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Ötәn әsrin 30-cu illәrinin sonunda Azәrbaycan xalqının bir çox
müd rik, tәrәqqipәrvәr ziyalıları – görkәmli alimlәri, istedadlı şair vә
yazıçıları, dövlәt qulluqçuları, qısaca desәk, neçә-neçә günahsız insan
amansız Stalin repressiyalarının qurbanı olmuşdur. Uzun illәr ölkә
mәtbuatının aparıcı orqanlarında çalışan respublikanın Əmәkdar jurna -
listi İradә Əliyevanın «Repressiya burulğanı» kitabı hәmin dövrün ağrı-
acılarını çәkmiş görkәmli elm, mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadimlәrinin ömür
yollarına, fәaliyyәtinә hәsr edilmişdir.

Bu insanlar perspektivli mütәxәssis, sağlam düşüncәli ziyalı,
bacarıqlı partiya vә dövlәt işçilәri idi. Əlbәttә, stalinizm öz xәttinә uyğun
olaraq belә şәxslәri rahat buraxa bilmәzdi. Odur ki, onlara şәr vә böhtan
atılaraq әvvәlcә hәbs olunmuş, sonra isә saxta dәlillәr әsasında ölümә
mәhkum edilmişlәr.

Gәrgin zәhmәtlә әrsәyә gәlmiş kitabda müәllif Azәrbaycanın lәyaqәtli
oğul vә qızları – Bәkir Çobanzadә, Hәnәfi Zeynallı, Heydәr Hüseynov,
Ruhulla Axundov, Gülarә Qәdirbәyova, Xudadat bәy Mәlikaslanov,
Mәmmәd Cuvarlinski vә başqalarının mәşum 37-nin repressiyası
tәrәfindәn mәhv edildiyini göstәrmәklә yanaşı, hәm dә dövrün mәnfur re-
jiminin iç üzünü açmağa çalışmışdır. 
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ÖN SÖZ

1993-cü ildә görkәmli tarixçi-alim, Sovet İttifaqı Qәhrәmanı,
akademik Ziya Bünyadovun 37-nin qurbanları ilә bağlı istintaq
materialları әsasında yazılmış mәqalәlәrinin tәrcümәsi vә çapa
hazırlanması işi mәnә tapşırılmışdı. O zaman «Azәrbaycan
müәllimi» qәzetindә çalışırdım. 30-dan çox insanın – repressiya
qurbanının faciә ilә bitәn ömür yolları hәmin cinayәt işlәrindә
öz әksini tapmışdı. 

Y.V. Çәmәnzәminli, B.Çobanzadә, H.Zeynallı, M.Cuvarlin-
ski, T.Şahbazi, G.Qәdirbәyova, X.Qayıbova vә digәr görkәmli
şәxsiyyәtlәrin saxta ittihamlar, dәlillәr әsasında ölümә mәhkum
edildiyi arxiv materialları o zaman ictimaiyyәt arasında geniş
әks-sәda doğurdu. Hәmin dövrdә daxilәn hiss edirdim ki,
böyük oxucu marağı bu yazıların toplum halda kitab kimi
çapına daha çox ehtiyac duyur. Ziya müәllimә fikrimi
bildirdim. Mәmnun qaldı… Hәtta deyәrdim ki, sevindi…
Razılığını alıb kitabın tәrtibinә başladım. Bu dәyәrli nәşrә
müxtәlif sәrlövhәlәr fikirlәşmişdik: «Azәrbaycanda repressiya»,
«Çarpışan ömürlәr», «37-nin qurbanları», «Sağalmayan yara -
lar», «Günahsız qurbanlar» vә s. Nәhayәt, bir gün Ziya müәllim
zәng vurub dedi ki, kitabın adını tapıb: «Qırmızı terror». Belәcә,
bu nәşr 10 min nüsxә tirajla işıq üzü gördü. Akademik Ziya
Bünyadov kitabın «Ön söz»ündә oxuculara müraciәt edәrәk
ölkәdә hәmin dәhşәtli illәrdә hökm sürmüş diktator rejiminin
bilәrәkdәn mәhv etdiyi hәmvәtәnlәrimizin kәdәrli bioqrafi -
yalarını, istintaq işlәrini böyük ürәk ağrısı ilә araşdır dığını
bildirirdi: «Sәn günahsız güllәlәnmiş, Sibirә vә müxtәlif hәbs
düşәrgәlәrinә göndәrilmiş yurddaşlarımızın hәyatlarının son
günlәrini vә saatlarını ancaq fikrәn tәsәvvürә gәtirә bilәrsәn.

«Sosializm» illәrindә saysız-hesabsız azәrbaycanlıların
hәyat larını buğda dәni kimi üyütmüş dövlәt cәza dәyirmanının
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necә işlәdiyini isә ancaq hәmin dövrün dәhşәtlәrini görüb,
acısını çәkmiş insanlar bilәrlәr. Tәәccüblü deyil ki, 1920-ci il
aprelin 28-dә Azәrbaycan Demokratik Respublikasının әvәzinә
hökumәt başına gәlәn sovet hakimiyyәti Leninin «Yaşasın
müstәqil Azәrbaycan!» teleqramına әsasәn demokratik höku -
mәt tәrәfindәn әsası qoyulmuş Azәrbaycan xalqının tәrәqqisinә
vә çiçәklәnmәsinә kömәk vәd etdiyi halda, hökmranlığının elә
ikinci günündәn – 1920-ci il aprelin 29-dan Azәrbaycanın çiçәk -
lәn mәsi naminә işlәyә bilәcәk kәslәrin hamısını aradan
götürmәk xәttini hәyata keçirmәyә başladı».

Akademik yazırdı ki, XI Qırmızı ordunun İnqilabi Hәrbi
Şurası vә Azәrbaycanın yeni sovet hökumәti öz fәaliyyәtinin
ikin ci günündәn «Müsavat» vә «İttihad» partiyalarının  rәh bәr -
lәri, sovet hakimiyyәti ilә әmәkdaşlıq ruhunda bu partiyaların
sonradan da fәaliyyәt göstәrәcәklәri barәdә rәsmi müqavilә
bağladı. Lakin bu müqavilәlәr tezliklә Azәrbaycan xalqının
qәddar düşmәni S.Pankratovun rәhbәrlik etdiyi XI ordunun
Xüsusi şöbәsi tәrәfindәn pozuldu. Bu xüsusi şöbә, onun ardınca
isә FK (Fövqәladә Komissiya) kütlәvi hәbslәr aparmağa başladı.
Lenin vә Trotski tәrәfindәn yaradılan hәbs düşәrgәlәri az
vaxtda Azәrbaycanın ziyalı nümayәndәlәri hesabına doldu-
ruldu. Bu, qanunsuz cәza tәdbirlәrinә mәruz qalan hәmvәtәn -
lәrimizin birinci axını idi.

Repressiyanın ikinci, daha güclü dalğası isә 20-ci illәrә
düşür vә bu dalğa minlәrlә Azәrbaycan kәndlisinin hәyatına
bais oldu.

Mәlumdur ki, bolşeviklәr Oktyabr silahlı üsyanını qardaş
qırğınına qoşulan kәndli kütlәsi sayәsindә hәyata keçirә
bilmişdilәr. Çünki onlar kәndlilәrә torpaq vәd etmişdilәr. Buna
görә dә әvvәlcә torpağı onlara payladılar. Sonra isә bu insanları
tezliklә cürbәcür vergi vә әrzaq sapalağı ilә boğmağa başladılar.
Kәndlilәrin müqavimәti әvvәlcә çoxlu kәndli ailәsini antisovet
elementlәr kimi Sibirә vә Uzaq Şimala – orada hamısı, әlbәttә
ki, mәhv oldu – sürgün etmәklә qırılırdı. Sonradan, 20-ci illәrin
sonları, 30-cu illәrin әvvәllәrindә bәdnam «kollektivlәşmә» vә
ortabab kәndlilәrin bir sinif kimi (qolçomaq adı ilә) lәğv
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edilmәsinә başlandı. Sovet cәza orqanları tәrәfindәn onların
bütün mülkiyyәtlәrinin әllәrindәn alınması, daha doğrusu,
mülkiyyәtlәrinin hәyasızcasına mәnimsәnilmәsi kәndlilәrin
kütlәvi çıxışlarına sәbәb oldu. Kәnd sakinlәrinin öz hüquqları
uğrunda bu çıxışları siyasi orqanlar tәrәfindәn «banditizm»
adlandırıldı vә nәticәdә orqanlar bu narazılıq vә çıxışları silahla
yatırtmağa başladılar, özü dә hәmin dövrün әn müasir silah vә
hәrbi texnikasını tәtbiq etmәklә. Orqanların yaratdığı fövqәladә
üçlüklәr Naxçıvan, Qarabağ, Şәki, Zaqatala, Quba, Lәnkәran,
Abşeron vә başqa yerlәrin minlәrlә sakinini güllәlәnmәyә
mәhkum edir, sürgünә göndәrirdilәr. Üçlüklәr isә әsasәn
ermәnilәrdәn ibarәt idi.

«Azәrbaycan xalqının hәqiqi faciәsi isә 1936-cı ildәn
başlandı. Xalq әleyhinә, xüsusilә ziyalılar әleyhinә cәza
tәdbirlәri 1937-1938-ci illәrdә daha da amansızlaşdı, hakimiy -
yәtdә oturmuş dövlәt quldur dәstәsi görünmәmiş vәhşiliklә
Sumbatovun, Borşevin, Gerasimovun, Sinmanın, Şerin,
Qriqoryanın, Markaryanın, Qalstyanın, Ohanesyanın, Avanes -
yanın vә onların Atakişiyev kimi nökәrlәrinin vә qeyrilәrinin
әli ilә tәxminәn 70-80 min Azәrbaycan ziyalı nümayәndәsi –
alim, yazıçı, aktyor, müәllim, din xadimi, sovet vә partiya ida -
rәsi әmәkdaşı, hәrbçi, gәnc, bir sözlә, bütün düşünәn beyinlәr,
qeyri-adi tәfәkkür sahiblәri bir ucdan mәhv edildilәr. Tәk bircә
xarici dil bilәn şәxslәri dә qırırdılar. Ölüm vә cәza maşını
dayanacaqsız vә fasilәsiz işlәyirdi. Hәr bir «xalq düşmәni»nә
«mәhkәmә» zamanı ancaq 15 dәqiqә vaxt ayrılırdı (tәk-tәk hal-
larda 20 dәqiqә). İndi qoy oxucu özü 1936-1937-ci illәrdә bir
saatda nә qәdәr adamın güllәlәnmәyә mәhkum edildiyini, nә
qәdәr zәka sahibinin – azәrbaycanlının güllәlәndiyini özü
hesablasın. Bir gündә 24 saat (96 nәfәr), ayda 30 gün (2880
nәfәr), 2 il yarımda isә 80 000-dәn çox. Bakıda bütün bu quldur
tribunal iclaslarını Vışinskinin müavini, bәşәr övladının qatili
Matuleviç öz әlaltıları Zaryanov vә Jiqurla birgә aparırdı. Biz
ancaq Bakıdan danışırıq! Kim deyә bilәr ki, Azәrbaycanın kәnd
rayonlarında bu fövqәladә üçlüklәrin xüsusi iclaslarının qәrar -
ları ilә neçә min günahsız mәhv edilmişdir? Xüsusi düşәr gә lәrә
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sürgün edilmiş «xalq düşmәnlәri»nin ailә üzvlәrinin tәxmini
sayını kim deyә bilәr?» – deyә akademik Ziya Bünyadov yeni -
dәn oxucularına müraciәt edәrәk bildirirdi ki, unutma, xal qı -
mıza qarşı repressiya 1940-1950-ci illәrdә dә davam etmişdir. 

Xüsusi qeyd etmәk istәrdik ki, әslindә, bu görkәmli
şәxsiyyәtlәrin hәr birinin hәyatı, yaradıcılığı, ümumi fәaliyyәti
ayrıca bir tәdqiqat әsәrinin mövzusu idi. Ona görә dә
sözügedәn şәxsiyyәtlәrin hәr birinin taleyi insanı istәr-istәmәz
fәrdi düşüncәlәrә sövq edirdi. Azәrbaycan mәtbuatında
çalışdığım bu illәr әrzindә Stalin repressiyasının qurbanı olmuş
neçә-neçә günahsız «müqәssir»in taleyinin izinә düşdüm.
Onlar haqqında oçerklәr, publisistik mәqalәlәr qәlәmә aldım.
Elә «Repressiya burulğanı» kitabında da sübutsuz-dәlilsiz itti-
ham olunmuş, hәbs edilmiş vә qırmızı cәlladların әli ilә
hәyatına son qoyulmuş bir qrup görkәmli elm, incәsәnәt,
mәdәniyyәt xadiminin keçdiyi mәşәqqәtli ömür yolu öz әksini
tapmışdır. Bu insanlar dövrün quruluşuna, yәni sovet
hakimiyyәtinә, sosializmә, kommunist partiyasına xilaf
çıxmamışdılar. Onlar öz vәtәnlәrinin layiqli övladı, elini-yur-
dunu böyük mәhәbbәtlә sevәn bir insan, yüksәk ixtisaslı
mütәxәssis, bacarıqlı tәşkilatçı, ziyalı, elm xadimi, gәlәcәyi par-
laq olacaq dövlәt qulluqçuları idilәr. Onların öz xalqı qarşısında
böyük xidmәtlәri vardı. Rejimin «xalq düşmәni» elan etdiyi,
әslindә isә xalqın cәfakeşi vә fәxri olan bu insanların talelәri
hәmin illәrdә bir göz qırpımında hәll olunurdu, hamısı ölüm
maşınının, bәdxahların böhtanının qurbanlarına çevrilirdi,
mәhkәmәlәri cәmi… 15 dәqiqә çәkirdi. 

Kitabda toplanan tarixi oçerklәr içәrisindә Teymur Heydәr
oğlu Salahovun keçdiyi qısa, lakin diqqәtәlayiq hәyat yolu
sanki onun xatirәsinә daha geniş rakursdan işıq salınmasını
tәlәb edirdi. T.Salahov Stalinin silahdaşlarının, o cümlәdәn
ermәni millәtinin nümayәndәlәrinin qәzәbinә tuş gәlmişdi,
müsibәtlәrlә qarşılaşmışdı vә nәhayәt, әn ağır cәzaya – ölüm
hökmünә mәruz qalmışdı. Stalinizmin digәr günahsız
qurbanları kimi, Teymur Salahovun da mәhkәmәsi bir göz
qırpımında –15 dәqiqә әrzindә başa çatmışdı. Azәrbaycanın
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say-seçmә oğullarının başlarına gәlәnlәr hәm dә yaşadıqları
dövrün vә o zaman mövcud olan quruluşun qanunlarını, hәmin
illәrin ab-havasını özündә tam tәcәssüm etdirirdi.

Müәllif kimi neçә il ardıcıl olaraq mәni hәmin mövzu
üzәrindә düşünmәyә vә axtarışlar aparmağa sövq edәn
amillәrdәn biri dә mәhz budur.

Əziz oxucu! Sizә müraciәt edәrәk söylәdiyim bu Ön sözü
akademik Ziya Bünyadovun bir fikri ilә yekunlaşdırmaq
istәrdim: «Hәmin illәrdә bizim Sovet Azәrbaycanına başçılıq
edәnlәr tәrәfindәn neçә yüz min şәxsin mәhv edildiyini
hesablamaq çәtin vә bәlkә dә qeyri-mümkündür. İbrәtamizdir
ki, öz hәmvәtәnlәrinә qarşı qırmızı terroru düşünüb hәyata
keçirәnlәrin özlәri dә cilovsuz qan çanağının qurbanları oldu-
lar. Çünki külәk yaradanlar mütlәq tufana düşmәli idilәr». 

Bu nәşrә akademik Ziya Bünyadovun hәyatına vә fәaliy yә -
tinә hәsr edilmiş oçerk dә salınmışdır.

Kitabın redaktorları Milli Mәclisin deputatı Bәxtiyar
Sadıqov vә  tarix elmlәri doktoru, professor Sani Hacıyevdir.
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REDAKTORDAN:

TARİX «QIRMIZI TERROR»U HƏLƏ ÇOX
MÜHAKİMƏ EDƏCƏK

XX әsrin әvvәllәrindәn ortaya çıxan bolşevizm qısa bir
müddәt әrzindә bütün dünyanın nәzәr-diqqәtini özünә cәlb
etdi, Azәrbaycan xalqının taleyindә dә böyük izlәr qoydu.
Bunların bәzisi xeyirli, böyük bir qismi isә qanlı-qadalı oldu.
Bolşevik hakimiyyәtinin әn xarakterik xüsusiyyәti onda idi ki,
bolşeviklәr hәm yaxşı, hәm dә qanlı әmәllәrini sadә xalq
kütlәlәrinin, fәhlә-kәndli sinfinin adından hәyata keçirirdilәr.
İnsanları bәrabәrlik prinsipinә istinad edәn bir cәmiyyәtin
formalaşacağına sadәlövhcәsinә inandırır, inanmayanlara cis-
mani vә mәnәvi divan tuturdular. Bütün dәyәrlәr, әxlaqi
amillәr, insan haqları kimi bәşәri ideyalar onlar üçün
әhәmiyyәtli deyildi. Bolşeviklәr dünyanın altıda-birini әhatә
edәn geniş bir әrazidә elә dövlәt maşını qurmuşdular ki, burada
yüksәk insani meyarlar sinfi dәyәrlәr pәrdәsi arxasında rәdd
edilirdi. Hәr şey bir fәrdin, bir fövqәlpartiyanın mәnafelәrinә
tabe etdirilmişdi.

Sözsüz ki, insan haqlarının nәzәrә alınmadığı, şәxsiyyәtin
şәrәf vә lәyaqәtinin inadkarlıqla tapdalandığı bir cәmiyyәtdә
millәtlәrin, xalqların hüququndan söhbәt belә gedә bilmәzdi.
Azәrbaycan xalqı da öz tarixi faciәlәrinin bir hissәsini mәhz belә
bir idarәetmә sisteminin hökmranlıq etdiyi dövlәtdә, o
cümlәdәn XX әsrin 30-cu illәrindә yaşamalı oldu. 

Xalqımız 1937-ci ilin keşmәkeşlәrindәn çıxdı, öz milli
mәnliyini, әxlaqi dәyәrlәrini, ideoloji vә mәnәvi bütövlüyünü
qoruyub saxlaya bildi. Lakin görünmәz әlin Azәrbaycana qarşı
işә saldığı kütlәvi repressiya maşını izsiz qalmadı, öz işini
gördü. Milli elitanın bütöv bir nәsli mәhv edildi. 
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Deyirlәr ki, insanlar nә qәdәr dözümlü olsalar belә, bu
bәdnam illәri hәmişә «qara illәr» adlandıracaqlar. Tarix isә
insan tәbiәtinә vә mәnәviyyatına zidd prinsiplәri tәtbiq etmәyә
çalışanları hәmişә әzib keçir, gec-tez cәzasına çatdırır. Qanlı
olayları tәşkil edәnlәr yüzillәr ötsә dә, insanlıq düşmәni kimi
damğalanır, layiqli vә mәnәvi cәzalarını alırlar. Tarix 1937-ci
ilin dә unudulmasına imkan vermәmişdir. Ona görә dә son
dövrlәrdә jurnalistlәrimiz vә yazıçılarımız, tarixçilәrimiz vә
publisistlәrimiz Stalin repressiyası mövzusuna tez-tez müra ciәt
edirlәr. Dövri mәtbuatda, televiziyada bu mövzudan geniş bәhs
edilir, nәşriyyatlar tәrәfindәn ayrı-ayrı müәlliflәrin kitabları çap
olunur, alimlәr dissertasiya mövzusu olaraq 1930-cu illәrin
«qırmızı terror»unu araşdırırlar.

Bütün bunlar tәsadüfi deyil. Bu, tarixi yaddaşın itmәzliyidir.
Azәrbaycan xalqının say-seçmә oğul vә qızlarının heç bir sәbәb
olmadan, saxta, uydurma ittihamlarla aradan götürülmәsi, sür -
gün lәrә göndәrilmәsi, amansızcasına güllәlәnmәsi ürәk ağrı -
dan, dәrin düşüncәlәrә sövq edәn tarixi yaddaşın elә özüdür.

«Azәrbaycan» qәzetinin şöbә redaktoru, respublikanın
Əmәkdar jurnalisti İradә xanım Əliyevanın yaradıcılığında da
bu mövzu aparıcı yerlәrdәn birini tutur. Peşәkar jurnalistin
qәlәmindәn repressiya qurbanlarının keşmәkeşli hәyatı
haqqında yazılmış onlarca oçerk, publisistik mәqalә çıxıb. Hәlә
1993-cü ildә akademik Ziya Bünyadovun «Qırmızı terror»
kitabının tәrcümәçisi vә tәrtibçisi olan İradә Əliyeva sonralar
da bu işi davam etdirmiş, neçә-neçә günahsız «müqәssir»in
taleyinin izinә düşmüşdür. Odur ki, onun yazdıqları adi bir
xronika-mәqalә çәrçivәsindәn uzaq olub, yorulmaz axtarışların,
geniş araşdırmaların, gәrgin zәhmәtin bәhrәsidir. 

İradә Əliyevanın Teymur Salahov vә Azәrbaycanın digәr
rep ressiya qurbanları haqqında yazdığı sәnәdli oçerklәr
oxucuların rәğbәtini qazanır, xüsusilә gәnclәr tәrәfindәn ma -
raq la oxunur. Bu oçerklәrin hamısında onun humanist qәlә mi
duyulur: sәnәdli vә bәdii elementlәr bir-birini tamamlayır. Bu
da onun yazılarını oxunaqlı edir, tarixi mәnbә kimi әhәmiy yә -
tini artırır.
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Müәllifin qәhrәmanlarının  – rejimin «xalq düşmәni» elan
etdiyi, әslindә isә xalqın cәfakeşi vә fәxri olan bu insanların
talelәri o illәrdә bir göz qırpımında hәll olunurdu, hamısı ölüm
maşınının, bәdxahların böhtanının qurbanlarına çevrilirdi,
mәhkәmәlәri cәmi... 15 dәqiqә çәkirdi. Bu insanların hәr biri
ayrıca şәxsiyyәtdir, hәrәsinin öz hәyat yolu, ailәsi vә uşaqları,
xalq qarşısında xidmәtlәri vardı. Odur ki, bu gün onların hәr
birinin hәyat vә fәaliyyәtinin ayrı-ayrılıqda araşdırılıb
öyrәnilmәsinә böyük ehtiyac duyulur. İradә Əliyevanın oxucu-
lara tәqdim olunan «Repressiya burulğanı» adlı kitabı da ilk
növbәdә bu nöqteyi-nәzәrdәn dәyәrlәndirilmәlidir.

Kitabda «30-cu illәr dövrünün mәnzәrәsi» adlanan
mәqalәdә o dövrün narahat sosial-sinfi proseslәri, rejimin
әvvәlcәdәn ölçülüb-biçilәn amansız siyasәti, baş verәn olayları
tәhlil edilir, qanunsuz vә kütlәvi repressiyaların qәddar
mahiyyәti, siyasi hәdәflәri tarixi faktlar vә sәnәdlәr әsasında
açılıb göstәrilir. Bu yazıları oxuyarkәn hәmin faktlarda
hәyәcanlı bir harayın gizlәndiyini hiss edirik. Müәllif şәr, böh-
tan, insan taleyinә laqeydlik, ehkamçılıqla dolu bu tarixi
mәrhәlәnin amansız «mәtnaltı» hәqiqәtlәrini qәlәmә alır. Cәza,
qisas, yaddaş, xәyanәt, halal vә haramı süzgәcdәn keçirir,
hәqiqәtin vә әdalәtin gücünü ön plana çәkir. 

Kitabda Teymur Heydәr oğlu Salahovun keçdiyi qısa,
mәnalı, lakin sonu faciә ilә bitәn hәyatına hәsr olunan әsәr
sәnәdli povest janrında qәlәmә alınıb. Teymur Salahovun mәhz
şәrә, böhtana düşdüyü, әslindә isә namuslu vә sәdaqәtli qul-
luqçu, partiya işçisi olduğu, xidmәt etdiyi quruluşa heç dә xilaf
çıxmadığı dәlil-sübutlarla, arxiv sәnәdlәri әsasında jurnalist
qәlәmi ilә aydın göstәrilir.

Kitabda toplanan oçerklәrin dili yığcam vә aydındır. İradә
Əliyeva dövrün mürәkkәb siyasi ziddiyyәtlәrini, üzdә olan
bolşevik mәmurların obrazlarını konkret, amma sәrrast
cizgilәrlә canlandırır. Əsәrdә Bakı partiya tәşkilatında «at oy-
nadan» ermәni bolşeviklәrin fitnәkarlığı da dәqiq faktlarla ifşa
edilmişdir. Müәllif xüsusi olaraq vurğulayır ki, ermәnilәr
Moskva ilә Bakı arasında «vasitәçilik» etmәklә öz millәtçi
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niyyәtlәrini güdür vә Azәrbaycan xalqının hesabına sәrvәt
yığırdılar. Mәhz bu sәrvәt sonralar bizim başımıza bәla oldu. 

Oçerklәrdә Heydәr Hüseynovun, Bәkir Çobanzadәnin, Tey-
mur Salahovun, Xәdicә Qayıbovanın vә başqalarının obrazı
tәbii, inandırıcı qәlәmlә yaradılmışdır. Bu obraz oxucuda onlara
böyük rәğbәt vә mәhәbbәt hissi oyadır. 

Kitab bir daha Stalin rejiminin Azәrbaycan xalqının belә
qorxmaz ziyalı oğul vә qızlarına mәnәvi vә cismani zәrbәlәr
vur duğunu tәsdiqlәyir. Hәnәfi Zeynallı, Yusif Vәzir
Çәmәnzәminli, Mәmmәd Cuvarlinski, Ruhulla Axundov kimi
güc lü vә işıqlı insanların nә qәdәr böyük arzuları ürәklәrindә
boğulub mәhv edilmişdi. Neçә-neçә ailә sahibsiz, böyüksüz
qalmışdı… Stalinin amansız rejimi, bu rejimin qәddar vә qanlı
qanunlarını yerinә yetirәn mәmur vә müstәntiqlәr, «böyük
rәhbәr»in «silahdaşlar»ı (o cümlәdәn, bizlәrә zәrbә vurmaq
üçün әlinә fürsәt keçmiş ermәnilәr) dünya durduqca, tarix
yaşadıqca nәsillәrin mühakimәsindәn yaxa qurtara bilmә yә -
cәklәr. Əsәrin әsas ideyası da budur. 

İradә Əliyeva bu kitabı ilә tәkcә tarixi faktları, xronikanı
izlәmir, onları dәqiq mәnalandırır, oxucuya aydınladır, gözәl
üslubu, tәhkiyәsi, publisist qәlәmi ilә canlı obrazlar yaradır.
Redaktor kimi әminәm ki, kitab bәdii baxımdan da oxucular
üçün dәyәrli olacaq, onların zövqünü oxşayacaq.

Sani HACIYEV, 
tarix elmlәri doktoru, professor
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ZOR DÜNYANI DARMADAĞIN EDİR,
ZAMAN İSƏ BÖYÜK İŞLƏR GÖRÜR

(30-cu illәr dövrünün mәnzәrәsi)

Deyirlәr ki, keçmiş hәm dә müәyyәn әxlaqların tarixi-
dir. Bu baxımdan qәlәm әhlinin keçmişә müstәsna
hәssaslığı vә marağı tәsadüfi deyil. Yaxın keç mi -

şimizin sәrt, acı tәcrübәsi ilә aşkarlanan ibrәtli әxlaqi dәrs odur
ki, bütün zamanlarda yanlış ideoloji tәlimlәr, saxta nәzәriyyәlәr
vә siyasi konsepsiyalar cәmiyyәtә böyük zәrbәlәr vurmuşdur.
Bu isә, hәr şeydәn әvvәl, şәxsiyyәt vә istedad itkilәrinә, mәnәvi
dәyәrlәrin, әxlaqi sәrvәtlәrin gözdәn düşmәsinә, sosial mә su liy -
yәtsizliyә gәtirib çıxarmışdır. Ən sadә insani dәyәrlәr hәm ide-
oloji, hәm dә mәnәvi fәaliyyәtin bütün sahәlәrindә eyni dәrәcәdә
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Onların inkarı döv lәtlәri, xalqları
vә siyasәtçilәri hәmişә dalana dirәyir. Ona görә dә yanlış, sәhv
siyasi tәlimlәrin, ideologiyaların tәhlili bütün zamanlar üçün
aktualdır. Hәqiqәt işığında görünmәyәn vә oxunmayan heç nә
qalmamalıdır. 

Digәr tәrәfdәn, tarixindәn ibrәt almayan xalq gәlәcәk -
siz   dir, – deyirlәr. Keçmiş bizә gәlәcәyin tәmәli kimi lazımdır.
Keç miş sabaha yol göstәrir, irәliyә hәrәkәti işıqlandırır. Tarixi
yaddaş mәhz buna görә gәrәklidir! 

Xalqımız 70 ildәn artıq bir dövrdә çoxmillәtli sosialist
cәmiyyәtindә yaşamışdır. Düzdür, hәmin dövrün müsbәt nәti -
cә lәri, dәyәrlәri dә danılmazdır. Ancaq demokratik mәrkәziy yәt
adlı rәsmi bolveşik idarәçiliyi, mәsuliyyәtsiz direktivlәr, nizam -
sız proseslәr nә qәdәr ziyalımızın mәhvinә, taleyinin dağılmasına
sәbәb olmuş, fasilәsiz repressiyalarla tamam lan mışdır. Nә qәdәr
istedadın susdurulduğunu, N.Nәrimanovun, M.Hadinin, H.Ca-
vidin, Ə.Cavadın, M.Müşfiqin qadağa altına düşdüyünü
görmüşük, әsәrlәrinin oxunmasının mәhdud laşdırıl dığının,
qadağan edildiyinin şahidi olmuşuq. İnsanın bütün mәnәviy -

14 ИРАдя яЛИЙЕвА



yatını vә ağlını iflic etmәk üçün bundan qorxulu tәdbir düşün -
mәk mümkün deyil. Şәxsiyyәtә pәrәstiş dövründә, xüsusilә 1937-
ci ildә mәhv olan әxlaqi dәyәr vә sәrvәtlәr fiziki ölümlәrdәn
qat-qat çox olmuşdu. Hәmin vaxtlarda beyinlәri kütlәşәn, dil-
dodağı tutulan, әl-ayağı qıc olan, qol-qanadı qırılan yalnız
sürgünlәrdә olanlar deyildi, әn böyük itki müstәqil düşüncәdә,
şәxsiyyәtin azad fikrinә münasibәtdә baş vermişdi. Stalin
repressiyaları, әslindә, öz xalqına qarşı böyük vә görünmәz bir
cәbhә idi! Bu, mülkiyyәt, var-dövlәt talanın dan da ağır bir savaşa
çevrilmişdi. Azәrbaycanın düşünәn adamlarının, say-seçmә
övladlarının mәhvi, bәlkә dә, şәhәr vә kәndlәrin, obaların, bәnd-
bәrәlәrin alınmasından da dәhşәtli bir zәrbә idi. 37-ni görәnlәrin
ruhundan, әxlaqından bu kabus – qorxu, şübhә vә xof hәlә dә
silinmәyib. Ona görә dә deyirlәr ki, mәsuliyyәt vә cavabdehlik
olmayan yerdә sosial әxlaq itir, insanlıq meyarları yox olur.
Hökmü isә zaman verir! 

«Yaddaşın mәhkәmәsi» deyilәn bir anlayış da var. Burada
Azәrbaycan xalqına dәyәn zәrbәlәr, reallıqlara yox, keçmişә saxta
don geydirәnlәr, Stalin epoxası ilә bağlı qanlı hәqiqәtlәri törәdәnlәr
mühakimә edilir vә süzgәcdәn keçirilir. Bu isә başımıza gәtirilәn
faciәlәrlә dolu keçmişimizi daha dәrindәn öyrәnmәk, sәhv vә
әyintilәrdәn ibrәt götürmәk üçün çox lazım dır.

Tarixә Stalin repressiyası kimi düşmüş dövrün tükürpәdәn
reallıqları tarixçi alimlәrin, tәdqiqatçıların hәmişә diqqәt mәrkә -
zindә olmuşdur. Çünki mәhz bu dövr hәmin illәrin әsl mahiy -
yәtini, ideoloji prinsiplәrini, sosial-siyasi qanuna uy ğun luqlarını
aşkar bir formada ortaya qoyur. 1937-ci il sovet idarә et mә siste -
mi nin vә düşüncәsinin fәlsәfi mәzmununu özündә ehtiva edәn
әn mürәkkәb vә ziddiyyәtlәrlә dolu bir mәrhәlәdir. Bu
baxımdan, tәsadüfi deyil ki, hәlә indinin özündә dә, bizi o
dövrdәn tәxminәn 70 ildәn çox bir zaman ayırdığı halda da 1937-
ci ilin tam tәsvirini vermәk çox çәtindir. 

Hәmin dövrdә elә hadisәlәr baş vermişdi ki, onların gerçәk
mahiy yәtini, eyni zamanda sәbәblәrini insan şüuru ya ümumiy -
yәtlә qavraya bilmir, ya da çox çәtin qavrayır. O illәrdә әn
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görkәmli ziyalıların, әn ağıllı mütәxәssislәrin taleyi cәmi 15
dәqiqәlik bir zaman kәsiyindә mәhkәmә proseslәrindә hәll
edilirdi. Verilәn hökm әksәr hallarda güllәlәnmә ilә nәticә lә nirdi.
Sürgünlük nә qәdәr ağrılı, işgәncәli olsa da, bu cәzaya mәhkum
edilәnlәr ölümün pәncәsindәn qurtulduqlarına görә şükürlәr
edirdilәr. Niyә? Tәәssüf ki, bu sistemin ideoloqları bu cür sual-
lara cavab vermәk istәmirdilәr vә әslindә, heç bunun cavabı da
yox idi. Bu, sadәcә olaraq, insanlığını itirmiş bir ovuc cәlladın
fәaliyyәt strategiyasının әsasını tәşkil edirdi. Bu, milyonlarla sadә
insanın qanı bahasına qurulmuş bir cәmiyyәtin mövcudluğu
üçün ağlasığmaz «mübarizә» metodları uydurmağı bacaranların
vәhşiliyinin tәcәssümü, zirvә nöqtәsi idi vә hәmin vәhşiliyin
dürüst adını vermәk üçün hәtta «repressiya» mәfhumu da bәs
etmirdi. 

İnsan cәmiyyәtini sarsıdıb silkәlәyәn, onun tarixi yadda şın -
da qanlı bir iz qoyan, bir tәrәfdәn şәxsiyyәtә hәdsiz pәrәstişi
tәbliğ edәn, digәr tәrәfdәn isә şәxsiyyәtlәrin alçaldılmasını adi
hәyat norması kimi mәnimsәyәn sovet totalitarizminin 1930-cu
illәrdә hәqiqi siyasi mahiyyәti belә qanlı idi. Milyonlarla insan
ona görә qorxu kabusunun tәsiri altında yaşayırdı ki, Leninin
«kommunizm» adlanan mücәrrәd illüziyaları nә vaxtsa xalqlara
«firavanlıq» gәtirmәliydi vә buna görә dә minlәrlә, yüz minlәrlә
ziyalı hәbsxanalarda çürüyür, güllәlәnmә ilә «müka fat lan -
dırılırdı». Onlar nә qurmaq vә necә qurmaq istәyirdilәrsә, hәr
halda bu qurulmaqda olan «nәisәlәr» xalqdan çox-çox uzaq bir
sistemin, yabançı bir qurumun konturlarını cızırdı. Nәticәdә
nәlәr baş verdi?.. 

Sovet imperiyasının 1937-ci illәrdә tәtbiq etdiyi siyasi müba -
ri zә, idarәetmә metodları vә hәyata keçirmәk istәdiyi dövlәt
quruculuğu bütün mahiyyәti ilә bәşәriyyәtin minilliklәr әrzindә
formalaşmış dәyәrlәr sisteminә zәrbә oldu. Sovet cәza maşınının
böyük bir sürәtlә fәaliyyәt göstәrdiyi bu illәr minlәrlә insanın, o
cümlәdәn azәrbaycanlının qanı ilә tarixә yazıldı. İmperiya
cәlladları, demәk olar ki, hamını eyni bir «cinayәt»dә – «vәtәnә
xәyanәt»dә ittiham edib, alovun içinә atırdılar.

Tәkcә bir faktı qeyd edәk ki, o illәrdә 80 mindәn çox azәr bay -
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canlı mahiyyәti hәlә dә tam mәlum olmayan sәbәblәrdәn repres-
siya maşınının hәdәfinә tuş gәlmişdi. Azәrbaycanın düşünәn
beyinlәri, görәn gözlәri, ölkәnin tarixindә müstәsna rol oynamış,
yaxud oynaya bilәcәk ZİYALI tәbәqәsi bir neçә dәqiqә sürәn
mәhkәmә proseslәrindә güllәlәnmәyә mәhkum edilirdi vә bu
prosesin başında Sumbatov-Topuridze, Borşev, Gerasimov,
Qriqoryan, Sinman, Beriya, Ohanesyan, Markaryan, Avanesyan,
Qalstyan kimi cinayәtkarlar dayanırdı. Baş verәnlәrin bütöv bir
xalqa qarşı qәsd olduğunu anlamaq üçün bu siyahıdakı soyad-
lara diqqәt yetirmәk kifayәtdir. Sovet repressiya maşınının var
gücü ilә işlәdiyi o günlәrin xronikasını göz önünә gәtirәrkәn bir
daha әmin olursan ki, bu dәhşәtli bәla millәtimizin iradәsini
sarsıtmağa, nәsillәr arasındakı әlaqәni, varisliyi mәhv etmәyә vә
onun qәlbindәki әbәdi azadlıq idealını öldürmәyә xidmәt edirdi.

Bu insanlar sosializm qurmaq istәyirdilәr, amma nәticәdә
mәlum oldu ki, heç öz istәdiklәri sistemi dә qura bilmәyiblәr vә
tamamilә әcaib bir quruluş meydana gәlib. Bu quruluşda insan
amili hәr şeydәn arxada qalıb, bütün iqtisadi-siyasi münasibәtlәr
kollektiv maraqlar müstәvisindә hәll olunsa da, unudulub ki, hәr
bir kollektiv elә ayrı-ayrı insanlardan tәşkil olunur. Onları real
maraqlar әtrafında birlәşdirәn ümumi bir mәxrәc olmalıdır. O
dövrün ideoloqları bax bunu, insanları vahid bir mәqsәd
әtrafında birlәşdirmәyin düzgün yolunu kәşf edә bilmәyiblәr. 

Stalinizm әnәnәlәrinin yaranması da, çox güman ki, elә
keçmiş Sovetlәr İttifaqında hökm sürәn ideoloji zorakılığın, siyasi
mәntiqsizliyin vә tarixi yanlışlıqların tәzahürü kimi qiy -
mәtlәndirilmәlidir. Stalinçilik tәxminәn XX әsrin ortalarına kimi,
hәtta marksizm-leninizm cәrәyanını belә kölgәdә buraxaraq
SSRİ-dә hakim ideologiyaya çevrildi. Şәxsiyyәtә pәrәstiş
üzәrindә qәrar tutan bu sistem cәmiyyәtdә baş alıb gedәn sis-
temsizliyin üzәrindә intişar tapdı. Sosializm quruculuğu özünü
doğrultmamışdı vә elә buna görә dә «dәmir әl» prinsipi işә
düşdü. Hәm dә bu elә bir sürәtlә başladı ki, cәmiyyәt uzun
müddәt yaşadığı ölkәdә nә baş verdiyini anlaya bilmәdi. Kütlәvi
repressiyaların geniş vüsәt alması insanların psixoloji durumuna,
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siyasi baxışlarına vә düşüncә tәrzinә ciddi zәrbә vurdu. Amma
«şanlı stalinçilәr» bunun fәrqindә deyil di lәr. 

1936-cı ildәn etibarәn Stalin rejimi azәrbaycanlı ziyalılara
qarşı total hücuma başladı. 1937-ci ildә bu proses özünün zirvә
nöqtәsinә çatdı vә 1938-ci ilә kimi sәngimәk bilmәyәn sürәtlә
davam etdi. Şübhәsiz ki, sonrakı illәrdә dә kütlәvi repressiyalar
ara vermәyәcәkdi, lakin müharibәnin astanada olması vәziyyәti
bir qәdәr dәyişdi vә rәhbәrliyin diqqәtini «әsas mәsәlә»dәn
yayındırdı. Cәmi bir neçә il çәkәn bu müddәt әrzindә on minlәrlә
ziyalımız mәhv edildi vә nә qәdәr qәribә görünsә dә, onların
hamısı «imperialistlәrlә әlaqә»dә, «vәtәnә xәyanәt»dә, «türkçü -
lük»dә ittiham olunurdu. O zaman azәrbaycanlı ziya lı la rın bir
tәbәqә olaraq «lәğvi» stalinizmin başlıca mәqsәd lә rindәn birinә
çevrilmişdi. Mәsәlә burasında idi ki, kütlәvi repressiyalar bütün
SSRİ-ni әhatә etsә dә, Azәrbaycanda «xalq düşmәnlәrinә qarşı
mübarizә» adı altında hәyata keçirilәn bu proses hәm dә başqa
mәqsәdlәrә, ilk növbәdә millәtin genofondunun mәhvinә
yönәldilmişdi. Belә ki, Stalin vә onun tәrәfdarları hakimiyyәtin
uzunömürlüyünü tәmin etmәk, eyni zamanda real әsaslara
söykәnmәyәn sosialist dövlәt qurucu lu ğu nu davam etdirmәk
üçün düşünәn beyinlәrin aradan götürülmәsinә can atırdılar.
Azәrbaycanda hәm dә milli azadlıq ideyalarının yenidәn baş
qaldırması tәhlükәsi vә әnәnәvi etnik ayrı-seçkilik amili dә öz
rolunu oynayırdı.

Azәrbaycanda sovet totalitarizminin spesifik xüsusiyyәtlәri
vardı. Bu, ilk növbәdә dünyagörüşü, psixologiya, siyasi yönüm,
milli mentalitet, xalqın mәdәni sәviyyәsi ilә bağlı idi. Burada to-
talitar sistemin mәnbәyi sayılan bolşevizmin tarixi XX әsrin
әvvәllәrindәn başlayır. XIX әsrin son illәrindә Bakı sosial -
yönümlü demokratik hәrәkatın yaranması vә yayılması
mәrkәzlәrindәn biri olmuşdu.

Marksın nәzәriyyәsinә әsaslanan bolşevizmin mәqsәdi
sosializmi qurmaq, sonradan bir sinfin diktaturası vә şәxsi
mülkiyyәtin lәğvi yolu ilә kommunist cәmiyyәti yaratmaq idi.
İctimai hәyatın bütün atributları vә parametrlәrinә görә bәrabәr
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olaraq bu cәmiyyәt kollektiv psixologiyaya әsaslanırdı.
Lakin yerli әhalidә bolşevizmә xüsusilә mәnfi münasibәt var

idi. Bu mәsәlәdә milli amil dә mühüm rol oynayırdı.
Azәrbaycanda bolşevikyönümlü tәşkilat vә komitәlәrin yaran -
ması buraya әhalinin ermәni hissәsinin kütlәvi axını ilә müşayiәt
olunurdu ki, bu da azәrbaycanlılarda güclü narahatlıq doğurur -
du. Ermәnilәrin müsәlmanlara qarşı törәtdiklәri vәhşilik vә
dәhşәtlәr yerli әhalinin hafizәsindә böyük iz qoymuşdu. 1918-ci
ilin mart hadisәlәri dә bu mәsәlәdә hәlledici rol oynamışdı. Bakı
kommunası Azәrbaycan xalqının tarixindә qanlı izlәrlә
yaddaşlaşmışdı. Mәhz ermәni bolşeviklәrinin әli ilә daşnakların
hәrbi birlәşmәlәri bütün türklәrdәn vә Azәrbaycanın bölgә lә rin -
dә yaşayan müsәlman türklәrindәn qanlı qisas alırdı. Azәrbay -
canlılar bu mәnfur millәtdәn olan әhalinin fәal iştirak etdiyi siyasi
tәşkilatlara vә partiyalara әvvәldәn şübhә ilә yanaşırdılar. 

