həmdəəslelkişilərindənidi.Yurdu
nun, obasının hansısa probleminin həllindəqabağadüşüb yüksək
təşkilatçılıq bacarığı göstərərdi. Sultanmüəllim LökbatanBakı yo
lundabulağınyaradılmasındaböyükroloynamışdı.

Sultan Kərəmoğlunun xarakterində əsl Azərbaycan kişisinə xas
mərdanəlik,qorxmazlıq,əhdinəvəsevgisinəsadiqlikvardı.O,Rəbiy
yəxanımakönülverərkənailəqurmaqistədiyixanımınkiminövladı
olduğunubilirdi.Üstəlik,RəbiyyəxanımSultanKərəmoğludan4yaş
böyükidi.Sovetrejiminin“xalqdüşməni”sayılaninsanlarınailəüzv
ləriqədəronlarladoğmamünasibətquranşəxslərədəsərtmünasi
bətiniyaxşıanlayırdı.

Hələötənəsrin40cıilləri idi,repressiyadalğasısəngiməmişdi,
düşmənaxtarışlarıdavamedir,pusqudadurmuş“qırmızıterror”ye
niömürləriqoparıbaparırdı.BeləbirvaxtdaSultanKərəmoğluBəşir
bəyAşurbəyovunqızı iləailəqurmağaqərarvermişdi.Əlbəttə,bu
addımınyaradabiləcəyigələcəkçətinlikləri,təzyiqvəmaneələrinə
zərəalaraqonuözsevdasındançəkindirməkistəyənlərdətapılırdı.
AmmagəncSultanınqərarıqətiidi.Nəolursaolsun,əhdinəsadiq
qalacaq,sevibseçdiyiqızla–RəbiyyəxanımAşurbəyovailəbuizdi
vacagirəcəkdi.Bütünçətinliklərəbaxmayaraq,onlar1941ciildəailə
qurdularvə47ilbirgəömüryaşadılar.Rəbiyyəxanım1988ciildə69
yaşındadünyasınıdəyişdi,S.Kərəmoğluisə2008ciildə87yaşında
rəhmətəgetdi.

BuizdivacdanTanrı78iləvvəl–1943cüilin9yanvarındaAşur
bəyovlarnəslinindavamçısıNəzakətxanımıailəyəhədiyyəgöndərdi.
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GÜZ DƏK DƏN  
BAŞ LA NAN DÜN YA,  

YA XUD MİL LƏT PƏ RƏST 
Kİ Şİ NİN NƏ VƏ Sİ

“Dünyabirevdirsə,övladişıqdır”.
Sə məd Vur ğun

O, körpəlikdən ziyalımühiti ilə əhatəolunmuşdu. Buda
Nəzakət Aşurbəyovanın (Ələkbərovanın) gələcəkdə
müəllimsənətiniseçməsindəçoxmühümroloynamış

dı. Evlərindəki kitabxanadaA.S.Makarenkonun “Pedaqoji poema”sı
vardı. Yazıboxumağıöyrənibmüxtəlif bədii ədəbiyyatnümunələri
iləmütaliədünyasınadaxilolandansonrabuəsəridəçoxsevmişdi.
Kitabonabirhəqiqətiaşılamışdıki,özsənətinəbütünvarlığıiləbağlı
olanmüəllimətrafındakıböyüktoplumuişığa,inkişafa,parlaqgələ
cəyəqovuşdurabilər.

ƏksərBakıətrafıbölgələrkimi,təbiətonundoğulubboyabaşa
çatdığıGüzdəkdəndəyaşıllıqsəxavətinibirqədərəsirgəmişdi:hara
baxırdın,gözişlədikcəbozumtuldağlar,çılpaqtəpəlikləruzanıbge
dirdi.Butorpaqlaratəbiətözhədiyyəsinieləbilki,yerinüstündədeyil,
altındaqismətetmişdi.Yaxınlıqdakıbirçoxərazilərləyanaşı,Güzdək
dədəçoxludaşkarxanalarıvardı.Dağlarınsinəsinidoğrayıbmişar
daşlarıhazırlayırdılar.Möhkəmküləkəsəndəkarxanalartərəfdənət
raftozdumanabürünərdi.Bununlabelə,doğulduğuqəsəbəniçox



Nəzakət xanım Aşurbəyova – Ələkbərova
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sevirdi.HəyatonunüçünGüzdəkdənbaşlamışdı.Eləbilirdiki,bura
dünyanınənfüsunkarguşəsidir.Uşaqlıqhəmdəözxatirələri,ata
lıanalıgünləriiləgözəldir.OdaGüzdəkdəkeçənuşaqlığınıindinin 
özündədəömrününəngözəlgünlərisayır.

Hələortaməktəbşagirdiikənbilirdiki,onundoğulduğuqəsəbə
Abşeronunqədimyaşayışməntəqələrindənbiridir.Güzdəyin tarixi
təxminən800ilhesablanır.Qəsəbədə500yaşıolandaştapılıb.O,
Güzdəktoponimininmənşəyinidəhələuşaqlıqdanöyrənmişdi.Bəzi
mənbələrəgörə,“Güzdək”–“türkməskəni”,digərmənbələrəgörə
isə“payızotlağı”,“payızbinəsi”,“kölgəliyer”deməkdir.Eynizaman
da“Güzdək”quzusaxlanılanyermənasınıdadaşıyır.

Bucürbilgilərhələömrünerkənillərindənonuözünəcəlbedir
di.Müxtəlifmənbələrəmüraciətediböyrəndiklərinibaşqalarıilədə
bölüşməyəhəvəsgöstərirdi.

Bütünsovetuşaqlarıkimi,odaoktyabryatnişanı,pionerqals
tukudaşımış, yuxarı sinifərdəəksərhəmyaşıdları kimi komsomola
keçmişdi.Ammayaşadolduqcaböyüklərinevdəpıçıltı iləetdikləri

Sultan Kərəmoğlu, Rəbiyyə (Roza) xanım və yaxınları



Nəzakət xanm kitabın müəllifi İradə Əliyeva ilə
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söhbətlərdənanlamağabaşlamışdıki,bütünbunlaronlarınhəyatına
çoxböyük faciələrgətirmişamansızbir rejiminsaxtaatributlarıdır.
Onagörədəbeləbirrejimdənözgələcəyiüçünoqədərdəyüksək
nələrsəgözləmirdi.

Ortatəhsilini19501960cıillərdəGüzdəkkəndortaməktəbində
almışdı. Sonuncu sinfin axırıncı günlərinə doğru ən böyük arzusu
AzərbaycanDövlətUniversitetininFilologiyafakültəsinintələbəsiol
maq idi.Ədəbiyyatsevgisiartıq ruhunahakimkəsilmişdi.Yazıqa
biliyyətidəçoxyaxşıidi.İnşalarınıoxuyandilədəbiyyatmüəllimləri
onunfilolojiistedadınıyüksəkqiymətləndirir,buişinardıncagetməyi
tövsiyəedirdilər.

1961ci ilin isti yaygünüarzularınınardıncaAzərbaycan (indiki
Bakı)DövlətUniversitetinəgəldi.Artıqqəbulkampaniyasıbaşlamış
dı.Həyətdə,dəhlizlərdə,qəbulkomissiyasınınçalışdığızaldahəyə
canlıabituriyentlər,valideynlərdolaşırdılar.Əlləri titrəyətitrəyəsə
nədləriniüzərində“Filologiyafakültəsi”yazılmışmasanınarxasındakı
universitetəməkdaşınauzadandaözünübiranlıqsəmadahissetdi.
Onaeləgəldiki,illərləqəlbindəgəzdirdiyiülviarzuyatoxunur.Heç
zamanarzusunabuqədəryaxınolmamışdı.Ammaqarşıdahələqə
bulimtahanlarıvardı,onlardanmüvəfəqiyyətləkeçməliidi.Bununla
belə, öz hazırlığından da əmin idi. Bilirdi ki, obyektivlik prinsipləri
qorunsa,bütünimtahanlarımüvəfəqiyyətləverəcək.

Ortaməktəbdəmüəllimlərdənöyrəndikləri,hazırlıqprosesində
çəkdiyiardıcılzəhmət,yazıqabiliyyəti,həqiqətən, imtahanlardaöz
sözünüdedi.1961ciildəadınıAzərbaycanDövlətUniversitetininFi
lologiyafakültəsinəqəbulolunmuşabituriyentlərsiyahısındagörən
dəuçmağaqanadıyoxidi.

Ömrününböyükbirhissəsiniuşaqların,gənclərintəhsilinə,mil
lətintərəqqisinəhəsretmişmesenatınnəvəsiuniversitettələbəsiol
muşdu.Eləbilirdiki,babalarıBəşirbəyAşurbəyovun,Allahyarbəy
Zülqədərovun,nənələriSeyidNisəxanımın,adınıdaşıdığıNəzakət
xanımınruhlarıdasəmadanonunbuuğurunabaxıbşadmanolur.

Ötənəsrin60cıillərindəAzərbaycanDövlətUniversiteti,xüsu
silə,Filologiyafakültəsiözününqızıldövrünüyaşayırdı.1960cıillə
rəxasmilliintibahbutəhsilməbədindəçoxhissolunurdu.Beləbir
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mühitiyaradanlarsahəmindövrdəADUnunFilologiyafakültəsində
dərsdeyənməşhuralimlər,pedaqoqlaridilər.

NəzakətxanımAşurbəyovanınuniversitetdətəhsilaldığıillərdəbu
radaMirCəlalPaşayev,HadiMirzəzadə,MuxtarHüseynzadə,Zinyət
Əlizadə,FəridəVəzirova,AğamusaAxundov,əruzşünasalimƏliFəhmi,
CəlalAbdullayev,BəxtiyarVahabzadə,TəhsinMütəllibov,ƏliyarQara
bağlı,İnayətBəktaşi,PənahXəlilov,CəfərXəndan,VaqifVəliyev,Əlövsət
Abdullayevvəbaşqaelmxadimləridərsdeyirdilər.Onlarınmühazirə
lərinidinləməyiNəzakətxanımtaleyiningözəlbirbəxşişisanırdı.Mü
əllimləridəbubacarıqlı,elməbiliyəhəssasbəynəvəsininçalışqanlığını
yüksəkqiymətləndirir,gələcəyinəböyükümidlərbəsləyirdilər.