Digәr tәrәfdәn, bolşeviklәr özlәri dә yerli әhalini hәmin
tәşkilatlara cәlb etmәyә sәy göstәrmirdilәr. Belә ki, onları
savadsız vә siyasi baxımdan passiv kütlә kimi qәbul edirdilәr.

Mәlum olduğu kimi, sosializmin tәşәkkülü, fәhlә-kәndli
hökumәtinin qәrarlaşması bizim respublika üçün daha ağrılı
keçmişdir. XI ordunun Hәrbi İnqilabi Şurası vә yeni qurulmuş
Sovet hökumәti öz fәaliyyәtinin hәlә ikinci günü «Müsavat» vә
«İttihad» partiyalarının rәhbәrlәri ilә әmәkdaşlıq etmәk barәdә
müqavilә imzalamışdı. Lakin bu müqavilә tezliklә Semyon Pan -
kratovun rәhbәrlik etdiyi XI ordunun Xüsusi şöbәsi tәrәfindәn
pozul muş du. Hәmin şöbә, sonra isә Fövqәladә Komissiya (FK)
kütlәvi hәbs lәr aparmağa başlamış, hәbs düşәrgәlәri az vaxtda
Azәr bay canın qabaqcıl ziyalı nümayәndәlәrinin hesabına dol -
du rul muşdu.

S.A.Pankratov kim idi? Əvvәllәr adi dәnizçi olan bu insan
XI ordunun Xüsusi şöbәsinin rәisi, bolşevik istilasının ilk
günlәrindәn 1920-ci ilin iyun ayınadәk Azәrbaycan Fövqәladә
Komissiyasının sәdri olmuşdur. Azәrbaycanda ilk kütlәvi
qırğınların, sui-qәsdlәrin vә repressiyaların tәşkilatçılarından
idi. Bu, hәmin Pankratov idi ki, onun tabeliyindә Azәrbaycan
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kommunistlәrinin gәlәcәk lideri Mircәfәr Bağırov xidmәt
etmişdir. Semyon Andreyeviç Pankratov hәlә Bakı hadisәlәrin -
dәn әvvәl «Qanlı Hәştәrxan» olaylarından mәşhur idi.

Bu barәdә sosialist emiqrant Melqunov deyirdi: «1919-cu
ilin martında Hәştәrxan fәhlәlәri tәtilә başlamışdı. Onların mi -
tinqi qoşunlar tәrәfindәn mühasirәyә alınmışdı. Hәrbçilәr
tәtilçilәrә pulemyotlardan atәş açmış vә onlara qumbaralar
atmışlar. Sәhraya qaçmaq istәyәnlәri isә süvari atlılar
doğrayırdılar.

Şәhәrdә kütlәvi hәbslәr başlanmış, Moskvaya isә üsyan
haqqında tәcili teleqram vurulmuşdu.

Trotski «amansız cәzalandırma» әmrini göndәrmişdi vә
S.M.Kirov, habelә çekistlәr – matros Pankratov vә quldur
Çuqunovun rәhbәrliyi ilә edamlara başlanmışdı.

Bәrәlәrdә vә gәmilәrdә yerlәşdirilmiş insanların bir çoxu-
nun boynuna daş bağlayaraq dәnizә atırdılar. «Qoqol»
gәmisindә bir gecәdә 180 nәfәr batırılmışdı. Güllәlәnәnlәri
çәtinliklә qәbiristanlığa çatdıra bilirdilәr. Sonradan başa
düşdülәr ki, onlar ancaq «proletariatı» qırırlar vә «üsyan»
mәnzәrәsinin daha zәngin alınması üçün üzlәrini «burjuylar»a
döndәrdilәr. Zәngin mәhәllәlәrdә yoxlamalara vә qırğınlara
başlandı. Bu özbaşınalıq aprelin axırınadәk davam etdi vә
tәxminәn 4 min nәfәr qәtlә yetirildi».

Pankratov qısa müddәtdә – 1920-ci ilin may-iyun aylarında
Az.FK-ya başçılıq etmişdi. N.Nәrimanov Azәrbaycana
gәldikdәn sonra Hәrbi-İnqilabi Komitәyә (HİK) şikayәt edir ki,
FK HİK-lә razılaşdırılmadan adamları güllәlәyir. Bu
mәlumatdan sonra Pankratov Az FK-dakı işlәrini «milli kadr»
Baba Əliyevә tәhvil verir vә yenidәn XI Qırmızı ordunun Xü-
susi şöbәsinә qayıdır. Lakin çox keçmir ki, 1920-ci il avqustun
26-da Azәrbaycan Kommunist Partiyası Mәrkәzi Komitәsinin
Siyasi Bürosu üsyanların yatırılması haqqında mәsәlәni
müzakirә edәrkәn bunun üçün yaradılmış «dördlük»dә Xüsusi
şöbәdәn Pankratov da yer alır. Çünki FK o zaman matros
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Pankratovun rәhbәrliyi ilә «daha uğurla» işlәmişdi.
1920-ci ilin aprelindә hakimiyyәt qan tökülmәdәn әlә

keçirilsә dә, tezliklә bolşeviklәrin müstәmlәkәçilik siyasәti
Gәncә, Şuşa, Zaqatala, Qarabağ, Lәnkәran vә digәr uyezdlәrdә
çoxlu üsyana sәbәb oldu.

1920-1924-cü illәrdә 54 genişmiqyaslı silahlı üsyan baş
vermişdi. Üsyançıları vә onları dәstәklәyәn mülki әhalini
amansızcasına, mәhkәmәsiz, istintaqsız yerindәcә edam
etmişdilәr. Tәdqiqatçıların yazdıqlarına görә, ümumilikdә
1920-ci ilin aprelindәn 1921-ci ilin avqustunadәk Azәrbaycanda
«qırmızı terror»un 48 min qurbanı olmuşdu. Hәmin insanların
tәxminәn dörddә-biri әn iri Gәncә üsyanı (1920-ci il 26-31 may)
zamanı öldürülmüşdü.

Gәncә üsyanından sonra onun iştirakçılarından olan 23
zabit, o cümlәdәn 6 general Nargin adasına gәtirilmişdi.
Bolşeviklәrin әsir götürdüyü general-mayor Feyzulla Mirzә
şahzadә Qacar Bakıya göndәrilmiş vә bu adada güllәlәnmişdi.

1920-ci il iyunun 6-da Gәncә yaxınlığında 79 yüksәk rütbәli
azәrbaycanlı zabit hәbs edilmişdir. Pankratovun әmri ilә onlar
da Nargin adasında güllәlәnmişlәr. Yüksәk rütbәli zabitlәr
arasında Gәncәnin general-qubernatoru Xudadat bәy Rәfi -
bәyov, general Əbdülhәmid bәy Qaytabaşı, podpolkovnik
İsmayıl xan Ziyadxanov, general İbrahim ağa Usubov, general
Əmir Kazım Qacar, Bakı Şәhәr Polis İdarәsinin rәisi Quda
Qudiyev, milyonçu Murtuza Muxtarov, general Mәhәmmәd
Mirzә Qacar, general-leytenant Mәmmәd bәy Sulkeviç, general
Hәbib bәy Sәlimov, İsgәndәr bәy Seyfulin vә digәrlәri var idi. 

Generallar Əliağa Şıxlinski vә Sәmәd bәy Mehmandarov
Nәriman Nәrimanovun zaminliyi sayәsindә sağ qalmışdılar.

Sovet hökumәti üçün narahatlıq yaradan yüzlәrlә şәxs Nar-
gin adasına aparılmış vә orada öz aqibәtini gözlәmişdir.
Onların arasında Üzeyir bәy Hacıbәyli Memorial Muzeyinin
sabiq direktoru, mәrhum Ramazan Xәlilov da var idi. O deyirdi:
«1920-ci ilin iyununda mәn «Dikaya diviziya»nın alaylarından
birinin sabiq unter-zabiti kimi XI Qızıl Ordunun Xüsusi
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şöbәsinin әmәkdaşları tәrәfindәn hәbs edildim. Staro-
Poliseyskaya (indiki Mәmmәdәliyev küçәsi, ev 5) küçәsindә
yerlәşәn hәbsxananın ümumi kamerasında ay yarım qaldıqdan
sonra mәni «әşyalarımla» Nargin adasına göndәrdilәr. Bu ada
mәnim üçün dәhşәt idi. Bizi çirkli, qoxulu vә dar baraklarda
yerlәşdirdilәr. Bizdәn әvvәl burada әsir götürülmüş türklәr
saxlanılırdı. Gündüzlәr dözülmәz günәş istisindәn özümüzü
qaynar sobadakı kimi hiss edirdik. Boğucu gecәlәrdә dә
rahatlıq tapmırdıq. Hәrdәn yemәyә heç nә olmurdu. Yanğımızı
isti çirkli su ilә söndürürdük. Bütün gün әrzindә dırnaq boyda
bitlәr bizә rahatlıq vermirdi. Gecәlәr isә çarpayılarımızda
siçovullar gәzirdi. Ağcaqanadların dişlәmәsindәn vә qaşın ma -
dan üzlәrimiz tanınmaz hala düşmüşdü, әllәrimiz, ayaqlarımız
vә bütün bәdәnimiz yara içindә idi. 

Mәdә-bağırsaq xәstәliklәrindәn çox әziyyәt çәkirdik. Mәh -
buslar dünyalarını dәyişirdi. Onları adanın şәrq hissәsindә –
çalalarda 5-6 nәfәr bir yerdә, yaxud daha çox basdırırdılar.

Xüsusi şöbәdә «әşyasız» yola düşmәyi әmr etdiklәri
adamları isә yaxınlıqda yerlәşәn Pesçanıy (Qum adası) adasına
güllәlәmәyә aparırdılar. Bu adada sentyabrın axırınadәk
qaldım vә Nәriman Nәrimanovun zaminliyi sayәsindә azad
olun dum». 

Sonradan 20-30-cu illәrdә bәdnam «kollektivlәşmә» dövrü
start götürdü. Ortabab kәndlilәr qolçomaq adı ilә bir sinif kimi lәğv
edilmәyә başlandı. Sovet cәza orqanları tәrәfindәn onların bütün
mülkiyyәtlәrinin әllәrindәn alınması kәndlilәrin kütlәvi çıxışlarına
sәbәb oldu. Bu çıxışları «banditizm» adlandıran siyasi or qanlar
hәmin narazılıqları silah gücünә çox amansızlıqla yatırdılar.

Bolşevizmә mәnfi münasibәtin tәşәkkülündә әsas rollardan
birini müsәlman ruhanilәri oynayırdılar. Bolşeviklәr Sovet
hakimiyyәtinin ilk günlәrindәn nüfuzlu müsәlman ruhanilәrini
dә ağır işgәncәlәrlә, әn amansız üsullarla aradan götürmәyә
başladılar.

Qurani-Kәrimi ilk dәfә Azәrbaycan dilinә tәrcümә edәnlәr -
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dәn biri, Bakı qazisi, 83 yaşlı Mir Mәhәmmәd Kәrim ağa Nargin
adasında güllәlәndi. Bibiheybәt mәscidi yerlә yeksan edildi.  

Tәdqiqatçıların fikrincә, bir faktı da qeyd edәk ki, o zaman
respublikada güclü siyasi lider dә yox idi. 1920-ci illәrin әvvәl -
lәrindә Azәrbaycanda bolşevik partiyasının bir neçә görkәmli
xadimi işlәyirdi, lakin Nәriman Nәrimanovdan başqa onların
hamısı özgә millәtlәrin nümayәndәlәri idi. N.Nәri ma nov isә par-
tiya hakimiyyәtinin bütün şaxәlәrini birlәşdirә bil mә mişdi.
Tezliklә o, opponentlәri tәrәfindәn respublikanın siyasi sәhnә -
sin dәn sıxışdırılıb çıxarıldı. Azәrbaycan 1930-cu illәrin ortaları -
na dәk, әslindә, güclü siyasi lidersiz qalmışdı. Demәk olar ki, hәr
il respublikada rәhbәrlik dәyişirdi. Fitnә-fәsadlar, qrup laş malar,
çәkişmәlәr, şәxsi münasibәt zәminindә intriqalar hakim parti -
yanın yuxarı tәbәqәsini sarsıdırdı.

Mәrkәzi partiya orqanları Azәrbaycan üzrә bir neçә qәrar vә
qәtnamә qәbul etmişdi. Mircәfәr Bağırov AK(b)P MK-nın birinci
katibi vәzifәsinә tәyin edildikdәn sonra ayrı-ayrı qrup la rın
mübarizәsi vә çәkişmәlәr dә tәdricәn sәngimişdi, sonra isә
bütünlüklә dayandırılmışdı. N.Nәrimanov, S.Kirov, L.Mirzoyan,
Ə.Qarayev, Polonski, Ruben vә respublikanın digәr rәhbәrlәrinin
edә bilmәdiklәrini bu zaman Mircәfәr Bağırov hәyata keçirirdi.
Azәrbaycan partiya tәşkilatının bütün prob lem lәrini respubli ka -
nın yeni başçısı çox asanlıqla hәll edirdi. O, öncә özünün siyasi
opponentlәrini aradan götürürdü.

Totalitar sistemin, demәk olar, bütün birinci şәxslәri kimi,
M.Bağırov da güclü, eyni zamanda amansız idi. O, bacarıqla
manevr edir, hәr hansı fikir ixtilafını «fraksiyaçılıq» adlandırır,
onunla hәr hansı mübahisәni sevmir, sәhvlәri vә öz ünvanına
tәnqidlәri bağışlamırdı. Bununla belә, o, respublikanın başçısı
kimi öz hәrәkәtlәrindә tam azad vә müstәqil dә deyildi.

Belәliklә, 1920-ci illәrin axırlarında bolşeviklәr dövlәt orqan -
la rı üzәrindә sәrt nәzarәt sistemi yarada bildilәr. Respublikada
qanunverici, icraedici vә mәhkәmә hakimiyyәti bolşevik parti -
ya sının nümayәndәlәrindәn ibarәt oldu, onun göstәriş lә ri ni
yerinә yetirmәyә başladı.

M.Bağırov AK(b)P MK-nın birinci katibi tәyin olunan

23РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



vaxtlaradәk bolşevik hökumәti elә bir sistem yaratmışdı ki, bu-
rada partiyaya üzvlük şәxsiyyәt üçün bütün mühüm hәyati
problemlәri hәll edirdi. Kommunistlәr cәmiyyәtdә hakim mövqe
tuturdular. Yetişmәkdә olan nәsil partiya tәrbiyә sisteminin
müәyyәn mәrhәlәlәrindәn keçirdi: azyaşlılar üçün pioner
tәşkilatları, gәnclәr üçün komsomol, yaşlılar üçün partiya.

Bu cür sistemin yaradılmasında bolşevik ideologiyası, tәbii
ki, mühüm rol oynayırdı. 1920-ci illәrin ortalarında Azәrbay can -
da mәtbuat azadlığı rәsmәn lәğv edilmişdi. Azәrbaycan Mәrkәzi
İcraiyyә Komitәsinin xüsusi qәrarı ilә başqa cür dü şü nәn
mәtbuatın yaradılması vә respublikaya «ağqvardiya» mәt -
buatının gәtirilmәsi qadağan edilmişdi. Bütün qeyri-bolşevik
partiyalar vә tәşkilatlar qanundankәnar elan edilmişdi.

İctimai-siyasi sahәdә bolşevik hakimiyyәtinin möhkәmlәn di -
rilmәsi tәdbirlәri sosial-iqtisadi hәyatda adekvat hәrәkәtlәrlә
müşayiәt olunurdu. Sovet hakimiyyәtinin ilk günlәri ölkәnin
bütün sәrmayә vә sәrvәtinin dövlәtlәşdirilmәsi vә millilәşdi ril -
mәsi ilә nәticәlәndi. Respublikada rәsmәn şәxsi mülkiyyәt lәğv
edildi. Sosial-iqtisadi xarakterli tәdbirlәr keçirilәrkәn mәrkәz
yerli xüsusiyyәti vә şәraiti, Azәrbaycan iqtisadiyyatının imkan -
la rını nәzәrә almırdı.

Belәliklә, 1920-ci illәrin axırlarında Azәrbaycanda bәrqәrar
olmuş totalitar rejim Rusiya imperiyasının әmәllәri ilә bağlı idi.
Bu sistemin bütün atributları vә xüsusiyyәtlәri mәrkәzi partiya
orqanlarının göstәrişi ilә yaradılırdı. Kütlәvi repressiyalar,
tәqiblәr, sürgünlәr vә yerli әhaliyә münasibәtdә aparılan digәr
cәza tәdbirlәri xüsusilә amansız sәciyyә daşıyırdı.

1934-cü il dekabrın 1-dә Leninqrad Vilayәt Partiya Komitә -
sinin katibi S.M.Kirov qәfildәn öldürülür. Bu hadisә SSRİ-dә total
repressiyaların başlanmasına bәhanә olur. Bir neçә saatdan sonra
Siyasi Büronun tәcili yığıncağı çağırılır vә SSRİ MİK-in «1 dekabr
qanunu» adını almış qәrarı hazırlanır.

Əslindә, ölkәdә nәzәrdә tutulan kütlәvi repressiyalar üçün
baza ilin әvvәlindәn hazırlanmışdı. Belә ki, 1934-cü il yanvarın
26-da partiyanın XVII qurultayında Stalin tәrәfindәn antisovet
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qüvvәlәrә qarşı mübarizәnin konsepsiyası bәyan edilmişdi. Bu
qurultayda Lavrenti Beriyanın çıxışı yaddaqalan olmuş vә
alqışlarla qarşılanmışdı. Sonrakı illәrdә bu qurultayın 1966
iştirakçısından 1108-i, o cümlәdәn MK-nın 139 üzvündәn 98-i
güllәlәnmişdi.

1936-cı il avqustun 3-dә Azәrbaycan KP MK-ya ÜİK(b)P MK-
nın qapalı mәktubu daxil olur. Elә hәmin gün Mircәfәr Bağırov
MK-nın tәcili yığıncağını çağırır. Burada qәbul olunan qәrarda
ÜİK(b)P MK-nın qapalı mәktubu ilә әlaqәdar Azәrbaycanda vә
Bakıda әksinqilabi terrorçu qrupların fәaliyyәti haqqında konkret
material hazırlamaq Anastas Akopova tapşırılır (A.Akopov BK-
nın ikinci katibi idi. Azәrbaycanda kütlәvi repressiyaların hәyata
keçirilmәsindә әsas fiqurlardan olan A.Akopov 1 fevral 1936-cı
ildә Azәrbaycan K(b)P MK-nın ikinci katibi postunda A.Aqrbanı
әvәz etdi).

Bu әrәfәdә Beriyanın «Pravda» qәzetindә böyük bir mәqalәsi
çap olunur. Mәqalәdә Cәnubi Qafqaz şәhәrlәrindә, o cümlәdәn
Bakıda vә Kirovabadda sosializmin, xalqın düşmәnlәrinin – әks-
inqilabçıların trotskçi-zinovyevçi qruplarının ifşa edilmәsi
haqqında mәlumatlar verilir. Bundan sonra Bağırov, Akopov,
Sumbatov-Topuridze, Yemelyanov, Markaryan, Qriqoryan,
Borşev vә başqalarının cәza maşını bütün gücü ilә işlәmәyә
başlayır. Xalqın «sayıqlığı» o dәrәcәdә artırılır ki, hamı hәr yerdә,
hәtta öz ailәsindә belә «düşmәn» axtarışına başlayır. 

İlkin dövrlәrdә hәbslәr XDİK-in әvvәlcәdәn tәrtib olunmuş
kartotekaları әsasında aparılırdı. Sonra isә istintaq vasitәsilә әldә
edilmiş «ifadәlәrә» üstünlük verilmәyә başlandı. Müstәntiqlәr
donoslardan yalnız kömәkçi material kimi istifadә edirdilәr.

Bakıda dәniz kәnarındakı beşmәrtәbәli binanın (indi Dövlәt
Sәrhәd Xidmәtinin binası) içәrisindә vaxtilә nәlәr baş verdiyini
çoxları bilmir. Bu binanın hәyәtindә iki-üç mәrtәbәli daha bir
bina da var. Bura Daxili İşlәr Nazirliyinin istintaq hәbsxanası idi.
Bu binanı 30-cu illәrdә Mircәfәr Bağırov tikdirib. İç bina qәsdәn
elә inşa olunub ki, divarların arasından keçәn yollar, müxtәlif
işgәncә otaqları, xaricә sәs buraxmayan xüsusi kameralar
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buradakı cinayәtlәri ört-basdır etmәyә ideal şәrait yaradır
(F.Sabiroğlu, «İki ölüm arasında» mәqalәsi).

Bu binanın ikinci mәrtәbәsindә qadınlar, qalan mәrtәbәlәrdә
isә kişilәr saxlanılırdı. Dustaqlar mühakimә olunduqdan sonra
binanın birinci mәrtәbәsindәki iki-dörd adamlıq kameralarda
saxlanılırdılar. Qalan mәrtәbәlәrdәki kameralar tәkadamlıq idi.
Binanın hәr mәrtәbәsindә 40 hesabı ilә cәmi 200 kamera var idi.
Zirzәmidә dә çoxlu sayda kameralar mövcud idi.

1937-ci il iyulun 30-da XDİK-in «Keçmiş qolçomaqların,
cinayәtkarların vә başqa antisovet elementlәrin repressiya
olunması üzrә әmәliyyat haqqında» 00447 nömrәli vә 1937-ci il
avqustun 15-dә «Vәtәn xainlәrinin arvadlarının vә uşaqlarının
repressiya olunması üzrә әmәliyyatlar haqqında» SSRİ XDİK-in
00486 nömrәli operativ әmrlәri müzakirә edilir. Hәr iki әmr xalq
daxili işlәr komissarı N.Yejov tәrәfindәn imzalanır. Bu, «böyük
terror» dövrünün әn amansız aksiyası idi. Sәnәddә repressiya
olunmalı kontingent çox dәqiq müәyyәn edilmiş vә iki kate-
qoriyaya ayrılmışdır. Birinci kateqoriyaya tәcili hәbs olunaraq
güllәlәnәnlәr, ikinci kateqoriyaya isә 8 ildәn 10 ilә qәdәr müddәtә
düşәrgәlәrdә vә ya hәbsxanalarda azadlıqdan mәhrum edilәnlәr
aid idi. Hәr bir vilayәt, diyar vә respublika üçün bu iki kate-
qoriyadan repressiya olunanların sayı limit üzrә müәyyәnlәş -
dirilmişdir. Azәrbaycan üçün müәyyәn edilmiş limitdә birinci
kateqoriyaya aid edilәnlәrin sayı 1500 nәfәr, ikinci kateqoriyaya
aid edilәnlәrin sayı isә 3 min 750 nәfәr idi. Ümumilikdә SSRİ üzrә
259 min 450 nәfәrin hәbs edilmәsi nәzәrdә tutulmuşdu. Bunlar-
dan 72 min 950 nәfәri güllәlәnmәli idi. Əmr yerli rәhbәrlәrә
Moskvadan әlavә limitlәr almaq hüququ da verirdi. Hökmlәrin
icrası üzrә maddәnin ikinci bәndindә deyilirdi ki, birinci kate-
qoriya üzrә hökmlәr yerlәrdә xalq daxili işlәr komissarlarının...
göstәrişi üzrә, hökmün icra olunma vaxtı vә yeri tam mәxfi
saxlanılmaqla hәyata keçirilmәlidir. Hökmün icra olunması
haqqında sәnәdlәr ayrıca zәrfdә hәr bir mәhkumun istintaq işinә
әlavә olunmalıdır. 

Bütün bunlardan әlavә, üçüncü kateqoriyaya aid edilәn qrup -
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lar da var idi. Buraya aid edilәnlәrin siyahısını yerli XDİK-lәr
hazırlayırdılar. Sürgün hәyatı gözlәyәn belә insanların taleyini
Azәrbaycanda Xalq Daxili İşlәr Komissarlığının Xüsusi müşa -
virәsinin sәdri Xoren Qriqoryan hәll edirdi. Sürgün olunanlar
üçün Uzaq Şәrqdә, Sibirdә vә Orta Asiya çöllәrindә xüsusi yerlәr
ayrılmışdı.

Stalinin hәyata keçirdiyi repressiyalar sovet dövrü tarixinin әn
gәrgin, mәsuliyyәtli bir mәrhәlәsini tәşkil edirdi. Mәhz bu dövrdә
kollektivlәşmә geniş vüsәt almaqda idi, Sovet İttifaqı beynәlxalq
alәmdә öz mövqelәrini güclәndirmәk üçün yeni müttәfiqlәr
tapmışdı, pis-yaxşı, dövlәt idarәetmә sistemi oturaqlaşırdı,
cәmiyyәtdә zahiri sabitlik bәrqәrar olunmuşdu vә s. Bütün bun-
lara baxmayaraq, xalqdan qorxu hissi hәlә kommunistlәri tәrk
etmәmişdi. Ən maraqlı mәqam bundan ibarәt idi ki, Stalin
idarәçiliyinә xas olan bir keyfiyyәt – bütün insanların timsalında
xәyanәtkar axtarışı, hamıdan şübhәlәn mәk bu sistemin әksәr
mәmurlarının psixoloji portretinin әsas ştrixini tәşkil edirdi. İosif
Stalin ölkәnin hәtta hәr bir kәndindә belә kiçik «stalinlәr»
yaratmışdı. Stalin «qolçomaqlar» sinfini lәğv etmәk göstәrişini
vermәklә vә kollektiv mülkiyyәt anlayışını gündәmә gәtirmәklә,
әslindә, sovet dövlәtinin dayağı ola bilәcәk bir sinfin – orta
tәbәqәnin mәhvinә nail oldu. «Sovet İttifaqında, әslindә, әvvәldәn
bir sistemsizlik hökm sürürdü vә stalinizmin meydana çıxması da
elә bu sistemsizliyin nәticәsi idi. Çünki sosializmi qurmaq üçün
cәmiyyәtdәn sosial sifariş olmadığından tamamilә zorun vә gücün
tәsirinә әsaslanan bir mexanizmin yaranmasına ehtiyac duyu-
lurdu» (Z.Bünyadov. «Qırmızı terror», Bakı, 1993). Stalin mәhz belә
bir mexanizmin yaranmasına nail ola bildi.

Sovet Azәrbaycanının tarixi hәm dә kütlәvi deportasiyalarla
xarak terizә olunur. Bu deportasiyaların, demәk olar ki, hamısı
mәhz Stalinin dövründә hәyata keçirilmişdir. Milli-etnik ayrı-
seçkiliyin geniş vüsәt alması azәrbaycanlılara qarşı düşmәnçilik
mövqeyi tutan ermәnilәrә yeni imkanlar vermiş vә mәhz onların
ardıcıl sәylәri nәticәsindә yüz minlәrlә azәrbaycanlı öz doğma
yurdlarından didәrgin salınmışdı. Bu plan İosif Stalinin xeyir-
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duası vә Mircәfәr Bağırovun dәstәyi ilә reallaşdırılmışdı. Son-
ralar M.Bağırov öz xalqına qarşı törәtdiyi cinayәtlәr haqqında
bunları söylәmişdi: «Mәnim әsas sәhvim odur ki, Beriyaya vә
onunla bağlı olan, onun düşmәn mövqeyini müdafiә edәn,
orqanlarda birgә iş üzrә onunla uzun illәr boyu әlaqәdә olan
Sumbatov, Borşev, Qriqoryan, Markaryana vә başqalarına göz
yummuşam, onların iç üzünü tanımamışam. Mәn onlara ina-
naraq XDİK orqanlarını, demә, «cәlladlara» etibar etmişәm. Bu
işdә xalqın qarşısında günahlarım o qәdәr böyükdür ki, mәni
güllәlәmәk belә azdır». 

M.Bağırovun ifadәlәrindәn dә açıq görünürdü ki, azәrbay -
can  lılara qarşı törәdilәn cinayәtlәrdә ermәnilәr xüsusi fәallıqla
iştirak edirdilәr. Əslindә, bu mәnfur millәtin Azәrbaycan xalqına
qarşı nifrәtinin daha dәrin köklәri var idi vә yalnız Stalin
dövrünü әhatә etmirdi, amma mәsәlә burasındadır ki, mәhz ötәn
әsrin 30-cu illәrindә hәmin proses SSRİ rәhbәrliyinin açıq
himayәsi altında hәyata keçirilirdi.

Artıq 1920-ci ildә Azәrbaycanın Zәngәzur bölgәsi ermә ni lәrә
verilmişdi. 1921-ci ildә isә Dağlıq Qarabağı da Ermәnistana
birlәşdirmәk ideyası meydana çıxmış, yalnız Nәriman Nәrima -
no vun müqavimәti bu çirkin niyyәtin hәyata keçirilmәsinә
imkan vermәmişdi. Ermәnilәr isә bütün sahәlәrdә mübarizәni
davam etdirirdilәr. 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağa mux -
tariyyәt verilmәsinә nail ola bildilәr. Lakin Stalinin havadarlığı
ilә azәrbaycanlılara qarşı yönәlmiş tәzyiqlәr bununla yekun -
laşmırdı vә 1945-ci ilin noyabrında Ermәnistan KP MK-nın bi -
rinci katibi Q.Arutyunov İ.Stalinә mәktubla müraciәt edәrәk
Dağlıq Qarabağın Ermәnistan SSR-lә hәmsәrhәd olmasını,
iqtisadiyyatı ilә guya sıx bağlılığını nәzәrә alaraq onun
Ermәnistan SSR-ә birlәşdirilmәsinin zәruri olduğunu bildirir.
İ.Stalin bu tәklifә, demәk olar ki, heç bir etiraz etmәdәn onu
araşdırılmaq üçün K.Malenkova göndәrir. Sonradan hәmin
mәktub Azәrbaycan rәhbәrliyinә verilir vә tәklifin hәyata
keçirilmәsinin nә dәrәcәdә real olduğunu araşdırmaq tapşırılır. 

Doğrudur, cavab mәktubunda M.Bağırov Dağlıq Qarabağın
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tarixәn Azәrbaycan torpağı olması barәdә әtraflı izahat verәrәk
qeyd edir ki, Şuşa rayonunu çıxmaq şәrti ilә Azәrbaycan hәmin
tәklifә etiraz etmir, bir şәrtlә ki, Ermәnistan SSR, Gürcüstan SSR
vә Dağıstan MSSR-dә әsasәn azәrbaycanlılar yaşayan, Azәr -
baycanla hәmsәrhәd olan vә tarixәn Azәrbaycanın ayrılmaz
hissәsi olmuş әrazilәr dә Azәrbaycana birlәşdiril mә lidir. Bu, fak-
tiki olaraq, ermәnilәrin tәklifinә rәdd cavabı demәk idi. Amma
sonrakı mәrhәlәdә M.Bağırov öz mövqeyini sona qәdәr
qorumadı vә nәticәdә ermәnilәr Muğan–Mil düzlәrindә pambıq
әkilәn rayonları işçi qüvvәsi ilә tәmin etmәk bәhanәsi ilә
Ermәnistan әrazisindә olan azәrbaycanlıları köçürmәk vә onların
yerlәrindә xaricdәn gәlәn ermәnilәri yerlәşdirmәk planını hәyata
keçirmәyә nail oldular.

Belәliklә, SSRİ Nazirlәr Soveti 1947-ci ilin dekabr ayının 23-
dә «Ermәnistan SSR-dәn kolxozçuların vә digәr azәrbaycanlı
әhalinin Azәrbaycan SSR-in Kür–Araz ovalığına köçürülmәsi
haqqında» 4083 saylı qәrar qәbul edir. 1948-ci il martın 10-da
SSRİ Nazirlәr Soveti İ.Stalinin imzaladığı vә bilavasitә qәrar
hissәsindәn başlanan bu sәnәdә әlavә olaraq ikinci bir qәrar
qәbul edir vә bu dәfә İ.Stalinin imzaladığı ikinci qәrarda
azәrbaycanlıların köçürülmәsi ilә әlaqәdar tәdbirlәr planı geniş
şәkildә öz әksini tapır.

23 dekabr 1947-ci il tarixli qәrarın birinci bәndindә gös tә ri -
lirdi ki, 1948-1950-ci illәrdә «könüllülük prinsiplәri әsasında»
Ermәnistan SSR-dә yaşayan yüz min kolxozçu vә digәr azәr -
baycanlı әhali Azәrbaycan SSR-in Kür–Araz ovalığına köçürül-
sün.

SSRİ Nazirlәr Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli 4083 saylı
vә 1948-ci il 10 mart tarixli 754 saylı qәrarları Azәrbaycan xalqına
qarşı növbәti tarixi cinayәt aktı olmuşdur. Bu qәrarlar әsasında
1948-1953-cü illәrdә 150 000-dәn çox azәrbaycanlı Ermәnistan
SSR әrazisindәki dәdә-baba yurdlarından sürgün edilmişdi. Adi
hüquq normalarına zidd olan bu qәrarların icrası zamanı avtori-
tar-totalitar rejimin mövcud repressiya qaydaları geniş tәtbiq
edilmiş, minlәrlә insan, o cümlәdәn qocalar vә körpәlәr ağır
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köçürülmә şәraitinә, kәskin iqlim dәyişikliyinә, fiziki sarsıntılara
vә mәnәvi genosidә dözmәyәrәk hәlak ol muş du. Bu işdә ermәni
şovinist dairәlәrinin vә keçmiş SSRİ rәhbәrliyinin cinayәtkar
siyasәti ilә yanaşı, o dövrdәki Azәr bay can rәhbәrliyinin öz
xalqının taleyinә biganә, mәnafeyinә zidd mövqeyi,
soydaşlarımıza qarşı törәdilәn cinayәtlәrin tәşkilindә vә hәyata
keçirilmәsindә iştirakı da az rol oynamamışdı.

Bizim üçün maraqlı, hәm dә ibrәtamiz mәqamlardan biri dә
ötәn әsrin 30-cu illәrindә Ermәnistan SSR-dә kolxoz hәrәkatına
müqavimәt göstәrәnlәrin dә, repressiyaya mәruz qalanların da
әksәriyyәtinin azәrbaycanlılardan ibarәt olmasıdır. Kütlәvi
repressiyaların vә sürgünlәrin geniş vüsәt aldığı bu dövrdә
Ermәnistanda yaşayan 50 000 nәfәrdәn artıq azәrbaycanlı әhali
ailәliklә Qazaxıstan çöllәrinә köçürülmüşdü. Sonradan burada
onların xeyli hissәsi hәlak olmuşdu. Cәza müddәti qurtar dıq dan
sonra öz evlәrinә qayıtmaq istәyәn ailәlәrin isә әksә riyyәtini
Ermәnistana buraxmamışdılar vә böyük mәh ru miy yәtlәr ba ha -
sına geri qayıdanların bir çoxu yenidәn deportasiyaya mәruz
qalmışdı.

Göründüyü kimi, azәrbaycanlılara qarşı törәdilәn kütlәvi ter-
ror vә deportasiya әmәliyyatlarında Stalin rejiminin izlәri açıq
şәkildә özünü göstәrirdi. Stalin rәhbәri olduğu illәrdә qanunun
diktaturasını yaratdığını iddia edirdi, halbuki sistemin әsl
mahiyyәti mәhz diktaturanın qanunsuzluğu üzәrindә intişar
tapmışdı. Belә bir qanunsuzluğun hökm sürdüyü cәmiy yәtdә,
tәbii ki, әdalәt, demokratiya, bәrabәrlik anlayışlarından
danışmağa belә dәymәzdi. 

Hәr şey bir nәfәrin iradәsinә tabe etdirilmişdi, nә bilirdisә,
onu da edirdi, çünki «o, hәr şeyi bilirdi». Şәxsiyyәtә pәrәstişin
ifrat vә әn ikrahdoğurucu forması olan bu düşüncә tәrzi, bәlkә
dә, әn qatı, mürtәce rejimin hökmranlıq etdiyi cәmiyyәtlәrdәki
ilә eyni idi. Hәtta Stalin öldükdәn sonra da heç kim «böyük
rәhbәrin vaxtsız vәfatına» inanmırdı. Stalin bütün sovet adamları
üçün «ölmәzlik etalonu»na çevrilmişdi vә bu da tәsadüfi deyildi.
O, özü haqqında cәmiyyәtdә elә bir xof yaratmışdı ki, heç kim
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bu qәddar, amansız insanın dünyasını dәyişdiyinә sadәcә inana
bilmirdi. 

İndi bir çox tarixi araşdırmalarda Stalinin ölümünün SSRİ-dә
böyük bir kәdәr hissi ilә qarşılandığına dair faktlara rast gәlirik.
Nә idi xalqın bu әzazil insana «hәdsiz mәhәbbәt»inin sirri?
Əlbәttә, heç bir sәmimi sevgidәn söhbәt gedә bilmәzdi. Bu,
sadәcә, qorxunun doğurduğu bir «sevgi» idi vә onun arxasında
hәm dә uzun illәrdәn bәri cәmiyyәtә zorәn qәbul etdirilmiş
«Ata» obrazı dayanırdı. Amma zaman keçdikcә sübut olundu ki,
bu cür tәbliğat texnologiyaları özünü doğrultmur vә әgәr
cәmiyyәtdә hәr hansı liderә rәğbәt onun hәqiqi, tәqdirәlayiq
әmәllәri әsasında formalaşmırsa, bunu qorxu mexanizminin
kömәyi ilә yaratmaq mümkün deyildir.

Əlbәttә, Stalin dövrü artıq bizim vә bütün postsovet mәka nı -
nın tarixi keçmişidir. Lakin gәlәcәyә doğru daha uğurla addım -
lamaq üçün keçmişә nәzәr salmaq hәmişә vacibdir. Bu baxımdan
Azәrbaycan tarixinin Stalin rejiminin әhatә etdiyi illәrini tәdqiq
etmәyә hәmişә ehtiyac olacaqdır.
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BU DÜNYA BİR TƏLƏDİR

Teymur Heydәr oğlu Salahov: 1956 №li mәhbus

Biz dә o әsrin övladlarıyıq – tarixdә bir çox misilsiz
hadisәlәri ilә yaddaşlarda qalan XX әsrin. Ancaq hәmin
yüzilliyin bir çox olayları bizdәn qabaq baş vermişdi.

Dünyaya göz açandan vә onu dәrk edәndәn sonra biz hәmin
hadisәlәrin nәlәr törәtdiyini eşitmiş, oxumuş, öyrәnmişik.

Yaxşı yadımdadır, hәlә gәnc yaşlarımda ötәn әsrin 30-cu
illәrinin Stalin repressiyaları haqqında bildiklәrim barәdә tez-
tez danışardım. Hәr dәfә dә evdәki yaşlı insanların keçirdiyi
narahatlıq hissindәn tәәccüblәnәrdim. Ömrünün qürub çağını
yaşayan bu insanlar mәnim Stalin haqqında dediklәrimdәn
möhkәm tәşvişә düşürdülәr. Mәn isә cidd-cәhdlә onlara anlat-
maq istәyirdim ki, sizin dediklәriniz artıq keçmişdә qalıb: hamı
tәrәfindәn mühakimә edilәn, hökmü oxunmuş bir keçmişdә.
İndi bütün insanlar hәmin dövrü qәlb ağrısı, kәdәrlә xatırlayır
vә Stalinin hәyata keçirdiyi kütlәvi repressiyaları bәşәriyyәtә,
o cümlәdәn özünün rәhbәrlik etdiyi ölkәyә, sovet cәmiyyәtinә
qarşı yönәlmiş cinayәt aktı kimi qiymәtlәndirirlәr vә bu barәdә
danışmağın heç bir qorxusu yoxdur. Amma mәnim bütün
arqumentlәrim bu insanların yaddaşında iz qoymuş Stalin
kabusu önündә qat-qat zәif vә aciz idi, onları fikirlәrindәn
döndәrә bilmirdi. Mәn isә hәr dәfә yaxınlarımın üzündәki
qәribә tәlaşı görür, onların keçirdiyi qeyri-ixtiyari qorxu hissini
anlaya bilmirdim. Anam deyirdi ki, «NKVD» (XDİK) deyilәn
binanın yanından keçәndә oradan gәlәn dәhşәtli, tükürpәdәn
sәslәr, bağırtılar, sızıltılar, ah-nalәlәr indiyәdәk içimi titrәdir.
Ona görә dә bu barәdә çox danışma, yaşlılar qorxur.

Zaman keçdi vә mәn 30-cu illәrin faciәli olayları haqqındakı
tarixi araşdırmaları oxuduqdan sonra hәmin dәhşәtlәri yaşayan
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adamların keçirdiklәri hәyәcan hissinin sәbәblәrini anlamağa
başladım. Onların qorxmağa haqları var idi, çünki Stalin rejimi,
doğrudan da, bütün bәşәriyyәtin ehtiyat etdiyi dәhşәtli bir
kabus kimi insanların – ovaxtkı sovet vәtәndaşlarının hәyatında
vә yaddaşında faciәlәrlә dolu bir iz qoymuşdu. İstәnilәn anda
bu qorxu stereotipi hәr bir insanı silkәlәyә, qәfil elektrik cәrәyanı
kimi bütün vücudunu «titrәdә» bilәrdi. Vә indi, 1930-cu illәr
barәdә danışarkәn bu qorxulu olaylar xatırlananda o dövrü
gözlәri ilә görәn, min bir әzab-әziyyәtә qatlaşan, ağrı-acılar
çәkәn adamların hәyәcandan sifәtlәrinin rәnginin, simalarının
dәyişdiyi yadıma düşür. Mәnә elә gәlir ki, o hәyәcan Stalin
dövrünün bütün mahiyyәtini tam dәqiqliyi ilә özündә ifadә edә
bilmәk qüdrәtinә malikdir vә 30-cu illәrdә nәlәrin baş verdiyini
anlamaq üçün bundan daha gözәl sübut ola bilmәz.

İndiyәdәk repressiyaya uğramış 50-dәn çox insanın cinayәt
işi ilә tanış olmuşam, hәyat vә fәaliyyәtlәrini araşdırmışam,
onların haqqında mәqalәlәr yazmışam. Sanki bu insanlar eyni
ananın övladları idi. Hәr dәfә şәkillәrinә baxanda mәhbusların
hamısının dәhşәtli dәrәcәdә bir-birinә bәnzәdiklәrini görürәm.
Tәkcә boy-buxun, görkәm sarıdan deyil, tale, qәdәr oxşarlığı
baxımından da… Onlar sovet hәbsxanalarında, DTK-nın
zirzәmilәrindә eyni işgәncәlәri, әzab-әziyyәtlәri görmüşdülәr.
Çәtinliklәri, müsibәtlәri, fiziki tәzyiqlәrә mәruz qalmaları,
bәzәn günlәrlә ac-yalavac, susuz saxlanmaları hamısının
baxışına, şişib tanınmaz hala düşmüş üzlәrinә, üst-başlarına, әn
әsası isә günahsız qurbanların gözlәrinә çökmüşdü. 

Tarix heç nәyi silmir, unutmur. İllәri dә, dövrü dә, zәmanәni
dә, cәmiyyәtdә gedәn proseslәri, baş verәn olayları, pisliklәri,
ağrı-acıları, faciәlәri dә… Hәmin dövrü araşdırarkәn mәnә bir
daha aydın oldu ki, miskinlәr öz әtraflarında hansısa bir
şәxsiyyәtin, istedadın mövcudluğuna dözә bilmirlәr. Ona görә
dә mәşum 37-nin olaylarının baş verdiyi illәrdә işlәmәk,
fәaliyyәt göstәrmәk çox çәtin vә tәhlükәli idi. Özünü qoruya
bilmәyib repressiyanın axınına düşәnlәr başqa yolların müm -
kün lüyünü ağıllarına belә gәtirmirdilәr. Bu, hәmin zәmanәnin
vizit kartına çevrilmişdi. 
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Teymur Heydәr oğlu Salahov
da mәhz belә bir dövrün haqsız
qurban la rından idi. Onun hәyat
vә fәaliyyәti sosializm ideyalarına
xidmәt işindә keçmişdi. Minlәrlә
Azәrbaycan ziyalısı kimi, o da bu
yeni ictimai quruluşun xalqlara
xoşbәxtlik gәtirәcәyinә sidq-
ürәkdәn inanmışdı. Lakin min -
lәrlә Azәrbaycan ziyalısı kimi,
onun da bu inamının üstündәn
30-cu illәrin rep ressiya maşını
qanlı bir xәtt çәkmişdi.

QISA ARAYIŞ:
Teymur Heydәr oğlu Salahov 1896-cı ildә anadan

olmuşdur. Milliyyәtcә Azәrbaycan türkü, sosial
vәziyyәti fәhlә idi.

1910-1920-ci illәrdә Nobel qardaşları vә Benken -
dorfun sahibkar olduqları Balaxanı neft mәdәnlәrindә
fәhlә işlәmişdir.

1920-1923-cü illәrdә Birinci kommunist polkunda
Qırmızı ordunun әsgәri kimi xidmәt göstәrmişdir.
Sonra Ali İnqilabi Tribunalın üzvü olmuşdur.

1923-1924-cü illәrdә Azәrbaycan Fövqәladә Komis -
siyasında nәzarәtçi vәzifәsindә çalışmışdır.

1924-1928-ci illәrdә Sovet Partiya Mәktәbinin
kursantı olmuşdur.

1928-1929-cu illәrdә Azәrbaycan Baş Siyasi İdarә -
sindә (Az.QPU) komendantın kömәkçisi vәzifәsini icra
etmişdir.

34 ИРАдя яЛИЙЕвА

Teymur Heydәr oğlu Salahov
(1896 – 1938)



1929-1931-ci illәrdә Azәrbaycan Kәnd Tәsәrrüfatı
İnstitutunda partiya tәşkilatının katibi vәzifәsindә
işlәmişdir.

1931-1932-ci illәrdә Azәrbaycan Kommunist (bolşe -
viklәr) Partiyasının Dәstafur rayon komitәsinin katibi
olmuşdur.

1932-1933-cü illәrdә Gәncәdә vә Ağdaşda Sәnaye
Bölmәsinin vә Kütlәvi Tәbliğat Şurasının rәhbәri
işlәmişdir.

1933-1934-cü illәr әrzindә Əli Bayramlı rayonunda
(hazırda Şirvan) Qaraçala sovxozunda Siyasi şöbәnin
rәis müavini vәzifәsini icra etmişdir.

1934-1935-ci illәrdә Laçın rayonunda heyvandarlıq
sovxozunun siyasi şöbәsinin rәisi kimi fәaliyyәt
göstәrmişdir.

1935-1936-cı illәr әrzindә T.Salahov Azәrbaycan
Kommunist (bolşeviklәr) Partiyası Laçın rayon komi -
tәsinin birinci katibi kimi mәsul vәzifәdә işlәmişdir.

1936-cı ildәn hәbs edilәnә kimi Azәrbaycan Meyvә-
Tәrәvәz Ticarәti Birliyinin direktor müavini vәzifәsini
daşımışdır.
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ADİ REPRESSİYANIN TARİXİ 
VƏ YA BİR QIZIL ƏSGƏRİN TALEYİ

(Sәnәdli povest)

Hәr hәyat sәhifәsi ömrün bir yazıdır.
Əbu Turxan

I. Raykom katibini Bakıya nә üçün çağırdılar

1936-cı ilin mayında Laçın Rayon Partiya Ko mi -
tәsinin katibi Teymur Heydәr oğlu Salahovu

vәzifәsindәn azad edib Bakıya çağırdılar. O, buna tәәc cüb -
lәnmәdi. 1935-ci ildәn icra etdiyi Laçındakı birinci katib vәzifәsi
yeddinci iş yeri idi. Tutduğu vәzifәlәrin hamısı AK(b)P MK-nın
nomenklaturası hesab edilirdi. Partiya intizamı isә hәrbidә
olduğu kimi, bәlkә dә daha sәrt sayılırdı. Teymur 1919-cu ildәn
partiyaçı idi vә hәrbi intizama çoxdan öyrәşmişdi. Hәm dә ona
görә ki, 1920-ci ilin mayından, Demokratik Cüm hu riy yәtin
yerinә Sovet hökumәti elan olunduğu günlәrdәn Qırmızı or -
duda – Birinci kommunist polkunda 1923-cü ilin sentyab rı -
nadәk qulluq etmişdi.

Hәmin dövrdә bolşeviklәrin hamısı hәrbi paltar geyinirdi,
ona görә mülki vә hәrbi adamları fәrqlәndirmәk çәtin idi. Tey-
mur da partiya işinә keçәndәn sonra әynini dәyişmәmişdi.
Əslindә, geymәyә bir şey dә yox idi. Fabriklәr, zavodlar dağıl -
mış dı. Kasıblıq baş alıb gedirdi. Hәrbi paltar isә ucuz vә
davamlı idi.

O, Laçından Bakıya yola düşәndә hәtta bir az sevindi dә...
Ailәsi ilә görüşәcәkdi. Rayonda tәk yaşayırdı. Beş uşağından
ikisi Bakıda mәktәbә gedirdi. Böyük oğlu Sabir ikinci, ortancıl
Mahir birinci sinifdә oxuyurdu. Kiçik Tahir bu il mәktәbә
getmәli idi. Qızı Zәrifә isә hәlә balaca idi – 3 yaş yarımın
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içindәydi. Uşaqları rus bölmәsinә qoymuşdu, çünki özü
әvvәllәr rus dilini zәif bildiyi üçün çox әziyyәt çәkirdi. Yazı-
pozu hәr yerdә bu dildә aparılırdı. Çoxları bircә rusca bildiyinә
görә dövlәt vәzifәlәri tuturdu. Ona görә dә bütün dәftәrxana -
larda ruslar vә ermәnilәr oturmuşdu. Teymur da istәyirdi ki,
övladları rusca savad alıb hәyatda özlәrinә yer tutsunlar. 

May ayı Laçının yağışlı-dumanlı vaxtı idi. Gecәlәrin şaxtası
tәzәcә çәkilmişdi. Yevlaxa – dәmir yoluna qәdәr iki günluk at
yolu idi. Laçından çıxanda yağış yağırdı. Bәrdәyә çatanda hәm
özü, hәm dә onu ötürәn iki beşaçılanlı milis nәfәri dә başdan-
ayağadәk islanmışdı. Milis nәfәri onları qohum evinә apardı.
Hava qaralmışdı. Ev sahibi hündür, lopabığ kişi idi, qonaqları
mehriban qarşıladı. Deyәsәn, hazırlıq da görmüşdülәr. Bir göz
qırpımında isti çay, yemәk qoydular. Teymur neçәnci dәfә idi
ki, kәnd camaatının mehribanlığı barәdә fikirlәşirdi. Onlardan
yaşlı kişi qonaqların üstündә әsirdi. Bakıda – şәhәr yerindә belә
deyildi.

Söhbәt, hәmişәki kimi, havadan düşdü. Teymurun danış -
ma ğa halı yox idi. Bütün günü at üstә yol gәlib yorulmuşdu.
Beli ağrıyır, ayaqları zoqquldayırdı. Amma yorğunluq barәdә
milislәrin yanında nәsә demәk istәmirdi. İki gün әvvәl rayko-
mun büro iclasında katib vәzifәsindәn azad olunsa da, hamı
ona yenә «yoldaş katib» deyә müraciәt edirdi. İşlәrini müavi -
ninә tәhvil vermişdi. 

Büronun yeddi üzvü vardı. Bakıdan gәlәn nümayәndә La -
çına axşam çatdı, Teymurdan xahiş etdi ki, tez büronu çağırsın.
Amma mәsәlә barәdә Teymura heç nә demәdi. O da soruşmadı.
Nümayәndәni uzaqdan tanıyırdı, amma yaxınlıqları olma -
mışdı. Göstәrişlәri icra etmәyә öyrәşmişdi, hәrbi adam kimi
onun üçün belә rahat idi. Büronu toplamaq beş-altı saat çәkdi.
Onlardan ikisi böyük sovxozların siyasi şöbә rәislәri idi,
arxalarınca atlı yolladılar. Teymurdan başqa dörd nәfәr Laçının
özündә çalışırdı: milis rәisi, rayon soveti icraiyyәsinin sәdri,
katibin müavini vә raykomun tәbliğat şöbәsinin müdiri.
Kәndlәrdәki iki nәfәr gecә 1-ә işlәmiş gәlib çıxdı. 
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MK-nın nümayәndәsi cәmi beş-altı kәlmә dedi. Bildirdi ki,
rayonda aparılan işlәri Bakıda diqqәtlә izlәyirlәr. Dövlәt
planları artıqlaması ilә yerinә yetirilmәlidir. Gündәlik mәsәlәni
çox qısa izah etdi:

– Büromuzun gündәliyindә bir mәsәlә var. MK Teymur
Salahovu başqa işә keçmәsi ilә bağlı Bakıya çağırmağı qәrara
alıb. Xahiş edirәm, büro onun azad edilmәsi mәsәlәsini hәll
etsin.

– Kim razıdır, sәs versin, – deyә Teymur özü tәklif irәli
sürdü. Katib vәzifәsindәn ikinci dәfә azad olunurdu. 1931-ci
ildә doqquz ay Dәstafur (Samux) Rayon Partiya Komitәsinin
katibi işlәmişdi. Necә azad olunduğu yadında idi.

Hamı әlini qaldırdı, bir kәlmә dә danışan olmadı. Qәrar
qәbul olundu. Qonaq әlavә etdi:

– Teymyr Salahov Bakıya qayıdır, ona görә dә onun Laçın
Rayon Firqә Komitәsinin büro üzvü qalmasına ehtiyac yoxdur.
Sәsә qoyun...

Bu qәrar da yekdilliklә qәbul olundu. Sonra katibin
vәzifәlәri müavinә hәvalә edildi.

MK nümayәndәsi gecә yatmaq üçün milis rәisinin qaldığı
evә getdi. Büro üzvlәri dә kәlmә kәsmәdәn dağılışdılar. Teymur
raykomun binasındakı – keçmiş bәy evindәki otağına getdi.
Pendirlә yuxa yeyib, qatıq içdi, uzandı. Amma yata bilmәdi.
Yuxusu әrşә çәkilmişdi. Tәzәdәn qalxıb siqaret yandırdı. Tey-
mur Bakıya çağırılmağının xeyirә, yoxsa şәrә olduğunu ayırd
etmәk istәyirdi. Ağlına pis bir şey gәtirmirdi. Zaman çox qarışıq
idi. Partiyada qorxulu işlәr baş verirdi. Sovetlәr tәzә gәlәndә
bolşeviklәri istәmәyәnlәri qırırdılar. İndi isә partiyaçıları tutur-
dular. Tutulanların çoxu mәnşәcә yoxsul olmayanlar, savadlı,
ziyalı adamlar idi. «Yәqin, onları düz tuturdular, çünki partiya
fәhlә-kәndlilәrin idi, varlı balalarının orada nә işi vardı?..» –
deyә öz-özünә düşünәn Teymur otaqda var-gәl etmәyә başladı.

Teymur yoxsul, torpaqsız kәndli oğlu idi, 1896-cı ildә
anadan olmuşdu. 1910-cu ildәn Balaxanıda Benkendorfun
sahibkar olduğu neft mәdәnlәrindә dartayçı işlәmişdi. 1914-
1916-cı illәrdә Sabunçuda Nobelin neft mәdәnlәrindә çalışmış -
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dı. 1916-cı ilin yazından tәzәdәn Balaxanıya qayıtmış, Nobelin
5-ci mәdәnindә işlәmişdi, burada maaş bir az yuxarı idi. 1919-
cu ilin yazında «Ədalәt» partiyasına yazılmışdı. Ona zarafatla
deyirdilәr ki, yaxın vaxtlarda tәzә inqilab baş verәcәk,
xozeyinlәrin mәdәnlәrini bölüb kasıblara paylayacaqlar. Bizim
dә neft quyumuz, faytonumuz olacaq. 

Bir il sonra deyilәn inqilab oldu. Rus qoşunu şәhәrә doldu,
amma neft mәdәnlәrini bölüb kasıblara paylamadılar. Rus-
ermәni necә kontorlarda oturmuşdu, elә dә öz yerlәrindә
qaldılar. Fәrq onda idi ki, әvvәllәr xozeyinlәr mülki paltarda
olurdu, indi isә hamısı hәrbi geyimdә gәzirdi. Bir müddәt sonra
Teymura mәslәhәt bildilәr ki, Kommunist polkuna yazılsın.
Orada paltar, ayaqqabı, pulsuz yemәk, bir dә yaxşı maaş
verәcәklәr. Vәd edilәnlәrin bәzilәrini verdilәr, amma maaş
vermәdilәr. Əsgәrlәr gündә iki kәrә verilәn şorbanın ümidinә
qaldılar.

II. «Ədalәt»dәn Birinci kommunist polkuna 
vә ya sosializm demokratiyası pәrdәsinә bürünmüş

cәmiyyәt

Bәzәn biz yolu seçirik,
bәzәn dә yol bizi seçir.

Əbu Turxan

XI ordu 1920-ci il aprelin 27-dә Azәrbaycan sәrhәdini keçәnә
qәdәr ölkәni işğal etmәk üçün dәqiq plan hazırlamışdı. Bu,
әslindә, hәrbi әmәliyyat planı deyildi, Demokratik Cümhu riy -
yәtin strukturlarını dağıtmaq planı idi. Bolşevik kәşfiyyatı
cümhuriyyәt vaxtı ancaq respublika fәallarının siyahılarını
hazırlayırdı. Hәrbçilәr hәmin siyahılardakı adamları tutub
mәһv etmәli idilәr. 

Siyahıdan başqa F.Dzerjinskidәn alınmış tәlimat da vardı.
Bu tәlimat XI ordunun Xüsusi şöbәsinin müdiri Semyon An-
dreyeviç Pankratovda idi. Tәlimata görә, XI ordu dәstәlәri
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yaşayış mәntәqәlәrinә girib mәscidlәrdә yeni hökumәti elan
etmәli, hәmin günün axşamı isә cümhuriyyәtin qurumlarında
işlәmiş sәxslәr, müsavatın üzvlәri, cümhuriyyәt polisindә vә
ordusunda çalışanlar hәbs edilmәli vә әhalini qorxutmaq üçün
hәmin yasayış mәntә qә si nin әrazisindә güllәlәnmәli idilәr. Heç
bir mәhkәmә olmamalı vә hökmlәr inqilabın adından elan
edilmәli idi.

Hәrbi plan isә çox sadә idi: bolşeviklәr bilirdilәr ki,
cümhuriyyәtin nizami ordusu yox kimidir, yәni çox zәifdir. XI
ordu Dağıstanda Dağlı hökumәtinә eyni qayda ilә divan tutan-
dan sonra iki zirehli qatarla Azәrbaycanın sәrhәdini keçdi vә
heç bir müqavimәtә rast gәlmәdәn sәhәr Bakıya daxil oldu.
Cümhuriyyәt parlamenti artıq hakimiyyәti Azәrbaycan
bolşeviklәrinә tәhvil vermәk haqqında qәrar qәbul etmişdi.
Bolşeviklәr Dәrbәnd–Bakı dәmir yolu boyu stansiyalarda ba -
laca hәrbi dәstәlәr qoyurdular. Bu dәstәlәrә isә bolşeviklәr yox,
XI ordunun Xüsusi şöbәsinin zabitlәri rәhbәrlik edirdilәr. On-
lara verilmiş tәlimata görә yeni hökumәti elan edir, siyahıda
nәzәrdә tutulanlardan әllәrinә kim keçirdisә, güllәlәyirdilәr.

XI ordunun әsgәrlәri Balaxanıya mayın 2-dә gәlib çıxdılar.
Əvvәlcә firqәçilәri axtardılar. Balaxanıda dörd firqәçi çıxdı. On-
lardan biri dә Teymur idi. Zabit dedi ki, köhnә hökumәtin
fәalları hәbs olunmalıdır, yerlilәrdәn onların ünvanlarını so ruş -
du. 1903-cü ildәn Balaxanıda yaşayan qoca fәhlәdә balaca siyahı
da vardı. Mәsciddә kәndin ümumu yığıncağı oldu. Əvvәlcә XI
ordunun Xüsusu şöbәsinin zabiti rus dilindә, sonra isә bir
azәrbaycanlı bolşevik ana dilindә kәkәlәyә-kәkәlәyә danışdı.
Dedi ki, bugündәn fәhlә vә kәndlilәrin hökumәti qurulur. Mә -
dәnlәr vә zavodlar fәhlәlәrә verilir.

Zabitlәr Nikolay padşahın pristavının otağında yerlәş miş -
dilәr. Qaş qaralan kimi XI ordunun iki-üç әsgәri vә Xüsusi şöbә -
nin zabiti cümhuriyyәt fәallarını hәbs etmәk üçün onların
evlәrinә getdilәr. Teymur pristavın otağında qaldı. İki saat
sonra mәscidin hәndәvәrindәn güllә sәslәri gәldi. Əsgәrlәr
pristavın otağına qayıdanda Teymurun hәmkәndlisi Hәnifә dә
onlarla idi. Onu tanımadı. Hәnifәnin rәngi ağappaq olmuşdu. 
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– Güllә atan kim idi? – Teymur pıçıltı ilә dostundan soruş -
du, – niyә heç kәsi hәbs etmәdiniz?

– Güllәlәdilәr onları... Köpәk uşağı tutmaq demişdi, güllә -
lәmәk söhbәti yox idi...

– Kimi güllәlәdilәr?
– Sәhәr adları siyahıya salınanları… Onlar neylәmişdilәr? –

Hәnifәnin gözlәrindәn yaş tökülürdü.
Demokratik Cümhuriyyәtin könüllü verdiyi hakimiyyәti

bolşeviklәr belә tәhvil alırdılar. Mayın 2-dә gecә saat 12-nin
yarısında Balaxanı kәndinin mollası, mәktәbin İstanbulda
oxumuş üç ali tәhsilli müәllimi, cümhuriyyәt polisindә işlәyәn
iki nәfәr, beş «Müsavat» firqәsi fәalı vә Gәncә hәrbiyyә
mәktәbinin iki müdavimi güllәlәndi.

Bu, Teymurla dostluq edәn hәmkәndlisi Hәnifәnin Birinci
kommunist polkundakı fәaliyyәtinin ilk günü idi. Onlar bunu
bir gün sonra bildilәr. Teymurla Hәnifәni iki rus әsgәrinin
müşayiәtilә şәhәrә, Salyan kazarmasına gәtirdilәr. Tәzә hәrbi
paltar verib sıraya düzәndәn sonra komandir onların qarşısında
çıxış edib dedi:

– Yoldaş әsgәrlәr, bugündәn siz Azәrbaycan Qırmızı or-
dusunun әsgәrlәrisiz. Azәrbaycan fәhlә vә kәndlilәrinin ilk
qırmızı polkuna Kommunist polku adı verilib. Bu, sizin üçün
böyük şәrәfdir...

Kommunist polku sözdә Azәrbaycan Qırmızı ordusu
sayılsa da, әmәldә onların qәrargahı, rәhbәrliyi, partiya tәşkilatı
vә Xüsusi şöbәsi eyni idi. Əslindә, onlar XI ordunun tәrkib
hissәsi sayılırdı. Azәrbaycan Kommunist Partiyası kimi, Azәr -
baycan Qırmızı ordusu da kağız üzәrindәydi, gözdәn pәrdә
asmaq üçün görüntü kimi yaradılmışdı. Bunu hәr yerdә
cümhuriyyәt ordusunun zabit vә әsgәrlәrinin mәhkәmәsiz
güllәlәnmәsi dә sübut edirdi. Azәrbaycan Qırmızı ordusu
gәrәkli hesab edilsәydi, bu qәdәr hәrbi qulluqçunu әn tәhlükәli
düşmәn kimi güllәlәmәzdi.

Qırx gündәn sonra Kommunist polkunun әsgәrlәri hәrbi
and içdilәr. Anddan sonra polk komandirlәrin qarşısından
hәrbi addımlarla keçdi. Sonda Çingiz İldırım Azәrbaycan
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dilindә çıxış etdi. Teymur ancaq onu anladı ki, xozeyinlәrin neft
quyuları, zavod vә fabriklәri alınıb fәhlәlәrә vә kәndlilәrә
verilәcәk. 

Sabahı onların hamısına әsgәr vәsiqәsi paylayıb bir günlük
evә buraxdılar. 

Salyan kazarmasına qayıdanda Teymur dostu Hәnifәni tapa
bilmәdi. Polku sıraya düzәndә başqa bir neçә adamın da qa yıt -
madığı ortaya çıxdı. Anası oğluna dәfәlәrlә eyham vurmuşdu
ki, bәlkә hәrbi qulluqdan imtina elәsin. Amma o bunu heç
ağlına gәtirmirdi. Hәrbdәki intizamı çox bәyәnirdi. Bir dә,
adamların hәrbi geyimә olan hörmәti ona xoş idi. Hәrbi paltar
öz-özünә hörmәt, nüfuz yaradırdı. And içmәzdәn әvvәl onları
başa salmışdılar ki, andı pozmaq hәrbi vәziyyәtdә tribunal
demәkdir...

Bir hәftә sonra da Hәnifәdәn xәbәr çıxmadı. Onun uzaq
qohumları Balaxanıya yaxın bir yerdә yaşayırdı. Ora getmәk
üçün icazә almaq lazım idi. Bu isә çox çәtin idi.

Sәhәrlәr polku sıraya düzәndәn sonra onlara hәr gün Hәrbi
İnqilab Komitәsinin dekretlәrini – icrası bütün dövlәt orqanları
üçün mәcburi olan qәrarları oxuyurdular. Dekretlәrin hamısı
millilәşdirmә vә müsadirә ilә bağlı idi. Tәk-tәk hallarda maarif
vә mәdәni tәdbirlәrlә әlaqәdar dekretlәr olurdu. Əvvәllәr Tey-
mur «millilәşdirmә»nin mәnasını anlaya bilmirdi. Sonra başa
düşdü ki, fabriklәrin gәlirinin hamısı dövlәtin olacaq.

Mәdәn vә zavod sahiblәri mülk vә mallarının müsadirә
olun ması barәdә qәrarları, hamı kimi, «Bakinski raboçi», ya da
«Kommunist» qәzetlәrindәn oxuyurdular. Hәmin qәrarların
әsasında Kommunist polkunun beş-altı rus vә iki-üç azәrbay -
canlı әsgәri Hәrbi İnqilab Komitәsinin qәrarında göstәrilәn ün-
vana gedirdi. Sahibkarlar özlәri gәlib mal-mülklәrini siyahı ilә
tәhvil vermәli idilәr. Əsgәrlәr müәyyәn edilmiş yerlәrdә durur,
tәhvil-tәslim sakit vә müqavimәtsiz keçirdi. Hamı bilirdi ki,
müqavimәt göstәrәnlәr düşmәn kimi mәhkәmәsiz güllәlәnirlәr.

Belә әmәliyyatlarda iştirak edәndә Teymur görürdü ki,
böyük xozeyinlәr quzuya dönüblәr, necә müti olublar. Vaxtilә
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heç kәsi saya almayan, zәiflәrә zülm edәn bu adamların fağır
vәziyyәti ona xoş gәlirdi. 

Sәnaye sahәlәrinin çoxunda hәrbi vәziyyәt elan olunmuşdu,
işçilәr hamısı hәrbiyә sәfәrbәr edilmiş sayılırdı. Əslindә isә bu
yolla onlara işdәn çıxmaq qadağan olunurdu. Üstәlik, işә
çıxmayanlar tribunala verilә bilәrdi vә verilirdi. Çox vaxt maaş
almayan işçilәrin qaçıb dağılmasının qarşısını almaq üçün tәk-
tәk iri müәssisәlәrdә dә hәrbi vәziyyәt elan edirdilәr.

Dәmir yolunda, hәtta Maarif Komissarlığında belә hәrbi
vәziyyәt hökm sürürdü. 

Lakin belә amansız tәdbirlәr dә müsadirә edilәn, sahibkar-
lardan alınan mülkiyyәtin tez bir zamanda dağılmasının
qarşısını ala bilmirdi. Banklar birinci millilәşdirildiyindәn
maliyyә sistemi dağılmışdı. İşçilәrә әmәkhaqqı vermәyә pul
tapılmırdı. Bir әsas mәsәlә unudulurdu ki, millilәşәn müәssi -
sә lәri sahibkardan alandan sonra onu necә idarә etmәk haq -
qında heç kimin anlayışı yox idi. Ona görә zavod vә fabriklәr
millilәşәn kimi iki ayın içindә fәaliyyәtini dayan dı rırdı, demәk
olar ki, dağılırdı. Komissarlar vә bolşeviklәr Moskvadan ancaq
millilәşdirmә barәdә әmrlәr alırdılar. Amma sonradan bu qәdәr
sәnaye müәssisәsi ilә nә etmәk gәrәk oldu ğu nu düşünәn vә
bilәn yox idi.

Teymurgil üç-dörd aydan bir maaş alırdılar. Amma hamı
dolanırdı.

III. «AzFK» – «AzÇK»

Yarımçıqlar toplana bilmir.
Əbu Turxan

Oktyabr çevrilişindәn dörd ay sonra bolşevik hökumәti
könüllü rus ordusuna müqavimәt üçün seçkili yox, nizami ordu
qurmağa başladı. Bu işin başında L.D.Trotski dururdu. Ənәnәvi
hakimiyyәt orqanları vә dövlәt binaları bolşeviklәrdә olduğu
üçün zabitlәrin dә azsavadlı hissәsi onları qanuni hökumәt kimi
tanıyıb bolşevik hökumәtinә xidmәt etmәyә başladı.
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Lakin 1918-ci ilin
fevralında yaradılan XI or-
dunun adı ordu idi, özü
isә vәtәndaş mühari bә -
sindә cәza dәstәlәri kimi
istifadә olunan başıpozuq
qrup lar dan tәşkil edil -
mişdi. Bi rin ci Dünya mü -
haribәsi cәbhәlәrindә qan
içindә vәh şi lәşmiş zabit vә
әs gәr lәr reallıq hissini vә
mәrhәmәt duy ğu sunu itir -
mişdilәr. Hәm bol şe viklәr,
hәm dә ağ qvar diyaçılar
de yilәn hәr bi dәstәlәr dö -
yüşlәrdә әsir götürül müş
qarşı tәrәfin adam la rını
amansızcasına qırırdılar.

Belәcә, bolşevik hәrbi
birlәşmәlәrinin rәhbәrlәri
misilsiz vә sәrhәdsiz haki -
miy yәt sahibi oldular.

Onların çoxu bolşevik de yil, rus millәtçisi idi. Bolşevik
rәhbәrlәri, xüsu si lә Lenin orduda öz tә si rini güclәndirmәk üçün
siyasi şöbәlәr yaratdılar. Siyasi şöbә ancaq bolşevik partiyasının
üzvü olan nümayәn dәlәr üçün tәşkil edilirdi vә öz adı ilә
әlaqәsi yox idi. Hәrbi Şura üzvü deyilәn vәzifәlәr yarandı.
Amma ordu böyüdükcә bolşe vik lәrin orada nәzarәti azalırdı.
Onda siyasi şöbәlәrin içindә xüsusi şöbәlәr yarandı. Bu isә artıq
gizli jandarm idarәlәrini başqa adla bәrpa etmәk idi. Hәmin
idarәlәr bolşeviklәrin әnәnәvi rәqibi idilәr. Ona görә onları ayrı
adla – Ümumrusiya Fövqәladә Komissiyası (yәni «ÇK») adı ilә
bәrpa etdilәr.

Ad müxtәlifliyinә baxmayaraq, ölkәdә vәtәndaş müharibәsi
nәticәsindә iki hakimiyyәt yarandı: bolşevik partiyasının
aparatı vә vәtәndaş müharibәsini udub qәlәbәnin sahibi olan
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Qırmızı ordu. Orduda yaranan bütün siyasi tәşkilatlar vә «ÇK»
özü bolşevik partiya aparatının filialları idi. 

Ordu ilә partiya tәşkilatları vә bolşevik partiya aparatı
arasındakı ziddiyyәtlәr L.Trotski ilә İ.Stalin arasında münaqi -
şәyә çevrildı. Lakin Stalin vә Siyasi Büro üzvlәri sonadәk hәrbi
paltar geyinirdilәr. Bu, onların da ordu adamı olmasına işarә
edirdi, amma әslindә bu, yalan vә saxtakarlıq idi. Leninin
vәfatından sonra Stalin bolşeviklәrin vәtәndaş müharibәsindәki
ağlasığ maz qәlәbәsinin müәllifi L.D.Trotskini bütün vәzifәlәr -
dәn uzaqlaşdıra bilmişdi. 

Bolşevik partiyasının qlobal nәzarәtini tәmin etmәk üçün
orduda «ÇK» orqanı, xüsusi şöbәlәr artıq 1919-cu ildә var idi.
Siyasi şöbәlәr şәxsi heyәtә, xüsusi şöbәlәr isә komanda heyәtinә
nәzarәt etmәli idi. Bir çox yerlәrdә vә Azәrbaycanda da
bolşevik partiya mәclislәrini iki rәhbәr orqan yaradırdı: siyasi
bürolar vә tәşkilat büroları.

Bu ondan irәli gәlirdi ki, artıq vәtәndaş müharibәsi zamanı
bolşeviklәrin siyasi tәbliğatları ilә real siyasәtlәri arasında uçu-
rum yaranmışdı. Sadә desәk, onlar real olaraq ancaq haki -
miyyәt uğrunda vuruşurdular, kommunizm barәdә söhbәtlәr
isә xәyalpәrәst adamları aldatmaq üçün idi. Tәşkilat büroları
tәbliğat aparmalı, adamları Sovet hökumә ti nin yaxşı, humanist,
yüksәk dәyәr lәrә malik olduğuna inandırmalı idi. Siyasi büro-
lar isә dövlәti qurmaq vә möhkәmlәtmәk işinә başlamalı idi.

Siyasi büro partiyanın içindә yaradılan «ÇK»-nın yarıaçıq
işlәyәn qurumu sayılırdı. «ÇK»-nın da xü su siyyәti ondan ibarәt
idi ki, bu qu rum üçün ideologiya yox idi. «ÇK» ideologiyanın
fövqündә dayanırdı, o, dövlәti qurur vә qoruyurdu.

1920-ci ilin 28 aprelindә Hәrbi İn qilab Komitәsi Azәrbaycan
Föv qәladә Komissiyasını da yaratmışdı. Lakin bunların da heç
bir müstәqil fәaliyyәti yox idi. Bakıda hәtta tanınmış adamların
hәbsindәn onlar yalnız qәzetlәrdәn xәbәr tuturdular. 

Belәcә, 1920-ci ilin 28 aprelindәn Azәrbaycanda real vә
yeganә hәqiqi hakimiyyәt XI ordunun Xüsusi şöbәsi idi. Onun
göstәrişlәri ilә 1921-ci ilin sonunadәk mәhkәmәsiz vә istintaqsız
48 min azәrbaycanlı güllәlәnmiş, sürgün edilmişdi. 

45РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



Belә bir gәrgin vә çoxunun baş verәn proseslәri anlamadığı
vaxtda Teymur Salahov Birinci kommunist polkunda, sıravi
әsgәr olduğu zamandan fәrqli olaraq, başqa bir sosial tәbәqәyә
keçdiyini hiss edirdi. Bu dәyişiklik ilk növbәdә «ÇK»-nın xofu
ilә bağlı idi. «ÇK» 1920-ci illәrdә hәm dövlәt, hәm dә hakimiy -
yәtin özü hesab edilirdi. Bolşevik partiya orqanları belә özünü
hәlә hakimiyyәt kimi hiss etmirdi. Bu sәlahiyyәt bolşevik par-
tiya orqanının başında oturmuş Nәriman Nәrimanovda da yox
idi. Çünki Moskvanın Bakıya verdiyi әsas sәlahiyyәtlәr «ÇK»-
da idi. Ona görә «ÇK»-nın qeyri-rәsmi әsgәri olan Teymur 1920-
ci ilin axırlarında tanış vә qohumlar arasında böyük nüfuz
qazandığını hiss edirdi. Ona әn qәribә gәlәni evdә ata-anasının
vә böyük qardaşının münasibәtinin dәyişmәsi idi. Onlar Tey-
murla özlәrindәn böyük adam kimi rәftar edirdilәr.

O isә tez-tez Hәnifәni xatırlayırdı. Dostu onun yadından
çıxmırdı. Hәnifәni Bayıl türmәsindәn gecә gәmiyә mindirilәn -
lәr arasında görmüşdülәr. Bu, doğru idisә, onda Hәnifә fәrari -
liyә görә güllәlәnmişdi. Amma Teymur buna inanmaq istәmir,
hansısa möcüzәyә ümid bәslәyirdi.

1923-cü ilin fevralında qızıl әsgәr Teymur Salahovun
karyerasında әn mühüm hadisә baş verdi: ona hәrbi rütbә verib
«ÇK»-nın rәsmi ştatına işә qәbul etdilәr. Bu keçidin böyük
mәnası vardı. Onu әmәldә Azәrbaycanı idarә edәn vә ancaq
Moskvaya tabe olan idarәedici hәrbi qurumun ştatına qәbul
etmişdilәr. Bu o demәk idi ki, Teymur Salahov Rusiya «ÇK»-
sının yoxlamalarından çıxmış kiçik bir qrupdan, nomenklatu-
raya daxil olan azәrbaycanlı kadrlardan biriydi. Ona dövlәtin
hәr bir işini vә sirrini eibar etmәk olardı vә o da istәnilәn әmri
icra etmәyә hazırdı.

1924-cü ilә qәdәr Teymur ermәnilәrin iyrәnc hәrәkәtlәrini
müşahidә edir, bir dә rus dilini öyrәnirdi.

«ÇK»-da işinin bir ili tamam olmamış ona Bakının
mәrkәzindә ikiotaqlı mәnzil verdilәr. Qonşularının hamısı
Kommunist polkunda xidmәt etmiş şәxslәr idi vә onların
әksәriyyәtini uzaqdan da olsa, tanıyırdı. Hәmin insanların çoxu
«ÇK»-da, savadlılar isә artıq partiya vә sovet orqanlarında
çalışırdı. Hamısı 28 aprel çevrilişindәn qabaq «Hümmәt»in vә
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«Ədalәt»in üzvü idi. Onların arasında Teymur kimi kasıb
ailәlәrdәn olanlar azlıq tәşkil edirdi. Əksәriyyәti çar Nikolayın
zamanında hökumәt dәftәrxanalarında çalışmış adamların
uşaqları idi. Varlı olmasalar da, savadlı idilәr. 

IV. Bolşevik funksioneri

Hәr ötәn günә kiçik bir hәyat kimi 
baxmaq lazımdır.

M.Qorki

1922-ci ildә Bakıda fәhlә-kәndli kadrların savadını artırmaq
üçün dördillik Sovet-Partiya İşçilәri Mәktәbi açılmışdı. O vaxtın
tәlәblәrinә görә ali tәhsil verәn bu mәktәb bütün Cәnubi Qafqaz
üçün nomenklatur kadrları savadlandırmalı idi. 1924-cü ilin
avqustunda AK(b)P MK hәmin mәktәbә tәhsilә göndәrilәn
kadrların siyahısını tәsdiq etdi. Siyahıda Teymur Salahovun da
adı vardı.

Teymur әvvәlcә buna sevinib-sevinmәyәcәyini bilmәdi.
Amma hәyat yoldaşı Sona sevindi. O, savadın, tәhsilin gücünә
inanırdı. Rus-tatar mәktәblәrinә gedәn qardaşlarına da hәmişә
qibtә etmişdı. Mәktәb oxuyanların görkәmi xozeyin balalarına
oxşayırdı. Onlar kimi geyinir, kontorlarda oturmuş rus-ermәni
ilә bәrabәr adamlar kimi danışa bilirdilәr. Zәmanә oxumuş -
larındı, bunu atasından da tez-tez eşitmişdi. 

Amma bu bolşevik mәktәbindә dә әzbәrçilik hökm
sürürdü. Bütün fәnlәr partiya sәnәdlәri üzrә öyrәdilirdi. Tarix
әvәzinә Marks vә Engelsin sitatları әzbәrlәnirdi, iqtisadiyyat
әvәzinә Marksın nәzәriyyәlәri. Fәlsәfә әvәzinә dinә qarşı ateist
tәbliğat aparılırdı. Ən böyük avtoritet isә dәrsliklәr yox,
«Pravda» qәzetinin baş mәqalәlәri idi. Burada yazılanlar rәhbәr
sәnәd kimi qәbul olunur vә diskussiyalar tәşkil edilirdi. Hәmin
diskussiyaların mövzusu Moskva, orada Stalinin köhnә bolşe -
viklәrә qarşı mübarizәsi ilә bağlı idi.

Belә müzakirәlәrin Bakıdakı işlәrә aidiyyәti olmasa da, bu-
rada onlar hәyatda tәtbiq olunur, Azәrbaycanda Trotskinin vә
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Zinovyevin tәrәfdarları axtarılırdı. Haqq-nahaq, belәlәri üzә
çıxarılır vә qızğın yığıncaqlarda ifşa olunurdu. Çoxlarının orta
savadı olmadığından ali tәhsil proqramını mәnimsәmәk onlar
üçün çәtin idi. Mühazirәlәrin dә әksәriyyәti rus dilindәydi vә
zәif mәnimsәnilirdi.

Mәktәb rәhbәrliyi әsas diqqәti partiya mәtbuatının öyrәnil -
mәsinә yetirirdi. Ona görә Moskva qәzetlәri dә, onların
tәrcümәsi olan «Kommunist» qәzeti dә Teymurun әlindәn
düşmürdü. Onun dörd ili, demәk olar ki, qәzet oxumaq vә par-
tiya diskussiyalarında iştirakda keçmişdi. Müxtәlif uklonçulara
vә fraksiyaçılara qarşı iclaslar keçirilәndә tәlәb olunurdu ki,
hamı öz mövqeyini bildirsin, çıxış etsin. Bu qayda Teymurun
xoşuna gәlmirdi. Amma canını dişinә tutub öz qayğılarından
çox-çox uzaq olan mәsәlәlәrdәn danışır, qәzetdә yazılan
tezislәri tәkrar edirdi.

Şәxsi hәyat cәhәtdәn isә, demә, «Sovpartşkola»da oxuduğu
dörd il onun әn xoşbәxt illәri idi. 

1929-cu ilin martında Teymur Sovet Partiya Mәktәbini
bitirib diplomunu aldı. Yenә dә özündәn soruşmadan onu
«ÇK»-ya işә yolladılar. 

Teymur işlәri qәbul edәndә «ÇK»-nın kameraları varlı
ailәlәrdә böyümüş cavan tәlәbә vә gәnclәrlә dolu idi. Onların
bir çoxunu Rusiyanın müxtәlif şәhәrlәrindә, tәhsil aldıqları ali
mәktәblәrdә hәbs etmişdilәr. Üç-dörd aylıq istintaqdan sonra
bu gәnclәrә millәtci tәşkilat üzvü olmaq adı ilә 8-10 il iş kәsib
Sibirә yollayırdılar.

«ÇK»-ya qayıtdıqdan il yarım keçәn kimi Teymuru partiya
işinә apardılar. Onu Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutunun partiya
tәşkilatının katibi tәsdiq etdilәr. Bu işdә onun bircә nәfәr dә
köhnә tanışı yox idi: burada, әsasәn, kәnd rayonlarından gәlәn
tәsәrrüfatçılar tәhsil alırdılar. Hamısı inqilabdan әvvәl çoban,
muzdur, ya da nökәr olmuşdu. Çoxu qәzeti üzündәn belә
çәtinliklә oxuyurdu. Amma illәr keçdikcә başa düşdü ki, kәnd
rayonlarından gәlәnlәr arasında bir nәfәr dә tәsadüfi adam yox-
dur: hamısı Bakıda vәzifәsi olanların qohumu, ya tanışı, ya da
qonağı idi. Onlara bir söz deyәndәn sonra sahiblәri üzә çıxırdı.
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Toxunmamağı, kömәk etmәyi xahiş edirdilәr. Teymur insti-
tutda az müddәt işlәsә dә, bütün düşmәnlәrini dә burada
qazandı. Kәnd kommunistlәri üzdә müti, arxada isә aqressiv
vә qisasçı idilәr.

Onların heç biri tәhsil almır, kitab vә qәzet oxumurdu.
Müәllimlәrin evinә pay daşımaqla bolşevik mәmurluğunu öy -
rә nirdilәr. Bu, elә әvvәlki nökәrçiliyin eyni idi: üstәlik, bolşevik
mәmur müdirlәrinә qarşı tam lal olmalı idi. Bu isә yetkinlik
sayılırdı.

Ona tәsdiq vaxtı demişdilәr ki, kәnd rayonlarında partiyaya
çoxlu trotskiçi soxulub. Teymur onları aşkara çıxarıb ifşa
etmәlidir. 

T.Salahov instituta işә gәlәndәn sonra çağırdığı birinci büro
iclasında hamıya tapşırdı ki, trotskiçilәrә qarşı sayıq olsunlar
vә onları aşkar edәndә şәxsәn ona xәbәr versinlәr. O da gәlәn
siqnalları MK-nın partiya komissiyasına yollayırdı. Arxayın idi
ki, orada trotskizmi yaxşı bilәn adamlar oturub. Amma mәsәlә
burasında idi ki, MK-dakı funksionerlәr dә Trotskidәn, ölkәdә
gedәn proseslәrdәn baş çıxarmırdılar. Siqnalları alan kimi
hәmin adamları – onların әksәriyyәti keçmiş çobanlar vә muz-
durlar idi – partiyadan çıxarır vә adlarını xüsusi siyahıya
salırdılar. Hәr ayın axırında bu siyahıların üzünü sәliqә ilә
köçürüb Moskvaya yollayırdılar. Bu, «Azәrbaycan Kommunist
Partiyasının trotskizmә qarşı mübarizәsi» adlanırdı. 

Partiya yığıncaqlarında bir adam trotskiçi adlandırılan kimi
hamı onun üstünә düşürdü. Bu, onun trotskiçiliyini sübut üçün
edilmirdi. Trotskiçi әleyhinә danışmaq trotskiçi olmamağın әsas
arqumenti idi. Lakin terminin mәnasını heç kәs bilmirdi. Yalnız
Moskvada Siyasi Büroda kimin kimә tәrәf olduğu bәlli idi,
dünyanın altıdabirindә tәqlid gedirdi. Ümumiyyәtlә, bolşevik -
lәrin tәtbiq etdiyi ideoloji tәqlid ancaq dindә olub, amma dinin
tarixindә dә bu miqyasda olmayıb.