Unudulmaztələbəlikillərindənonunyaddaşınaçoxmaraqlıəh
valatlar,xatirələrhəkkolunub.İndidəxatırladıqcahəminillərəqa
yıdır,gənclikşövqüiləişıqlanançöhrəsinəxoştəbəssümqonur.Bir
hadisəniisəxüsusiləteztezyadasalır.Çünkibuhadisəninhəyatında
xüsusiyerivar,buradamüəllimliktaleyininənuğurlubaşlanğıcların
danbiri,onaözgüvənqazandıranmaraqlıbiranəksolunub.

IVkursdaoxuyandaqruplarındakıtələbələrləbirgətədristəcrü
bəsinəgetmişdilər.Nəzakət xanım təcrübəni Bakıdakıməşhur 132
nömrəliməktəbdəkeçəcəkdi.Təcrübəgünlərininbirindəonasınaq
dərsi həvalə olundu.Özüdə həmin sınaqdərsini 132 nömrəli or
taməktəbinmüəllimi, təcrübəsivəmüəllimlik fəaliyyəti iləadıdil
lərəzbəriolanBilqeyisTəhmasibinsinfindətədrisetməliidi.Üstəlik,
pedaqogika vəmetodikanı dərindən bilən sevimlimüəllimiƏliyar
QarabağlıdaNəzakətAşurbəyovanındərsinidinləyəcəkdi.

Gənctələbəsınaqdərsinəçoxciddihazırlaşmış,şagirdlərüçüngör
kəmliyazıçıMirzəİbrahimovun“Gələcəkgün”romanından“Fərda”he
kayəsinihazırlamışdı.Sınaqdərsibaşaçatdı...çoxhəyəcanlıidi...Əliyar
QarabağlıvəBilqeyisTəhmasibisəbugəncmüəllimənindərsinəhey
ranqalmışdılar.Bu,onunmüəllimlikkaryerasınınilkyüksəkqiymətiidi.

Nəzakət Aşurbəyova Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filolo
giyafakültəsinibaşavurduqdansonrabirvaxtlaroxuduğuGüzdək
kəndortaməktəbinəhəmAzərbaycandilivəədəbiyyat,həmdəfars
dilimüəllimikimitəyinataldı.Birneçəildənsonraisəməktəbdətəd
rishissəmüdirivəzifəsindədəçalışmağabaşladı.
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AiləninyeganəövladıolduğundanNəzakətmüəlliməvalideyn
lərinəmənəvidayaqidi.Zəhmətiiləqazandığıilkəməkhaqqınıgə
tiribatasınaverəndəonungözlərindəkifərəhi,halalmüəllimmaaşı
iləböyüdübboyabaşaçatdırdığı zəhmətkeşövladınınəlininhalal
çörəyəçatmasındanİlahişükranlıqduyğusunuindiyəqədərunuda
bilməyib.Həminanıhəyatınınənşirinxatirələrindənbirikimihafizə
sindəgəzdirir.

Güzdək məktəbində Nəzakət müəllimə IXX sinif şagirdlərinə
dərskeçməkləyanaşı,axşamkursundadaböyüklərəsavadöyrədir
di.Onundərsdediyişagirdlərinhərəsisonradanbirsahədəuğurqa
zandı.Mühəndis,müəllim,rəssam,alim,cərrah,ictimaixadim,mü
ğənni, xeyriyyəçi kimi yetişdirdiyi şagirdləri ona həmişə başucalığı
gətirdilər.OnlarNəzakətxanımAşurbəyovanınşagirdləriolduqlarını,
buəsilzadə xanımdandərs aldıqlarını indidə sözdüşəndəböyük
qürurhissiiləvurğulayırlar.

Nəzakət xanım, Ramiz Abutalıbov və Mələk xanım Zilli
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***
Deyirlərki,keçmişhəmdəmüəyyənəxlaqidəyərlərintarixidir.Zor

dünyanıdarmadağınedir,zamanisəböyükişlərgörür,gectezəslhə
qiqətləriortayaçıxarır.Ötənəsrin80ciillərininsonlarınadoğruvəziy
yətdəyişməyəbaşladı.Onillərləözmövcudluğunuqorxu,xof,zorakı
lıqhesabınaqoruyubsaxlamışSSRİnindayaqlarıyavaşyavaşlaxladı.
İllərləqaranlıqzindanlaraqapadılmıştarixihəqiqətlərgünişığınaçıxdı.
Minlərlərepressiyaqurbanınıngünahsızlığınınisbatıüçünyollargö
ründü.OndaNəzakətxanımbabasıBəşirbəyin,anasıRəbiyyəxanımın
narahatruhlarıqarşısındaənmüqəddəsmənəviborcunuyerinəyetir
məküçünBəşirbəyAşurbəyovlabağlıməsələyəyenidənbaxılmasıilə
əlaqədardövlətorqanlarınamüraciətetdi.

Nəzakətxanımdeyir:“RespublikaProkurorluğundaolandaməni
yaşlıbirprokurorqəbuletdi.Səndemə,babamıyaxşıtanıyırmış,o,
nəvaxtsaBəşirbəyAşurbəyovlayaxınünsiyyətdəolubmuş.Mənə
babamlabağlıxatirələrinidanışmağabaşladı.Onuböyükrəğbətlə
yadasaldı,xeyriyyəçikimigördüyüişlərdənsöhbətaçdı.Həttade
diki,BakıyailkavtomobiligətirəndəbabanızBəşirbəyAşurbəyov
olub”.

Nəzakətxanımındövlətqurumlarınamüraciətlərinəticəsizqal
mır. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 30 noyabr 1992ci
il tarixli rəyinəəsasən,BəşirbəyAşurbəyovabəraətverilir.Beləlik
lə, yeganə “günahı” öz xalqına fayda verməkdən, camaatının xey
rinəçalışmaqdanibarətolanBəşirbəyintəqsirsizliyisübutayetirilir.
Onillərləqara ləkəkiminəslinoğulqızlarının,nəvələrininhəyatvə
karyerasınamaneolan“xalqdüşmənininövladları”adıüzərlərindən
götürülür.

Tarixhəmişəhərşeyiözyerinəqoyur...
ƏbuTurxandeyir:“Keçmişinizlərinitarixinqaranlıqlarındadeyil,

bugünümüzüniçqatındaaxtarmalıyıq”.Həqiqətişığındaisəgörün
məyən,oxunmayanheçnəqalmır...
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BİR LƏ ŞƏN  
ÖMÜR YOL LA RI

“Bütünmənəvi-əxlaqidəyərlərinkökü
ailədənbaşlayır”.

Nəsi rəd din Tu si  

AzərbaycanDövlətUniversitetiNəzakətxanımatəkcəzən
ginbilikvəbacarıqlarqazandırmamışdı.O,taleyininikinci
yarısı,ömürgünyoldaşı,AzərbaycanınƏməkdar jurna

listiRafiqƏləkbərovladaelədoğmauniversitetindətanışolmuşdu.
Gələcəkhəyat yoldaşıonunlaeyni vaxtdauniversitetin Jurnalistika
fakültəsindətəhsilalırdı.Onlar1967ciildəxoşbəxtbirailənintəmə
liniqoymuşdular.

Dövrünün böyük mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusi özünün məşhur
“ƏxlаqiNаsiri”əsərində yаzırdı ki, “…Bütünmənəviəxlаqi dəyərlə
rinköküаilədənbаşlаyır”.Həqiqətəndə,аilə tаrixən insаnzəkаsı
nınəzəmətindən,sаfvəülviduyğulаrınhüdudsuzluğundаn,kövrək,
həssаsruhundаnrişələnənməhəbbətvəаnlаşmаittifаqısаyılıb.Bə
şəriyyətinаlivаrlığı,əşrəfisаyılаninsаnhəyаtınmənаsını,ilknövbə
də,bumüqəddəs,sаfizdivаcdаtаpıb.

NəzakətxanımömürgünyoldaşınınxarakterindəözatasıSultan
Kərəmoğlunaxasbirçoxmənəvikeyfiyyətlərigörürdü.Mərdlik,dəyər
lərəsadiqlik,insanpərvərlikhələtələbəlikillərindənonundaşəxsiyyə
tininəsascizgilərikiminəzərəçarpırdı.17may1939cuildəQəbələdə
ziyalıailəsindədoğulmuşRafiqAbdullaoğluƏləkbərovdafitrətənzi
yalıbirinsanidi.Qəbələşəhərortaməktəbindəoxumuş,1963cüildə
isəAzərbaycanDövlətUniversitetininJurnalistikafakültəsinibitirmişdi.



Əməkdar jurnalist Ra fiq Ab dul la oğ lu Ələk bə rov
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O,əməkfəaliyyətinə1956cı ildənbaşlamışdı.Qəbələninrayon
qəzetində ədəbi işçi, 19631965ci illərdə “Sovet kəndi” qəzeti re
daksiyasındakorrektor,ədəbiişçivəzifəsindənxüsusimüxbir,məsul
katibvəşöbəmüdirliyinədəkpilləpilləirəliləmişdi.

Azərbaycansovetmətbuatınıntanınmışsimalarından,perspek
tivli,peşəkargənckadrlardanbirikimiRafiqƏləkbərovdagələcək
karyerasınıpartiyaişindəgörürdü.Ammabuonabəynəvəsiiləailə
qurmağamaneolabilməmişdi.Bunungələcəksiyasifəaliyyətində
onamüəyyənproblemləryaradabiləcəyini fərqetsədə, sevgisinə
sadiqliyindən,mərdliyindən irəligələrəkbütünçətinliklərigözəal
mış,NəzakətxanımAşurbəyovailəailəhəyatıqurmuşdu.