Bir neçә hәftә işlәyәndәn sonra Teymur anladı ki, Kәnd
Tәsәrrüfatı İnstitutu başqa bir alәmdir, ona yad yerdir. Bura -
dakı insan materialının özünәmәxsusluğu başqa cürdür.
Doğrusu, Bakıda vә Moskva MK-sında da kәndә şübhәli
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münasibәt vardı. Kәndli sinfi fәhlәyә yad olan xüsusi mülkiy -
yәtçi instinktinin daşıyıcısı sayılırdı. Amma Teymurun gördüyü
bu deyilәnlәrә oxşamırdı. Burada ucqar partiya tәşki latlarında
tәqlidin әlamәti yox idi. Feodal-kәndli münasibәtlәri hökm
sürürdü. Dinlәyicilәrin çoxu keçmiş ağaların uzaq qohumları
idi. Onlardan istәnilәni araşdıranda dövlәt işinә vә oxumağa öz
qohumu vә ağası tәrәfindәn yollandığı mәlum olurdu. 

Ona görә bunları nә qovmaq olurdu, nә dә saxlamaq. Kәnd
Tәsәrrüfatı İnstitutunda oxuyan tәk-tәk orta tәhsilli adamlar isә
1927-1928-ci il tәmizlәmәlәri zamanı oradan qovuldular. Hәmin
insanlar çar zamanı rus dәftәrxanalarında xidmәt etmiş
qulluqçuların uşaqları idi. Tәmizlәnmәdәn sonra muzdurlar
qaldı. Buradakı intriqaları sonralar Teymur heç yerdә görmәdi.
Amma MK kәnddә işә böyük fikir verirdi, çünki ölkәdә perma-
nent aclıq idi vә bunun qarşısı alınmalıydı. Kәnddәki repres-
siyalar nәticә vermirdi. Başqa yol tapmaq lazım idi.

Teymur bir il iki ay institutda katib işlәyәndәn sonra onu
1931-ci ilin yanvarında Dәstafur (indiki Samux rayonu) Rayon
Partiya Komitәsinә katib tәsdiq etdilәr. Tәsdiq Bakıda, seçki isә
rayonda oldu. Bakıda ona dedilәr ki, kolxozlarda toplanmış
mal-qara kollektivlәşәndәn sonra şam kimi әriyir. Kolxozlar
tәrәkәmәlәr arasında tez bir zamanda müflis olduğuna görә
xırda tәsәrrüfatları birlәşdirib böyük sovxozlar yaratdılar. Əsas
tapşırıq sovxozları möhkәmlәndirmәk idi, yәni mal-qoyunun
qırılmasının, dağıdılmasının qarşısını almaq. Amma bunu necә
etmәk barәdә ona aydın söz deyәn olmadı. Partiya işçilәri dә,
«ÇK»-dakı ermәnilәr dә, mәtbuat da düşmәnlәrdәn dәm vurur
vә yazırdı. Yәni çoxlu tutdurmaq, qırdırmaq, adamları qorxut-
maq halları baş alıb gedirdi. Amma belә terror nәticә vermirdi,
çünki әslindә bu terror daim gedirdi, amma düşmәnlәr dә
azalmırdı. Ac qılınca çapar, – deyiblәr.

Teymur yaman tora düşmüşdü: işindә nәticә olmasaydı,
onu da düşmәn vә ziyankar siyahısına salacaqdılar. Güdaza
gedәcәkdi. Tәzә partiya işindә Teymur ilk dәfә taleyi barәdә
fikirlәşdi vә özünә söz verdi ki, hәr gün tәhlükәsizlik barәdә
fikirlәşsin, özünü qorusun.
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O dövrdә kadrlara qarşı şübhәli bir münasibәt hökm
sürürdü: Moskva MK-sında gedәn hakimiyyәt uğrunda
mübarizә yerlәrә dә tәsir göstәrir vә inamsızlıq toxumu sәpirdi.
Azәrbaycanda bu vәziyyәt daha qabarıq idi. Bakıda rәhbәrliyin
tez-tez dәyişmәsi kadrların sabitlәşmәsinә, öz işini öyrәnmәsinә
mane olurdu. Teymur 1930-1936-cı illәrdә bir yerdә il yarımdan
artıq işlәyә bilmәdi. Ən çox Dәstafur rayonunun katibi
vәzifәsindә işlәdi: bir il doqquz ay әrzindә o, kolxoz vә
sovxozların dağılmasının qarşısını aldı.

Amma onun ortabab kәndlilәrdәn adamları vәzifәlәrә irәli
çәkmәsi dә diqqәti cәlb edir vә Bakıya şikayәtlәr getmәsinә
sәbәb olurdu. Orta vә aşağı sәviyyәli partiya işçilәri buna doğru
qiymәt verә bilmirdilәr. Amma böyük vәzifәli partiya işçilәri
katibin işinә, rәhbәrik etdiyi sahәlәrdә nәticәlәrә baxanda
müsbәt amillәr görürdülәr.

Dәstafur rayonundan onu azad edib Gәncә Şәhәr Partiya
Komitәsinin sәnaye sektoruna müdir qoydular. Bu, Bakıda
qәbul olunmuş qәrar idi: Gәncәәtrafı rayonların dağılan
tәsәrrüfat vә müәssisәlәrini dirçәltmәk lazım idi. Sәnaye sektoru
Gәncәәtrafı rayonların әrzaq planlarına cavabdehlik daşıyırdı.
Dәstafurdakı siyasәti davam etdirmәklә Teymur tәsәrrüfatlarda
heyvanların sayının azalmasının qarşısını alırdı. Lakin 1933-cü
ilin әvvәlindә onun irәli çәkdiyi ferma müdir lәrindәn ikisi
oğurluq üstә tutuldu. Buna görә ona töhmәt verib aşağı vәzifәyә
saldılar. Ağdaş rayonuna raykomun tәbliğat şöbәsinә yolladılar.
Tәbliğat işi isә, әslindә, onun ürәyindәn deyildi.

Amma 1934-cü ilin yanvarında Teymuru tәzәdәn mәsul
tәşkilat işinә yolladılar. Bu, Lacın rayonunda tәzә yaradılmış
heyvandarlıq sovxozunun siyasi şöbә rәisi vәzifәsi idi. Dağ
rayonlarında kolxoz tәşkil etmәk baş tutmurdu. Əhali çox kasıb
idi. Ona görә nümunә üçün burada dövlәt tәsәrrüfatı – sovxoz
yaratdılar vә sovxozun ziyankarlardan qorunması üçün siyasi
şöbәlәr tәşkil etdilәr. Siyasi şöbәlәr isә heyvandarlıq müәssisә -
sindә ştatda sәlahiyyәtli partiya işçisinin oturması demәk idi.
1934-cü il әrzindә Teymur sovxozun xeyli vәzifәli adamını
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dәyişdi. Onun tәyin etdiyi şәxslәr özlәrini ağa kimi sәrt
aparırdılar. Amma başqa çarә yox idi.

Teymurun kәnd rayonlarında iş zamanı bircә istәyi vardı: o
da buradakı bataqlıqdan, yәni ağır vә әziyyәtli işdәn canını qur-
tarmaq. Heyvandarlığın inkişafı onun işi deyildi, hәrçәnd ki,
hәmin sahәdә aldığı nәticәlәr başqalarından yaxşı qiymәtlәn -
di rilirdi. Bu da Teymur Salahovun düşmәnlәrinin sayını artırır,
barәsindә söz-söhbәtlәr yaradırdı.

V. Mircәfәr

Diktatorların xoşbәxtliyi adi,
faciәsi isә böyük olur.

Kant

1935-ci ilin mayında Laçındakı heyvandarlıq sovxozunun
siyasi şöbә rәisi Teymur Salahovu Bakıya çağırdılar. Hәmişәki
kimi, o, nigarançılıq vә ümid qarışıq hisslәrlә Bakıya yollandı.
Yevlaxdan gәlәn qatar Bakıya gecә çatdığı üçün MK-ya yox, evә
getdi. Sona onu görәn kimi sevndiyindәn ağladı. Teymur da
doğma evinin qoxusunu alıb kövrәldi. Uşaqları böyümüşdü.
Onlara baxanda ürәyindә Sonaya minnәtdarlıq etdi: uşaqları
axır 5 ildә o böyüdürdü. 

Teymur evә girәndәn Sona Mircәfәr Bağırov haqqında
danışırdı. Onu altı ay әvvәl Azәrbaycan KP MK-nın birinci ka -
tibi seçmişdilәr. Nәriman Nәrimanovdan sonra bu vәzifәdә
azәrbaycanlı işlәmәmişdi. Moskvada bolşeviklәr Bakıya
Rusiyaya aid bir şәhәr kimi baxırdılar vә buraya bir-birinin
ardınca ancaq milliyyәtcә rusları tәyin edirdilәr. Hәrәsi dә bir
il, il yarım işlәyirdi. Ruslar bir neçә sәbәbә görә Azәrbaycanda
rәhbәr işlәyib sabitlәşә bilmirdilәr: ölkә әhalisinin 75 faizi
kәnddә yaşayır vә rus dilini bilmirdı. Bakıda isә sәnayeni vә
nefti ruslar, inzibati orqanları vә Bakı partiya tәşkilatını ermә -
nilәr idarә edirdilәr. Ölkәnin kadrlarını tanıyan vә idarә edәn
adam yox idi.
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Mircәfәrin tәyinatı Azәrbaycandakı vәziyyәtlә az bağlı idi.
Stalin 1933-cü ildә artıq partiya daxilindә hakimiyyәti almaq vә
tәkbaşına mütlәq hakim olmaq üçün mübarizәni udmuşdu. 

Mircәfәr Stalinin standartlarına cavab verirdi: onun, Siyasi
Büronun bütün üzvlәri kimi, ağıllı görünmәk iddiası yox idi.
M.Bağırovun gәnclik dövrü, ümumiyyәtlә, ziddiyyәtli vә
qaranlıq olmuşdu. Rus dilini gözәl bilirdi. Hәştәrxanda ikiillik
pedaqoji kursu bitirmişdi. Tәhsil alıb geri qayıtdıqdan sonra
Quba qәzasının Nәcәf kәndindә, sonra isә yәhudilәr yaşayan
mәhәllәdә rus dili müәllimi işlәmişdi. 1917-ci il Fevral inqilabı
dövründә M.Bağırov açıq vә gәrgin inqilabi fәaliyyәtә başlamış,
Qubada fәhlә vә kәndli deputatları sovetinin yaradılması, fәhlә
vә kәndli ittifaqının möhkәmlәnmәsi, xan vә bәy torpaqlarının
kәndlilәr tәrәfindәn zәbt olunması uğrunda mübarizә apar -
mışdı.

1921-ci ildә Azәrbaycan KP MK-nın iclasında iştirak edәn
M.Bağırova Azәrbaycanda icraedici orqan olacaq Azәrbaycan
Fövqәladә Komissiyasının (FK) tәşkil edilmәsi işi tapşırılır. O,
1921-ci ilin aprelindә Azәrbaycan FK-nın sәdri tәsdiq olunur,
hәmçinin Azәrbaycan xalq daxili işlәr komissarı vә Azәrbaycan
SSR Xalq Komissarları Soveti sәdrinin müavini vәzifәlәrini icra
edir. İlk dәfә olaraq Nәriman Nәrimanovun tәklifi ilә Mircәfәr
Bağırov Rusiya Kommunist (bolşeviklәr) Partiyası Mәrkәzi
Komitәsi Siyasi Bürosunun 1921-ci il oktyabrın 15-dә keçirilәn
iclasında Qafqaz Bürosunun tәrkibinә salınır. 

Nәriman Nәrimanovdan sonra M.Bağırovun hәyatında
ikin ci önәmli rol oynayan şәxs Lavrenti Beriya olur. Mircәfәr
Beriya ilә 1914-1916-cı illәrdә Petrovski (Hәştәrxan) şәhәrindә
oxuduğu vaxt dostluq etmişdi. Onlar çar Nikolayın mәxfi
orqanları ilә әlaqә yaratmışdılar. O zaman tәlәbә hәrәkatı
imperiyanın başağrısı idi. Beriya Dağıstan tәrәfdәn olan
tәlәbәlәrlә xüsusilә yaxınlıq edirdi. Tәdqiqatçıların yazdıqlarına
görә, onun millәtçi ovqatlı cavanlarla da, xüsusilә Mirzәbala
Mәmmәdzadә ilә dostluq münasibәtlәri olmuşdu. Hәmin vaxt
mәhz Mirzәbalanın zәmanәti ilә Lavrenti Beriya Xalq Cümhu -
riy yәtinin mәxfi әks-kәşfiyyat xidmәtinә işә düzәlmişdi. 1921-ci
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ildә Mircәfәr vә L.Beriya Azәrbaycan «ÇK»-sında mәsul
vәzifәlәrә tәyin edilәndә aşkara çıxmışdı ki, onların hәr ikisi
Demokratik Cümhuriyyәt dövründә bolşevik rejiminin mәxfi
orqanlarına işlәmişdir. Bir növ, ikili rol oynamışdılar. Stalinә
gәlincә isә, böyük rәhbәr Mircәfәri yaxşı tanımırdı. Onun
namizәdliyini L.Beriya vermişdi.

Belәliklә, o zaman – 1933-cü ildәn 1953-cü ilәdәk – 20 il
Azәr baycana rәhbәrlik etmiş bir şәxs – Mircәfәr Stalin tәxәy -
yülünün mәhsulu ilә cәmiyyәtdә yeni bir quruluş formalaş -
dırırdı. Bu quruluşda Stalin kimi düşünmәyәn insanlar,
ziya lılar sıradan çıxarılırdı. Stalin isә, әslindә, paranoidal dü -
şüncә tәrzinә malik idi. «Böyük rәhbәr» üçün әsas Mircәfәrin
ona şәxsi sәdaqәti idi. Stalin primitiv qoçu әxlaqına sinfi
şüurdan daha artıq әhәmiyyәt verirdi. M.Bağırovun hәyatı
çoxlarına müәmmalı görünәn ziddiyyәtlәrlә dolu idi. Ancaq bir
hәqiqәt hamıya aydındır ki, ömür yolunun әn keşmәkeşli
çağlarında belә o, әqidәsindәn dönmәmişdir. Stalinin göstәriş -
lә rinin Azәrbaycanda yerinә yetirilmәsindәn hәdsiz iftixar hissi
keçirmişdir. Yalançı sosializm demokratiyası pәrdәsinә bürün -
müş bir cәmiyyәtin zorakılıq metodlarına qanuni hal kimi
baxmışdır. Çünki avtoritar hakimiyyәt üsulunun bundan başqa
çıxış yolu yox idi.

Mircәfәrin statusu әvvәlki katiblәrdәn seçilirdi: o, parti -
yanın vәzifәli şәxsi yox, Stalinin Azәrbaycanda canişini idi. Bu
o demәk idi ki, Bakı ermәnilәrinin dә Mircәfәrin başı üstündәn
Moskvaya, «böyük rәhbәr»ә müraciәt etmәsi artıq mümkün
deyildi. İkinci tәrәfdәn, Azәrbaycan Mәrkәzi Komitәsinin
nomenklaturasında olan vәzifәlәrә Mircәfәr özü adamlar qoyur
vә müstәqil şәkildә çıxarırdı. Yeni şәrait ilk növbәdә Bakı Par-
tiya Komitәsindә on beş il ağalıq edәn ermәnilәri Mircәfәrin
sәlahiyyәtinә vermişdi. Bu, nisbi sәlahiyyәt olsa da, böyük
siyasi dәyişiklik idi.

Bütün partiya işinin Moskvaya tәqlid әsasında qurulması
prinsipi qalırdı. Xüsusilә siyasi terror vә kampaniyalar zamanı
Mircәfәrin sәlahiyyәtlәri mütlәq xarakter alırdı. İstintaqa cәlb
olunmaq üçün bütün sәnәdlәr ilk mәrhәlәdә Mircәfәrin üstünә
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gәlir, yalnız o, sәnәdi imzalayıb daxili işlәr komissarına icranı
davam etdirmәk üçün göndәrәndәn sonra hәmin şәxs barәdә
istintaq hәrәkәtlәri başlanır vә sonradan hәbs edilirdi. Mos kva -
ya gedәn bütün şikayәt әrizәlәri dә oradan Mircәfәrә gön dә -
rilirdi. Bir qayda olaraq, onların üstünә Mircәfәr belә qeyd
yazırdı: «Filankәsin işinә tikilsin» – yәni davam edin. Hәmin
şәxs güllәlәnirdi. Əgәr әksinqilabi dәstәyә aid edilmirdisә,
demәli, ölmәsinә ehtiyac yoxdur, onu mәhkum edirdilәr. 

1937-ci il avqustun 5-dә SSRİ XDİK bir qәrar çıxarır. Hәmin
qәrara üç nәfәr – SSRİ daxili işlәr naziri Yejov, Mikoyan vә
Stalin qol çәkir. Qәrarda yazılırdı ki, müsavatçılar, ittihadçılar,
sosial-demokratlar, hümmәtçilәr, eyni zamanda menşeviklәr vә
daşnaklar güllәlәnmәlidir.

Ceyhun Hacıbәyliyә görә, 1937-ci ilin oktyabr ayında keçi -
ri lәn mәhkәmәlәr Azәrbaycan sovet rәhbәrliyinin tәmizlәn -
mәsinin әn qızğın vaxtı idi. Bağırovdan başqa bir çox şәxs
vәzifәlәrdәn azad edilmiş vә hәbs olunmuşdu. Beriya ilә yaxın
dostluğu Bağırovun köhnә bolşevik kimi ortadan götürül -
mәsinә imkan vermәmişdi. Mircәfәr vaxtilә L.Beriyanı hәbsdәn
azad etmiş vә onu özünә kömәkçi tәyin etmişdi. Ceyhun bәy
Bağırovu Beriya ilә yaxın әlaqәlәrinә görә xilas olmuş potensial
qurban kimi görürdü. Lakin Bağırov repressiyanın tәmәlini
hazırlayan partiya qurultaylarında vә hәmin illәrdә keçirilәn
mәhkәmәlәrdә öz rәqiblәrini lәkәlәmәkdәn vә onlara qarşı it-
tihamlar irәli sürmәkdәn geri çәkilmirdi. Hәtta bunu
amansızcasına hәyata keçirirdi.

Obyektivlik naminә bir faktı da demәk lazımdır ki, Mircә -
fә rin Azәrbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi seçil -
mәsinin milli dövlәtçiliyin saxlanmasında, azәrbaycanlılar dan
ibarәt sabit kadr bazasının yaranmasında rolu olmuşdur. Düz -
dür, bunlar azsavadlı, stalinçi kadrlar idilәr, lakin hәr halda
milli siyasi elitanı tәşkil edirdilәr vә sabit dövlәtçilik
baxımından әhәmiyyәtli hadisә sayılırdı. Mircәfәrә qәdәr milli
kadr mәsәlәsi ümumiyyәtlә ciddi qәbul olunmurdu.

…Teymur qәbuldan әvvәl MK-nın Tәşkilat şöbәsindә oldu:
orada onu tәbrik etdilәr. Büroya Salahovu Laçın Rayon Partiya
Komitәsinin birinci katibi vәzifәsinә tәsdiqә çağırmışdılar.

55РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



Xәbәri eşidәndә Teymur nә sevindi, nә dә kәdәrlәndi.
Sevinmәdi, ona görә ki, kәnddә gedәn siyasәti başa düşmürdü
vә onun nәticә verәcә yi nә dә inamı yox idi. Kәdәrlәnmәdi,
çünki ona vәzifә verirdilәr. O, adi icraçı olmaqdan uzaqlaşırdı.
Birinci icraçı olmaq isә çox çәtin idi. Bir dә hәlәlik düşmәnlәrin
ona dişi batmırdı. O görürdü ki, çar dövrün dәn qalan ali savadlı
partiya işçilәri mövqelәrdәn çıxarılır, amma onun kimi
fәhlәlikdәn gәlәnlәrin mövqeyi möhkәmlәnirdi.

Teymur әvvәllәr Mircәfәri «ÇK»-da işlәdiyi vaxtlarda çox
görmüşdü, amma yaxın münasibәtlәri, ünsiy yәt lәri olmamışdı.
Teymur barәdә Mircәfәrә iki arayış vermişdilәr, biri «ÇK»-dan,
biri isә MK-nın Tәşkilat şöbәsindәn. O, ancaq «ÇK»-nın
arayışını gözdәn keçirdi: orada onun әqidәli bolşevik olduğu
yazılmışdı, amma varlı kәndlilәri mәn şә yinә baxmadan
vәzifәlәrә qoyması da xüsusi vurğulanırdı.

– Partiya sizә böyük etimad göstәrir, büro sizi Laçın Rayon
Partiya Komitәsinә katib tәsdiq edir, – Mircәfәr bu sözlәri lәhcәli
rus dilindә sakit sәslә deyir, Teymurun üzünә baxmırdı, – fәhlә
sinfinә әrzaq lazımdır, bir dә oradakı bütün sağ uklonçuları ifşa
etmәlisiz. Kadrları seçәndә diqqәtli olun, bizim siyasәtimizә,
yoldaş Stalinә sadiq adamlara üstünlük verin.

Mircәfәr sözünü bitirәndә sükut çökdü: büro formal bir
qayda idi, onun iclaslarında ancaq Mircәfәr danışırdı. Yazıl -
mamış qayda belә idi.

– Partiyanın etimadını doğrultmağa çalışacağam, – Teymur
Tәşkilat şöbәsindә ona öyrәdilmiş bu sözlәri hәyәcanla dedi vә
sözü bitәn kimi Mircәfәr dillәndi:

– Sizә uğurlar arzulayırıq, çәtinliklәr olanda müraciәt edin.
Yaxşı yol. – Mircәfәr üzünә baxmadan Teymura getmәyә icazә
verdi.

…Evә çatanda Bakı–Yevlax qatarının yola düşmәyinә üç
saat yarım vaxt qalmışdı. Doğma evdәn yığışıb çıxmaq onun
üçün әn çәtin iş idi. Sona heç vaxt gileylәnmirdi. Şikayәt et-
mirdi. Bircә uşaqları növbә ilә ondan soruşurdular:

– Ata, gedirsәn?
– Ata, nә vaxt qayıdacaqsan?
Teymur uşaqlarını dizinin üstündә oturdub onları

sakitlәşdirir, nәsihәt verirdi:
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– Ananızın sözünә baxın, onu incitmәyin... Dәrslәrinizi oxu -
yun.

Qaş qaralanda Teymur evdәn çıxıb piyada vağzala tәrәf
getdi. Gedә-gedә evini gözü qabağına gәtirir, onun qoxusunu
burnunda saxlamağa çalışırdı. Qatara minәndәn sonra heç
kimlә kәlmә kәsmirdi. Onu da dindirmirdilәr, çünki hәrbi
geyimindәn bilinirdi ki, hökumәt adamıdı. 

Teymur Laçına çatıb işә başlayanda vәziyyәtә mat qaldı,
qanı qaraldı. Çox yerdә işlәr kağız üstә idi, amma burada
heç kağız da yox idi. Laçında raykom yarıqaranlıq kabi -
netdәn vә Nikolaydanqalma dәmir seyfdәn ibarәt idi.
Seyfdә bir möhür vә Bakıdan daxil olmuş bir neçә mәktub
var idi. Raykomun işçilәri nә latın әlifbasını, nә dә rus dilini
bilirdilәr. Yәqin, ona görә idarәnin heç bir sәnәdi yox idi.
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İkinci katib aparatın işçilәrini ona tәqdim edәndә vәzi -
fәlәrini yox, hansı kәndә vә hansı tayfaya aid olduq larını
deyirdi. Teymur aparat işini sevmirdi, ona görә raykomun
işini yenidәn qurmaqla yox, kәndlәrdә, tәsәrrüfatlarda
vәziy yәtlә maraqlanmağa başladı.

Orada apardığı yığıncaqlarda Teymur pis vәziyyәtdә olan
kolxoz vә fermalarda kadr dәyişikliyi edirdi. Köhnә işçilәrin
әksәriyyәtini vәzifәdәn kәnarlaşdırırdı. Nәticәdә raykomun
bәzi әmәkdaşları ondan Bakıya şikayәtlәr yazmağa başladılar.

Teymur qәribә halla rastlaşdı: Laçın geridә qalmış bir yer
idi, amma buranın Bakıda, xüsusilә «ÇK»-da, milisdә,
prokurorluqda orta vәzifәlәrdә çoxlu adamları vardı. Hәmin
adamlar gözә görünmәdәn burada aparılan işlәrә qarışırdılar.
Teymur anladı ki, ona qarşı şikayәtlәr Laçında yox, Bakıda
yazılır. Yerli adamlar da kәnardan gәlmәlәri sevmir, özlәrinkinә
daha asan tabe olurdular. Bu, tayfa hissiyyatı idi. Teymur sadә
bir hәqiqәti heç kәsә başa sala bilmirdi: Laçında kolxoz vә
sovxoz malını sakitcә dağıdıb yeyirlәr, amma heç kәs bunun
cavabını vermәyin lazım gәlәcәyini anlamır. Ona görә ki, bu
dağlarda dövlәt mülkiyyәti heç vaxt olmamışdı. Adamlar
bunun nә olduğunu başa düşmürdülәr. Biri tutulsa da, o birilәri
heç nә olmamış kimi davam edirdilәr.

Teymur belә bir vәziyyәti hәlә Laçının heyvandarlıq sov -
xozunda siyasi şöbә rәisi işlәyәndә başa düşmüşdü. Heç bir
rep ressiya, heç bir tәsir hәmin dağlardakı camaatın yaşayış
tәrzini dәyişә bilmәzdi. Bu, mühafizәkar bir alәm idi. Laçında
Bakıdakı Sovet hakimiyyәtindәn әsәr-әlamәt belә yox idi. Ona
görә Teymur «ÇK» sәdrindәn vә prokurordan mal-heyvan
dağıntısını daha dәrindәn araşdırmağı, israfçıları vәzifәyә qo -
yanlarla maraqlanmağı tapşırırdı. Hәmin әrәfәdә raykomun iki
tәli matçısı artıq hәbs olunmuşdu.

On gün sonra onu Bakıya MK-ya çağırdılar. Tәşkilat şöbә -
sindә Teymura bir qalaq şikayәt mәktubu göstәrdilәr. Onları
yazanlar arasında müavini vә başqa vәzifәli Laçın mәmurları
da var idi. Teymur mәktubları nәzәrdәn keçirib izahat yazmalı
oldu. Bu izahatda o, әsәbilikdәn bir neçә sәhvә yol verdi. On-
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lardan әn böyüyü onun Laçındakı tәsәrrüfat yeyintilәrinin
arxasında Bakıda oturmuş mәmurların olduğunu yazmağı idı.
Sonra isә göstәrdi ki, şikayәtlәr onun raykom aparatından
qovduğu adamlar tәrәfindәn tәşkil edilir. Yeyintinin dә
arxasında duran hәmin adamlardır.

Belә izahatla qurbağa gölünә daş atdığını anlamayan Tey-
mur Laçına qayıtdı. Bakıda isә bu izahatla bağlı uzağa gedәn
hadisәlәr baş verdi.

Tәlimatçı Teymurun izahatını rus dilinә sözbәsöz dәqiq
tәrcümә edib makinadan çıxardı, gәtirib müdirinә verdi.
Tәşkilatın müdiri dә izahatın bir nüsxәsini arxivә, ikincisini isә
MK-nın Xüsusi şöbәsinә yolladı. Onun «ÇK» sәdrinin müavini
sәviyyәsindә sәlahiyyәti vardı, arxası Moskvaya bağlı idi. MK-
nın Xüsusi şöbәsi izahatın bir surәtini dә Azәrbaycanda «ÇK»-
nın sәdri ermәni Sumbatova yolladı.

Sumbatov isә mәktubun bir surәtini öz әlavә izahat
mәktubu ilә Moskvaya, o birini isә Mircәfәrә göndәrdi. Bunun
böyük mәnası var idi. Moskvada, Mәrkәzi «ÇK»-da bilsinlәr ki,
Bakıda Mircәfәrdәn dә sayıq çekistlәr var. İlk vaxtlar – 37-nin
güllәlәmә maşını işә düşmәmiş Bakı ermәnilәri vә rusları hәm
partiya içindә, hәm dә «ÇK»-da Mircәfәrә qarşı qısqanclıq
edirdilәr. Onlar ancaq sonradan qorxdular: 1920-ci illәrdә AKP-
yә rәhbәrlik etmiş xadimlәrin istintaqına Mircәfәrin Moskvanın
icazәsi ilә faktiki rәhbәrliyi aydın olandan sonra özlәrini
yığışdırdılar. Çünki azәrbaycanlılarla yanaşı, Bayıl
hәbsxanasında ermәni vә ruslar da güllәlәnirdi.

Teymurun MK-da izahat yazmağından heç bir ay keçmәmiş
onu mayın ortalarında Laçın Partiya Komitәsinin katibi
vәzifәsindәn azad edib Bakıya çağırdılar. Onun özünün qәzәbli
vaxtında yazdığı izahat әtrafında başlamış Moskva–Bakı
intriqalarından xәbәri yox idi.

Qәribә işdi, savadlı işçilәri qırırlar, amma kağız hesabatını
artırırlar. Kağız isә zәhlәtökәn şeydi. Teymur heç vaxt kağızla
işlәmәmişdi. Amma Dәstafurda, Gәncәdә çalışanda kağızlar vә
hesabatlar onun әhdini kәsmişdi. Bununla belә, xeyli şey dә
öyrәnmişdi. 
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Bakının adamı bürodan sonra sәhәr tezdәn yola düşdü.
Qonaq gedәndәn sonra Teymur seyfdәki sәnәdlәri vә möhurü
müavinә tәhvil verdi. Seyfdә sәnәd çox idi. Teymur katib
seçilәndәn rayonda partiya sıralarında tәmizlәmә aparırdı.
Bunu ona Laçına tәsdiq olunduğu vaxt Bakıda MK-nın Tәşkilat
şöbәsindә göstәriş vermişdilәr. Hәmin tәmizlәmә, formal
olaraq, 1926-cı il nümunәvi partiya biletlәrinin dәyişdirilmәsi
ilә bağlı idi. Amma әslindә, hamı hәr yerdә düşmәn axtarırdı.
Teymur özü solla sağın, Trotski ilә Zinovyevin fәrqini düz-
әmәlli bilmirdi. Çünki o, 30 yaşınadәk siyasәtdәn uzaq
olmuşdu. Amma ifşa olunanların çoxu trotskiçi kimi tutulurdu.
Tutulanlar üçün plan yox idi, amma MK-dakı iclaslarda orta
rәqәmlәr açıq deyilirdi: filan rayonda filan qәdәr, o birindә isә
filan qәdәr trotskiçi ifşa olunub. Bu rәqәmlәrdәn hamı öz işini
bilirdi.

VI. Terror maşınının içindә

Silah cingildәyәndә qanunlar susur.
V.Hüqo

Laçından gәlәndәn bir hәftә sonra onu Azәrbaycan Meyvә-
Tәrәvәz Birliyinә direktor müavini tәsdiq etdilәr. Əslindә,
keçmiş «ÇK» әmәkdaşının bu vәzifәyә tәyinatı onun siyasi
karyerasının sonu demәk idi. Çünki bolşeviklәr ticarәtdә
çalışanlara burjua nümayәndәsi, zәrurәt üzündәn dözülәn
adamlar kimi baxırdılar. Çox güman ki, Teymuru ticarәt işinә
qoymaq fikri Mircәfәr Bağırovdan gәlirdi. Bu vәzifә dә, raykom
katibi kimi, MK-nın nomenklaturasında olsa da, eyni zamanda
hәr hansı adamı şәrlәmәk üçün әn münasib yer idi. Meyvә-
Tәrәvәz Birliyindә heç bir siyasәt yox idi. Siyasәt Azәrbaycanın
rayonlarında idi. Orada sovet quruluşu vә kolxozlar tәzәcә
möhkәmlәnirdi. Birlik isә rayonlardan yığılıb gәtirilәn mәhsulu
ticarәt tәşkilatlarına paylayıb satdırırdı.

Teymur tәzә-tәzә vәziyyәtini aydın dәrk etmirdi. Onda öz
günahsızlığına mistik bir inam vardı. Əslindә, Teymuru Bakıya
araşdırma işlәrini vә istintaq hәrәkәtlәrini rahat aparmaq üçün
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çağırmışdılar. Vәzifә almağının da sәbәbi çox sadә idi: aşkar
edilib istintaqa verilәn ziyankar «düşmәnlәr» vәzifә başında
tutulmalı idi. Bu isә repressiya aparatının işinә sanbal görün-
tüsü verirdi.

1936-cı ildә Teymur Salahov partiya aparatında kifayәt
qәdәr tanınan vә Kommunist polkuna mәnsubluğu ilә çox
etibarlı sayılan bir adam idi. O, Bakı Şәhәr Partiya Komitәsinin
büro üzvü olmuşdu. Rayonlarda çalışanda isә AK(b)P MK
plenumunun üzvü idi. O, hәm Stalin kursunun sәmimi
tәrәfdarı, hәm dә bioqrafik mәnşәyi ilә bu xәttә uyğun idi.
Lakin Teymurun bir uyğunsuzluğu vardı: o, tәşәbbüskar,
ardıcıl vә vicdanlı idi. Bu isә aparat işçisi üçün arzuolunmaz
haldı vә ona düşmәnlәr qazandırırdı.

Meyvә-Tәrәvәz Birliyindә dә Teymur öz iş strategiyasına
sadiq olmağa çalışdı: dağıntı vә oğurluğa qarşı mübarizәyә
başladı. Amma burada onun ifşa etmәk istәdiyi adamlar artıq
azәrbaycanlı deyildi. İndi onun rәqiblәri ruslar vә ermәnilәrdi.
Teymur bilirdi ki, әsl bolşeviklәr üçün milliyyәtin heç bir
әhәmiyyәti yoxdur. Bunu qәzetlәrdә hәmişә yazır, iclaslarda da
deyirdilәr. Amma Azәrbaycanı idarә edәn «ÇK» üçün rusla
azәrbaycanlı arasında hamıya mәlum olan böyük fәrq vardı.
Rus vә ermәni sadiq sahibkar – mәhz sahibkar sayılırdı. Bu
sahibin rüşvәtxorluq, oğurluq, içki düşkünlüyü kimi qüsurları
ola bilәrdi. Amma o, heç vaxt Rusiyaya xәyanәt etmәzdi. «ÇK»-
nın vә Moskva elitasının mәntiqi belә idi.

Meyvә-Tәrәvәz Birliyinin direktoru Gerasimov, partiya
tәşkilati katibi Kotelnikov milliyyәtcә rus, mәrkәzi anbarın
müdiri Sarkisov, mühasib Musaelyan isә ermәni idilәr. Birlikdә
әrzaq oğurlanmasına vә qaimә yazmadan anbardan mal
buraxılmasına bu iki ermәni rәhbәrlik edirdi. Onlar oğurlanan
dövlәt malını pula çevirir vә aralarında bölürdülәr, bir hissәsini
dә yuxarı – Gerasimovla Kotelnikova vә onlardan әlavә Bakı
Şәhәr Partiya Komitәsinin katibi Melkumyana yollayırdılar.

Lakin Teymur bunları kifayәt qәdәr aydın bilmir, Meyvә-
Tәrәvәz Birliyindә yuva salmış cinayәtkar dәstә barәdә MK-ya,
şәhәr partiya komitәsinә vә «ÇK»-ya qәdәr mәlumatlar verirdi.

61РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



Amma düşünmürdü ki, onun mәktublarının hamısı Bakı Şәhәr
Partiya Komitәsinin katibi Melkumyanın stolunun üstünә gәlir.
Ona görә qәribә vәziyyәt alındı: Birlikdә qayda-qanunu bәrpa
etmәk istәdiyi üçün Teymuru partiyadan çıxartdılar.

T.Salahov mühüm bir amildәn gec nәticә çıxartdı: onun
sәlahiyyәtli orqanlara göndәrdiyi mәktublar әsasında heç bir
tәdbir görülmürdü. Elә bil mәsәlә heç kimi maraqlandırmırdı.
Əslindә, bu, belә deyildi: Meyvә-Tәrәvәz Birliyindә yoxlamanı
Melkumyan tәşkil etmәli idi. Amma etmirdi, çünki Birlik, fak-
tiki olaraq, iki ermәninin әlindәydi. Anbardarı, mühasibi, par-
tiya tәşkilatı katibi, içki düşkünü Kotelnikovu da vәzifәlәrә o
özü qoymuşdu. Ona görә Melkumyan adamlarının sıradan
çıxarılmasına göz yuma bilmәzdi. 

Teymur sәhvini gec başa düşdü: anladı ki, «azәrbaycanlı
rusu vә ermәnini ifşa edә bilmәz». Mәhz hәmin tәşәbbüsünә
görә Bakı Partiya Komitәsinin faktiki sahibi olan ruslar vә
ermәnilәr birlәşib Salahovu asanlıqla aradan götürdülәr. Onun
şikayәtlәri әsasında yaradılmış komissiya Teymurun özünü
partiyadan xaric etmәk üçün sәnәdlәr hazırladı. Ona hәtta iranlı
işçilәrdәn dәstә düzәltmәk kimi absurd ittiham da verildi.

Teymur Salahovu Sov.İKP sıralarından çıxarmaq üçün irәli
sürülәn bütün ittihamlar formal vә mahiyyәtsiz idi. Əsl sәbәb
ondan ibarәt idi ki, o, rus vә ermәnilәrin sәlahiyyәtinә aid işlәrә
müdaxilә etmişdi vә mәhz buna görә dә cәzalanmışdı. Əldә
olan sәnәdlәr, әslindә, bunu tәsdiq edirdi.

Azәrbaycanın partiya-sovet orqanlarına soxulmuş
Melkumyan, Markaryan, Qriqoryan kimi türk xalqının qanını
içmәyә hazır olan qatı şovinistlәr öz çirkin niyyәtlәrini müxtәlif
vasitәlәrlә hәyata keçirirdilәr. Onların öyrәtdiklәri, әlә aldıqları
muzdlu şahidlәr yalan vә iftira dolu ifadәlәri ilә Teymurun
üzünә durdular. İnsanlıq simasını, şәrәf vә lәyaqәtini itirmiş
hәmin adamlardan bir neçәsinin ifadәsi artıq «ÇK» işçilәri
tәrәfindәn alınmışdı. 

Bu cür mәslәksiz, imansız şahidlәrin ifadәlәri ilә Salahovun
guya «millәtçiliyi» sübut edilir vә o, bilәrәkdәn aradan götürü -
lürdü. Ermәnilәrin fitvası ilә öyrәdilmiş şahidlәr türkçülüyü,
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müsәlmanlığı qabartmaqla onun «әksinqilabçı xalq düşmәni»
olduğunu sübuta yetirmәyә çalışırdılar.

VII. Hәqiqәt vә yalan: bir partiya, bir ideologiya, 
bir diktatura

Əql nadanlıqla, xeyir şәrlә, işıq qaranlıqla 
qarışanda böyük faciәlәr baş verir.

Əbu Turxan

1937-ci il yanvarın 10-da Teymur Salahovu Bakı Partiya
Komitәsinin bürosunda Sov.İKP sıralarından çıxartdılar. Bunun
iki formal sәbәbi vardı. T.Salahov әdalәtsiz qәrardan sonra
Mircәfәr Bağırova şikayәt әrizәsi ilә müraciәt edir. 1937-ci il
yanvarın 21-dә isә Melkumyan öz imzası ilә respublika
rәhbәrinә «mәxfi» qrifli arayış yollayır. Burada Teymurun par-
tiyadan çıxarılmasının sәbәblәri cәmi 14 sәtir tәşkil edir!

Bunun birinci abzası Salahovu «әksinqilabçı-trotskiçilәrlә
әlaqәlәrini partiyadan gizlәtmәk»dәn, ikincisi isә «Meyvә-
Tәrәvәz Birliyinin partiya vә tәsәrrüfat rәhbәrliyinә qarsı dәstә
düzәltmәk» ittihamından ibarәt idi. Mәsәlәnin büroya çıxarılma
sәbәbi kimi partiya sәnәdlәrinin dәyişilmәsi göstәrilsә dә, katib
Melkumyanın özünün mәruzәçi olması qәrarın artıq әvvәldәn
verildiyini tәsdiqlәyirdi. Qәrarda Teymurun Meyvә-Tәrәvәz
Birliyinin rәhbәrliyinә qarşı ittihamlarının mәzmunu barәdә bir
kәlmә dә deyilmirdi.

Əksinqilabçı-trotskiçi kimi tanınan Mәmmәdlinskinin onun
haqqında ifadә vermәsindәn Teymur xәbәrdar idi. Amma o,
bunu әhәmiyyәtsiz sayırdı, çünki yuxarılarda başlanmış ter-
rorun sәbәblәrindәn vә gedişindәn xәbәrsiz idi. Mәmmәdlinski
AKP MK-nın Tәbliğat şöbәsinin müdiri olmuşdu. Onu
Azәrbaycanın 1920-ci ilin mayında qurulan birinci hökumәtin
maarif komissarı D.Bünyadzadәnin işi ilә bağlı tutmuşdular.
Bu, Moskvada Buxarin üzәrindә qurulmuş mәhkәmәnin
analoqu idi vә ölkәnin bütün yerlәrindә düşmәnlәrin varlığı
barәdә rәsmi partiya tezisini tәsdiq etmәliydi. Hәmin işlәrlә
Stalin özü maraqlanırdi, çünki Dadaş Bünyadzadә, Ruhulla
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Axun dov kimi adamların hәbsi Buxarinin düşmәn olduğu
versiyasını inandırıcı şәklә salmalı idi.

Belә illәrә aid edilәnlәrin hamısı güllәlәnirdi. İrәlidә
görәcәyimiz kimi, Mircәfәr Bağırov 1936-cı ilin 21 sentyabrında
qoyduğu bir dәrkәnarla Teymur Salahovun da işi ilә bağlı hök-
münü vermişdi. 

Bu dәrkәnardan sonra, 5 oktyabr 1936-cı ildә Bakı Şәhәr Par-
tiya Komitәsinin katibi Melkumyan gözlәnilmәdәn T.Salahovu
yanına çağırıb sorğu-sual etmişdi. Hәmin günә qәdәr
Melkumyan Meyvә-Tәrәvәz Birliyindәki yaxın adamlarına
qarşı Teymurun sәrt mübarizәsindәn artıq xәbәrdar idi.

– Siz Mәmmәdlinskini tanıyırsınızmı? – Melkumyan onunla
hökmlә, ixtiyar sahibi olan müstәntiq kimi danışırdı.

– Bәli.
– Siz 1927-ci ildә partiya fәallarının yığıncağından sonra

Mәmmәdlinski ilә birlikdә Bazar küçәsi ilә Şaxski küçәsinin
tinindә yaşayan Abdullayevin mәnzilinә getmisinizmi?

– Yox.
– Əgәr Mәmmәdlinski desә ki, siz onunla Abdullayevin

mәnzilindә olmusunuz, onda necә?
– Əgәr Mәmmәdlinski desә ki, mәn onu kiminlә tanış

etmişәm, o adamın familiyası necәdir, o adam kimdir, mәn
onları hansı mәqsәdlә tanış etmişәm, onda mәn partiya
qarşısında cavab vermәyә hazıram.