Artıqdövrdəyişirdi.UluÖndərHeydərƏliyevin1969cuildəölkərəh
bərliyinəgəlişindənsonracəmiyyətdəmillişüurunoyanışıbaşverir,insan
larınpeşəkarlığı,mənəviəxlaqikeyfiyyətləriəsasmeyaraçevrilməyəbaşla
yır,kadrseçimindəbumeyarlarnəzərəalınırdı.Birsıraüstünkeyfiyyətlərinə
görəRafiqƏləkbərovda19771979cuillərdəSov.İKPMKyanındaİctimai
ElmlərAkademiyasındatəhsilalmaqüçünMoskvayagöndərilmişdi.

Ra fiq Ələk bə rov və Nəzakət xanım
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Bakıyaqayıtdıqdandərhal sonra isəUluÖndərHeydərƏliyevin
sərəncamıiləo,AzərbaycanKPMKdatəlimatçıkimiişəqəbuledilmiş,
19791986cıillərdəhəminvəzifədəçalışmışdı.19861992ciillərara
sındao,MərkəziKomitəninorqanıolan“Təşviqatçı”,sonradan“Dia
loq”jurnalındabaşredaktorişləmiş,1989cuildə“Əməkdarjurnalist”
fəxriadınalayiqgörülmüşdü.19922000ciillərdəBakışəhəriNizami
RayonİcraHakimiyyətində,sonraVergilərNazirliyindəçalışmışdır.

HaradaçalışmasındanasılıolmayaraqRafiqmüəllimbaşqalarıüçün
vicdanlılıq,sadəlik,səmimilik,əqidəsinəsadiqlikmücəssəməsiidi.

Tanrıbuailəyəikioğul,üçqızövladı–Asiman,Abdulla,Kəmanə,
SəmavəGünəşibəxşetmişdi.RafiqmüəllimləNəzakətxanımövlad
larınıdaözlərikimiyüksəkmənəviyyatlı,pakvəəxlaqlıböyüdübtər
biyələndirirdilər. Çoxları bu xoşbəxt ailəyə kənardanbaxıbqibtədə
edirdi.Əfsuslarolsunki,vaxtsızölümRafiqƏləkbərovubudünyadan
çoxtezapardı.O,2001ciilin21iyunundavəfatetdi.HazırdaQəbələ
RayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyindəRafiqmüəllimləbağlısənədlə
rin,onunşəxsiəşyalarınınqorunduğuayrıcagüşəyaradılıb.

Ra fiq Ələk bə rovun 60 illik yubileyində
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ÖlümündənsonrajurnalistAkifCabbarlınınonunhaqqındaqələ
məaldığı“Cənnətdənəvar,nəyox,Rafiqmüəllim”adlıkitabıdaRafiq
Ələkbərovdanbudünyanıninsanlarınaqalmışbirsözxatirəsidir.

Həyat yoldaşının vəfatından sonra Nəzakət xanımın xoşbəxt
dünyasıaltüstolsada,özünüteztoplamağaçalışdı.Anladıki,öv
ladlarınagörə,mərhumömürgünyoldaşınınxatirəsiüçünbundan
sonradahagüclüolmalı, Rafiqmüəlliminonlarla bağlı arzularının
göyərməsindənötrüüzərinədahaağıryükgötürməlidir.

Müəllimlikpeşəsi,sevdiyiişhəyatınınənağıranlarındaNəzakətxa
nımınböyükköməyioldu.Bumənəvigücəsarılaraqözünüəyilməkdən,
yıxılmaqdanqorudu,müvazinətinidüzəldərəkirəliyədoğruaddımladı.

OnunGüzdəkortaməktəbindəkimüəllimlikhəyatı70ciillərdə
başaçatmışdı.AiləqurduğuildənpedaqojifəaliyyətiniYasamalra
yonundakı21nömrəliortaməktəbdədavametdirməyəbaşlamışdı.
Qısazamandao,qabaqcıltəhsilişçisikimiparlaqadqazanmışdı.Ba
kıdakıortatəhsilmüəssisələriarasındaxüsusiyeriolanbuməktəbdə

Allahyar bəy Zülqədərovun xaricdə yaşayan nəvələri Xosrov Sadehi və  
Elxan Zillinin Bakı səfərindən
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Nəzakətxanımyorulmadançalışır,rayonvəşəhərüzrəkeçirilənel
mipedaqojikonfranslardamaraqlıməruzələriolurdu.

BəynəvəsiolmasısovetdövründəNəzakətAşurbəyovayakarye
ra irəliləyişlərindəciddimaneələr törətsədə,müstəqillikdövründə
peşəkarpedaqoqkimi layiqgörüldüyümükafatları çoxolub.Fəxri
fərmanlar,TəhsilNazirliyininIdərəcəlidiplomuNəzakətmüəllimə
ninbusənətinçətinyollarındaçəkdiyiəziyyətlərəverilmişqiymətdir.
2009cuildəisətəhsilsahəsindəqazandığıuğurlaragörə“Xanqızı
Natəvan”mükafatınalayiqgörülüb.