Birinci görüş elә bu cür dә başa çatmışdı. Lakin T.Salahov
mәsәlәnin düzgün araşdırılması üçün ciddi sәy göstәrirdi. O,
Melkumyandan tәkidlә xahiş edirdi ki, haqqında yanlış
mәlumat çatdıran adamın adını açıqlasın. Lakin bütün bu
cәhdlәr heç bir nәticә vermirdi. T.Salahov Mircәfәr Bağırova
ünvanladığı 19 yanvar 1937-ci il tarixli mәktubunda bu barәdә
yazırdı: «Bundan sonra mәn dәfәlәrlә yoldaş Melkumyana
müraciәt etdim ki, mәnim haqqımda tәxribat xarakterli materi-
allar ötürәn şәxsin adını açıqlasın (yeri gәlmişkәn, raykomun
10 yanvar 1937-ci il tarixli iclasına mәnim haqqımda bu cür
materialların müzakirәyә göndәrilmәsindәn xәbәrsiz olmuşam)
vә tәkidli tәlәblәrimә baxmayaraq, yoldaş Melkumyan vә
yoldaş Hüseynov bunu etmәdilәr».
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Teymurun «ÇK»-dan daxil olmuş mәxfi mәktubdan xәbәri
yox idi.

Üstündәn 5 ay keçdikdәn sonra şәhәr partiya komitәsinin
ikinci katibi Hüseynov yenidәn T.Salahovu qәbuluna çağırır.
Bu hadisә 1937-ci il yanvar ayının 4-dә baş verir. Hüseynov
hәmin gün bildirir ki, 1926-cı ildә verilmiş partiya biletlәrinin
nümunәlәri dәyişdirilir vә onun çağırılma sәbәbi bununla
bağlıdır. Azәrbaycan Meyvә-Tәrәvәz Ticarәti Birliyi partiya
komitәsinin katibi Kotelnikov da orada idi. Söhbәtdәn Teymura
aydın olur ki, Melkumyanın siyasi ittihamlarına Kotelnikovun
da idarәdәn, yәni Birlikdәn tәşkil etdiyi materiallar әlavә olu -
nub. Ona görә vәziyyәt daha da ciddilәşir. 

Kotelnikov özü dә Teymura qarşı işlәyir, materiallar tәşkil
edirdi. Söhbәtdәn sonra o, partiya mәnsubiyyәti olmayan 3
nәfәri T.Salahovun әleyhinә ifadә vermәyә razı salır. Guya Tey-
mur Salahov onlara deyib ki, gәlin direktor Gerasimovun vә
partiya tәşkilatının katibi Kotelnikovun fәaliyyәtinә mane olaq,
sonra mәn sizi rәhbәr vәzifәlәrә gәtirәcәyәm. Vә onlar da buna
razı olublar. Yanvarın 9-da Kotelnikov bu mәnfur adamlardan
izahat alır vә şәhәr komitәsinә tәqdim edir. O, T.Salahovun par-
tiya üzvlüyü mәsәlәsinin yanvarın 10-da «qorkom»un büro-
sunda müzakirә olunacağından xәbәrdar idi.

Belәliklә, 1937-ci il yanvarın 10-da T.Salahovu şәhәr partiya
komitәsinin büro iclasına çağırırlar vә burada Melkumyan
Mәmmәdlinski adlı şәxsin onun haqqında dediklәrini bildirәn
mәlumatı iclas iştirakçılarına elan edir. Mәlumatda göstәrilir:
«Teymur Salahov 1927-ci ilin sentyabrında partiya fәallarının
iclasından sonra, hәm dә Bakı partiya konfransından әvvәl
mәnimlә görüşmüş vә mәnim Bakı partiya fәallarının iclasında
partiya әleyhinә әksinqilabi-trotskiçi çıxışımdan mәmnun
qaldığını bildirmişdir. Bundan başqa, Salahov әksinqlabi-trot-
skiçi baxışları haqqında danışmış vә demişdir ki, AK(b)P
rәhbәrlәrindәn cana doyub, xüsusәn dә MK-nın keçmiş katibi
Əliheydәr Qarayevdәn. Bütün bunlarla yanaşı, o, yәni Salahov
söylәdi ki, mәni öz әksinqilabçı-trotskiçi hәmfikirlәrindәn biri
ilә tanış etmәk istәyir vә hәqiqәtәn dә adını bilmәdiyim Abdul-
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layev familiyalı bir şәxslә tanış edir. Mәn Abdullayevin Bazar
küçәsi ilә Şaxski küçәsinin tinindә yerlәşәn evinә getdim». 

Bu kiçik «tәqdimat»dan sonra Melkumyan sözü Salahova
verәrәk deyir: 

– Etiraf edin ki, siz 1927-ci ildә partiya fәallarının iclasından
sonra Mәmmәdlinski ilә birlikdә Abdullayevin evinә get-
misiniz. 

T.Salahov çıxışında bütün ittihamları qәti şәkildә rәdd edir: 
– Birincisi, mәn 1927-ci ildә Azәrbaycan «QPU»-da (Baş

Siyasi İdarә) işlәmәmişәm, sovet partiya mәktәbindә
oxumuşam. İknicisi, mәn bu mәsәlә ilә maraqlanmışam vә
müәyyәn etmişәm ki, bu mәnzildә Abdullayev familiyalı adam
yaşamayıb vә yaşamır, ona görә dә mәn Mәmmәdlinski ilә ol-
mayan Abdullayevin evinә gedә bilmәzdim.

Çıxışının qalan hissәsini Salahov ona qarşı irәli sürülәn
әksinqilabi fәaliyyәtlә bağlı iddiaların heç bir әsası olmadığını
dәlillәrlә sübut etmәyә hәsr edir.

Lakin Melkumyan Salahovun bütün arqumentlәrini
qulaqardına vurur vә deyir: 

– Çox güman ki, Salahov partiya sıralarında fәaliyyәt
göstәrdiyi dövrdә Əliheydәr Qarayevdәn narazı olmuşdur vә
buna görә dә Mәmmәdlinskini Abdullayevin evinә apararaq
onu namәlum şәxslә tanış etmişdir. 

Çox maraqlı bir fakt: T.Salahov M.Bağırova yazdığı mәk -
tubda qeyd edir ki, Melkumyan bu ittihamların hәqiqiliyini
onunla sübut etmәyә çalışır ki, guya Mәmmәdlinski heç vaxt
yalan danışmır. Əlbәttә, bu, gülünc bir arqument idi. Axı necә
ola bilәrdi ki, Kommunist Partiyasının nümayәndәlәri partiyaya
illәrlә xidmәt emiş bir insanın deyil, istintaqda olan şәxsin
sözlәrinә inansın?! Demәli, әsas mәqsәd Salahovun әksinqilabi
fәaliyyәt göstәrmәsi barәdә deyilәnlәri araşdırmaq yox, onun
aradan götürülmәsini tәmin etmәk idi. 

T.Salahov hәmin mәktubunda partiyadan çıxarıldığını
düzgün saymırdı vә Bağırovdan xahiş edirdi ki, onu «Lenin–
Stalin partiyasının sıralarına bәrpa etsin».

T.Salahovun partiya sıralarından xaric edilmәsi o qәdәr
tәlәsik vә sürәtlә hәyata keçirildi ki, hәtta yalançı şahidlәrin
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ifadәlәri ilә qәbul olunmuş qәrar arasındakı vaxt cәmi iki gün
çәkdi. Yәni bu faktın özü dә, әslindә, ittihamın sifarişli olduğunu
söylәmәyә әsas verir. Ən maraqlısı budur ki, ifadәlәrin heç
birindә konkret ittihamlara vә faktlara rast gәlmәk mümkün
deyildi. Salahovun işi ilә bağlı ifadә verәn Azәrbaycan Meyvә-
Tәrәvәz Ticarәti Birliyinin әmәkdaşı Butuzovun dediklәrindәn:
«Salahov vә Mәmmәdov görüşәrkәn hәmişә nә barәdәsә
danışırdılar, lakin mәn yaxınlaşan kimi söhbәti dәyişir vә mәnә
tәsәrrüfatla bağlı müxtәlif suallar verirdilәr, yaxud da mәn on-
lara sual verirdim. Mәmmәdov Yavәr müsavat ordusunda
iştirakına, partiya-sovet hakimiyyәtinә qarşı fәal mübarizә
apardığına vә 1930-cu ildә öz mәnzilindә müsavatçı qrupun
yığıncağını tәşkil etdiyinә görә 1936-cı ildә AK(b)P-nin Dzer-
jinski RK-sı tәrәfindәn partiyadan xaric olunmuşdu». 

Adırxayevin ifadәsindәn: «Salahov mәnimlә söhbәt zamanı
demişdi ki, әgәr biz Gerasimovu aradan götürә bilsәk, onda
müavin yoldaş Mәmmәdov olacaq».

Lakin şahidlәrdәn Salahovun lehinә ifadә verәnlәr dә var
idi. Mәsәlәn, Cavad Bağırov öz ifadәlәrindә T.Salahovun
әksinqilabçı-trotskiçi olduğunu nәinki tәsdiq etmәmiş, әksinә,
qәti inkar edәrәk onun trotskiçilәrin әleyhinә fәaliyyәt
göstәrdiyinә dair tutarlı bir fakt söylәmişdi. O, partiya
mәktәbindә T.Salahovla tәlәbә yoldaşı olduğunu bildirmiş vә
qeyd etmişdi ki, «hәmin dövrdә, 1927-ci ildә bir qrup trotskiçi
mәktәbdә partiya әleyhinә tәbliğat aparmaq istәyәrkәn mәhz
T.Salahov onlara qarşı çıxmış, buna imkan vermәmişdir». Qeyd
edәk ki, bu ifadәni Abbas Cәfәrqulu oğlu Sadıqov vә Əlisәttar
Murad oğlu İbrahimov da tәsdiq etmişlәr.

Ə.İbrahimovun ifadәsindәn: «Mәn Teymur Salahovu S.Şaum yan
adına Mәrkәzi Sovet Partiya Mәktәbindә işlәdiyim dövrdәn –
1924-cü ildәn tanıyıram. Partiya mәktәbindә müәllim işlәdiyim
dövrdә partiya әleyhinә hәr hansı fәaliyyәtini müşahidә
etmәmişәm. Əksinә, bir dәfә şәhәr partiya komitә sinin göstәrişinә
әsasәn AKP-nin partiya mәktәbindәki komi tәsinin 15-ci partiya
konfransının yekunlarına vә 16-cı partiya konfransına dair iclas
üçün hesabat hazırlayarkәn Teymur Salahov fәal şәkildә öz
çıxışları vә ümumi iclasın tәyin olunmuş gündә işinin
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qurulmasında fәal iştirakı ilә trotskiçilәrә qarşı aparılan
mübarizәyә kömәk etmişdir». 

Belәliklә, növbәti әsassız ittihamlara rәvac verilir – bütün
faktlar T.Salahovun xeyrinә olduğu halda, onun partiya sıra -
larından çıxarılması üçün heç bir dәlil-sübut göstәrilmәdiyinә
baxmayaraq, Melkumyanın sәylәri nәticәsindә günahsız insan
barәsindә ilk әdalәtsiz qәrar çıxarılır. 

Əlbәttә, bir azәrbaycanlı ziyalı kimi T.Salahovun hәqiqәtәn
dә ermәnilәrin vә digәr millәtlәrin nümayәndәlәrinin
Azәrbaycanda yüksәk vәzifәlәrdә әylәşmәsindәn narahat
olması mümkün idi. Ola bilsin ki, elә Teymur Salahova qarşı
tәzyiqlәrin әsas mahiyyәti dә mәhz buradan irәli gәlirdi. Hәr
halda ermәnilәr vә digәr qeyri millәtlәr belә bir mötәbәr
ziyalının millәtçiliyindәn şübhәli ola bilәrdilәr vә nәzәrә alsaq
ki, Stalin rejimi onların әl-qolunu әmәlli-başlı açmışdı, onda bu
cür tәxribatın mәhz hәmin qüvvәlәr tәrәfindәn planlaşdırıl -
dığını düşünmәyә dәyәr. Amma bununla belә, hәmin faktın
özü dә baş verәnlәrin hәqiqi mәzmununu dәyişmir. İşlәrin kim
tәrәfindәn qurulmasına baxmayaraq, T.Salahovun aradan gö -
türülmәsi cәhdi Azәrbaycan ziyalılarına qarşı total hücum kam -
paniyasının tәrkib hissәsi idi vә bu prosesin әsas mәsuliyyәti
mәhz Stalin rejiminin üzәrinә düşürdü.

Teymur Salahovun qızı Zәrifә xanım deyir ki, Mircәfәr
Bağırovla atası Kommunist polkunda eyni vaxtda hәrbi
xidmәtdә olmuşlar. Bu xidmәti fәaliyyәt sonralar onların
arasında yaxın dostluğa, yoldaşlığa çevrilmişdi: «Mircәfәr ailәsi
ilә birlikdә dәfәlәrlә bizim Zuğulbadakı bağımızda olmuş, bir
süfrә başında çörәk kәsmişlәr. Buna görә dә atamın mәktub -
larının cavabsız qalması, laqeyd münasibәt onun dünyasını
qaraldırdı. M.Bağırov Dövlәt Filarmoniyası ilә üzbәüz binada
yaşayırdı. Günlәrin birindә atam әsәblәrini cilovlaya bilmir vә
Bağırovun evinin yaxınlığında onun işә gedәcәyi vaxtı
gözlәmәyi qәrara alır. Birinci katib qapıdan çıxıb pillәlәri
düşәrkәn atam onun qarşısını kәsir vә deyir: 

– Yoldaş Bağırov, siz ki mәni yaxşı tanıyırsınız. Bir yerdә
firqәçi olmuşuq, eyni vaxtda Kommunist polkunda xidmәt
etmişik. Mәndәn xәyanәtkar, xain olar?.. Mәn kommunist
ideologiyasına hәmişә sәdaqәtli olmuşam...

68 ИРАдя яЛИЙЕвА



Mircәfәr Bağırov onu dinlәdikdәn sonra bir kәlmә dә demir,
sakitcә maşınına oturub gedir. Bu hadisә Teymur Salahovun
vәziyyәtini daha da ağırlaşdırır. Bәlkә dә onu heç
tutmayacaqdılar... Lakin nә etmәk olar, olan olmuşdu...»   

Heç bir vәchlә tәslim olmaq istәmәyәn  Teymur Salahov son
ana qәdәr öz günahsızlığını sübut edә bilәcәyinә әmin idi vә
onun hәlә hәbs edilәnәdәk müxtәlif ins tansiyalara göndәrdiyi
mәktublarda bu cәhd, inam bir daha aydın görünürdü. 1937-ci
il aprel ayının 10-da T.Salahov Mircәfәr Bağırova belә bir әrizә
ilә müraciәt edir: 

«AK (b) P MK-nın katibi 
yoldaş Bağırova

partiyanın sabiq üzvü 
Teymur Salahov tәrәfindәn

Ərizә:
1936-cı ilin avqust ayından indiyә qәdәr mәnim partiya

vәziyyәtim müәyyәn olunmamış qalır vә günü-gündәn uzadılır.
Yoldaş Bağırov! Mәn artıq 9 aydır ki, mәnәvi cәhәtdәn öldürül -

müşәm, buna görә dә Sizdәn xahiş edirәm ki, mәnim mәsәlәmin hәllini
sürәtlәndirәsiniz».

T.Salahovun 10 gündәn sonra M.Bağırova yazdığı әrizәnin
mәzmunu da tәxminәn eyni idi:

«Möhtәrәm yoldaş Bağırov!
Mәnim işimi 9 aydır ki, süründürürlәr. Sizdәn artıq dәrәcәdә rica

edirәm, işimә şәxsәn özünüz baxasınız. Mәn Lenin–Stalin partiyası
üçün hәmişә sәdaqәtli olmuşam vә sәdaqәtlә dә ölәcәyәm. Mәnim
Sizdәn başqa heç kәsim yoxdur. Tәkrarәn xahiş edirәm, mәnim işimә
şәxsәn özünüz baxasınız.

Teymur Salahov. 
20.04.37». 

Teymur Salahov bu әrizәsindә Lenin vә Stalin sözlәrinin
altından qalın bir xәtt çәkmişdi. O, bununla partiyaya sәda qә -
tini daha qabarıq şәkildә nәzәrә çarpdırmağa çalışırdı. Amma
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artıq Lenin–Stalin partiyası da onun taleyinin üstündәn xәtt
çәkmişdi. Hәlә hәbs olunmazdan bir neçә ay әvvәl T.Salahov
«Mәn Lenin–Stalin partiyası üçün hәmişә sәdaqәtli olmuşam
vә sәdaqәtlә dә ölәcәyәm» demәklә, әslindә, onu qarşıda
nәlәrin gözlәdiyini bildiyinә işarә edirdi. Bundan sonra o,
M.Bağırova daha bir mәktub yazır: «Əgәr mәnim barәmdә bir
bala ca şübhәniz varsa, o vәqt, rica edirәm, Xalq Daxili İşlәr
Komissarlığına göstәriş verәsiniz mәni tutsunlar. Mәn orada özümün
Lenin–Stalin partiyasına hәmişә sәdaqәtli olduğumu isbat edәrәm.
Əgәr şübhәniz yoxsa, o vәqt, rica edirәm, mәnim işimә şәxsәn özünüz
baxasınız. Mәn 9 aydır ki, mәnәvi cәhәtdәn әzab çәkirәm. Sizdәn
tәkrarәn rica edirәm, mәnim mәsәlәmi özünüz hәll edәsiniz».

Teymur Salahov bu mәktubu yazarkәn hәbs edilәcәyini, çox
güman ki, bilirdi. Amma bununla belә, hәlә dә günahsız
olduğunu sübut edәcәyinә ümidini itirmәmişdi. 

Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutunda Xalq Daxili İşlәr Komissar -
lığının 3 nәfәr trotskiçi әmәkdaşı – Qamalyan, Martirosov vә
Xaçaturov onun vasitәsilә ifşa olunmuşdu. Odur ki, hәm ermә -
nilәr, hәm dә әvvәllәr ifşa olunaraq cәzalandırılmış adamlar
fürsәt düşәn kimi Teymurdan intiqam almağa çalışırdılar.
Hәmin dövrdә respublika partiya tәşkilatında, elәcә dә cәza
orqanlarında ermәni millәtindәn olan xeyli әmәkdaş çalışırdı.
Onlar T.Salahovun bütün fәaliyyәtini izlәyir, azacıq büdrә mә -
sini gözlәyirdilәr ki, ondan qisas alsınlar.

1937-ci ildә partiya vә dövlәt orqanlarında görünmәmiş
qәddarlıq, azğınlıq hökm sürürdü. Hamı qorxu içindә
olduğundan çalışırdı ki, tutulanların yox, tutanların, ittiham
edәnlәrin tәrәfindә olsun. Bu, kütlәvi psixoz halını almışdı.

1937-ci il aprelin 1-dә Xalq Daxili İşlәr Komissarlığı sovet
ticarәtindә çalışan partiyaçı vә bitәrәf fәalların müşavirәsini
keçirir. Tәbiidir ki, sanballı bir idarәnin rәhbәr işçisi olan Tey-
mur Salahov da hәmin müşavirәyә dәvәt edilmәli idi. Lakin
sonradan mәlum olur ki, onun müşavirәdә iştirak etmәsi üçün
adına buraxılış vәsiqәsi yazılmayıb. Teymur bunun sәbәbini
XDİK-in әmәkdaşından soruşanda cavab verir ki, sadәcә olaraq,
bu, onların yadından çıxıb.
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T.Salahov hәmin hadisә ilә bağlı Xalq Komissarları Sove-
tinin sәdri H.Rәhmanova yazdığı mәktubda öz narazılığını belә
ifadә etmişdi:

«Fikirlәşdim, burada elә bir ciddi şey yoxdur vә hökumәtin üzvü,
direktor müavini kimi mәni müşavirәyә buraxarlar. Odur ki, durub
getdim. Xalq Daxili İşlәr Komissarlığının bir nәfәr әmәkdaşından
mәni içәri buraxmasını xahiş etdim. Hәmin şәxs Qәdimbәyovdanmı,
yoxsa Lesniçnidәnmi icazә alıb mәni müşavirә gedәn zala buraxdı.
Azacıq sonra Qarayan mәni yanına çağırıb dedi ki, sәnin buraxılış
vәsiqәn yoxdur, odur ki, zalı tәrk etmәlisәn. Mәn razılaşdım. Çıxmaq
istәrkәn mühasib Qәhrәmanov mәni çağırdı vә dedi ki, yoldaş
Qәdimbәyov sәni görmәk istәyir. Tәzәdәn zala qayıtdım, baxdım ki,
Meyvә-Tәrәvәz Ticarәti Birliyinin işçisi Kotelnikov tәklif verir vә
deyir ki, Salahov partiyadan xaric edildiyi vә trotskiçi olduğu üçün
onu iclasdan qovmaq lazımdır. Mәn Qәdimbәyova müraciәt edib söz
almaq istәdim, lakin mәnә söz vermәyib fitә basdılar vә iclasdan qov-
dular.

Yoldaş Rәhmanov, mәn partiyadan 10 yanvar 1937-ci ildә xaric
olunmuşam. Yoldaş Bağırova әrizә ilә dәfәlәrlә müraciәt etmişәm. O
isә dәrhal mәnim әrizәmә reaksiya vermiş vә Melkumyandan izahat
tәlәb etmişdir. Mәnim işimin tәhqiq edilmәsi M.Nәrimanova hәvalә
olunub. Tәhqiqat işi bu yaxınlarda başa çatacaq vә mәnim mәsәlәmә
Mәrkәzi Komitәnin Bürosunda baxılacaqdır.

Yoldaş Rәhmanov, MK mәnim partiyadan xaric olunmağımı hәlә
tәsdiq etmәyib vә hazırda Meyvә-Tәrәvәz Ticarәti Birliyi direktorunun
müavini vәzifәsindә işlәmәkdә davam edirәm. Mәnim vәzifәm AK(b)P
MK-nın nomenklaturasına daxildir. Bundan әlavә, böyük Sovetlәr
İttifaqının vәtәndaşıyam. Nәyә görә insanlar mәnim әsәblәrimlә
oynayıb әlә salırlar?! Onlara bu hüququ kim verib? Özünüz dә
bilirsiniz ki, partiyadan xaric edilәnlәrә münasibәtdә partiyanın
müәyyәn göstәrişi vardır. Demәli, insanlar partiya vә hökumәtin
qәrarlarını, Stalin Konstitusiyasını bu cür anlayırlar?!»

Azәrbaycan Meyvә-Tәrәvәz Ticarәti Birliyindә özünә yuva
salmış vә yüksәk sәviyyәli partiya funksionerlәri tәrәfindәn
himayә edilәn bu cinayәtkar dәstә hәr vәchlә çalışırdı ki, Tey-
mur Salahovu lәkәlәyib idarәdәn uzaqlaşdırsın. Ona görә dә
cürbәcür saxtakarlıqlar düşünüb tapırdılar.

71РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



İstintaq materialları ilә tanışlıq bir daha sübut edir ki, T.Sala-
hov barәsindә müxtәlif orqanlara kifayәt qәdәr tәxribat xarakterli
«donos» göndәrilmişdi. Nәyin bahasına olursa-olsun onu
günahlandırıb mәsuliyyәtә cәlb etmәyә, sıradan çıxarmağa
çalışırdılar. Bu әsassız ittihamlar içәrisindә müxtәlif bәhanәlәr,
iftiralar, hәtta insan ağlına gәlmәyәn böhtan vә hәdyanlar kifayәt
qәdәr idi. Teymur onun әleyhinә qalxmış bir qrup cinayәtkardan
ibarәt dәstәyә qarşı tәkbaşına, özü dә lәyaqәtlә mübarizә
aparırdı, haqq vә әdalәtin qalib gәlәcәyinә inanırdı. Lakin o, elәcә
dә minlәrlә onun kimi günahsız insanlar başa düşmürdülәr ki,
tarixә qanlı repressiya illәri kimi daxil olacaq 37-ci ilin ssenarisi
İ.Stalin tәrәfindәn yazılmış planlı bir proses idi.

Teymur Salahov İ.Stalinә inansa da, onun üçün qurulmuş
tәlәnin qisas olduğunu da anlayırdı. Şikayәt mәktublarından
birindә yazırdı: «Kotelnikov mәnim әleyhimә bu işi ona görә açdırıb
ki, mәn Gerasimovun qarşısında onun rüşvәt alması, sәrxoşluq etmәsi,
cinayәtkar ünsürlәrlә әlaqәdә olması, öz adamlarını şәxsi maraqları
naminә yerlәşdirmәsi barәdә mәsәlә qaldırmışdım. Elә hәmin gün
Gerasimov mәnim yanımda bunların hamısını Kotelnikovun üzünә
dedi. O isә qәtiyyәn özünü tәqsirli hesab etmәdi».

Teymur Salahova qarşı guya onun әksinqilabçı-trotskiçilәrlә
әlaqәdә olması ittihamının irәli sürülmәsi, әslindә, Mәmmәd -
lin skinin 1936-cı il iyulun 23-dә verdiyi (daha doğrusu, ondan
alınmış) ifadә ilә bağlı idi. Bu, absurd bir ittiham idi, çünki Tey-
mur rus dilini çox zәif bildiyindәn ideoloji mübarizәlәrdәn çox
uzaq bir adam idi. O zaman güllәlәnәnlәrin hamısı belә ifadәlәr
әsasında tutulurdu. Başqa dәlillәr isә yox idi.

VIII. İstintaq

Kölgәni yox edә bilmәk üçün günәş 
öz zirvәsinә qalxmalıdır.

Amma zor olan yerdә  bunu edә bilmәk çox çәtindir…
Əbu Turxan

Teymur Salahovun repressiyaya mәruz qalması mәsәlәsi
onun Meyvә-Tәrәvәz Birliyindәki işi ilә, әslindә, az bağlı idı.
Bu işin öz süjeti vardı. Hәmin süjet o zaman vәzifәli partiya
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işçilәrini repressiya etmәyin vahid mexanizminә әsaslanırdı. Bu
mexanizmin iki variantı mövcuddu.

Birinci variant ictimai xadimlәr üçün idi. Onlar barәdә
әvvәlcә qәzetlәrdә kampaniya tәşkil olunur vә müzakirәlәrdәn
sonra hәmin adamlar guya cәmiyyәt tәrәfindәn ifşa olunmuş
kimi partiyadan çıxarılır vә hәbs edilirdilәr. Teymur ikinci vari-
antla hәbs olundu.

İkinci variant belә idi: artıq hәbsdә olan ictimai xadimdәn
zorakı yolla tutmaq istәdiklәri şәxs barәdә ifadә alırdılar. İfadәnin
mәğzi dә belә olurdu ki, guya filankәs dә bizim gizli tәşkilatın
üzvü idi. Teymur ictimai xadimlәr, keçmiş komissarlar vә partiya
funksionerlәri ilә әlaqәdә olmamışdı. Ona görә Mircәfәrin «ÇK»
sәdri Sumbatova 1936-cı ilin aprelindә etdiyi zәnglә Teymuru tut-
maq üçün zәruri olan sәnәdin ortaya çıxması beş ay çәkdi. Hәmin
sәnәd 1936-cı il sentyabrın 23-dә M.Bağırovun stolunun üstünә
gәlib çatdı. Sәnәd «ÇK»-dan gәlmişdi vә Teymurun hәbsinә
Mircәfәrin şәxsi icazәsi tәlәb olunurdu.

Günahsız insanı hәbs vә edam etmәyә icazә verәn bu ilkin
sәnәd zahirәn ziyansız vә xırda görünürdü. Ona görә hәmin
sәnәdin rus dilindәn tәrcümәsini olduğu kimi veririk: 

«Tamamilә mәxfi
Əksinqilabçı-trotskiçi Mәmmәdlinskinin ÜİK(b)P-nin

üzvü, indi Azәrbaycan Meyvә-Tәrәvәz Ticarәti Birliyindә
(Azplodovoşsoyuz) işlәyәn Teymur Salahov barәdә ifadә -
sindәn çıxarışı baxılmaq üçün Sizin sәrәncamınıza yollayırıq.

Azәrbaycan FK-nın rәisi: Sumbatov
Siyasi istintaq idarәsinin rәisi: Gerasimov».

Zahirәn adi görünәn bu sәnәd Teymurun güllәlәnmәsindәn
doqquz ay әvvәl çıxarılmış ölüm hökmü idi. Hәmin hökm
Mircәfәr Bağırovun aşağıdakı dәrkәnarı ilә verilmişdi:

«Yoldaş Yaqubova!
Materialı araşdırmaq vә baxılmaq üçün qorkomun katibi

Melkumyana göndәrin.
İşi şәxsi nәzarәtinizә götürün.

Mircәfәr 
22.09.1936».
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Bu dәrkәnar, әslindә, AK(b)P-nin 18 il staji olan partiya funk-
sionerini güllәlәmәk üçün әvvәlcәdәn icazәsi idi. 

1937-ci ilin iyulunda Teymur Heydәr oğlu Salahov «әksin qi -
labi fәaliyyәtinә görә» ittihamı ilә gecә öz mәnzilindә hәbs edildi. 

Qızı Zәrifә Salahova hәmin günü belә xatırlayır: «...Saat tәx mi -
nәn 10 olardı. Pәncәrәlәrimiz ikinci mәrtәbәyә açıldığından biz
çox vaxt burada palaz salıb yatırdıq. O axşam da anam palazları
salıb yer hazırlamışdı. Atam qәzet oxuyurdu, mәn dә yanında
uzanmışdım. Axşamın sükutunda qapının döyüldüyünü eşidib
dik atıldıq. Atam cәld qalifesini geyinib qapıya tәrәf getdi. Açdı.
İçәri iki nәfәr keçdi. Oturdular. Mәn dә atamın yanında
әylәşdim. Adamlardan biri nә isә dedi. Anamın rәnginin
qaçdığını görüb qorxdum. Atam köynәyini geyinib, kәmәrini
bağladı, anama: «Mәnә pul ver», – dedi. Anam çaşmış halda:
«Bәyәm pulun harada olduğunu bilmirsәn?» – deyә soruşdu.
Atam dolabdakı pulları götürdü. Anam narahat halda: «Nәsә
baş verib?» – deyә maraqlandı. Atam: «Mәndәn şübhәli
olmayın. Bir azdan qayıdacağam, darıxma...», – dedi. Sonra onu
apardılar. Mәn pәncәrәyә tәrәf qaçıb arxasınca baxdım. Atam
hәmin adamların әhatәsindә tini burulub gözdәn itdi. Bu
mәnzәrә hafizәmdә ömürlük hәkk olundu. Atamı bir daha
görmәdim. O gecәdәn sonra hәlә uzun aylar pәncәrәnin
qarşısında әylәşib onun burulub gözdәn itdiyi tinә baxırdım.
Onda elә bilirdim ki, atam qayıdacaq. Amma qayıtmadı…

Bilirsiniz, evimizin qapısı hәr kәs üçün açıq olub. Atamın
dostları, tanışları hәmişә bizә gәlirdilәr. Hәmin günün gecә
qonaqları isә bizdә bir vahimә, qorxu yaratdılar. Onlar hәmişә
gәlәn sәmimi, gülәrüz qonaqlara oxşamırdılar. Hamımız donub
qalmışdıq. Atam qapıdan çıxanda nәdәnsә bizi ağlamaq tutdu.
O vaxt mәnim 5 yaşım vardı. Sәssizcә hamımız ağlayırdıq,
ürәyimizә dammışdı ki, nә isә pis bir hadisә baş verәcәk».

1937-ci il iyulun sonlarında Azәrbaycan Xalq Daxili İşlәr
Komissarlığının Dövlәt Tәhlükәsizlik İdarәsinin 4-cü şöbәsinin
rәisi L.A.Sinman Teymur Salahovun işi ilә bağlı tәrtib etdiyi
arayışda yazırdı: «Azәrbaycan SSR-dә әksinqilabi burjua-
millәtçi tәşkilatın üzvlәrindәn Heydәr Vәzirov (Azәrbaycan
SSR xalq torpaq komissarı) vә Hәsәn Sәfәrov (AK(b)P MK-
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nın Kәnd tәsәrrüfatı şöbәsinin müdiri) öz ifadәlәrindә
göstәrmişlәr ki, Teymur Salahov әksinqilabi-millәtçi tәşki -
latın mәrkәzi komitәsinin üzvüdür. Deyilәnlәrә әsasәn, Tey-
mur Salahovun Azәrbaycan SSR CM-in 72, 73-cü maddәlәri
üzrә mәsuliyyәtә cәlb edilib hәbs olunmasını zәruri hesab
edirәm».

Akademik Ziya Bünyadov «Qırmızı terror» kitabında yazır:
«T.Salahov köhnә partiya işçisi idi. Buna görә dә ölkәdә vә res -
publikada nә baş verdiyini çox gözәl dәrk edirdi. «Xalq
düşmәnlәri»nә qarşı mübarizә ilә әlaqәdar ÜİK(b)P MK-nın
direktivlәri ilә yaxından tanış idi. Hәbs olunan intellektualların
necә «etiraf ifadәlәri» verdiklәrini yaxşı tәsәvvür edirdi. Buna
görә dә o, nә ifadә vermәkdәn boyun qaçırdı, nә dә istintaqa
müqavimәt göstәrdi. Çünki belә hәrәkәt heç kәsin davam
gәtirmәdiyi istintaqın digәr metodlarının tәtbiqinә gәtirib
çıxaracaqdı». 

T.Salahov istintaq prosesinә ciddi müqavimәt göstәrmәsә
dә, qәti şәkildә әksinqilabi fәaliyyәtlә mәşğul olmadığını sübut
etmәyә dә çalışırdı. Maraqlıdır ki, T.Salahovun ifadәlәrindә
ziddiyyәtli mәqamlar nәzәrә çarpırdı. Əlbәttә, bu faktın özü
istintaq prosesinin tәzyiq altında hәyata keçirildiyini vә
müxtәlif cәza metodlarının tәtbiq edildiyini isbatlayırdı. T.Sala-
hov uzun müddәt bolşeviklәrә xidmәt etmişdi. Yaşadığı
quruluş, üzvü olduğu partiya, irәlilәyişi naminә çalışdığı dövlәt
qarşısında vicdanı tәmiz, üzü ağ idi. Qırmızı terror isә gözünü
qan örtmüş çoxbaşlı әjdaha kimi bunlara mәhәl qoymurdu. Ən
müxtәlif işgәncә metodları ilә ondan izahatlar alınırdı.

«Qırmızı terror» kitabında yazılır: «Belәliklә dә müstәntiq
1937-ci il oktyabrın 7-8-dә iki gün çәkәn birinci istintaqda
müttәhimә әnәnәvi sualla müraciәt edir: 

– Sizә verilәn ittihamlarda özünüzü günahkar bilirsinizmi?
Yәni Azәrbaycan әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın mәrkәzi
komitәsinin üzvüsünüzmü? 

Cavab: Mәnә verilәn ittihamlarda özümü günahkar bilirәm.
Mәn, Teymur Salahov hәqiqәtәn dә Azәrbaycan әksinqilabi-
millәtçi tәşkilatın üzvüyәm.
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Müstәntiq: Bu әksinqlabi tәşkilata nә vaxt vә kim tәrәfindәn
cәlb edilmisiniz?

Cavab: 1935-ci il mayın sonlarında Dadaş Bünyadzadә
tәrәfindәn cәlb olunmuşam.

Müstәntiq: 1935-ci ildә harada vә hansı vәzifәdә işlәmisiniz?
Cavab: 1935-ci ildә Azәrbaycan SSR-in Laçın Rayon Partiya

Komitәsinin katibi vәzifәsindә işlәmişәm.
Müstәntiq: Azәrbaycan әksinqilabi tәşkilatının mәqsәdi nә

idi?
Cavab: Bizim әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın mәqsәdi

Azәrbaycanda sovet hakimiyyәtini devirmәk, onu SSRİ-dәn
ayırmaq vә müstәqil Azәrbaycan Burjua Demokratik
Respublikası yaratmaq idi.

Müstәntiq: Bunlar sizә haradan mәlumdur?
Cavab: Əksinqilabi-millәtçi tәşkilatın mәqsәdi haqqında

mәnә Dadaş Bünyadzadә danışmışdı.
Müstәntiq: Azәrbaycan әksinqilabi-millәtçi tәşkilatı bu

mәqsәdә hansı yolla nail olmaq istәyirdi?
Cavab: Tәşkilat Sovet hökumәtinә qarşı aşağıdakı mübarizә

yollarını nәzәrdә tuturdu:
Kapitalist dövlәtlәri tәrәfindәn SSRİ-yә qarşı müdaxilә

zamanı silahlı üsyan. 
Azәrbaycanın xalq tәsәrrüfatında ziyankarlıq işi aparmaq.
Müstәntiq: Bu barәdә sizә kim danışmışdı?
Cavab: Sovet hökumәtinә qarşı mübarizә metodları

haqqında mәnә Dadaş Bünyadzadә vә Heydәr Vәzirov
mәlumat vermişdilәr.

Müstәntiq: Azәrbaycan әksinqilabi-millәtçi tәşkilatının sizә
mәlum olan üzvlәrinin adlarını söylәyin.

Cavab: Əksinqilabi-millәtçi tәşkilatın aşağıdakı üzvlәrini
tanıyıram: Ruhulla Axundov, Hüseynbala Ağaverdiyev, Əsgәr
Eyvazov, Bahadur Vәlibәyov, Hәmid Sultanov, Heydәr Vәzirov,
Qәzәnfәr Musabәyov, Dadaş Bünyadzadә, Soltan mә cid
Əfәndiyev, Hәsәn Sәfәrov, Qәdirli, Mikayıl Hüseynov. Onlar
haqqında mәnә Dadaş Bünyadzadә vә Heydәr Vәzirov
danışmışlar».
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Bu insanlar artıq o vaxt hәbs edilib istintaqa cәlb olun muş -
dular.

Diqqәt etsәk görәrik ki, istintaqın Teymura verdiyi bu sual-
lar onun günahını әsaslandırmağa yox, Azәrbaycanda böyük
әksinqilabi tәşkilat olduğunu sübut etmәyә yönәlmişdi. Əsas
mәqsәd dә bu idi. Ona görә dә istintaq prosesi birtәrәfli qay-
dada aparılır, müstәntiq müvafiq tәlimat әsasında işini qurur
vә T.Salahovu mәhz istintaqçıların istәdiyi cavabı vermәyә
mәcbur edirdilәr.

Ziya Bünyadov «Qırmızı terror» kitabında daha sonra yazır
ki, ikinci istintaq 4 gün çәkmişdi. Bu, 1937-ci il oktyabrın 25-dәn
28-nә qәdәr davam etmişdi. İstintaq zamanı T.Salahovun guya
hәqiqәtәn әksinqilabi fәaliyyәtlә mәşğul olması tәsdiq edil miş -
di. O, әksinqilabi tәşkilatın tәrkibinin artırılması mәqsәdilә bu-
raya yeni üzvlәr cәlb etdiyini, kәnd tәsәrrüfatında ziyankar
fәaliyyәt göstәrdiyini, kolxozçular arasında narazılıq yarat dı -
ğını, Sovet hökumәtinә qarşı silahlı üsyan tәşkil etmәk
istәdiyini «etiraf etmişdi». 

1937-ci il oktyabrın 31-dә Teymur Salahova Azәrbaycan SSR
Cinayәt Mәcәllәsinin 64, 69 vә 70-ci maddәlәri üzrә әlavә itti-
hamlar irәli sürüldü. 

1937-ci il noyabrın 6-da onun işi üzrә istintaqın başa çatması
haqqında protokol tәrtib edildi.

İstintaq prosesindә T.Salahovdan müәyyәn şәxslәrin
әleyhinә alınan ifadәlәr yeni repressiyalar üçün «hüquqi әsas»
yaratmaq mәqsәdi daşıyırdı. Yeri gәlmişkәn onu da qeyd edәk
ki, sonrakı ifadәlәrindә T.Salahov dediklәrindәn imtina etmişdi. 

Ziya Bünyadovun yazdığına görә, ittiham verilәnә vә
mәhkәmә başlayana qәdәr T.Salahov 88/5 nömrәli kamerada
saxlanılırmış. Kamera yoldaşları Kazım Əliyev, Nikolay Bo-
qaçov, Lazar Vartanov sonralar T.Salahovun kamerada etdiyi
söhbәtlәrdә onun istintaq prosesinin aparılmasından narazı
qaldığını, tәzyiqlәr olduğunu söylәmişdilәr. 

Lakin T.Salahov özü 1937-ci ilin noyabr vә dekabr aylarında
onlarla üzlәşәrkәn söylәnilәnlәrin hәqiqәtә uyğun olmadığını
demişdir. Şübhәsiz ki, bu fakt istintaq prosesinin ağır şәrtlәr
altında hәyata keçirildiyini sübut edir. Salahovu kamera
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yoldaşlarının ifadәlәrini tәkzib etmәyә vadar edәn isә, çox
güman ki, işgәncәlәrә mәruz qalmaq qorxusu olmuşdur.

Teymur Salahov beş körpәnin atası idi. «Uşaqlar bizim
gәlәcәyimizdir» deyәn dövlәtin başında duranlar isә minlәrlә
belә körpәnin atalarını sürgün, hәbs edir, yaxud birdәfәlik
mәhv edirdi… Qadını guya kölәlikdәn qurtaran, ona azadlıq
verәn quruluş, digәr repressiyaya mәruz qalanların ailәlәri
kimi, Teymur Salahovun әliuşaqlı xanım-xatın hәyat yoldaşını
da hәbsxana yollarında naçar qoymuşdu.

Bu, «sülh vә humanizm prinsiplәri üstündә qurulan döv -
lәtin» simasının daha bir üzü idi…

Qızı Zәrifә Salahovanın dediklәri: «Anam ayda cәmi bir dәfә
atamla görüşә bilirdi. Saatlarla növbәyә dayanırdı ki, atama
apardığı yemәyi vә isti paltarı ona verә bilsin. Anam әmin idi
ki, atamı heç bir günahı olmadan hәbs ediblәr vә o, hökmәn
azad edilәcәk. Amma bu, belә olmadı…»

O dövrdә istәnilәn şәxsdәn müәyyәn adamların lehinә vә
ya әleyhinә ifadә ala bilmәk istintaqın әlindә suiçimi kimi bir
şey idi. İnsaf xatirinә demәk lazımdır ki, Teymur haqqında
ifadә «vermiş» D.Bünyadzadә, Heydәr Vәzirov, Mәmmәdlinski
vә başqaları hec bir mәsuliyyәt daşımırdılar. Çünki bunların
hamısı istintaq tәrәfindәn «düzәldilәn» saxta dәlillәr-sübutlar
idi.

Bakıda tәşkilat vardısa, onun rayonlarda da filialları olmalı
idi. Ona görә Bakı kadrları rayon kadrları barәdә, rayon
kadrları isә Bakı kadrları barәdә ifşaedici sübutlar demәli idi
vә istintaq bunları mәhbusların ifadәlәrinә yazırdı, onların
özlәrinә imzalatdırırdı. 

Ona görә istәr Teymur, istәrsә dә 37-nin qurbanı olan
digәrlәri öz ifadәlәrinin müәllifi deyildilәr. Böhtan, şәr dolu
«dәlil-sübutlar»ın әsl müәllifi terror maşını, istintaqçılar idi. Qur-
banlar tәlәb edәn әsas qatil isә siyasi rejim vә onun icraçıları idi. 

1938-ci il aprelin 25-dә Teymur Salahov öz xahişi ilә yenidәn
istintaqa çağırılır. İstintaqda o, әvvәllәr әleyhinә ifadә verdiyi
iki nәfәr – İbrahim Sәmәdov vә Süleyman Rәhimov haqqında
dediklәrini inkar edir: «Bildirirәm ki, İbrahim Sәmәdovun, Sü-
leyman Rәhimovun vә ifadәlәrimdә adları çәkilәn digәr
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şәxslәrin әksinqilabi-millәtçi tәşkilata mәxsusluğu haqqında
mәnim әvvәllәr verdiyim faktlar hәqiqәtә uyğun deyildir.
Sәmәdov vә Rәhimov millәtçi tәşkilatın üzvü olmamışlar.
Qalan şәxslәrin dә әksinqilabi-millәtçi tәşkilatla heç bir
әlaqәsi olmamışdır. Verdiyim ifadәlәr tamamilә uydur ma dır».

Əlbәttә, istintaq materiallarına әsaslansaq, T.Salahovun
әvvәlki ifadәlәrini tәkzib etmәsi bәlkә dә o qәdәr tәәccüblü
görünmәz. Amma mәsәlә bundadır ki, hәmin ifadәlәrin
mәzmunu bәzi şübhәlәrә әsas yaradır. T.Salahovun dediklәrin -
dәn dә göründüyü kimi, o, әsasәn iki nәfәrin – İbrahim Sә -
mәdovla Süleyman Rәhimovun günahsızlığını sübut etmәyә
çalışır. Çox güman ki, Salahovu bu cür çıxış etmәyә vadar edәn
sәbәb mәhz yuxarıdan hәmin şәxslәr haqqında şübhәli
sәnәdlәri aradan götürmәk göstәrişi olmuşdur. Əlbәttә ki, bu
göstәriş T.Salahova verilә bilmәzdi, mәhz istintaqçılar onu
yerinә yetirmәliydilәr. İstәnilәn şәxsdәn müәyyәn adamların
lehinә vә ya әleyhinә ifadә ala bilmәk isә odövrkü
hüquqşünasların әlindә bir içim su kimi idi. Demәli, T.Sala-
hovun bu cür ifadә vermәyә mәcbur edildiyini düşünmәyә
dәyәr. Belә ki, haqqında ifadәlәrin tәkzib olunduğu hәmin
adamlar sonradan nәinki repressiya maşınının cәzasından qur-
tuldular, әksinә, müxtәlif yüksәk vәzifәlәrә irәli çәkildilәr. 

1932-ci ildәn 1956-cı ilә qәdәr Azәrbaycanın Baş Siyasi
İdarәsindә, Xalq Daxili İşlәr Komissarlığı, Dövlәt Tәhlükәsizlik
Nazirliyi vә Daxili İşlәr Nazirliyi orqanlarında işlәmiş Vasili
Çuvaşov Mircәfәr Bağırovun işi ilә bağlı istintaqa verdiyi
ifadәdә deyirdi: «1936-1938-ci illәrdә mәn Xalq Daxili İşlәr
Komissarlığında әmәliyyat müvәkkili işlәdiyim vaxtlarda kütlәvi
hәbslәr hәyata keçirilirdi. Bu hәbslәr müvafiq şәkildә yoxlanılmış ma-
teriallar әsasında yox, әksinә, dustaqların yoxlanılmamış ifadәlәri üzrә
aparılırdı.

Azәrbaycan SSR Xalq Daxili İşlәr Komissarlığında qabaqlar hәbs
olunmuş şәxslәrin yoxlanılmamış ifadәlәri әsasında aparılan kütlәvi
hәbslәrlә yanaşı, istintaq zamanı dustaqların amansızcasına döyülmәsi
vә qanunla qadağan olunan digәr üsullar tәtbiq edilirdi. Dustaqlara
çox vaxt «stoyka» üsulu, yәni onları bir neçә sutka boyu dindirmәk
vә hәmin müddәtdә oturmağa qoymamaq tәtbiq olunurdu. Bu üsulla

79РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



dindirilәn dustaqların qan dövranı pozulur, ayaqları şişib kündәyә
dönürdü. Belә işgәncәyә çox az adam tab gәtirirdi, çoxları huşunu
itirib yıxılırdı. Müstәntiqlәr bu üsulları tәtbiq etmәklә dustaqlardan
özlәrinә sәrfәli olan yalan ifadәlәri almağa nail olur, sonra hәmin yalan
ifadәlәrdәn günahsız adamların hәbs olunması üçün istifadә edirdilәr.

İstintaq zamanı dustaqlardan hәlә azadlıqda olan şәxslәrin anti-
sovet tәşkilatının üzvü olması barәdә ifadә almağa nail ola bilmәyәn
müstәntiqlәr işçi hesab olunmurdular. Xalq Daxili İşlәr Komissarlığı
işçilәrinin bir yığıncağı yadıma düşür. Hәmin yığıncaqda xalq
komissarı Sumbatov az adam tutan işçilәr barәdә böyük bir nitqlә çıxış
etdi. Sumbatov hansı üsulla alınmasından vә hәqiqәtә nә qәdәr uyğun
olub-olmamasından asılı olmayaraq dustaqlardan hәlә azadlıqda olan-
lar barәdә yalan ifadә alınmasını tәkidlә tәlәb edirdi.

Dustaqların istintaqı barәdә Sumbatov deyirdi ki, Xalq Daxili
İşlәr Komissarlığı orqanları tәrәfindәn hәbs edilmiş bütün mәhbuslar
xalq düşmәnlәridir, onlardan cinayәtkar әlaqәlәri barәdә ifadәni hәr
hansı üsulla – istәr qanuni, istәrsә dә qanunsuz yolla almaq zәruridir.

1938-ci ilin әvvәllәrindә mәn gecә saat 2-dә işdәn çıxdım. Adәtәn,
әmәliyyat işçilәri işdәn sәhәrә yaxın çıxır vә gündüz istirahәt edirdilәr.
İşdәn «vaxtsız» çıxmağımdan xәbәr tutan xalq daxili işlәr
komissarının müavini Borşev mәni yanına çağırdı, layiqsiz sözlәrlә
tәhqir edib bildirdi ki, mәn şübhәli adama oxşayıram, çünki dustaqları
gecә vaxtı dindirmirәm. 

Mәn Borşevin göstәrişini o vaxt belә başa düşdüm ki, gecәlәr
dustaqları sistematik şәkildә dindirmәklә onları normal yuxudan
mәhrum etmәk lazımdır.

O vaxtlar hәbslәr bu qaydada rәsmilәşdirilirdi: әmәliyyat işçisi
mәhbusun hәlә azadlıqda olan şәxsin cinayәtkar fәaliyyәti barәdә ifadә
vermәsinә nail olandan sonra arayış tәrtib edirdi. Hәmin arayış barәdә
şöbә rәisinә mәlumat çatdırılırdı, o da hәbs barәdә göstәriş verirdi.
Alınmış ifadәlәrin doğru olub-olmadığı yoxlanılmırdı. Bundan sonra
arayışa hәbs barәdә qәrar da әlavә olunurdu. Şöbә müdiri hәmin
sәnәdlәri mütlәq xalq komissarına tәqdim etmәli idi. O da hәbs barәdә
qәrarı tәsdiq edib «orderi» imzalayırdı. Adi operativ işçilәr bilmirdilәr
ki, arayışlar komissarlıqdan MK-nın ağası Mircәfәrin stolunun
üstünә gedir. O da icraçılardan biri kimi yazılı razılığını bildirib,
öldürmәyә icazә verәn qolunu çәkirdi.
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Kütlәvi hәbslәrin keçirilmәsi barәdә bu cür cinayәtkar tәcrübә
Sumbatovun, Rayevin vә Markaryanın xalq komissarı olduqları
dövrdә geniş yayılmışdı».

Bütün bunlar bir daha göstәrir ki, 30-cu illәrdә hәbs edilәn
şәxslәrin taleyi onların tutulmalarından hәlә çox-çox әvvәl hәll
olunurdu. Yәni kimlәri hәbs etmәk lazımdırsa, onların
«cinayәtkar fәaliyyәti» barәdә şahid ifadәlәri alınır vә bunlar
üst-üstә toplanırdı. Digәr tәrәfdәn, istintaqçıların «vәtәn xaini»
elan olunmuş bir şәxs haqqında humanist davranaraq onun
xahişinә dәrhal әmәl etmәlәri dә az şübhә yaratmırdı. Görünür,
bu «xahiş» heç dә könüllü edilmәmişdi.

Ziya Bünyadov yazır: «1938-ci il mayın 3-dә Teymur Salahov
axırıncı dәfә istintaqa çağırılmışdı.

Müstәntiq: 1938-ci il aprelin 25-dә verdiyiniz ifadәlәrdә
bildirirsiniz ki, әvvәllәr adlarını çәkdiyiniz şәxslәrin
әksinqilabi-millәtçi tәşkilatda heç bir iştirakları olmamışdır. Bu
ifadәnizi bir daha tәsdiq edirsinizmi?

Cavab: Bәli, tәsdiq edirәm.
Müstәntiq: Şәxsәn siz özünüz әksinqilabi-millәtçi tәşkilata

mәxsusluğunuzu etiraf edirsinizmi?
Cavab: Xeyr, tәsdiq etmirәm. Mәn әksinqilabi-millәtçi

tәşkilatın üzvü olmamışam.
Müstәntiq: Necә üzvü olmamısınız ki, әvvәllәr bu suala siz

daha әtraflı cavab vermisiniz?!
Cavab: Bu sualla әlaqәdar әvvәllәr verdiyim cavablar

hәqiqәtә uyğun deyildir. Mәn özümә böhtan atmışam.
Müstәntiq: Nә üçün özünüzә böhtan atmısınız?
Cavab: İstintaq tәrәfindәn cәzaya mәruz qalacağımdan

qorxduğuma görә.
Müstәntiq: Demәli, siz millәtçi tәşkilata mәxsusluğunuzu

qәti rәdd edirsiniz?
Cavab: Bәli, rәdd edirәm!»
Bununla da T.Salahov sonuncu istintaq prosesindә әvvәlki

ifadәlәrini tәzyiq altında verdiyini tәsdiqlәmişdi. «İstintaq
tәrәfindәn cәzaya mәruz qalacağımdan qorxduğuma görә»
ifadәsi, әslindә, prosesin hәqiqi mahiyyәtini aşkara çıxarırdı vә
bu da T.Salahovun işinin qәrәzli şәkildә aparıldığına daha bir
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әyani sübutdur. Lakin bütün bunlar hadisәlәrin istiqamәtini
dәyişmәdi. Artıq Teymur Salahovun taleyi hәll olunmuşdu. O,
edam maşınında növbә gözlәyirdi. Bütün cari mәsәlәlәr, istin-
taq prosesi, dindirmәlәr, «şahid ifadәlәri» isә baş verәnlәri
rәsmilәşdirmәk mәqsәdi daşıyırdı. 

1938-ci ilin may ayında T.Salahovun işi ilә bağlı ittiham
qәrarı hazırlandı vә o, Azәrbaycan SSR Cinayәt Mәcәllәsinin
64, 69, 70 vә 73-cü maddәlәri ilә tәqsirli bilindi. İttiham qәrarı
1938-ci ilin 15 mayında xalq daxili işlәr komissarının müavini
Borşev, 1938-ci ilin 2 iyununda isә Baş hәrbi prokurorun
kömәkçisi Şults tәrәfindәn tәsdiq edildi. İttiham qәrarında deyi -
lirdi: «1936-cı ilin sonlarında Azәrbaycan SSR XDİK Bakı
şәhәrindә әksinqilabi-millәtçi-terrorist tәşkilat aşkar etmiş vә
dağıtmışdır. Tәşkilatın mәqsәdi silahlı üsyan yolu ilә
Azәrbaycanı SSRİ-dәn ayırmaq, ziyankarlıq vә casusluq işi
aparmaq, partiya vә hökumәt rәhbәrlәrinә qarşı terror tәtbiq
etmәk idi.

Tәşkilat özünün әksinqilabi-millәtçilik fәaliyyәtindә trot-
skiçi-zinovyevçi-terrorist mәrkәz vә sağların әksinqilabi mәr -
kә zi ilә әlaqәdә idi.

Adıçәkilәn әksinqilabi tәşkilatın üzvü kimi Teymur Heydәr
oğlu Salahov mәsuliyyәtә cәlb edilmişdir. 1935-ci ilin mayında
T.Salahov әksinqilabi tәşkilatın mәrkәzinin üzvü Dadaş
Bünyadzadә ilә әlaqәyә girmiş vә hәmin ildәn әksinqilabi
tәşkilatın tәrkibinә daxil olmuşdur. Sonra әksinqilabi-millәtçi
tәşkilatın tәrkibi, mәqsәd vә vәzifәlәri ilә tanış olmuş,
tәşkilatın Sovet hökumәtinә qarşı mübarizә metodlarına
tamamilә şәrik olduğunu bildirmişdir. T.Salahov yuxarıda adı
çәkilәn tәşkilatın Azәrbaycan SSR Laçın rayonu üzrә rәhbәri
kimi әksinqilabi iş aparmışdır.

Sovet hökumәtinә qarşı silahlı üsyana hazırlıq mәqsәdilә
Salahov әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın tәrkibinә yeni üzvlәr
cәlb edilmәsi yolu ilә üsyançı dәstәlәrin yaradılmasına vә
onların silahla tәchiz edilmәsinә çalışmışdır.

Bundan başqa, T.Salahov 1935-1936-cı illәr әrzindә kәnd
tәsәrrüfatı üzrә ziyankarlıq işini hәyata keçirmişdir».
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Bütün prosedur qaydalar icra edildikdәn sonra Teymur
Salahovun işi ilә bağlı 1938-ci il iyun ayının 2-dә SSRİ Ali
Mәhkәmәsinin Hәrbi Kollegiyası (Matuleviç, Kolpakov, Kulik)
sәyyar sessiyasının hazırlıq iclası oldu. Burada T.H.Salahovun
işinin Azәrbaycan SSR Cinayәt Mәcәllәsinin 64, 69, 70, 73 vә 74-
cü maddәlәri üzrә mәhkәmәyә verilmәsi barәdә qәrar qәbul
edildi. Qapalı mәhkәmә iclasına T.Salahovun işinә ittihamçısız,
müdafiәçisiz vә şahidlәrsiz baxılması tapşırılırdı. Salahova qarşı
düşmәnliyin vә qәrәzliyin sübutu üçün tәkcә bu faktın özü
kifayәtdir! 

Sabahısı gün – 1938-ci il iyun ayının 3-dә Hәrbi Kollegiyanın
qapalı mәhkәmә iclası keçirildi. İclas saat 22.25-dә başladı vә
cәmi 15 dәqiqәdәn sonra – saat 22.40 dәqiqәdә başa çatdırıldı.
Ziya Bünyadovun «Qırmızı terror» kitabında bu barәdә yazılır:
«Mәhkәmәdә T.H.Salahov özünü günahkar bilmәmişdir vә ilkin
istintaq zamanı verdiyi ifadәlәri tәsdiq etmәmişdir. Son sözdә
müttәhim bildirmişdir ki, o, kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә vә
kollektivlәşmә dövründә namus vә vicdanla işlәmişdir. Buna
görә dә mәhkәmәdәn ona bәraәt qazandırmasını xahiş edir».

Lakin T.Salahovun bütün cәhdlәrinә baxmayaraq, mәhkәmә
ona bәraәt verilmәsini tәmin etmәdi. 1938-ci il iyunun 3-dә Tey-
mur Salahov әn ağır cәzaya – güllәlәnmәyә mәhkum edildi.
Qurbanların «mәhkәmә»lәri edam yerindәn on addım aralıda
aparılırdı. Növbә böyük, vaxt isә az idi. On beş dәqiqәlik
mәhkәmә hökmünün icrası isә heç on beş dәqiqә dә çәkmәdi.
Vә hökm dәrhal yerinә yetirildi.

Zәrifә Salahova: «Anam atamla axırıncı dәfә 1938-ci il iyunun
3-dә görüşmüşdü. Atama apardığı boğçanın içindә anam 6 әdәd
yaylıq da qoymuşdu. Atam onlardan üçünün üstünә qardaşla rı -
mın – Mahir, Tahir vә Sabirin adlarını yazıb geriyә qaytar mış dı,
aldığı şeylәrin adları qeyd edilәn kağıza isә qol çәkmişdi. Anam
qorxusundan hәmin yaylıqların üçünü dә, hәmin kağızı da
yandırmışdı. Biz sonralar başa düşdük ki, atam bununla demәk
istәyirmiş ki, mәni ayın 3-dә güllәlәyәcәklәr. Anam isә savad sız
qadın idi vә buna görә dә atamın işarәsini başa düş mә mişdi».

Z.Bünyadovun «Qırmızı terror» kitabında T.Salahovun
güllәlәnmәsi barәdә hökmün yerinә yetirilmәsi haqqında aktın
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SSRİ Xalq Daxili İşlәr Komissarlığının arxivindә saxlanıldığı
qeyd olunur: «İşdә T.H.Salahovun 1938-ci il iyunun 3-dә Bakı
şәhәrindә güllәlәnmәsi haqqında arayış vardır. Hökmün yerinә
yetirilmәsi haqqında akt SSRİ XDİK-in 1-ci Xüsusi şöbәsinin Xü-
susi arxivindә (8-ci cild, s.44) saxlanılır».

IX. Bәraәt
Hәqiqәt almaz kimidir,

qaranlıqda daha çox parlayır.
F.Bekon

T.Salahovun hәbsindәn sonra onun ailәsinin dә taleyi
tәhlükә altında idi. O illәrdә «vәtәn xainlәri»nin ailәsini vә
yaxınlarını nәlәrin gözlәdiyi mәlumdur. Onlar, әn azı, sürgün
olunmalı idilәr. «Ənәnә»yә görә, bu tәhlükә Salahovlar
ailәsindәn dә yan keçmәmәli idi.

Zәrifә Salahovanın dediklәrindәn: «Atamın hәbs edilmәsindәn
bir neçә ay sonra anamı Xalq Daxili İşlәr Komissarlığına
çağırdılar. Orada dedilәr ki, sizi Qazaxıstana sürgün edәcәyik.
Sәhv etmirәmsә, dәqiq tarixi dә göstәrmişdilәr. O vaxt anamın
qardaşı Əhmәd dayım mәşhur alim idi. 1947-ci ildә Azәrbay -
canda ilk elmlәr namizәdlәrindәn olmuşdu. Botanika bağının
direktoru vәzifәsindә işlәyirdi. Çox savadlı, siyasi proseslәrdәn
baş çıxara bilәn bir şәxs idi. Dayım o vaxt 500 rubl xәrclәyәrәk
müxtәlif ünvanlara teleqramlar göndәrdi: Stalinә, Voroşilova,
Kalininә vә başqalarına. 

Biz isә artıq hazırlaşmışdıq ki, sürgün olunacağıq. Gecә
gәlib bizi aparmalı idilәr. Mәnim o vaxt artıq 6 yaşım var idi vә
hәr şeyi yaxşı xatırlayıram. Gecә saat 12-dә gәlib anamı Daxili
İşlәr Komissarlığına apardılar. Orada anama bir sәnәdә qol
çәkdirmişdilәr. Hәmin sәnәddә yazılmışdı ki, Salahovun ailәsi
vә mәnzili Moskvanın sәrәncamına verilir. Anam evdar qadın
idi vә bu sәnәdә qol çәkir, amma heç olmasa sәnәdin surәtini
dә istәmir. 

Anam bir neçә saatdan sonra gәlib çıxdı vә biz sürgünә
göndәrilmәdik. Bu sәnәdin sonralar da bizim taleyimizdә çox
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böyük әhәmiyyәti oldu. Yoxsa indi, kim bilir, harada idik. Bir
qәdәr sonra bizimlә eyni blokda yaşayan qonşularımız – onlar-
dan biri ermәni idi – Suren Qriqoryan, biri isә azәrbaycanlı ailә
idi, başladılar yuxarılara yazmağa ki, «xalq düşmәninin ailәsi
ikiotaqlı mәnzildә yaşayır, biz isә çәtin şәraitdә birotaqlı
mәnzillәrdә yerlәşmişik». Amma bütün bunlara baxmayaraq,
anamın özünün dә bilmәdәn qol çәkdiyi hәmin sәnәd bizim
ailәnin taleyindә çox mühüm rol oynadı vә bizә heç kim
toxunmadı. Elә hәmin evdә dә yaşadıq. Bunda dayımın hәddәn
artıq böyük zәhmәti olmuşdu, mәhz onun sayәsindә ailәmiz
sürgündәn xilas ola bildi». 

Oğlu Tahir Salahov: «Evdar qadın olan anam Sona xanım 5
uşaqla tәkcә qaldı. Böyük qardaşım Sabirin 11, ortancıl qardaşım
Mahirin 10, mәnim 9, kiçik bacım Zәrifәnin 5 yaşı vardı, körpә
Leyla isә cәmi 2 aylıq idi. Atamın hәbsi ilә bizim bәxtәvәr
uşaqlığımıza son qoyuldu. Atamın reabilitasiyasınacan – 20 il
әrzindә qapımızı Əhmәd dayımdan başqa bir nәfәr dә
döymәdi. Dayım botanik idi vә uzun illәr Botanika bağının di-
rektoru vәzifәsindә çalışmışdı. Miçurinçilәr hәrәkatının fәal
üzvü olub. Bakıda bir çox faydalı ağacların әkilmәsinin
tәşәbbüskarı kimi tanınırdı. Lakin tәәssüflәr olsun ki, dayım da
cavan yaşında dünyadan köçdü. Tamamilә kömәksiz qalan
anam olmazın әzablarla beş uşağı böyüdüb oxutdura bildi».

Teymur Salahovun ailәsinin sürgündәn xilas olması,
әslindә, möcüzә kimi qimәtlәndirilә bilәrdi vә Tahir Salahov da
bu xoşbәxt tәsadüfü elә bu cür sәciyyәlәndirir. Bәli, Teymur
Salahovun hәyat yoldaşını vә balalarını ulu Tanrı hifz etmişdi.
Çünki o, günahsız idi, әmәlisaleh insan idi. Amma bütün bunlar
37-ci ilin repressiyalarına bәraәt qazandırmır. Azәrbaycan
ziyalılarının kütlәvi şәkildә mәhv edilmәsi tarixi bir cinayәt aktı
idi. Sonralar, lap sonralar bu cinayәtin müәlliflәri öz cәzalarına
çatacaqdılar. Amma bu, repressiya qurbanlarının özlәrinә vә
ailәlәrinә, elәcә dә Azәrbaycan xalqına dәymiş maddi-mәnәvi
zәrbәnin miqyasını kiçildә bilәrdimi? Əlbәttә ki yox!

Tahir Salahov daha sonra xatırlayır: «Atamın mәhkәmәsindәn
sonra savadsız anam işә düzәlmәyә cәhd etdi. Axı uşaqları
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dolandırmaq lazım idi. 1940-cı ildә o, «Azәrnәşr»ә işә düzәldi.
Burada asılqanda işlәmәyә başladı. Sәhәr saat 7-dә işә çıxan
anam günortalar tikiş tikir, gecәlәr isә işçilәrin xalatlarını
yuyurdu. Orada bufetdә işlәyәn Şura adında bir qadın anamın
ailә saxladığını bilib hәr gün işә çıxmayanların payından ona
10 kökә (pirojki) verirdi ki, bizә gәtirsin. Belәcә, bizi acından
qırılmaqdan saxlayırdı. Uşaqlığımızın böyük bir hissәsi
«Azәrnәşr»in zirzәmisindә keçdi. 

Amma bu «firavan» hәyat da çox çәkmәdi. Kökәlәrin
üstündә anamla üz-göz olan müәssisәnin direktor müavini
Axun dov onu işdәn azad edib «Bakinski raboçi» zavoduna
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poladtökmә sexinә sәfәrbәr etdi. Bu o demәk idi ki, biz uşaqlar
başsız qalmalıydıq. Yenә dә möcüzә nәticәsindә anam yeni iş
yeri tapa bildi – bu dәfә dәrzi atelyesindә. Yadımdadır, bir dәfә
anam atamın şinelindәn mәnә vә qardaşıma iki palto tikmişdi».

Bir faktı da qeyd edәk ki, ailә üzvlәrindәn heç birinin Tey-
mur Salahovun güllәlәnmәsindәn xәbәri yox idi. 

Zәrifә Salahova: «Bizә demişdilәr ki, atama görüşmәk
hüququ verilmәdәn on il azadlıqdan mәhrumetmә cәzası
kәsilib. Biz dә buna inanmışdıq vә 1955-ci ilә kimi onun
güllәlәnmәsindәn xәbәr tutmadıq. Mәn 5-ci sinifdә oxuyanda
Moskvaya mәktub da yazmışdım. Çünki biz әmin idik ki,
atamın heç bir günahı yoxdur vә onu hökmәn azadlığa buraxa -
caqlar. Anam da hәmişә bunu bizә tәlqin edirdi. 

1947-ci ildә, – onda artıq mәn böyük qız idim, – biz atamın
nә vaxt azad olunacağını dәqiqlәşdirmәyә cәhd etdik. Hәmin
ilin avqust ayının 18-dә bizi Xalq Daxili İşlәr Komissarlığının
Oktyabr (indi Yasamal) rayon şöbәsinә çağırdılar. Mәndәn
soruşdular ki, atanı nә vaxt hәbs ediblәr? Cavab verdim ki,
1937-ci ildә. Dedilәr ki, artıq onun vaxtı bitmәk üzrәdir vә bu
yaxınlarda gәlәcәk, darıxmayın».

Bu da Stalin rejiminin daha bir sifәti idi. Teymur Salahov
artıq on il idi ki, güllәlәnmişdi, amma ailә üzvlәri hәlә dә onun
taleyi barәdә dürüst mәlumata malik deyildilәr. Əlbәttә ki, bu
vә buna bәnzәr faktların gizli saxlanılması heç dә repressiyaya
mәruz qalmış insanların yaxınlarına ürәk yanğısı ilә
yanaşmaqdan irәli gәlmirdi, sadәcә olaraq, mәnfur rejim öz
mahiyyәtini mümkün qәdәr gizlәtmәyә çalışırdı.

Zәrifә Salahovanın dediklәrindәn: «1948-ci ildә mәn Sabir adına
Pedaqoji Texnikuma daxil oldum. İdmanla mәşğul olmağa
başladım. Bundan sonra Lenin adına Pedaqoji İnstituta (indiki
ADPU) qәbul olundum. 

İdmanla mәşğul olduğuma görә Azәrbaycanın qadınlardan
ibarәt yığma komandasının da üzvü idim. Biz 1955-ci ilin fevral
ayında Moskvaya yarışa getmişdik. Geriyә qayıdarkәn qatarla
gәldik vә mәn eşitdim ki, Azәrbaycan Dövlәt Tәhlükәsizlik
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Komitәsinin sәdri Quskov da hәmin qatardadır. Xarkov
stansiyasında qatar 20 dәqiqәlik dayanmalı oldu vә mәn
Quskovun olduğu vaqona yaxınlaşdım vә nәzarәtçidәn mәni
içәri buraxmasını xahiş etdim. Nәzarәtçi qadın mәnә dedi ki,
onlar indi istirahәt edirlәr, sәn Rostova çatanda yaxınlaşarsan.
Belә dә etdim. Rostovda vaqona yaxınlaşdım vә mәnә
Quskovla görüşmәk müyәssәr oldu. Kupeyә daxil oldum vә
gördüm ki, onun yanında bir qadın da var. Sonra bildim ki, bu
qadın Quskovun hәyat yoldaşıdır. Mәn özümü tәqdim etdim
vә bundan sonra hәmin qadın üzünü pәncәrәyә çevirәrәk, bir
növ, bizim sәrbәst söhbәt etmәyimizә şәrait yaratdı. Mәn
Quskova bildirdim ki, atamızı 37-ci ildә hәbs ediblәr vә onu 47-
ci ildә buraxmalı idilәr, amma hәlә indiyә kimi heç bir xәbәr
yoxdur. O, mәndәn ailәmiz haqqında hәr şeyi soruşdu, anamı,
qardaşlarımı, bacımı. Bizim haqqımızda bütün mәlumatları
öyrәndi. Nә ilә mәşğul olduğumuzla maraqlandı. Mәn hamısını
ona danışdım. Soruşdu ki, bәs anan bu barәdә nә deyir? Cavab
verdim ki, anamın fikrincә, әgәr atamızı güllәlәmәyiblәrsә, o,
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sağ qalar, çünki sağlam vә möhkәm adam idi. Quskov mәnә
dedi ki, hәftәnin 3-cü günü qәbul günümdür (biz Bakıya
gәldiyimiz gün hәftәnin 1-ci günü idi), gәlәrsiniz yanıma.

Üçüncü gün mәn DTK-ya getdim. Katibә dedi ki, artıq hamı
qәbula yazılıb, sәn növbәti dәfә gәlәrsәn. Ona söylәdim ki,
yoldaş Quskov mәnә söz verib, bu gün qәbul etmәlidir.
Soruşdu ki, familiyanız necәdir, dedim Salahova. Bundan sonra
katibәnin yadına düşdü, dedi ki, yoldaş Quskov gәlәcәyim
barәdә ona deyib vә mәni bu gün qәbul edәcәk. Belәliklә dә
Quskovla görüşә bildim. O, mәni çox yaxşı qarşıladı. Dedi ki,
otur, ananın adından әrizә yaz ki, atanızın işinә yenidәn baxıl -
ma sını xahiş edirsәn. O vaxt artıq Bakıya SSRİ Hәrbi Tribu na -
lından 3 nәfәrdәn ibarәt nümayәndә heyәti gәlmişdi, 37-ci ildә
güllәlәnәnlәrin vә sürgün edilәnlәrin işini araşdırmalı idilәr.
Rәhbәrlәri dә polkovnik Çestnyakov idi».

1955-ci il mart ayının 2-dә Teymur Salahovun hәyat yoldaşı
Sona Dәrya qızı Salahova DTK-nın sәdri Quskovun adına әrizә
yazaraq hәyat yoldaşının işinә yenidәn baxılmasını xahiş edir.
Belәliklә dә T.Salahovun әvvәla harada olması vә günahkarlığı
mәsәlәsi araşdırılmağa başlanır.

Zәrifә Salahova: «Bir hәftәdәn sonra mәni yenidәn DTK-ya
çağırdılar, Quskovun qәbulunda oldum. O, әvvәlki suallarını
bir dә tәkrar etdi vә xüsusi vurğuladı ki, nә yaxşı sizi sürgünә
aparmayıblar. Söhbәtimiz elә bu cür dә başa çatdı. Son sözü isә
bu oldu ki, sәn hәr üç aydan bir Hәrbi Tribunala – Çest-
nyakovun qәbuluna gedәrsәn, o sәnә bu barәdә işi araşdırıb
qurtarandan sonra mәlumat verәcәk. 

Bir müddәtdәn sonra mәni 3-cü dәfә DTK-ya çağırdılar.
Dedilәr ki, sәni Zamanov qәbul edәcәk. Mәn A.Zamanovun
qәbuluna düşdüm, amma dedim ki, yoldaş Quskovla görüşmәk
istәyirәm. Quskovun qәbulunda oldum. Bu vaxt artıq mәnә
atamın güllәlәndiyni demişdilәr. Mәn hönkürә-hönkürә
ağlayırdım. Quskov mәndәn soruşdu ki, niyә ağlayırsan?
Cavab verdim ki, bәs mәnә dedilәr atamı güllәlәyiblәr. O, çox
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hüznlü bir görkәm aldı vә bildirdi ki, görürsәn dә bizim
vәziyyәtimizi, heç bir günahımız yoxdur, amma bunu sizә
demәliyik. Atanızı 1938-ci ildә güllәlәyiblәr. Amma yenә dә siz
oxuyub bir yana çıxa bilmisiniz, o birilәrinin ailәlәri, uşaqları
sürgündә çürüyüblәr.

Belәliklә dә mәn hәr üç aydan bir Hәrbi Tribunala gedirdim
vә hәr dәfә dә deyirdilәr ki, hәlә iş araşdırılıb başa çatdırıl -
mayıb. Nәhayәt, 1956-cı ilin fevralında – düz bir ildәn sonra
növbәti dәfә Hәrbi Tribunala getdim vә mәnә dedilәr ki, Sala-
hov familiyalı bir nәfәrin işinә artıq baxıb qurtarmışıq. So ruş -
dular ki, atanızın adı, atasının adı necә idi? Dedim ki, Teymur
Heydәr oğlu. Sәnәdlәri bir dә vәrәqlәyib diqqәtlә baxdılar.
«Günahsızdır!» – deyә mәnә belә cavab verdilәr».

Bundan sonra Teymur Salahovun günahsızlığını göstәrәn
sәnәdlәr tәsdiq olunmaq üçün SSRİ Ali Mәhkәmәsinә
göndәrildi. 1956-cı il iyul ayının 14-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin
Hәrbi Kollegiyası 1938-ci ildә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi
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Kollegiyası tәrәfindәn Teymur Heydәr oğlu Salahovun işi üzrә
çıxarılmış hökmün lәğvi barәdә qәrar verdi. T.Salahovun işindә
cinayәt tәrkibi olmadığı üçün o, xәtm edildi. SSRİ Ali Mәhkә -
mә sinin Hәrbi Kollegiyasının bu barәdә verdiyi arayışda qeyd
olunurdu: «14 iyul 1956-cı ildә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi
Kollegiyasında Salahov Teymur Heydәr oğlunun ittiham
olunması ilә bağlı cinayәt işinә yenidәn baxılmışdır.

Hәrbi Kollegiyanın 1938-ci il iyulun 3-dә T.H.Salahovun
istintaq işi üzrә çıxardığı hökm dәyişdirilib vә işdә cinayәt
tәrkibi olmadığı üçün xәtm edilib».

Bu arayış polkovnik Kostromin tәrәfindәn imzalanmışdı. 
17 dekabr 1956-cı ildә isә Azәrbaycan KP MK-nın büro

iclasında Teymur Heydәr oğlu Salahovun partiya sıralarına
bәrpa edilmәsi barәdә qәrar qәbul olundu. 

Bununla da Teymur Salahovun bәraәt alması prosesi başa
çatdı. Stalin rejiminin daha bir qurbanının günahsızlığı sübut
edildi. El arasında deyirlәr ki, böhtandan da qorxulu bir silah
var – bu, hәqiqәtdir. Hәqiqәt isә almaz kimidir, qaranlıqda daha
çox parıldayır. Əlbәttә, bu, müsbәt bir hadisә idi ki, artıq bütün
Sovetlәr İttifaqında hәtta rәhbәrlik sәviyyәsindә belә Stalin re-
jiminin hәqiqi mahiyyәti aydın şәkildә dәrk edilirdi. Lakin bu
müsbәt mәqamın özü heç nәyi dәyişmirdi. Yüz minlәrlә insan
repressiyaya mәruz qalmışdı, on minlәrlә ailә uzaq Sibir vә
Qazaxıstan çöllәrindә iztirab çәkir, çürüyürdü. Teymur Salahov
kimi nә qәdәr insan hәyatını itirmişdi. Stalin dövrünün
eybәcәrliklәri o zaman Sovet İttifaqı adlanan ölkәdә birlәşәn
bütün xalqların taleyindә öz izini buraxmışdı vә itirilәnlәrin
yerini nә ilәsә doldurmaq mümkün deyildi. Cәmiyyәtin
özünün daxilindә sanki bir mәnәvi boşluq hökm sürürdü,
çünki insanların bir çoxu kommunizm quruculuğunu tamamilә
başqa cür tәsәvvür edirdi. Ancaq tarixin hökmündәn qaçmaq
da mümkün deyildi. Stalinin ölümü faciәlәrlә zәngin böyük bir
mәrhәlәyә son qoydu. Sovet xalqlarının hәyatında yeni mәrhәlә
başladı.

Hadisәlәrin gerçәk mahiyyәti bundan ibarәtdir ki, Stalinin
repressiyaları nәhәng bir ölkәnin xalqlarına qarşı yönәlsә dә,
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onun әn ağrılı nәticәlәrini mәhz Azәrbaycan öz üzәrindә hiss
etmişdi. Azәrbaycan xalqının ziyalı tәbәqәsinin mәhvi, әslindә,
mahiyyәt etibarilә onun gәlәcәyinin mәhvi anlamına gәlirdi.
Lakin heç kәs törәtdiyi әmәllәrә görә tarixi mәsuliyyәtdәn
yaxasını qurtara bilmәz. Tarix belәlәrini mühakimә etmәkdә
aciz deyil vә onun mühakimәsi hәtta әn ağır işgәncә
metodlarını tәtbiq edәn rejimlәrin repressiyalarından daha sәrt,
daha qәddar olur.

1953-cü il martın 5-dә Stalin vәfat etdi. 
Mircәfәr Bağırov vә onun silahdaşları Stalinin ölümündәn

dәrhal sonra hәbs edildilәr. Bağırov Mircәfәr Abbas oğlu,
Atakişiyev Ağasәlim İbrahim oğlu, Markaryan Ruben Ambar-
sumoviç, Qriqoryan Xoren İvanoviç, Borşev Timofey Mixay -
loviç vә Yemelyanov Stepan Fyodoroviçin 0043 nömrәli cinayәt
işi üzrә RSFSR-in Cinayәt Mәcәllәsinin 58-1 (b), 58-8, 58-2
maddәlәri ilә müqәssir bilinmәlәri barәdә ittihamnamәdә deyi -
lirdi: «1953-cü ilin iyununda L.P.Beriyanın xarici kapitalın
mәnafeyi naminә sovet dövlәtini sarsıtmaq, hakimiyyәti әlә
almaq, sovet fәhlә-kәndli quruluşunu dağıtmaq, burjua
hakimiyyәtini bәrpa etmәk mәqsәdilә SSRİ hökumәtini vә
Sov. İKP-ni Daxili İşlәr Nazirliyindәn asılı vәziyyәtә salmaq
cәhdlәri dövlәt, partiya tәrәfindәn cinayәtkar fәaliyyәt kimi
MK tәrәfindәn ifşa edilmişdir. 

SSRİ Ali Sovetinin 1953-cü il 8 dekabr tarixli qәrarına mü-
vafiq olaraq Beriyanın vә onun әlaltılarının işi baxılmaq üçün
SSRİ Ali Mәhkәmәsinә göndәrilmişdir.

1953-cü il dekabrın 23-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsi vәtәnә
xәyanәt vә digәr ağır dövlәt cinayәtlәri törәtdiklәrinә görә
Beriya vә onun yaratdığı xәyanәtkar qrupun digәr üzvlәri:
Merkulov, Dekanozov, Kobulov, Qoqulidze, Meşik, Vladi -
mirski әn ağır cәzaya – güllәlәnmәyә mәhkum edilsinlәr».

Günahsız adamların istintaq işinin saxtalaşdırılması, onlara
qarşı yalançı әksinqilabi fәaliyyәt barәdә ittihamın irәli
sürülmәsi yolu ilә Beriyanın sui-qәsdçi qrupu Cәnubi Qafqazın
bir çox partiya vә sovet işçilәrini, mәdәniyyәt xadimlәrini vә
ziyalı nümayәndәlәrini terrorçuluqla mәhv etmişdi. Beriya vә
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onun әlaltıları qorxu, xof yaratmaq, namuslu adamlar arasında
şübhә, inamsızlıq toxumu sәpmәk, milli zәmindә düşmәnçilik
törәtmәk, onları ifşa edә bilәcәk insanları aradan götürmәk yolu
ilә törәtdiklәri cinayәtlәrin mәsuliyyәtindәn yaxa qurtarmağa
çalışırdılar.

Ən maraqlı mәqamlardan biri ondan ibarәt idi ki, vaxtilә on
minlәrlә günahsız insanı vәtәnә xәyanәtdә, sovet dövlәtinә
qarşı üsyan hazırlamaqda, dövlәt çevrilişinә cәhddә, әksinqilabi
fәaliyyәtdә ittiham edәnlәr özlәri eyni ittihamlarla müttәhimlәr
kürsüsündә әylәşdilәr. Əlbәttә, bunu tarixin ironiyası da
adlandırmaq olar, amma bu, daha çox tarixin intiqamına
bәnzәyir. Çünki onlar öz qanlı әmәllәri ilә zamanın tәkәrini
istәdiklәri istiqamәtә döndәrmәyә, zamanın özünә hökm
etmәyә çalışırdılar. Onlar üçün zaman anlayışı Stalinin dәmir
intizamına tabe idi. Hamı bu qәddar, әzazil adamın hәr şeyin,
hәtta zamanın da fövqündә dayanmaq qabiliyyәtinә malik
olduğunu düşünürdü, ancaq yanılmışdı.
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Epiloq әvәzi

Qaranlıq quru ağac kimidir, 
onu bir qığılcım külә çevirir.

Əbu Turxan

Hörmәtli oxucu!
Mәnfur Stalin rejiminin qurbanı olmuş 80 minә yaxın

soydaşımızdan tәk birinin – Teymur Salahovun timsalında
dövrün eybәcәrliklәri, bu eybәcәrliyi törәdәn tarixi şәraitlә az-
çox tanış olduq. Bu dövrün fәlakәtlәri, faciә vә bәlaları çox vaxt
bәdii әdәbiyyatda obrazlı şәkildә «qırmızı terror» adlandırılır.
Kütlәvi terror zamanı bu kitabın «qәhrәman»larından olan,
xalqımızın qәddar düşmәnlәri Sumbatov, Borşev, Gerasimov,
Sinman, Şer, Qriqoryan, Markaryan, Qalstyan, Ohanesyan,
Avanesyan, habelә M.Bağırov kimi cәlladların әli 80 000 azәri
oğlunun qanına bulaşdı. Neçә-neçә ailә Sibirin, Qazaxıstanın
insan yaşamayan çöllәrinә sürgün edildi. Xüsusi düşәrgәlәrdә,
sürgündә min cür iztiraba, işgәncәyә mәruz qalaraq tәlәf
olanların sayını isә heç kәs bilmir. Halbuki SSRİ-dә belә bir
saxta vә yalan fikir geniş tәbliğ olunurdu ki, guya yalnız bu
ölkәdә elan edilmiş hüquqlar öz hәqiqi tәcәssümünü tapıb.
Guya SSRİ Konstitusiyası әn ali qanun, SSRİ vәtәndaşları isә әn
azad insanlardır. Guya onların hüquqları dünyada әn huma -
nist, әn demokratik vә әdalәtli hüquqlardır. Repressiyanın
tüğyan etdiyi dövrdә – 1936-cı ildә qәbul edilmiş vә Stalin
Konstitusiyası kimi tarixә düşmüş SSRİ Konstitusiyasında,
doğrudan da, humanist müddәalar var idi. Amma nә olsun?
Hәmin müddәaları ali hakimiyyәt orqanları qәtiyyәn saya
almırdılar. Başqa sözlә, bu qanunlar vә hüquqlar dövrün
eybәcәrliyini gizlәdәn pәrdә idi.

Totalitar rejimin at oynatdığı, şәxsiyyәtә pәrәstişin
görünmәmiş şәkil aldığı, bütün mәsәlәlәrin diktaturaya tabe
olduğu, kütlәvi repressiyaların getdiyi vaxtlarda hansı insan
hüquqlarından, hansı demokratiyadan danışmaq olardı?!
Nәinki ayrı-ayrı insanlar, fәrdlәr, hәtta bütöv millәtlәrin,
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xalqların ellikcә tәqib olunduğu, әzildiyi vaxtlarda insan hü -
quq larından danışmaq cәfәngiyatdan başqa bir şey deyildi. 