MərhumRafiqƏləkbərovlaqurduğuxoşbəxtailəningələcəkda
vamçıları,şirinşəkərnəvələrNəzrin,anasınınadınıdaşıyanRəbiyyə,
Rafiq,Toğrul,Tural,İradə,Səccad,Hüseyn,Banu,NəbidəTanrıdan
Nəzakətxanımaəngözəlpaydır.

Nəzakət xanımın həyatında xüsusi yeri olan insanlardan biri də
ağıllıməsləhətləri,nəsihətləri,yardımlarıiləonayolgöstərən,istiqa
mətverənSonanənə idi.O,sadə,mələksimabirqadın idi.Güzdək

Allahyar bəy Zülqədərovun xaricdə yaşayan nəvələri Xosrov Sadehi və  
Elxan Zillinin Bakı səfərindən
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məktəbindəçalışırdı.Yüksəkinsanikeyfiyyət
ləriiləseçilirdi.Mehribandı,xeyirxahdı,ürəyi
yumşaq,qəlbikövrəkdi.Yaxınmünasibət,sıx
əlaqələrbuistiqanlı,nəcibinsanıailəyədoğ
malaşdırmışdıvəuşaqlaronuəzizadamıkimi
qəbuledirdilər.Ənəsasızənginmənəviyyata
malik olan Sonanənə sanki ailəni şərqüv
vələrdənqoruyurdu:duaları,alqışları, xeyirli
işlərəyozulansözlərisöhbətləriilə...Nəzakət
xanımdeyirki,neçəneçəinsanbudünyada
həyatsürüb,çoxlarıiləünsiyyətdəolub,tanı
nıb,yaxındosta,sidaşaçevrilib.AmmaSona
nənəkimixatırlanmayıb.Onunxatirəsibizim
üçünolduqcaəzizdir.

***
“Yaşınixtiyarçağlarındadahadərindənanlayıramki,birinsanın

özövladlarına,nəvənəticələrinəmirasqoyabiləcəyiənböyüksər
vəthəryerdəhörmətləçəkiləntəmizadıdır”,–deyirNəzakətxanım.

Bolşevizmintaleyiniqaraltdığıdoğmalarınınömürlüyündənkə
dərliepizodlarıxatırladıqcaNəzakətxanımıngözləridolur.

Bizsəbukədərligözlərinardında sovet repressiyasınınminbir
əzabəziyyətə düçar etdiyimilyonlarla insanın faciəsini, bütöv nə
sillərintaleyinəvurduğusağalmazyaraları,ammaeynizamandabu
zərbələrə,ağrıacılaraduruşgətirən,sərtruzigardansınmayıbyaşa
yan,ucalan,insanlarımızıdaözüiləbirgəucaldanmənəvidəyərləri
mizigörürük.Budəyərlərxalqımızınruhudur.

“BabamBəşirbəyAşurbəyovunaşıbdaşanvardövlətindənonun
övladlarınamaddiolaraqheçnəqalmadı.Ammaonunvaxtiləmad
di imkanlarındanistifadəedibelobaüçüngördüyüişlər, insanlara
etdiyiyaxşılıqlar,bugündəsevgi iləxatırlananşərəfiadıhərşeyə
dəyər”,–deyəNəzakətxanımqürurlagülümsünür.“Məndəbütün
ömrümboyubeləbirkişininnəvəsikimiBəşirbəyAşurbəyovadına
layiqolmağaçalışmışam.Çox istərdimki,buadövladlarım,nəvə
nəticələrimüçündəhəyatbələdçisiolsun”,–söyləyibsözünübitirir.

Sona nənə
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SON SÖZ YE Rİ NƏ

“Ömürçoxölçülüdürvəhərölçüdə
fərqlibirhəyatyaşanır”.

Əbu Tur xan

Hər ömür bir hekayədir... Əgər kiminsə ömrünün bütün
məqamlarınıqələməalmağıbacarsaq,dünyanın indiyə
qədəryazılmış,nəqledilmişənmaraqlıhekayəsialınar.

Ammainsannəinkibaşqalarının,heçözömrününbütünönəmlimə
qamlarınıyazıyaçevirməkgücündədeyil...

Buna görə də, kitablardakı, filmlərdəki zaman da, ömürlər də
reallıqlardakından xeyli fərqlənir, şərti xarakter daşıyır. Barələrində
həttamaterialsarıdanheçbirkasadlıqçəkmədiyinkəslərhaqqında
yazandadaistəristəməznələrisəixtisaretməliolursan.Hansısamə
qamlarıötəritəsviretməklazımgəlir.

BəşirbəyAşurbəyovunömürhekayəsindəisəbeləolmadı.Əli
mizdəolanmateriallarımümkünqədərtəfsilatlışəkildətəqdimet
məyə çalışdıq. Onun haqqında arxivlərin bağlı qapıları arxasında
saxlananvəvaxtiləqadağaaltındaolanmateriallarınhamısınaəlimiz
yetmədiyindənolsunki,bukitabdankənardaqalanməqamlardaol
du.Ümidedirikki,BəşirbəyAşurbəyovirsiningələcəktədqiqatçıları
bizimbilmədiyimizmənbələrədəgedibçıxabiləcəklər.

Bukitabisəüzərinəgötürdüyümənəvimissiyanıəvvəldənsona
qədər layiqincəyerinəyetirməyəçalışır.BizimniyyətimizBəşirbəy
Aşurbəyovşəxsiyyətinəhəyatı,mühiti,fəaliyyətiiləbirgənəzərsal
maqidi.KitabBəşirbəyAşurbəyovşəxsiyyətinigözönündəcanlan
dırırvəonudiqqətləoxuyanhərkəsəbuömrünişığındabirhəyat
dərsikeçir.
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Kitabdayazılanlardünyanın fani,bizim iradəmizdənkənar,də
yişkən,hərcürgözlənilməzliklərlədolubirməkanolmasıhəqiqətini
növbətidəfəanladır.Beləbirdünyadainsanınmalikolduğuənbö
yükmaddi sərvətin,malınmülkün,düzənlihəyatınbiranın içində
əldənçıxabiləcəyinigöstərir.

Ammabütünbunlararəğmən,onudaöyrədirki,insanınmənə
vikeyfiyyətlərininonaqazandırdıqlarınıəlindənheçkim,heçnəala
bilməz.İnsanınözsalehəməlləriiləəldəetdiyixalqrəğbətihəmişə
onunladır, daim insanlarınuca tutduqları, sevgi ilədiləgətirdikləri
kübarlıq,əsilzadəlikadındadır.Buadsavardövlətlə,vəzifəkürsüsü
ilə,hökmsahibliyiiləqazanılmır.Burəğbətiformalaşdıranbaşqaları
naetdiyinyaxşılıqlardır.Cəmiyyətəverdiyinfaydalardır.Dünyadanə
isəgərəklibiriz,xeyirlibirəməl,gözəlbirnişanəqoyubgetməkdir.
Ondaadambaşqalarınınqəlbindəhəmişəminnətdarlıqduyğularıilə
xatırlanacaq.Bütünbunlaronuzamanınfövqünəucaldacaq,ruhunu
ölməyə,unudulubyoxolmağaqoymayacaq.

BəşirbəyAşurbəyovdaömrünübeləyaşamışkişilərdənidi.Ona
görədəadıbugün insanlarınqəlbindədir.Bolşeviklərdənolsaydı,
Nargində güllələyib ilimilim itirdikləri vücudu kimi Bəşir bəyin və
minlərləonunkimirepressiyaqurbanlarınınyaddaşlardakıizlərinidə
yoxedərdilər.Ammaxatirələrəatəşaçmaqolmur.Elinyaddaşınıqət
lə yetirməkmümkün deyil. Başqalarının yaddaşı bir insanın təmiz
adı,ali şəxsiyyətiüçünəntəhlükəsizyerdirvəBəşirbəydəhəmin
yerdədir.Onunhaqqındaxatirələrəsasındaqələməaldığımızkitabın
anlatdığıəsashəqiqətlərdənbiridəbudur.

Bukitabıyazayazamaraqlıbirməqamdadiqqətimiçəkdi.Adə
tən, insan həyatda olanda onun yol verdiyi yanlışlıqlara daha çox
diqqətyönəlir.Fəaliyyətinin,davranışlarınınhərməqamıazqalazər
rəbinlətəftişedilir.Köçünüsürübdünyadangedəndənsonraisəəsas
xatırlananyaxşıəməlləriolur,xırdalıqlarsaçoxtezunudulur.

BəşirbəyAşurbəyovuidealizəetməkfikrindənuzağam.Material
larüzərindəçalışanzamandabumeyildənmümkünqədərkənarda
durmağaçalışdım.Heçkim,təbiiki,idealdeyil.BəşirbəyAşurbəyov
daözzəmanəsininövladı,irineftsənayeçisi,sahibkar,cəsarəti,qorx
mazlığıiləBakınınadıdillərdədolaşanigidlərindənsayılırdı.Dostla
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rıkimixeylisaydadüşmənləridəvardı.Şübhəsizki,Bəşirbəyində
kimlərləsə yolları kəsişmişdi, kimlərinsə xətrinədəymişdi, kimlərisə
haqqnahaq incitdiyi vaxtlarolmuşdu.Ammaaradanonilliklər ke
çəndənsonrabunlarheçkiminyadınadüşmürdaha.İndiinsanların
BəşirbəyAşurbəyovhaqqındaəsasxatırladıqlarıonunelobayagün
ağlamasıdır. Camaat üçün tikdirdiyiməsciddir,məktəbdir, evlərdir,
xalqınövladlarınıntəhsilalmasındanötrüyaratdığıimkanlardır,nəşr
etdirdiyiqəzetlərdir.