Demokratik azadlıqlar, insan haqları, sivil münasibәtlәr
baxımından hәr bir millәtin, xalqın dilinә, tarixinә, klassik irsinә
hörmәt vә qayğı göstәrmәk, ana dilindә tәhsil almasına şәrait
yaratmaq vә s. mühüm әhәmiyyәtә malik dәyәrlәrdir. Elә bu
baxımdan deyәk ki, «müstәqil, suveren» respublikalardan
yalnız ikisindә – Ermәnistan vә Gürcüstanda milli dilin dövlәt
dili olması onların konstitusiyalarında elan olunmuşdu. Son-
ralar buna ümummilli lider Heydәr Əliyevin böyük sәylәri
nәticәsindә Azәrbaycan da әlavә olundu. Bütün respub-
likalarda partiya dili rus dili idi. Qurultaylar, plenumlar bu
dildә aparılır, әsas sәnәdlәr hәmin dildә tәrtib olunurdu. Bir
çox respublikalarda, xüsusәn Orta Asiyada tәhsil rus dilindә
idi. Belarusda ana dilindә mәktәb, demәk olar ki, qalmamışdı.
İki respublikanın – Tacikistan vә Qırğızıstanın paytaxtı belә
milli ad daşımırdı (müvafiq olaraq Stalinabad vә Frunze
adlanırdı). Azәrbaycanın ikinci böyük vә qәdim şәhәri olan
Gәncәnin adı dәyişdirilәrәk Kirovabad olmuşdu. Bakının o vaxt
17 rayonunun, demәk olar ki, heç biri milli ad daşımırdı (Lenin,
Stalin, Voroşilov, Molotov, Kaqanoviç, Orconikidze, Şaumyan,
Caparidze, Fioletov, Oktyabr vә s.). Bakıda tәhsilin rus dilindә
aparıldığı mәktәblәr çoxluq tәşkil edirdi. Yeganә universite-
timiz Kirovun adını daşıyırdı.

Respublikamızdan kәnarda yaşayan azәrbaycanlıların
vәziyyәti daha çәtin idi. Ermәnistandan azәrbaycanlıları za -
man-zaman kütlәvi şәkildә deportasiya edirdilәr. Azәrbay -
canlılara mәxsus coğrafi yer adları, toponimlәr tamamilә lәğv
edilәrәk dәyişdirilmişdi.

Mәdәniyyәtdә, cәmiyyәt hәyatının bir çox digәr sahәlәrindә
dә vәziyyәt belә idi. Latın qrafikalı әlifba Kirill әlifbası ilә әvәz
olunmuşdu. Bu, SSRİ-dә bütün müsәlman respublikalarına aid
idi.

Milli iftixarımız vә әsl xalq dastanı olan «Kitabi-Dәdә
Qorqud» «xalqa zidd», «mürtәce» epos adlandırılmış vә yasaq
edilmişdi. Qafqaz xalqlarının milli-azadlıq mübarizәsi olan
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Şamil hәrәkatı amansızcasına pislәnilirdi, ondan müsbәt
mәnada danışmaq qadağan olunmuşdu. Az-çox danışanları isә
tәqib, hәtta mәhv edirdilәr.

1937-ci ilin kütlәvi tәqiblәri, repressiyalar, «qırmızı terror»,
milli müsibәt vә digәr amansız hәrәkәtlәr, әmәllәr şәraitindә
hansı insan hüquqlarından, hansı demokratiyadan danışmaq
olardı?!

Hәlә heç vaxt heç bir dövlәt, hakimiyyәt öz xalqına, öz
әhalisinә bu dәrәcәdә divan tutmamışdır. Sovet totalitar rejimi
isә әsas hәdәf kimi öz әhalisini seçmişdi. Milyonlarla adamın
mәhv edildiyi şәraitdә mәgәr «insan hüquqları»ndan danış -
maqmı olardı?

Əmәk hüququ kobudcasına pozulmuşdu. 1940-cı ildә qәbul
edilmiş qәrara görә, işә gәlmәmәk, hәtta gecikmәk üstündә in-
sanlar amansız cәza tәdbirlәrinә mәruz qalırdılar.

İnsan hüquqlarının әn kobud şәkildә pozulmasının geniş
tәzahürlәrindәn biri din sahәsinә, vicdan azadlığı mәsәlәsinә
aid idi. Sözdә vicdan azadlığı elan edib, әslindә isә bunun
әksinә hәrәkәt edirdilәr. O vaxtlar mәscidә gedәn, dini ayin vә
mәrasimlәri icra edәnlәri mütlәq cәza, özü dә ağır cәza
gözlәyirdi. Xüsusәn dә bunu kommunist etmiş olsaydı,
vәziyyәti daha ağır olardı. Belәsini dәrhal partiyadan çıxarır,
gözümçıxdıya salır, tәqib edirdilәr. 1920-1930-cu illәrdә, elә
sonralar da nüfuzlu din xadimlәrinә divan tutulur, başlarına
olmazın müsibәtlәr gәtirilirdi.

Dinin özünә qarşı amansız mübarizә aparılırdı. Xristian
(pravoslav) kilsәlәri, müsәlman mәscidlәri vәhşicәsinә dağı dı -
lır, mәhv edilir, din xadimlәri tutulub hәbs olunur, tәqiblәrә
mәruz qalırdılar.

Bakıda tarixlәrin yadigarı, memarlıq baxımından gözәl
sәnәt әsәri olan Bibiheybәt mәscidi uçurulub mәhv edilmişdi.
Beriyanın bilavasitә göstәrişi ilә Sәfәvi şahı Şah Abbasın 1624-
cü ildә Tiflisdә tikdirdiyi möhtәşәm vә әzәmәtli mәscid binası
yerlә yeksan edilmişdi.

Hәmin illәrdә minlәrlә din xadimi kütlәvi repressiyaların
qurbanı oldu. Hәr bir insanın özünün istәdiyi kimi evlәnmәk,
toy etmәk, kәbin kәsdirmәk vә ya әzizini istәdiyi kimi dәfn
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etmәk, yas saxlamaq hüququ vardır. Lakin insan hüquqlarını
qәtiyyәn saya almayan totalitar rejim bu mәişәt mәsәlәlәrinә,
adi adәtlәrә, әnәnәlәrә dә әn kobud şәkildә müdaxilә edirdi.
Yasa molla çağıran, «Yasin» oxutduran vә ya oğluna, qızına bir
qәdәr geniş toy elәyәn, kәbin kәsdirәn partiyadan, işdәn
çıxarılır, bu hәrәkәtlәri pislәnilirdi.

Hәr şey, o cümlәdәn insan hüquqları da ideologiyaya,
yuxarının siyasi ambisiyalarına, diktaturanın tәlәblәrinә tabe
edilmişdi. Misal üçün, Şamil hәrәkatını çarizmlә mübarizәdә
müsbәt hadisә adlandırdığına görә Azәrbaycanın görkәmli
filosofu Heydәr Hüseynov ittiham olundu vә nәticә etibarilә
haqlı, düzgün sözünün qurbanına çevrildi. Yәni totalitar rejimdә
kim olur-olsun, insan kimi o, heç bir hüquqa malik deyildi.
Yaşamaq hüququ da bir parça kağızdan, rәsmiyyәtdәn asılı idi.
Qeydiyyatı olmayan adamın haqqı nә idi iri şәhәrlәrdә, mәsәlәn,
Moskvada, Leninqradda (indi Sankt-Peterburq), respublikaların
paytaxtında, vilayәt mәrkәzlәrindә yaşasın!.. Xәbәr çatan kimi
onu dәrhal çıxarır, sürgün edir, hәtta tuta da bilirdilәr.

Bәli, adına Stalin epoxası deyilәn dövrün hökmü belә idi.
Nәinki ayrı-ayrı insanların, fәrdlәrin, hәtta rәsmi idarә vә
tәşkilatların da, sәlahiyyәtli orqanların da müstәqilliyә, az-çox
sәrbәst hәrәkәt etmәyә ixtiyarı yox idi.

1956-cı ildә M.Bağırovun mәhkәmәsindә aydın oldu ki, bir
çox işlәr, bir sıra tәdbirlәr barәsindә Bağırov Stalinә müraciәt
edib ali rәsmi orqanların, xüsusәn MK-nın fikrini, göstәrişini,
qәrarını gözlәmәyi xahiş etdikdә Stalin deyirmiş ki, «Какой
ЦK, ЦK – Этo я, иди принимай меры».

Tarixin ibrәt dәrslәrindәn lazımi nәticә çıxarmaq, gәlәcәkdә
bu hadisәlәrin yenidәn tәkrar olunmaması üçün dövrün özünә
qiymәt vermәk olduqca vacibdir. Lakin SSRİ dövründә bunlar
edilmәdi. Sov.İKP MK keçmişindәn xәcalәt çәkdiyindәnmi,
insanların ona olan inamının sarsılacağından qorxduğundanmı
tariximizin repressiya dövrünün üstündәn sükutla keçdi.

Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyasının özündә belә o dövrün
hadisәlәrinә hәsr edilmiş bircә mәqalә tapmazsan. Bu, azmış
kimi, türk xalqlarının öz tarixi keçmişini qoruyub saxlamaq vә
XX әsrdә müqavimәtlәrlә üzlәşdiyi bir zamanda әsarәt altına
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düşmәmәk üçün bayraq etdiklәri pantürkizmin demokratik
mәzmunu tәhrif edilәrәk ASE-dә «millәtçi-şovinist burjua
ideologiyası» kimi izah edilmişdir. 

Yalnız respublikamız müstәqillik qazandıqdan sonra tarix
elmimizin Heydәr Əliyev konsepsiyası meydana gәldi vә XX
әsr tariximizә münasibәt dәyişdi.

Ulu öndәr Heydәr Əliyev tәlәb edirdi ki, Azәrbaycan tarixi
ümumdünya tarixi kontekstindә tәdqiq edilmәli vә burada
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi vә mәdәniyyәt tarixi öz әksini
tapmalıdır. O, tarixçilәrә müraciәt edәrәk deyirdi: «Bizim tari -
ximiz – hәm qәdim tariximiz, hәm orta әsrlәr tariximiz, hәm dә
son dövrlәrin, yәni XVIII, XIX vә XX әsrlәrin tarixi istәnilәn
sәviyyәdә yazılmayıb».

Ümummilli lider göstәrirdi ki, Azәrbaycanın tarixini, әsrlәr
boyu keçdiyi yolu hәm öz vәtәndaşlarımıza, hәm dә bütün
ölkәlәrdә olan elm adamlarına, respublikamıza maraq
göstәrәnlәrә tanıtmaq borcumuzdur. Bu sahәdә dә tarixçi lә ri -
mizin qarşısında çox böyük vәzifәlәr durur, onların üzәrinә
böyük mәsuliyyәt düşür.

Tarix elmimizin Heydәr Əliyev konsepsiyası Azәrbaycan
tarixinin şanlı sәhifәlәrini iftixarla araşdırmağı vә tәbliğ etmәyi
öyrәdir, eyni zamanda bu tarixin faciәli tәrәflәrini dә olduğu
kimi, obyektiv şәkildә tәdqiq etmәyi vacib sayır. Azәrbaycan
tarixinin «Stalin repressiyası» dönәmi dә bu baxımdan istisna
deyil.

Heydәr Əliyev dәfәlәrlә qeyd etmişdir ki, tarixi tәhrif etmәk
olmaz, 70 illik sovet dövründә tarix, ümumiyyәtlә dünya tarixi,
o cümlәdәn Azәrbaycan tarixi, habelә keçmiş Sovetlәr
İttifaqının әrazisindә yaşayan digәr millәtlәrin tarixi tәhrif
edilib. Ona görә dә «tarixi olduğu kimi qiymәtlәndirmәk
lazımdır, tariximizdәki qara lәkәlәri, qara sәhifәlәri unutmaq
olmaz».

Azәrbaycan tarix elminin Heydәr Əliyev konsepsiyasını
әsas götürәrәk tariximizin hәr sәhifәsini olduğu kimi, tam
obyektiv izlәmәk bizim nәslin borcudur!

P.S. Stalin rejimi Azәrbaycanın bir çox lәyaqәtli oğulları
kimi, Teymur Salahovun da hәyatına «balta vurdu». Bilmirәm
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cümlәdәki son söz birlәşmәsi ilә fikrimi hansı dәrәcәdә ifadә
edә bildim. Amma bu, hәqiqәtdir ki, gәlәcәyi çox ümidverәn,
perspektivli, cavan bir insanın hәyatı cәllad әli ilә yarımçıq
qırıldı. Teymurun qәlbi nә qәdәr incә, intellekti nә qәdәr
yüksәk, arzuları nә qәdәr işıqlı idisә, әlibaltalı cәlladlar bir o
qәdәr qәddar, qaraniyyәtli, qaniçәn idilәr. Onlar düşün mür -
dülәr ki, ağacı gövdәsindәn baltalamaq mümkün dür, lakin o
ağacın kökü varsa, torpaqdan qida, güc, qüvvәt alıb tәzәdәn
pöhrәlәnir, qol-budaq atır, bar-bәhrә verir.

Teymur adlı kökdәn dә beş budaq şaxәlәndi. Mәrd bir ana
onun beş yadigarını qanadı altına alıb hәyatın boranından,
şaxtasından qorudu, böyütdü, pәrvazlandırdı.

Teymurun üç oğlu, iki qızı vardı. Hamısı da xalq üçün
gәrәkli övladlar, vәtәn üçün lazımlı ziyalılar oldu. Biz onların
hәr biri haqqında әtraflı söhbәt aça bilәrik. Lakin belә qәrara
gәldik ki, bu ailәnin sonrakı taleyini izlәmәk üçün Teymur Sala-
hovun övladlarından ikisi – oğlu, dünya şöhrәtli rәssam Tahir
Salahov vә qızı, tanınmış ziyalı Zәrifә Salahovanın hәyat yolun -
dan söhbәt açmaq kifayәtdir.

Salahovlar sülalәsi davam edir

...2008-ci il noyabrın 27-dә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev görkәmli rәssam Tahir Salahova
«Heydәr Əliyev» ordenini tәqdim etdi. 80 yaşlı rәssam hәmin
günә qәdәr çox mükafat almışdı. O, Sosialist Əmәyi
Qәhrәmanı, SSRİ vә Azәrbaycan Dövlәt mükafatları laureatı,
SSRİ Xalq rәssamıdır. Lakin yubiley ilindә aldığı «Heydәr
Əliyev» ordeni onun üçün çox әziz vә dәyәrli idi. Bu, hәm
sәnәtkarın Azәrbaycan xalqı vә incәsәnәti qarşısındakı
xidmәtlәrinә verilәn yüksәk qiymәt, hәm ona ulu öndәrlә şәxsi
dostluğunu xatırladan әvәzsiz bir nişanә, hәm dә ümumiyyәtlә
parlaq rәssam istedadının bir daha qeyd edilmәsinin, nәzәr-
diqqәtdә olmasının tәzahürü idi…

Böyük rәssamın rәsm çәkmәyә uşaqlıqdan hәvәsi var idi.
Bu hәvәsi ona da, qardaşlarına da atası aşılamışdı. Ailәnin
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nahar etdiyi otaqda divardan bir rәsm әsәri asılmışdı. Qızılı
çәrçivәdә şüşә altına salınmış şәkildә saçları çiyninә dağılmış
gözәl bir qadın tәsvir olunmuşdu. Qadının әllәri dәmir zәncirlә
bağlı idi. Olsun ki, bu, knyaginya Tarakanovanın portreti idi.
Onun çox maraqlı duruşu vә baxışları vardı. Tahir gözünü
dünyaya açandan bu şәkli divarda görmüşdü. O, saatlarla
hәmin şәklә baxmaqdan doymurdu.

Teymur Salahov hәr axşam uşaqlarının mürәkkәbqablarının
altına bir manat pul qoyar, hәrәsinә bir parça kağız verib
tapşırardı ki, baxdığınız kinofilmlәrin qәhrәmanlarının şәklini
çәkin. Belәliklә, uşaqlar rәsm çәkmәyә hәvәslәnәrdilәr.
Fәrqlәnәnlәr ata tәrәfindәn mükafatlandırılardı.

Bir dәfә Tahir o vaxt Bakıda fәaliyyәt göstәrәn Belinski
adına kitabxanaya gedir. Kitabxanaçı qadın diqqәtlә ona baxıb
deyir: «Kitabı oxuyun vә oxuduqlarınıza aid illüstrasiyalar
çәkib mәnә gәtirin».

Bir müddәtdәn sonra Tahir şәkli çәkib kitabxanaya aparır.
Kitabxanaçı şәkli bәyәnir vә götürüb saxlayır. Demә, o,
uşaqların rәsmlәrini bu yolla toplayır, sonra onlardan sәrgi
tәşkil edirmiş. Bu, Tahirin sәnәt yollarının başlanğıcı idi…
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Tahir Salahov mәktәbә gedәndә atası hәlә sağ idi, hәbs
olunmamışdı. 6 saylı mәktәbә dә onu Teymur Salahov özü
aparmışdı. Sonra Tahiri evlәrinin yaxınlığındakı 189 saylı
mәktәbә qoydular. Bir müddәtdәn sonra isә 132 saylı mәktәbә
keçdi. Bu mәktәb qızların vә oğlanların oxuduğu ayrı-ayrı
hissәlәrә bölünәndә Tahir yenidәn 6 saylı mәktәbә qayıtdı.

Hәyat Salahovları sınamaqda davam edirdi. 37-ci illәrin
repressiyalarından, ailәnin başsız qalmasından sonra çәkdiyi
çәtinliyin üstünә İkinci Dünya müharibәsinin gәtirdiyi prob -
lemlәr dә әlavә olundu. 1942-ci ildә Tahir, demәk olar ki,
mәktәbә getmәdi. Qardaşı Mahirlә birlikdә şәhәr su kәmәri
idarәsindә işlәyib xırda xәrclik әldә edirdilәr. O, hәmin günlәri
belә xatırlayır: «Ev-ev gәzib sayğacları yoxlayırdıq. Yarıac-
yarıtox hәyat sürürdük. Tәrslikdәn şәhәr çörәkxanası evimizin
yanında yerlәşirdi. Tәzә bişәn çörәyin xoş әtri evimizә dolub
bizi rahat yatmağa qoymurdu».

Sonra Tahir tәhsilini yenidәn davam etdirir. 1950-ci ildә o,
Leninqrada gedir vә sәnәdlәrini Repin adına instituta verir.
Tәrcümeyi-halında valideynlәr qrafasında atası haqqında
hәqiqәti yazır. Amma heç ağlına belә gәtirmir ki, bu hәqiqәt
onun üçün necә maneçilik törәdәcәk. Ancaq instituta qәbul ol-
unmayanda vә sәnәdlәri geri qaytarılanda hәmin qrafanın altın -
dan qırmızı rәngli qәlәmlә xәtt çәkildiyini görüb mәsәlәnin nә
yerdә olduğunu dәrk edir…

O vaxt kimdәnsә eşitmişdi ki, Leninqradda Baron Ştiqles
adına (sonralar Muxinskoye kimi tanınan) bir mәktәb dә var.
Vaxt itirmәdәn oraya gedir. Mәktәbdә boş qalan iki yeri tutmaq
üçün 40-a yaxın namizәd sınaqdan keçmәli idi. Tahir rektorun
qәbuluna düşür, başına gәlәnlәri danışır vә soruşur ki, atası ilә
bağlı hәqiqәtlәr instituta qәbul zamanı ona mane olacaqmı?
Rektor fikirlәşib otaqdan çıxır vә beş dәqiqәdәn sonra qayıdıb
deyir: «Bilirsinizmi, mәnim üçün bunun heç bir әhәmiyyәti yox-
dur. Əgәr bütün imtahanları әla versәniz, sizi qәbul edәcәyәm».

Belә dә olur. İllәr sonra, artıq SSRİ Rәssamlar İttifaqının
birin ci katibi olduğu vaxtlarda Tahir Salahov hәmin institutun
rektoruna 70 illiyi münasibәtilә ölkә rәssamları adından tәbrik
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teleqramı göndәrir vә ona hәmin hadisәni vә keçmiş tәlәbәsi
olduğunu xatırladır.

Lakin sözügedәn institutu bitirmәk Tahirә qismәt olmur.
Sәbәb isә 25 günlük hәrbi tәlimlәr zamanı baş verәn olaylar idi.
Tәlim keçәn cavan serjantın lap әvvәldәn Tahiri gözü götür -
mәmiş vә ona cәmi 25 günün içindә 28 cәza vermişdi. Bir dәfә
Tahir çaşıb «vintovka» әvәzinә «tüfәng» demişdi. Qәzәblәnmiş
serjant isә onu itәlәyib soyuq suya salmışdı. Bundan sonra Tahir
möhkәm soyuqlamış vә uzun müddәt özünә gәlә bilmәmişdi.

Sonradan Leninqraddan Moskvaya gәlәn gәnc rәssam orada
Surikov adına instituta qәbul olundu. Xeyli sonra, 1976-cı ildә
Tahir Salahovun yolu Leninqrada düşdü. Bu zaman o, artıq
tanınmış rәssam, yüksәk vәzifә sahibi idi. Repin adına institutda
mәşhur heykәltәraş Annikuşinin yubileyi keçirilirdi. Yubileydә
çıxış edәn T.Salahov dedi: «Mәn bu binada iki dәfә olmuşam. Bi -
rinci dәfә rәssamlıq kursuna qәbul olunmayanda vә ikinci dәfә
SSRİ Rәssamlar İttifaqının sәdri kimi». Görünür, bu da taleyin işi
idi…

1957-ci ildә Tahir diplom işini müdafiә edir. 1958-ci ildә
Bakıya gәlir. Tәlәbәlik illәrindә sevib evlәndiyi Vansetta xanım
vә qızı Alagözlә. Doğma şәhәrdә dә Tahir bir sıra problemlәrlә
üzlәşir. Onu bir müddәt Rәssamlar İttifaqına qәbul etmirlәr. İtti-
faqa üzv olandan sonra isә mәnzil mәsәlәsi lәngiyir. Çünki o vaxt
ev növbәsinә duranlar çox idi.

Tahir ailәsi ilә birlikdә anasıgildә qalırdı. Burada onun daha
bir qardaşı vә bacısı yaşayırdı.

Dünya yaxşı insanlardan xali deyil. Sәttar Bәhlulzadә
Əmircanda yaşadığından Bakıda ona verilәn mәnzildәn imtina
edir vә Rәssamlar İttifaqının rәhbәrliyindәn xahiş edir ki, hәmin
mәnzil Tahirә verilsin. Belәliklә, cavan rәssam ikiotaqlı mәnzilә
köçәrәk Maral Rәhmanzadә, Ağalar Abdullayev, Cahangir
Rüstәmov kimi sәnәtkarlarla qonşu olur.

Bir neçә il Tahir Salahov Rәssamlar İttifaqında işlәyir, hәtta
rәyasәt heyәtinin üzvü olur. 1960-cı illәrdә olduqca gәrgin çalışır.
Bәstәkar Qara Qarayevin böyük rәğbәtlә qarşılanan portretini dә
hәmin dövrdә yaradır. Rәssam bu işә baş la mazdan bir il әvvәl
Qara Qarayevin «İldırımlı yollarla» baletinin mәşqlәrindә iştirak
edәrәk bәstәkarın daxili alәmini öyrәnir, mәnәvi zәnginliyinin
şahidi olur. Sonra portretin rakursu barәdә söhbәt edirlәr.
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Dahi bәstәkar Tahir Salahovun әsәrindә әynindә ağ jaket
piano arxasında tәsvir olunub.

Tanınmış rus bәstәkarı Dmitri Şostakoviç Tahir Salahovla
görüşәndә tәlәbәsi Qara Qarayevin portretini çox bәyәndiyini
söylәyir. Belәcә, Şostakoviçin dә portretini çәkmәk ideyası
yaranır. Bu әsәr dә çox uğurlu alınır.

Müvәffәqiyyәt Salahovun çoxsaylı әsәrlәrinin hәr birinә
müyәssәrdir. Çünki o, düşünmәdәn әlinә fırça götürmür. Hәr bir
әsәri beynindә tamamlayır, sonra çәkmәyә başlayır.

1966-cı ildә Tahir Salahov Naxçıvandan SSRİ Ali Sovetinә
depu tat seçilir. İki il sonra gәnclәrin mәsәlәlәri üzrә SSRİ
Rәssamlar İttifaqının katibi tәyin edilir. 1973-cü ilә qәdәr bu
vәzifәdә çalışır. 1972-ci ildә onu Azәrbaycan Rәssamlar
İttifaqının birinci katibi seçirlәr. Bir il sonra T.Salahov artıq SSRİ
Rәssamlar İttifaqının birinci katibi olur. Sonrakı 20 il әrzindә
dörd dәfә bu vәzifәyә yenidәn seçilәrәk sözügedәn quruma
başçılıq edir.

1980-ci illәrin әvvәllәrindә Tahir Salahov Azәrbaycanda
Rәssamlıq Akademiyası açmaq arzusunda olur. Bu münasibәtlә
ulu öndәr Heydәr Əliyevә müraciәt edir. Heydәr Əliyev soruşur
ki, belә bir akademiyanın açılmasına ehtiyac varmı? «Respub-
likada baş memar var, baş rәssam da olmalıdır. Biz öz
kadrlarımızı yetişdirmәliyik», – deyә Salahov cavab verir.

Bundan sonra Azәrbaycanın bir sıra bölgәlәrindә, o
cümlәdәn Naxçıvanda, Gәncәdә, Şәkidә Rәssamlar İttifaqının
şöbәlәri açılır, gәnc rәssamların sayı artır. Əhmәdli qәsәbәsindә
vә 8-ci mikrorayonda 130 yeni emalatxana tikilib rәssamların
ixtiyarına verilir.

Hazırda xalqımızın adlı-sanlı, layiqli oğlu, dünya şöhrәtli
rәssam Tahir Salahov Rusiya Rәssamlıq Akademiyasının vitse-
prezidentidir. Burada 1979-cu ildәn çalışır. Moskvada dünyanın
әn mәşhur rәssamlarının sәrgilәrini tәşkil edir. 19 il Surikov
adına institutda sәnәt emalatxanasının rәhbәri olub. Çoxlu
yetirmәlәri var. Onlardan biri dә kiçik qızı Aydandır.

Salahovlar nәsli davam edir.

2011-ci il, yanvar
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ALOV OCAQDAN QALXAR

Zәrifә Salahovanın üzün dә hәmişә bir doğmalıq,
mәhrәmlik var. Bu, onun insanlarla ünsiyyәtinә bir
körpü yaradır. Gözlәrindә sadәlövh vә hәr şeyә

heyrәt etmәyә hazır olan ifadә tükәnmәz enerjidәn xәbәr verir.
O, ma raqlanmağa vә tәәccüblәn mә yә, öyrәnmәyә vә araş dır -
mağa daim hazırdır. İctimai-siyasi hadisәlәrdәn, mәdәni tәdbir -
lәrdәn kәnarda qalan deyil. Qayğıya ehtiyacı olan aztә mi natlı
qadınlara, qaçqın-köç kün, şәhid, әlil ailәlәrinә xü susi mәrhәmәt
göstәrir. Tü kәnmәz enerjini dә bu fәa liyyәt meydanından – in-
sanlardan, onlarla ünsiyyәtdәn, böyük Azәrbaycan
mәdәniyyәtinә vә maarifinә bağlılıqdan alır.

Deyirlәr, hәyat hәrәkәtdir. Bunun doğruluğunu Zәrifә
Salahovanın timsalında, onun ictimaiyyәtçi, maarifçi, naşir vә
xeyriyyәçilik fәaliyyәtindә görmәk olar. Bәzәn onun bu qәdәr
işlәri necә çatdırdığına heyrәt edirsәn. Amma sonra görürsәn
ki, Zәrifә xanım çoxşaxәli fәaliyyәtindәn xüsusi zövq vә güc
alır. Axtarış hәvәsi, ideyalar yarışı, düşüncә vә fikir cәsarәti,
sәrbәst polemik meydan onun üçün hәr şey demәkdir. Mәnәvi
ab-havada ritorik, gurultulu, bәrli-bәzәkli sözlәrdәn uzaqdır.
Özünün dediyi kimi, yalnız düzlük vә hәqiqәt, saflıq vә
tәmizlik hәmişә insana inam vә etibar gәtirәr. Yarımçıq
hәqiqәtlәri isә qәbul etmir: «Çünki hәqiqәt parçalananda in-
tellekt iflici baş verir», – deyir. Hәyat hәqiqәti, bütövlüyü,
tamlığı sevir. Zәrifә Salahovanın da xarakterini sәciyyәlәndirәn
bu xüsusiyyәtlәr onun әsl ziyalılığına dәlalәt edir. O, bu mühitә,
bu qayğılara daxil olduqca öz fitrәtinә yaxınlaşmış vә özünә
qayıtmış olur.

Alov ocaqdan qalxar. Zәrifә xanım qәdim ziyalı köklәri olan
әsilzadә nәslindәn pәrvәriş tapmışdır. Onun bütün әn yaxşı
xüsusiyyәtlәri bu köklәrdәn gәlir. Axı әsil-nәcabәt yeddi arxa
davam edir, – deyirlәr.
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Zәrifә xanım repressiya qurbanı olmuş bacarıqlı mütә xәssis,
qabaqcıl ziyalı, cәsa rәtli dövlәt işçisi Teymur Salahovun beş
yadigarından biridir. Mәhz әsl ziyalı, ruhani köklәri onlara –
Teymurun övladlarına bәyan etmişdi ki, ruhdan gәlәn
möhtәşәm qüv vә, qüdrәt heç nәdә ola bilmәz. Odur ki, bu
ailәdәn dünya şöhrәtli rәssam Tahir Salahov, yorulmaz
Azәrbay can ziyalısı Zәrifә Salahova, rәssam kalliqraf Sabir Sala-
hov, sәnәtşünas Mahir Salahov, әdә biyyatçı Leyla Sa la ho va
әrsәyә gәlmişlәr. Onların yaşadığı ev keçmiş Füzuli, indiki
Nizami küçәsindә – Daxili İşlәr Na zirliyinә baxan binada yer -
lәşirdi. Gәlәcәyin böyük bәs tәkarı Qara Qara yev, mәş hur
cәrrah Müseyib Qarayev, incәsәnәt xadimi Hökumә Qur-
banova, digәr tanınmış elm vә maarif adamları hәmin
mәhәllәdә böyü yürdülәr.

Mәktәbi bitirdikdәn sonra Zәrifә xanım rus dili müәllimi
olmaq qәrarına gәlir. Tәhsil illәrindә klassik rus vә dünya
әdәbiyyatını öyrәnmәkdәn yorulmur. O zaman Bakının
mәktәblәrindә teatr, musiqi, poeziya dәrnәklәri geniş yayılmışdı.
Belә bir mühitdә formalaşan Zәrifәnin şeirә, incәsәnәtә, bәdii
sözә mәhәbbәti getdikcә artır. Odur ki, sonralar onun bütün
әmәk, ictimai fәaliyyәti maariflә, tәhsillә üzvi şәkildә bağlı olur.

Zәrifәni komsomol işinә dәvәt edirlәr. Yeni-yeni insanlarla,
hәyatın müxtәlif problemlәri ilә üzlәşir. Bütün bunlar onu
daxilәn zәnginlәşdirir, daha böyükmiqyaslı işlәrә hәvәslәndirir. 
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Sona xanım, oğlu Tahir, qızı Zәrifә xanım, 
nәvәlәri Tariyel vә Suadla birlikdә



Az sonra hәyat Zәrifәni gәnclik şәhәri sayılan Sumqayıta,
quruculuq işlәri ilә yaşayan hәyata gәtirib qoşdu. Qәzetdә
çalışdı, şәhәr partiya komitәsindә tәlimatçı, şöbә müdiri
vәzifәlәrindә işlәdi. Moskvada Ali Partiya Mәktәbini
bitirdikdәn sonra onu irәli çәkib şәhәr partiya komitәsinin ikin -
ci katibi vәzifәsinә tәyin etdilәr. Bir qәdәr sonra Zәrifә Salahova
MK-nın Tәşkilat-partiya işi şöbәsindә partiya informasiya
bölmәsinin müdiri vәzifәsindә işlәdi. 1970-ci ildәn 1981-ci
ilәdәk 11 il böyük şәxsiyyәt Heydәr Əliyevin rәhbәrliyi altında
çalışdı. Bu da onun idarәçilik, insanlarla işlәmәk bacarığını
daha da artırdı, ölkәnin humanitar mühitindә çalışan ziyalılarla
yaxından tanış oldu. 

Dövlәt işindәn sonra Zәrifә xanım öz hәyatının әsas
mövzularından uzaq düşmәdi: Azәrbaycan Respublikası
Kitabsevәrlәr Cәmiyyәtinin sәdri seçildi. Bu cәmiyyәtdә o,
özünü daha rahat hiss edirdi. Başlıcası isә, vaxtını vә enerjisini
Azәrbaycan incәsәnәtinә, mәdәniyyәtinә, әdәbiyyatına,
maarifinә sәrf edirdi. İctimai işlәrdә tәcrübәsi, aparat struktu-
runu, mühitini yaxşı bilmәsi, geniş şәxsi әlaqәlәri, nüfuzu ona
istәnilәn problemlәri hәll etmәkdә yardımçı olurdu. Bir dә o,
xarakterini sәciyyәlәndirәn әn başlıca xüsusiyyәtlәrә – başladığı
işә bütün qüvvәsini qoyub sona çatdırmaq әnәnәsinә sadiq idi. 

Onun gәlişi ilә «Kitab» Cәmiyyәtinin işi canlandı. Zәrifә
xanım nadir formatlı kitablar buraxmağı planlaşdırdı vә pillә-
pillә bu fikrini hәyata keçirdi. Klassik әdәbiyyat korifeylәrinin
seçilmiş әsәrlәrindәn tutmuş mini-kitablaradәk bütün nәşrlәr
ictimaiyyәt tәrәfindәn rәğbәtlә qarşılanırdı. Bu kitablar hәqiqi
sәnәt nümunәsi kimi yaradılırdı. Bir tәrәfdәn onların tematik,
problematik seçiminә xüsusi diqqәt yetirilir, digәr tәrәfdәn
Azәrbaycanın elm, mәdәniyyәt tarixi üçün әn vacib әsәrlәr nәşr
edilirdi. Bunlar, әslindә, suvenir kitablar idi, evlәrdә әn әziz,
qiymәtli әşya kimi saxlanmaq üçün nәzәrdә tutulurdu.
Azәrbaycanın neçә-neçә yazıçısının vә şairinin kitabları indi
xaricdәki hәmvәtәnlәrimizin evlәrindә qiymәtli yadigarlar kimi
yaşayır.
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Sonradan ideyadan ideya doğdu – Zәrifә xanım ömrünün
әn maraqlı işini hәyata keçirmәk qәrarına gәldi. Nadir vә mini-
atür kitablar muzeyi yaratmaq mәqsәdilә yaşadı. Dünyada bu
qәbildәn olan muzeylәr çox azdır. Ağlagәlmәz zәhmәtlәr
hesabına 20 il müddәtindә toplanmış 4 minә yaxın kitabın in-
sanlar kimi tәrcümeyi-halı vardır. Zәrifә xanım onlardan hәr
birinin әldә edilmәsi tarixindәn ayrıca bir kitab, tәrcümeyi-hal
yaza bilәr. Bunu isә sözdә demәk asandır. Belә ağır zәhmәtin
öhdәsindәn gәlmәyә ancaq öz işini yüksәk qiymәtlәndirәn,
sevәn insanlar qadirdir. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin dәstәyini
vә xeyir-duasını alan Zәrifә xanım artıq bu işi sona
çatdırmışdır. İçәrişәhәrdә bütün dünyada yeganә olan ilk Mini-
atür Kitab Muzeyi yaradılmışdır.

Azәrbaycanda ermәni separatizminә qarşı xalq hәrәkatı vә
müstәqillik illәri Zәrifә xanımın fәaliyyәtindә yeni bir coşqun
dövr açdı. O, özünәmәxsus müdriklik, enerji, qәtiyyәt vә
cәsarәtlә bütün vacib tәdbirlәrdә iştirak edir. Hәr şeydәn әvvәl,
hәqiqi ziyalı qadın kimi, Möminәxatunların, Mәhsәtilәrin
davamçıları kimi. Onun sәsi Amerikada, İngiltәrәdә, Belçikada,
Almaniyada, Fransada, Çindә, İranda, Türkiyәdә, İsveçrәdә,
Hollandiyada, MDB-nin çoxsaylı şәhәrlәrindә keçirilmiş
beynәlxalq forumlarda, konfrans vә simpoziumlarda eşidilir,
xalqımızın әrazi bütövlüyü vә müstәqilliyi, әdalәtli mübarizәsi
bu çıxışlarda ehtirasla müdafiә olunur. Ermәnilәrin Avropada
yaydığı antiazәrbaycan miflәri әleyhinә Zәrifә xanım hәmişә
qәzәb dolu bir mәntiqlә danışır. Çünki ermәni daşnakları bizә
qarşı xaricdәki kampaniyaları xüsusi riyakarlıq vә saxtakarlıqla
aparırlar. O, Azәrbaycan hәqiqәtlәrini Avropa ictimaiyyәtinә
çatdırmaq üçün diasporların aparıcı nümayәndәlәri ilә daim
әlaqә saxlayır.

Zәrifә Salahovanın son iki onillikdә yeni, coşqun inkişaf
dövrü keçәn qadın hәrәkatında xüsusi rolu vә zәhmәti
ölçüyәgәlmәzdir. Neçә ildir Azәrbaycan Qadınlarının Bakı
Assosiasiyasının sәdridir. O, iştirak etdiyi, әl yetirdiyi hәr bir
tәdbirә yüksәk mәdәniyyәt, hәdәf konkretliyi, söz sәrrastlığı
gәtirir. Onun ciddi mәntiqi, aydın nitqi, auditoriyanı әlә almaq
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vә duymaq bacarığı hamı tәrәfindәn böyük rәğbәtlә qarşılanır.
Zәrifә Salahova qoşulduğu hәr bir işә xüsusi enerji ilә qatılır.
Onun mәslәhәtlәri ilә hәr bir müşkül mәsәlәni hәll etmәk
mümkündür. Xalq arasında belә adamlara yolgöstәrәn vә
işbilәn deyirlәr. Onun zәngin tәcrübәsi ilә bütün çәtinliklәri hәll
etmәk, bunun üçün qısa vә sadә yollar tapmaq olar. 

Belәlәrinә hәmişә «işıqlı insan» deyirlәr. Zәrifә xanımın
timsalında gördüyümüz işıq onun böyüdüyü ailәdәn gәlir vә
bu evin çırağının heç vaxt sönmәyәcәyindәn, bu ocağın odunun
hәmişә gur olacağından xәbәr verir. 

2008-ci il, mart
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TALEYÜKLÜ GÖRÜŞ...
Zәrifә Salahovanın atası haqqında
yaz dığı mәqalә tәrcümә olunub oxu-
culara tәqdim olunur

1955-ci ilin qışı idi. Hәmin ilin fevralında mәn
Moskva – Bakı qatarının plaskart vaqonunda

Oryoldakı yarışlardan qayıdırdım. Nәdәnsә, o vaxt bu qatarları
«500-şәn» adlandırırdılar. Yol gәldiyimiz üç günün birindә
tәsadüfәn eşitdim ki, qatarımızın beynәlxalq vaqonunda
Azәrbaycan DTK-sının sәdri yoldaş Quskov Anatoli Mixayloviç
dә sәfәrdәn qayıdır vә mәn düşünmәdәn atam barәdә hansısa
bir mәlumat әldә etmәk üçün onunla görüşmәk qәrarına
gәldim. Atam 1937-ci ilin sentyabrında hәbs olunmuşdu vә
mәşhur 58-ci maddә ilә 10 il müddәtindә yazışma hüququndan
mәhrum olunmaqla mühakimә edilmişdi. O vaxtdan 18 il keçsә
dә, biz onun aqibәti barәdә heç bir mәlumat әldә edә
bilmәmişdik. Anamın adından әrizәlәri hәmişә mәn yazırdım.
Çünki Teymur Salahovu şәxsәn tanıyan, evimizә gedib-gәlәn
vә anamın hazırladığı xörәklәrin dadından heyran olan
Azәrbaycan KP MK-nın sabiq birinci katibi M.Bağırov onun
övladlarını xatırlayan kimi Tahiri Ə.Əzimzadә adına Rәssamlıq
Mәktәbindәn xaric etmişdilәr. Vә anam onun mәktәbә bәrpa
olunması üçün mәmurların qarşısında ağlayır, onlara
yalvarırdı. Yaşda mәndәn böyük digәr qardaşlarım isә,
ümumiyyәtlә, ali tәhsil almaq imkanından mәhrum idilәr.
Böyük qardaşım Sabir 10-cu sinfi bitirәndәn sonra tramvay
parkında çalışır, ortancıl Mahir İnşaat Texnikumunda oxuyur,
axşamlar isә kinomexanik işlәyirdi...

Elә qonşularımız da daim bizdәn şikayәt edir, donoslar
yazırdı – guya, dördüncü mәrtәbәdә «xalq düşmәni»nin ailәsi
yaşayır... Yәqin ki, bu әzabverici qeyri-müәyyәnlik vә ailәmizin
hücumlara daim mәruz qalması hәmin görüşә getmәk üçün
mәnә cәsarәt verdi... 
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Xarkovda qatarın yarım saatlıq dayanacağı zaman mәn
beynәlxalq vaqonun bәlәdçisindәn yoldaş A.Quskovla
görüşmәyi xahiş etdim.

– Ay qızım, onlar indi istirahәt edirlәr. Sәn Rostovdakı
dayanacaqda yaxınlaşarsan,– deyә o, cavab verdi.

Mәn dә onun dediyi kimi etdim. Qatar Rostova
yaxınlaşanda bәlәdçi mәni vaqona buraxdı vә lazımi kupeni
göstәrdi. Qapını döydüm vә A.M.Quskov mәni içәri dәvәt
edәrәk әylәşdirdi vә «sizi dinlәyirәm»,  – dedi.

– Mәnim atam 37-ci ildә hәbs olunub. Bizi Qazaxıstana
sürgün etmәli idilәr. Lakin dayım Stalinә, Kalininә vә
başqalarına teleqramlar vurdu. Hәr gün sürgün edilәcәyimizi
gözlәyirdik vә günlәrin birindә gecәyarısı Xalq Daxili İşlәr
Komissarlığından (XDİK) gәlib anamı apardılar. Mәnzilimizin
vә Teymur Salahovun ailәsinin Moskvanın sәrәncamında
olması barәdә arayışla anamı kimin tanış etdiyi barәdә
mәlumatsızıq. Vә belәliklә, bizi sakit buraxdılar. 1947-ci ildә
mәn XDİK-ә әrizә göndәrdim vә Oktyabr rayon şöbәsinin
әmәkdaşının qәbuluna düşdüm. O, atamın tutulduğu tarixlә
maraqlandı. «29 sentyabr 1937-ci il», – deyә mәn cavab verdim.
Görüşümüz 1947-ci il avqustun 18-dә baş tutduğundan o, mәni
әmin etdi ki, sentyabr ayında atam hәbsxanadan buraxılacaq.
O vaxtdan artıq 18 il keçsә dә, biz hәlә dә onun taleyindәn
xәbәrsizik...

Söylәdiklәrimi diqqәtlә dinlәyәn A.M.Quskov mәnim vә
qardaşlarımın nә ilә mәşğul olduğu, anamın bu barәdә nә
dediyi vә mәnim indi haradan gәldiyimlә maraqlandı.
Söhbәtimizin sonunda o, mәni çәrşәnbә günü saat 13:00-da
komitәyә dәvәt etdi. Qatar isә Bakıya bazar ertәsi çatırdı.