Vənəhayət,İttihadPartiyasındakıfəaliyyətidir.
BəşirbəyAşurbəyovbuyurduninsanlarıüçüngördüyüsaysız

hesabsızxeyirliişlərləyanaşı,həmdəməhzideyaadamıidi.
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin XIX əsrin ortalarından

etibarən həyata keçirdikləri maarifçilik xəttinin XX əsrin sonlarına
doğruözhədəfinəçatmasına,bugüntarixininənqüdrətliçağları
nıyaşayanmüstəqilAzərbaycandövlətinəsahibolduğumuzagörə
BəşirbəyAşurbəyovkimiideyaadamlarına,millətxadimlərinəəbədi
minnətdarlıqborcumuzvar.Bukitabınhərsətridəominnətdarlıq
duyğusunundiktəsiiləqələməalınıb.

Yeniömürlərdəgörüşənədək,əzizoxucu...
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Danışan şəkillər...
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Bəşir bəyin oğulları:
Məhəmmədhəsən bəy, Midhət bəy, Kazım bəy

Bəşir bəyin qızı Rəbiyyə xanım
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Midhət bəy Aşurbəyov
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Midhət bəyin həyat yoldaşı Hökumə xanım
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Bəşir bəyin qızı Rəbiyyə xanım
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Əyləşənlər (soldan sağa): Sultan Kərəmoğlu, Rəbiyyə xanım, Sara xanım Aşurbəyli,  
Zəhra xanım Qazıyeva

Ayaq üstə: Bəşir bəyin oğlu Kazım bəy və Sara xanımın bacısı Nəzimə Aşurbəyli

Nəzakət xanım tələbəlik illərində
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Allahyar bəyin qızları Şövkət xanım (solda) və Dilarə xanım

Allahyar bəyin nəvəsi Elxan Zilli (soldan ikinci) yaxınları ilə
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Allahyar bəyin qızı Leyla xanım bacısı oğlu Xosrov bəylə

Leyla xanım Zülqədərova Bavariyada
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Dilarə xanım Zülqədərovanın övladları Xosrov və Sirus
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Dilarə xanımın 1961-ci ildə ABŞ-dan Bakıdakı qohumlarına göndərdiyi foto



260

İRADƏ ƏLİYEVA

Şücaət xanım Zülqədərovanın həyat yoldaşı, Nobel şirkətinin İran nefti üzrə rəisi Rəhim 
bəy Xəlili övladları ilə

Xosrov bəy və Elxan Zilli M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda
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Xosrov bəy qızı Darien və xalası qızı Mələk xanımla

Dilarə xanım övladları Xosrov və Sirusla



Bitən həsrət...



263

BƏŞİR BƏY AŞURBƏYOV VƏ ZƏMANƏSİ

Xosrov bəy Nəzakət xanım və qızı Səma ilə

Nəzakət xanım və qızı Səma Parisdə qohumları ilə
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Elxan bəy və Xosrov bəy Bakıda Rafiq Ələkbərovun evində 

Xosrov bəy Bakıda
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Xosrov Sadehinin Bakı səfərindən
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Xosrov Sadehinin Qəbələyə səfəri, Nohurgöl

Xosrov Sadehi və Elxan Zilli Bakıda qohumlarının əhatəsində
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Leyla xanımın Nəzakət xanıma məktubları



Nəslin davamçıları...
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Nəzakət xanım və həyat yoldaşı Rafiq Ələkbərov

Nəzakət xanımın qızı Səma həyat yoldaşı Rəsul və övladları Nəbi və Banu ilə
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Nəzakət xanımın nəvəsi Nəzrin 
həyat yoldaşı ilə

 Nəzakət xanımın oğlu Asiman həyat yoldaşı Nərgiz və övladları Rafiq, Nəzrin və Rəbiyyə ilə
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Nəzakət xanımın oğlu Abdulla həyat yoldaşı Nigar və övladları Səccad və Hüseynlə

Nəzakət xanımın oğlu Abdulla  
və nəvəsi Toğrul
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Nəzakət xanımın qızları Günəş, Səma və nəvələri (soldan) Tural, Banu, İradə və Nəbi

Nəzakət xanımın qızı Günəş həyat yoldaşı Anarla
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İradə Əliyeva gəlini Günəşlə
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Nəvə İradə Əliyeva
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Nəzakət xanım nəvələri ilə
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Midhət bəyin nəvələri və qızı İradə xanım
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İradə xanımın qızı Nigar və nəvəsi Leyli

İradə xanımın qızı Nərgiz və nəvəsi Cavanşir
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Aida xanımın 
oğlu Elvin  
övladları Ülvi  
və Aydanla

Midhət bəyin qızı Aida xanım və nəvələri Leyla, Bəxtiyar, nəticəsi Ülvi
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İradə xanımın oğlu Fariz

Nəzakət xanım dayıqızları İradə və Aida ilə
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Nəzakət xanım Qoşabulaqdan olan qohumlarla

Nəzakət xanım Aşurbəyovlar nəslinin nümayəndələri ilə
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İşıqlı missiya yeni ömürlərdə davam edir...
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