Çәrşәnbә günü saat 13:00-da mәn «Dinamo» İdman
Cәmiyyәti ilә üzbәüz yerlәşәn DTK-nın әsas binasına gәldim.
Orada mәnә bildirdilәr ki, DTK sәdrinin qәbuluna düşmәk üçün
qeydiyyat artıq başa çatıb. Lakin soyadımı deyәn kimi mәni
dәrhal yoldaş A.Quskovun qәbul otağına apardılar. Orada
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nәhәng oval masa arxasında xeyli adam oturmuşdu. Onların
danışıqlarından vә pıçıltılarından anladım ki, hәmin vaxt hәbs
olunmuş vә istintaqı gedәn M.Bağırovun işi ilә bağlı toplaşıblar.
15 dәqiqәlik üzücü gözlәntidәn sonra mәni A.Quskovun
otağına gәtirdilәr. O, yenidәn mәni tәfәrrüatlarla sual-cavab
etdi, sonra isә ağ vәrәq uzadaraq atamın işinә yenidәn
baxılması üçün onun adına әrizә yazmağı tapşırdı. Bildirdi ki,
әrizә 1936-1938-ci illәrdә Azәrbaycanda repressiya olunanların
işlәrini araşdıran SSRİ Hәrbi tribunalına baxılmaq üçün ünvan-
lanacaq (1955-ci ildә hәmin tribunal köhnә «İnturist»ә yapışan
binada yerlәşirdi). Mәn anamın adından bu әrizәni yazdım.

– Zәrifә, yaxşı ki, hәr şey belә oldu. Siz sağ-salamatsınız vә
әn әsası, bir yerdәsiniz, – deyә A.M.Quskov mәnimlә
vidalaşarkәn bildirdi. Elә bu sözlәrlә dә mәn oranı tәrk etdim...

Növbәti çәrşәnbә günü mәni yenidәn DTK-ya dәvәt etdilәr
vә A.Quskov yenә dә anam vә hәyatımız, yaşayışımız haqqında
mәnә suallar vermәyә başladı... Sonra biz bir az da söhbәt etdik
vә o, qәflәtәn soruşdu: 

– Sizi mәnzildәn çıxarmışdılar? 
– Yox, – deyә cavab verdim. Bütün bu illәr әrzindә biz altı

nәfәr Moskvanın sәrәncamında olan ikiotaqlı kiçik evimizdә
yaşamışıq.

Bu dәfә dә söhbәtimiz nәticәsiz alındı. Bir hәftәdәn sonra,
artıq üçüncü dәfә mәn yenidәn DTK-ya dәvәt olundum. Qәbul
otağında xeyli adam var idi vә onların arasındakı ağsaçlı bir ahıl
kişi mәnә azәrbaycanca müraciәt etdi:

– Qızım, sәn Teymurun övladı Zәrifәsәn?
Heç nә anlamadan tәәccüblә «hә» deyә cavab verdim. Bun-

dan sonra o, ayağa qalxaraq mәni qucaqladı, öpdü vә ağlaya-
ağlaya anam vә qardaşlarım barәdә maraqlandı.

– Bәs sәn burada neylәyirsәn, – deyә o soruşdu. Mәn ona
başımıza gәlәnlәri qısa şәkildә danışdım.

– Bәs sonuncu dәfә sizdәn atanız üçün nә vaxt bir şey qәbul
ediblәr, – deyә o, mәndәn soruşdu.

111РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



– 38-ci ilin 3, yaxud 4 iyununda. Faktiki olaraq hәbsindәn
on ay sonra.

– Bilirsәn, qızım, hәmin gün Teymuru güllәlәdilәr...
Bunu eşidәn kimi mәn şok keçirdim...
HAŞİYƏ: (Anamın dediklәri yadıma düşdü. O, ayda bir

dәfә atama yemәk, paltar apararkәn xüsusi blanka
apardıqlarının siyahısını qeyd edirdi. Mәhbus imza atdıqdan
sonra blankın ikinci nüsxәsi geri qayıdırdı. Güman ki, sonuncu
sovqatdan qayıdan blankın üzәrindә yazdıqları ilә atam bizimlә
hәmişәlik vidalaşırdı vә kağıza qardaşlarımın adlarını yazmışdı
– Sabir, Mahir vә Tahir... Bәlkә dә bununla bizә nә isә bir işarә
vermәk istәyirmiş... Lakin tәәssüf ki, hәmin kağız qalmayıb,
çünki bu cür sәnәdlәri evdә saxlamaq qorxulu olduğu üçün
anam onları mәhv edirdi...

Atam bәraәt aldıqdan sonra anam fәrdi tәqaüdçü oldu vә
ömrünün sonunadәk atamın pensiyasını aldı.

Atam bәraәt aldığından vә bizim evimizdәn heç nә
müsadirә olunmadığından anama atamın iki aylıq әmәkhaqqını
– 600 sovet rublu verirdilәr vә bu pullara anam mәnә «Zarya»
saatı almışdı. Atamdan vida hәdiyyәsi...).

Mәn ayaqüstә ağlayırdım vә bu an DTK sәdrinin müavini
yoldaş Zamanovun otağına dәvәt olundum. Lakin ondan xahiş
etdim ki, mәni A.Quskovun otağına aparsın. Sәdrin kabinetinә
daxil olduqda o, mәndәn soruşdu:

- Zәrifә, niyә ağlayırsan?
Mәn ona atamı vә bizi uşaq ikәn tanıyan, 18 il cәza çәkәn,

indi isә M.Bağırovun işi üzrә şahid qismindә keçәn bәraәt almış
insanla görüşüm barәdә mәlumat verdim.

– Bilirsiniz biz indi nә vәziyyәtdәyik? – Bizim heç bir
tәqsirimiz yoxdur, halbuki sizә bu cür acı xәbәri çatdırmalıyıq!
– deyә A.M.Quskov bildirdi. – Bütün çәtinliklәrә rәğmәn
hamınız sağ-salamatsınız, başınız üzәrindә dam var, halbuki
hәr şey daha acınacaqlı ola bilәrdi...

Əlbәttә, o, haqlı idi! Lakin bütün bunlar mәnim vәziyyәtimi
yüngüllәşdirmirdi. Biz atamızı görmәk üçün günlәri sayırdıq.

112 ИРАдя яЛИЙЕвА



İndi isә belә bir xәbәr aldıq... Bәli, biz sağ- salamatıq vә ailәmizi
kiçik, 36 kvadratmetrlik ikiotaqlı, ayaqyolu üçüncü mәrtәbәdә
yerlәşәn mәnzildәn qovmadılar. Halbuki atam Laçın rayo -
nunun Birinci katibi idi. Nә isә... Bir az sakitlәşdikdәn sonra
A.M.Quskov mәnә ayda bir dәfә hәrbi tribunala gәlmәyi vә
atamın işi ilә maraqlanmağı tövsiyә etdi.

İlk dәfә mәn 1955-ci il mart ayının axırlarında Hәrbi
tribunalın binasına daxil oldum. Vә mәni polkovnik Çest-
nyakov qәbul etdi. Düz bir ildәn sonra – 1956-cı ilin fevralında
növbәti dәfә atamın işi ilә maraqlanmaq üçün oraya getdikdә
polkovnik mәni öz kabinetinә dәvәt etdi vә soruşdu:

– Atanın vә onun atasının adını de.
– Teymur Heydәr oğlu – deyә cavab verdim.
– Tәqsirsizdir, – deyә yoldaş Çestnyakov bildirdi. – Bütün

bu materialları biz SSRİ Ali Mәhkәmәsinә göndәririk vә onlar
öz qәrarını çıxardıqdan sonra siz atanızın bәraәt alması barәdә
rәsmi sәnәd alacaqsınız.

Atam güllәlәndikdәn 18 il sonra anam SSRİ Ali Mәhkәmәsi
Hәrbi Kollegiyasının 14 iyun 1956-cı il tarixli, 4 n-046689
nömrәli qәrarını aldı: «SSRİ Ali Mәhkәmәsi Hәrbi Kollegi -
yasının Salahov Teymur Heydәr oğlu barәsindә 3 iyul 1938-ci
il tarixli hökmü lәğv olunmuş vә hәrәkәtlәrindә cinayәt tәrkibi
olmadığı üçün onun barәsindә işin icraatı dayandırılmışdır.
T.H. Salahov bu iş üzrә ölümündәn sonra bәraәt almışdır».

Neçә il keçdi... Artıq mәn Kitabsevәrlәr Cәmiyyәtindә
işlәyirdim vә tez-tez cәmiyyәtin Rәyasәt Heyәtinin üzvü olan
akademik Ziya Bünyadovla görüşürdüm. Bir dәfә o, repres-
siyaya uğramışların işlәri ilә mәşğul olduğunu bildirdi. Mәn
ondan atamın işi ilә maraqlanmasını xahiş etdim. Bir aydan
sonra Ziya Bünyadov atamın işi ilә bağlı hazırladığı geniş
materialı mәnә tәqdim etdi. Yazının sonunda akademik bu
sözlәri qeyd etmişdi: «Mәhkәmә cәmi 15 dәqiqә davam et- 
mişdi...»

Ziya Bünyadov hansısa yolla DTK arxivlәrindә atamın
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güllәlәnmәzdәn әvvәl anfas vә profildәn çәkilmiş sonuncu
şәklinin neqativini әldә etmişdi. Mәn dәrhal onun şәklini çәkib
neqativi yenidәn Ziya Musayeviç Bünyadova qaytardım.
Hәmin ağ-qara şәkildәn mәnә atamın çox yaxın vә doğma –
arıq, әzabkeş, güllәlәnmәyә mәhkum olunmuş insanın üzü
baxırdı... Lakin mәni әn çox onun edamdan әvvәl boynundan
asılmış mәhbus lövhәsindәki nömrә sarsıtdı – 1956. Bu dörd
rәqәm atamın ölümündәn sonra bәraәt aldığı tarixlә üst-üstә
düşürdü! Bax, belә bir qәribә tәsadüf...
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AZƏRBAYCAN ELMİNƏ 
ATILAN GÜLLƏLƏR





Bu da bir repressiya idi…

HAQSIZLIĞA ÖLÜMÜ İLƏ ÜSYAN ETDİ

Deyirlәr, tarix za man-zaman tәkrarlanır… XII әsrdә
yaşamış, Şәrqin әn böyük filosoflarından olan
Şihabәddin Yәhya Sührәvәrdinin (1154-1191) elminә

görә hakimlәr tәrәfindәn tәqdir olunduğu, amal vә qayәsinә
görә isә öldürüldüyü barәdә hәqiqәti tarix öz sәhifәlәrindә
indiyәdәk qoruyub saxlayır. Qәribәdir ki, buna bәnzәr taleyi XX
әsrdә bizim daha bir soydaşımız yaşamalı olub. 

1950-ci ildә azәrbaycanlı alim-filosof Heydәr Hüseynov o
dövrün әn yüksәk mükafatlarından olan Stalin mükafatına
layiq görülüb. Elә hәmin ildә dә sözügedәn mükafatdan
mәhrum edilib. Tamam-kamal, unikal bir әsәr yaradan müәllifi
bәdxahların gözü götürmәyib. Onu mәhv etmәk üçün dövrün
repressiya silahından istifadә ediblәr. Sovet quruluşunun
tәzadları, gәrginliklәri, Stalin rejiminin «qanun»ları, әslindә,
pambıqla baş kәsib. Böyük alimi güllәlәmәyiblәr. Onu elә
vәziyyәtә gәtiriblәr ki, cavan ömrünә özü qәsd edib…

Heydәr Hüseynov sovet dövründә yaşayıb-yaratmış gör -
kәmli Azәrbaycan filosofudur. Fәlsәfә elmlәri doktoru, profes-
sor, Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasının hәqiqi üzvü olan
alim hәm dә bacarıqlı tәşkilatçı, fәal ictimai xadim kimi
tanınırdı. İki dәfә – 1948 vә 1950-ci illәrdә Stalin mükafatına
layiq görülmüşdü.

Əslәn qәdim Azәrbaycan torpağı olan İrәvandan idi. Bu
şәhәrdә 1908-ci il aprelin 3-dә tacir Hacı Nәcәf Kәrbәlayı
Hüseyn oğlunun ailәsindә dün yaya göz açmışdı. Son beşik
körpәnin sevincini ya şayan ailәyә qәfildәn bәd bәxt lik üz verir.
Belә ki, Heydәr dünyaya gәlәndәn az sonra atası vәfat edir, altı
uşaq anası Mәşәdi Gülsüm xanımın üstündә yetim qalır.

Dövr, zәmanә sonralar da bu ailәni çox sınağa çәkir. 1918-
ci ildә Heydәrin böyük qardaşı Yusif ermәni dәstәlәri tәrә -
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findәn öldürülür. Ailә әvvәlcә
Batuma, sonra Stavropola kö -
çür. Nәhayәt, anası Mәşәdi
Gülsüm xanım övladları ilә
Bakıya gәlib çıxa bilir. Bu vaxt
Heydәrin artıq 12 yaşı vardı.
Bakıya köçәndәn sonra o, 18
nöm rәli orta mәktәbdә oxu ma -
ğa başlayır. 

Tәrcümeyi-halı ilә tanış
olduqca qısa bir ömür çәrçivә -
sin dә bu qәdәr vәzifәyә, elmi
rütbәyә, yüksәk adlara, mü ka -
fatlara necә çatdığına az qala
tәәccüb edirsәn. Belә ki, 1927-
1931-ci illәrdә Heydәr Hüsey -
nov o zaman Leninin adını

daşıyan Pedaqoji Universitetin tәlәbәsi olur. Hәm pedaqoji, hәm
dә şәrqşünaslıq fakültәlәrindә tәhsil alır. 1924-cü ildәn әmәk
fәaliyyәtinә başlayır, Pedaqoji Texnikumun kitabxanasında
işlәyir.

1931-ci ildә Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji İnstitutu İctimai
elmlәr fakültәsinin qiyabi şöbәsini bitirir. Ali tәhsilini başa
çatdırdıqdan sonra isә Azәrbaycan Dövlәt Elmi-Tәdqiqat İnsti-
tutunun aspiranturasına daxil olur.

1936-cı ildә Azәrbaycan Xalq Komissarları Soveti yanında
tәşkil olunmuş Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası Komitәsindә,
daha sonra SSRİ Elmlәr Akademiyasının Azәrbaycan filialı En-
siklopediya vә Lüğәtlәr İnstitutunda işlәrkәn elmi tәdqiqatları
vә tәşkilatçılıq qabiliyyәti ilә hәr kәsin diqqәtini cәlb edir. 1939-
1940-cı illәrdә onun rәhbәrliyi altında bir neçә lüğәt hazırlanır.
Bunlar «Rusca-azәrbaycanca lüğәt», «Rusca-azәrbaycanca
mәktәb lüğәti», «Azәrbaycanca-rusca izahlı lüğәt» idi.

1939-cu ildә «M.F.Axundzadәnin fәlsәfi görüşlәri» әsәrini
Tbilisi Universitetinin elmi şurasında müdafiә edir vә fәlsәfә
elmlәri namizәdi alimlik dәrәcәsi alır.

1944-cü ildә doktorluq dissertasiyası müdafiә edir. Elә
hәmin ildә dә professor elmi adını alır.

Heydәr Hüseynov
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Heydәr Hüseynov bu illәrdә vәzifә pillәlәri ilә dә ardıcıl
surәtdә irәlilәyirdi. 1939-1945-ci illәrdә SSRİ Elmlәr Aka -
demiyası Azәrbaycan filialının sәdrinin müavini, 1945-1950-ci
illәrdә Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasının vitse-prezidenti
olmuşdu. 1943-1945-ci illәrdә Azәrbaycan Dövlәt Universite-
tinin әvvәl Marksizm-leninizmin әsasları, sonra Fәlsәfә kafed -
ra larına rәhbәrlik etmişdi. 1945-1950-ci illәrdә Azәrbaycan KP
MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru vәzi fәsindә
çalışmışdı.

Elmi fәaliyyәtinә qısaca nәzәr yetirsәk görәrik ki, Heydәr
Hüseynov tarix vә fәlsәfә elminin inkişafına böyük töhfәlәr
verib. O, Azәrbaycan tәrcümә mәktәbinin әsasını qoyub, ilk
azәrbaycanca-rusca vә rusca-azәrbaycanca lüğәtlәri redaktә
edib. Elmi mәqalәlәrinin sayı 100-dәn çoxdur. Bir çox alim, şair
vә mütәfәkkirlәr haqqında ciddi tәdqiqat işlәri, araşdırmalar
aparıb. Elmi müzakirәlәrdәki çıxışları da sübut edir ki, Heydәr
Hüseynov hәm Qәrb, hәm Şәrq fәlsәfәsi sahәsindә fenomenal
biliyә malik şәxs idi.

H.Hüseynov Azәrbaycan dilinin dәrin bilicisi idi. Bununla
yanaşı, o, rus dilini dә mükәmmәl sәviyyәdә mәnim sә mişdi.
Ərәb vә fars dillәrindә mütaliә edir vә sәrbәst yazırdı. 

Geniş elmi fәaliyyәt göstәrәn bu alim Elmlәr Akade mi -
yasında işlәmәklә yanaşı, Marks-Engels-Lenin İnstitutunun
(sonralar Partiya Tarixi İnstitutu adlanırdı) direktoru vә Bakı
Dövlәt Universitetinin (o zaman ADU) Fәlsәfә kafedrasının
müdiri vәzifәlәrindә çalışırdı. O, digәr yüksәk sәviyyәli mütә -
xәs sislәrә başçılıq edәrәk dörd cilddәn ibarәt «Rusca-azәr bay -
can ca lüğәt»i yaratmışdı. Bu unikal işә görә lüğәtçilәrlә birlikdә
Stalin mükafatına layiq görülmüşdü.

H.Hüseynov Azәrbaycanda marksizm-leninizm fәlsәfәsinin
görkәmli tәdqiqatçısı vә tәbliğatçılarından biri olmuşdur. Onun
«Dialektik materializm», «Dialektika vә metafizika», «Marksist
dialektik metod» vә başqa әsәrlәri o zaman Azәrbaycan dilindә
yazılmış әn qiymәtli әsәrlәrdәn sayılırdı. Geniş elmi ictimai
fәaliyyәti, tәşәbbüskarlığı ilә ictimaiyyәtin rәğbәtini qazanan
H.Hüseynov Kommunist Partiyasına hәmişә sәdaqәtli olmuş -
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du. Azәrbaycan KP Bakı komitәsinin büro üzvü olan alim
Azәrbaycan SSR ikinci çağırış Ali Sovetinin deputatı seçilmişdi.
O, Yazıçılar İttifaqının üzvü idi. 1943-cü ildә çıxan «Azәrbaycan
әdәbiyyatı tarixi»nin müqәddimәsindә Heydәr Hüseynov
әdәbiyyatmızın әn gözәl xüsusiyyәtlәrini saymaqla yanaşı,
özünün dә bu әdәbiyyata mәftun olmasının sәbәblәrini
göstәrmişdir. Azәrbaycan әdәbiyyatının nailiyyәtlәri fәlsәfә ali -
mini daha çox sevindirirdi. Onun C.Cabbarlının, S.Vurğunun
vә başqa yazıçıların yaradıcılığı haqqında yazdığı mәqalәlәr
bunu aydın sübut edir. S.Vurğun yaradıcılığı ilә maraqlanan,
onun dram әsәrlәrini yüksәk qiymәtlәndirәn H.Hüseynov xalq
şairi haqqında 1942-ci ildә «Vәtәnpәrvәr şair Sәmәd Vurğun»
adlı kitab çap etdirmişdi. O, Vurğunun dramlarını dәrindәn
tәhlil etmiş, bu әsәrlәrdәki böyük ideyanı – xalqa mәhәbbәt
ideyasını açıb göstәrmişdir. 1945-ci ildә nәşr olunan «Ədәbi
qeydlәr» kitabçası Heydәr Hüseynovu hәm dә bir әdәbiyyat -
şü nas vә tәnqidçi kimi yaxşı xarakterizә edirdi. 

Taleyininmi, yoxsa yaşadığı dövrün әsәn sәrt yellәrinin hök-
mününmü nәticәsi idi ki, Heydәr Hüseynovun ömrü kimi,
yaradıcılıq illәri dә uzun olmadı. Cәmi iki onillikdәn bir az çox
dövrdә elmi fәaliyyәtlә mәşğul ola bildi. Bu dövrdә o, yalnız
dialektik materializmә aid әsәrlәr yazmaqla kifayәtlәnmәdi,
Azәrbaycanda fәlsәfi vә ictimai fikir tarixini tәdqiq etdi. Əsәr -
lәrindә Nizaminin ictimai görüşlәri, Füzulinin, Bәhmәn ya rın
fәlsәfәsi öz tәhlilini tapdı. Mәsәlәn, 1941-ci ildә Nizaminin
«İqbalnamә»sinә yazdığı müqәddimәdә müәllif böyük şairin
humanizminin hansı tarixi-fәlsәfi köklәrdәn qaynaqlandığını,
tәrbiyәvi әhәmiyyәtini göstәrmişdir. O yazırdı: «Nizami yalnız
ümumi mәnada abstrakt olaraq götürülmüş azad bir cәmiyyәt
tәsvir etmir. O, hәr şeydәn әvvәl, azad insan cәmiyyәti
prinsiplәrini şәxsi mülahizәsinә görә açır. Əmәkdә bәrabәrlik,
әldә edilәn mәhsulun bölünmәsi, sağlamlıq qaydaları vә s. bu
kimi prinsiplәri irәli sürәn Nizami azadlıq vә sәadәti insanların
öz әllәri ilә yaradacaqlarına inanmışdır».

Heydәr Hüseynovun tәdqiq edilmәsi, onun kimliyinin gәnc
nәslә çatdırılması yalnız Stalin rejiminin lәğvindәn, vaxtilә
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haqsız-sübutsuz repressiyaya mәruz qalanlar bәraәt qazan dıq -
dan sonra mümkün olub. Bu istiqamәtdә ilk addım alimin
ölümündәn 15 il sonra atılıb. Belә ki, «Azәrbaycanın elm vә
mәdәniyyәt xadimlәri» seriyasından «Heydәr Hüseynov – bib-
lioqrafiya» adlı kiçik bir kitab nәşr olunub.

H.Z.Mahmudov soyadlı şәxsin tәrtib etdiyi bu kitabçada ali -
min yaxın dostu, akademik Mәmmәd Arif Dadaşzadәnin onun
haqqında verdiyi mәlumat o qәdәr geniş olmasa da, hәr halda
oxucuda, insanlarda düzgün vә aydın tәsәvvür yaradır.

Kitabda Heydәr Hüseynovun şәxsiyyәtini, xarakterini
sәciyyәlәndirәn xüsusiyyәtlәri göstәrәn maraqlı epizodlar var.
M.A.Dadaşzadә yazır: «Çap olunan şey qalacaqdır» sözlәrini
tәkrar edәn H.Hüseynov nәşriyyat işinә xüsusi әhәmiyyәt verirdi.
İstәr Elmlәr Akademiyasında vә istәrsә dә Partiya Tarixi İnstitu-
tunda kabinetә girәn adamı o, tәzәcә çapdan çıxmış kitablarla
sevindirmәyә çalışırdı. Qәhvәyi cildli kitabı әlinә götürüb iftixarla
deyirdi: «Görürsünüzmü? Leninin bu cildi dә çıxdı. Tәrcümә
işindә respublikalar içәrisindә biz qabaqda gedirik… Bax bu da
Üzeyir Hacıbәyovun «Azәrbaycan mu si qisinin әsasları» әsәridir.
Xalq musiqisi haqqında misilsiz bir kitabdır. «Əliağa Şıxlinskinin
xatirәlәrini» oxumusunuzmu?..» H.Hüseynov meydana çıxan hәr
bir yeni elmi әsәrә ürәkdәn sevinirdi. Nizami poemalarının elmi-
tәnqidi mәtnlәrinin, onun haqqında yazılan tәdqiqat әsәrlәrinin,
Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinә aid kitabların, Üzeyir
Hacıbәyovun «Koroğlu» ope ra sının, Sәmәd Vurğunun «Vaqif»
dramının meydana çıxmasını H.Hüseynov xalqın mәnәvi
hәyatında böyük bir bayram kimi qarşılayırdı.

Görkәmli alim ixtisasca filosof idi. M.F.Axundzadәnin
fәlsәfi görüşlәrinә aid namizәdlik dissertasiyası böyük
mütәfәkkirin fәlsәfәsi haqqında sovet dövründә yazılmış ilk vә
böyük әhәmiyyәt kәsb edәn әsәr idi. Cavan alim Mirzә Fәtә -
linin materialist görüşlәrinin formalaşmasına tәsir edәn amil -
lәri, onun fәlsәfi fikirlәrinin mahiyyәtini açmışdır». 

Heydәr Hüseynovun hәyatını әks etdirәn sözügedәn kitab-
dan sonra onun adı tez-tez çәkilmәyә başlayır.
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Xalqımızın elm, әdәbiyyat, incәsәnәt vә s. sahәlәrdә böyük
işlәr görmüş övladlarını yüksәk qiymәtlәndirәn ulu öndәr
Heydәr Əliyev akademik Heydәr Hüseynovun da xatirәsinә
ehtiramla yanaşmışdır. 1998-ci ildә görkәmli alimin 90 illiyi
ümummilli liderin imzaladığı sәrәncama әsasәn tәntәnәli
surәtdә qeyd olunmuşdur. 

Elә hәmin il Heydәr Hüseynovun hәyatı haqqında vaxtilә
tәlәbәsi olmuş Sabir Əsәdovun genişhәcmli kitabı çapdan
çıxmışdır. Bu kitabda böyük alimin çoxlarına yaxşı mәlum ol-
mayan hәyat vә yaradıcılığı barәdә geniş mәlumat verilmiş,
ömrünün ayrı-ayrı mәqamları işıqlandırılmışdır.

Müasirlәrinin öz xatirәlәrindә qeyd etdiklәrinә görә, o
zaman Azәrbaycanın rәhbәri olan Mircәfәr Bağırov әvvәllәr
Heydәr Hüseynova xeyirxah münasibәt bәslәyirmiş. O, vәzifә
pillәsi ilә yüksәldikcә qarşısında maneәlәrin olmaması da bu
münasibәtdәn qaynaqlanırmış. 1945-ci ildә respublikada Elmlәr
Akademiyası yaradılanda onun ilk akademiklәri sırasında 37
yaşlı bu alimin dә olmasına, hәtta akademiyanın vitse-prezi-
denti vәzifәsinә irәli çәkilmәsinә etiraz etmәmiş, әksinә,
razılığını bildirmişdi. Deyilәnlәrә görә, o zaman tәntәnәli iclas -
la rın birindә Heydәr Hüseynovun etdiyi mәruzә M.Bağırovun
xü susilә xoşuna gәlmiş, «Bu, Mәrkәzi Komitәnin tәbliğat üzrә
katibinin yerinә hazırdır!» – demişdi. Heydәr Hüseynova qarşı
qibtә, qısqanclıq, düşmәnçilik kampaniyası da mәhz bu
hadisәdәn sonra başlanmışdı. Onu Bağırovun gözündәn sal ma -
ğa cәhdlәr etmişlәr.

Bir neçә il sonra Heydәr Hüseynov «XIX әsr Azәrbaycan ic-
timai vә fәlsәfi fikir tarixindәn» adlı kitabını yazır. Bu kitab ona
hәyatı bahasına başa gәlir.

Əsәr ilk dәfә 1949-cu ildә, ikinci dәfә 1958-ci ildә müәyyәn ix-
tisarlarla çap edilmişdir. Azәrbaycan dilindә isә ilk dәfә 2006-cı
ildә nәşr olunmuşdur. Kitabın redaktoru akademik Aleksandr
Makovelski (1884-1969) «Redaktorun ön sözü» adlı yazısında
bu әsәri «XIX әsrdә Azәrbaycan fәlsәfәsinin inkişafının sistemli
şәrhinin ilk tәcrübәsi» kimi dәyәrlәndirmiş vә öz münasibәtini
bildirmişdir.

«Azәrbaycanda XIX әsr ictimai vә fәlsәfi fikir tarixindәn»
böyük hәcmli, 733 sәhifәlik fundamental bir әsәrdir. Bu,
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hәqiqәtәn dә, müәllifin gәrgin axtarışlarının bәhrәsi kimi mey-
dana gәlmişdi. Belә ki, burada XIX әsrdә xalqımızın görkәmli
elm vә mәdәniyyәt xadimlәrindәn Abbasqulu ağa Bakıxanov,
Mirzә Şәfi Vazeh, Mirzә Kazımbәy, Mirzә Fәtәli Axundzadә vә
Hәsәn bәy Zәrdabinin ictimai fәaliyyәti, dünyagörüşü,
yaradıcılığı, irsi haqqında geniş bәhs olunur. Bununla belә,
әsәrdә XIX әsrdәn әvvәlki dövrlәrә dә yer verilir. Müәllif
Azәrbaycan xalqının hәlә qәdim zamanlardan bәşәriyyәtә elm
vә mәdәniyyәt dühaları bәxş etdiyini vurğulayır. Bu insanların
yaratdığı әsәrlәrin dünya elminә vә mәdәniyyәtinә bir töhfә
olduğunu söylәyir.

O zaman әsәr tәkcә Azәrbaycanın deyil, bütün SSRİ alim lә -
ri nin diqqәtini cәlb etmişdi. Mәsәlәn, şәrqşünas-alim, akademik
İ.Kraçkovski yazırdı: «Mәn sizin bu әsәrinizlә daha çox
maraqlanıram, mәnim bu marağım yalnız әsәrinizin әsas
mövzusuna görә deyil, hәm dә ona görәdir ki, burada bizim XIX
әsrdә şәrqşünaslıq tariximizin bir çox mәsәlәlәri qeyd
edilmişdir».

«XIX әsr Azәrbaycan ictimai vә fәlsәfi fikir tarixindәn»
monoqrafiyası nәşr olunduqdan sonra müәllif әnәnәyә görә vә
ürәyinin istәyi ilә kitabını dostlarına bağışlayır. Bir nüsxә dә o
vaxt SSRİ Yazıçılar İttifaqının sәdri olan Aleksandr Fadeyevә
hәdiyyә edilir. Xatırladaq ki, kitab SSRİ-dә hamının başa
düşmәsi mәqsәdilә rus dilindә yazılmışdı. Fadeyev bu әsәri çox
bәyәnir vә onu Stalin mükafatına tәqdim edir. Mükafat öz sahi -
bini tapır.

Bu hadisә Bağırova başqa rakursdan tәqdim olunur. Guya
Hüseynovun artıq gözü ayağının altını görmür, özündәn çox
razıdır vә Bağırovu zәrrә qәdәr dә saymadan onun başı
üstündәn kitabını mükafata tәqdim etdirib. Əlbәttә, mәqsәd
aydın idi vә bәdxahların bәd niyyәti bu zaman, çox tәәssüf ki,
baş tutur.

«Etibarlı» mütәxәssislәrdәn ibarәt qrup yaradılır. Onlara
tapşırılır ki, necә olursa-olsun kitabda ideoloji «sәhvlәr» tapılsın.
Kitabın siyasi baxımdan ziyanlı olduğu sübut edilsin.

Bәs әsl hәqiqәt necә idi? «Etibarlı» mütәxәssislәr hansı
doğrunu yalan kimi qәlәmә verәcәkdilәr? Azәrbaycan Yazıçılar
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Birliyinin üzvü, vaxtilә Heydәr Hüseynovla birlikdә işlәmiş vә
dostluq etmiş İmran Seyidov bu mәsәlәyә belә aydınlıq gәtirir:
«H.Hüseynovun monoqrafiyasının fәsillәrindәn biri böyük
şәrqşünas, Peterburq İmperator Universitetinin professoru, bir
çox xarici elmi cәmiyyәtlәrin fәxri üzvü Mirzә Kazımbәyә hәsr
olunmuşdu. Bu fәsildә çoxlu tәzә vә az mәlum olan material var
idi. Dәrin vә hәrtәrәfli alim olan M.Kazımbәy öz әsәr lә rindәn
birini Şamilә vә müridizmә hәsr edәrәk onları müsbәt baxımdan
sәciyyәlәndirmişdi. H.Hüseynov monoqrafiyada M.Kazımbәyin
bu әsәrinә rәğbәtlә yanaşmış vә onun tәhlilinә iki sәhifәyәdәk
yer vermişdi. Mәhz bu mәqam H.Hüseynovun taleyini hәll
etmişdi. Mirzә Kazımbәy Şamili çar mütlәqiyyәtinә qarşı
dağlıların azadlıq mübarizәsinin qәhrәmanı vә başçısı kimi
qiymәtlәndirmişdi. Hәmin dövrün bütün tarix nәşrlәrinin vә
hәtta orta mәktәb dәrsliklәrinin sәhifәlәrindә Şamil mәhz bu cür
tәqdim olunmuşdu. Lakin bu, әlbәttә, «regional hökmdar»
Bağırovu dayandıra bilmәzdi. O, «tarixçilәr» vә «filosoflar»
sırasından «xidmәt göstәrәn» yoldaşlarının kömәyi ilә bәdnam
elmi mәqalә yazdırıb dәrc etdirәrәk tarixi faktlara vә sanballı
elmi dәlil-sübutlara mәhәl qoymadan Şamili guya Sultan
Türkiyәsinin tәhriki ilә Rusiyaya vә rus xalqına qarşı mübarizә
aparmış «Türkiyә casusu» elan etdi. Tәbii ki, belә bir
«xoşagәlmәz» şәxsi «dağlıların azadlıq mübarizәsinin qәhrә ma -
nı» elan etmiş şәxs mükafatlandırılmalı deyil, ciddi surәtdә
pislәnmәli vә cәzalandırılmalı idi».

Mәlum olduğu kimi, 1950-ci il iyunun 14-dә keçirilmiş
«Azәrbaycan ziyalılarının növbәti vәzifәlәri haqqında»
müşavirә, әslindә, akademik Heydәr Hüseynovun mәsәlәsinә
hәsr olunmuşdu. Bu müşavirәdә MK-nın birinci katibinin 8
qәzet sәhifәsini tutan mәruzәsinin yarıdan çoxu onun
kitabından bәhs edirdi. Daha doğrusu, mәruzәnin ikinci bölmәsi
«Tarix mәsәlәlәrinin işıqlandırılmasında ciddi sәhvlәr
haqqında» adlanırdı. Mәruzәçi birbaşa mәtlәbә keçәrәk
akademikin kitabını misal gәtirәrәk respublikada fәlsәfә
sahәsindә vәziyyәtin heç dә yaxşı olmadığını göstәrdiyini deyir:
«H.Hüseynovun kitabı marksizm nöqteyi-nәzәrindәn zәrәrlidir.
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Burada Azәrbaycanda ictimai fikir tarixinin işıqlandırılmasında
kobud siyasi vә nәzәri sәhvlәrә yol verilmişdir. Hüseynov
Azәrbaycanın ayrı-ayrı mütәfәkkir lә rinin bu vә ya digәr idealist,
mürtәce fikirlәrini öz kitabında verәrkәn bunları marksizm-
leninizm nöqteyi-nәzәrindәn tәhlil etmir, onları tәnqid etmir,
hәmin fikrә şәrik olur vә onları tәbliğ edir».

Son mәqsәdin Heydәr Hüseynovu sıradan çıxarmaq (әvvәlcә
mәnәn, sonra da, yәqin ki, fiziki cәhәtdәn) olduğunu daha aydın
göstәrmәk üçün Mircәfәr Bağırovun mәruzәsindәn bir parçaya
da diqqәt yetirәk: «Bәzi tarixçilәrin iddia etdiklәrinә baxmayaraq,
Şamil xalq tәrәfindәn imam seçilmәmişdi. Şamilin katibi Hacı Əli
öz xatirәlәrindә yazır ki, Şamili «ağsaqqal ülәmalar vә mötәbәr
şәxslәr mәclisi», yәni mürtәce müsәlman nümayәndәlәri imam
seçmişlәr. Şamilin başçılıq etdiyi müridlәr xalqdan ayrılmışdılar
vә xalqın әleyhinә idilәr. Mәhz buna görә dә onlar xalq kütlәlәrinә
qarşı zorakılıq vә tәca vüz karlıq edirdilәr. Müridizm imamın
başçılığı ilә xırda bir qrup müridlәrin Dağıstan kәndlilәri kütlәsi
üzәrindә hökmranlığı idi».

Müridizmin bu «tәrif»i ilә Bağırovu Heydәr Hüseynovun
düşmәnlәri tanış etmişdilәr. Mәruzә başdan-başa bir-birinә zidd
fikirlәrlә dolu idi.

Hamımız yaxşı bilirik ki, Böyük Sovet Ensiklopediyasında,
bütün orta vә ali mәktәb dәrsliklәrindә, tarixә aid digәr
әdәbiyyatlarda Şamil hәrәkatı mütәrәqqi hәrәkat, xalq azadlıq
hәrәkatı kimi qiymәtlәndirilir. Kitabında bu barәdә heç bir
sәhvә yol vermәyәn, ümumiyyәtlә, sovet dövlәti vә kommunist
partiyası qarşısında heç bir günahı olmayan (әksinә, xidmәtlәri
olan) alimin lәkәlәnmәsinin sәbәbi şәrhsiz dә mәlumdur.
Vәziyyәt getdikcә gәrginlәşir. «Mәşhur» müşavirәdәn dәrhal
sonra respublikanın bütün elmi idarәlәrindә, yaradıcılıq
ittifaqlarında Mircәfәr Bağırovun mәruzәsinin müzakirәsi tәşkil
edilir. Dünәnә qәdәr akademikin qarşısında milyon dәfә baş
әyәn, mәddahlıq edәnlәr ona hücuma keçirlәr. Şәr, böhtan
xarakterli, elmi cәhәtdәn araşdırılmamış faktlarla fәlsәfә elmlәri
doktorunu, akademiki marksizm-leninizm nәzәriyyәsini
bilmәmәkdә, pantürkizm ideyalarını yazmaqda ittiham edirlәr.
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Belәliklә, kitabının dördüncü fәslindә Mirzә Kazımbәyin bir
әsәrinin – «Şamil vә müridizm» әsәrinin adı çәkildiyi üçün
görkәmli elm fәdaisi Heydәr Hüseynovun taleyi faciә ilә sona
yetir. 

Böyük alimә qarşı tәklif olunan cәza hәyata keçirilir. Özü dә
bu, ağla gәlmәyәn, misli görünmәyәn bir cәza olur. Heydәr
Hüseynovu aldığı Stalin mükafatından mәhrum edirlәr. Kitabını
qüsurlu vә zәrәrli sayaraq «damğalayır», belә sәrt bir nәticә
çıxarırlar. Artıq әsrin 50-ci illәri başlansa da, bu elә 37-nin bәnzәr
forma vә mәzmunda davamı idi.

Bununla da sakitlәşmәyib, H.Hüseynovu Marks-Engels-
Lenin İnstitutundakı vәzifәsindәn azad edirlәr. Belә ki, «o, sәhәr
iş otağına daxil olduqda direktor stolunun arxasında
müavininin oturduğunu görür. Müavin dinib bu mәsәlәnin
«ora»dan, yәni MK-dan tapşırıldığını izah etmәmişdәn qabaq
da Heydәr Hüseynov mәtlәbi olduğu kimi anlayır. Oradan
akademiyaya gәlir vә ona göstәrilәn tәzyiqlәrә, gәlәcәkdә baş
verәcәk cәzalara bәri başdan etiraz olaraq intihar etmәk qәrarını
verir, hәr iki bilәyindә damarlarını kәsir…»

O zaman alimi hәyata qaytarmaq mümkün olur. Lakin
tәzyiqlәr bundan sonra da sәngimәk bilmir. Heydәr Hüsey -
novun özünә qәsd etmәsini «yuxarılar» özbaşınalıq, itaәtsizlik,
onlara qarşı etiraz notu kimi qәbul edirlәr. Buna görә dә cәza
maşını hәrәkәtini dayandırmır.

Tәsadüfi deyil ki, filarmoniyanın yay salonunda «Şәhәr
ziyalılarının yığıncağı» adı altında keçirilәn ifşa tәdbirinә
H.Hüseynova yaxın olanlar da dәvәt edilir. «Yuxarı»nın
tapşırığı ilә onlar bir-bir növbә ilә öz dost vә hәmkarlarının
ardınca danışır, onun özünü vә kitabını böhtanlayırlar. Bu,
Bağırova çox xoş gәlir. O vaxt Nizami adına Ədәbiyyat İnstitu-
tunun direktoru olan Mәmmәd Arif Dadaşzadәyә söz verilir.
Natiq mәtlәbdәn uzaqlaşmaq mәqsәdilә rәhbәrlik etdiyi elmi
müәssisәnin iş-gücündәn, problemlәrindәn danışmağa başlayır.
Bağırov mәsәlәni dәrhal başa düşәrәk onun sözünü yarımçıq
kәsir vә deyir: «Sәn Türkiyә casususan. Sәn Heydәr Hüseynov-
dan da pissәn!..»
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O dövrün «qanun»larına görә, «Türkiyә casusu» kimi
qәlәmә verilәn şәxsi son dәrәcә ağır cәza gözlәyirdi. Amma
xoşbәxtlikdәn Mәmmәd Arifә bir qәdәr yüngül cәza tәtbiq
edilir: cәmi bir neçә gündәn sonra onun partiya biletini әlindәn
alıb, direktor vәzifәsindәn azad edirlәr.

SSRİ Elmlәr Akademiyasının müxbir üzvü, akademik Alek-
sandr Makovelski, yәni kitabın redaktoru Fәlsәfә İnstitutunun
direktoru vәzifәsindәn götürülür.

Əvәzindә isә H.Hüseynovu pislәyәnlәr yeni vәzifәlәrlә
mükafatlandırılırlar.

Heydәr Hüseynov hәlә çox perspektivlәr vәd edәn bir alim
idi. AMEA-nın müxbir üzvü, fәlsәfә elmlәri doktoru, professor
Zakir Mәmmәdov «Fәlsәfi fikrimiz: ona laqeyd qalmaq olmaz»
mәqalәsindә yazır: «Akademik H.N.Hüseynov 40-cı illәrdә
Bәhmәnyarın kiçikhәcmli iki fәlsәfi traktatını aşkara çıxarıb
tәdqiqat obyektinә çevirmәklә sırf elmi-fәlsәfi irsimizin varlığını
elan etdi. Görkәmli tәdqiqatçının milli ruhda Azәrbaycan
fәlsәfәsi tarixinә dair yazdığı kitab elmi ictimaiyyәt tәrәfindәn
rәğbәtlә qarşılandı, Stalin mükafatına layiq görüldü. Lakin ali -
min öz xalqının tarixәn yüksәk elmi-fәlsәfi tәfәkkürә malik
olduğunu aşkar söylәmәsi imperiya ağalarının zәhmindәn
qorxan kölәlәrә xoş gәlmәdi…»

Tәdqiqatçı Adıgözәl Mәmmәdov isә belә yazır: «Yaradıcı
şәxs o hala çata bilәr ki, onda suisid (intihar) baş versin. Bu
mәnada Heydәr Hüseynovun ölümü buna bariz nümunәdir.
Heydәr Hüseynov öz dövrünün konyunkturunun girovuna
çevrilmişdi. Ancaq o bu girovluqdan çıxmaq üçün cәhd edirdi.
Genealoji olaraq informasiyalar onu bu girovluqdan çıxmağa
mәhkum etmişdi…

Heydәr Hüseynov bu tәzyiqlәrә tab gәtirә bilmәdi. Nәticәdә
bir dәfә şah damarını kәsdi, akademik Topçubaşov onu
ölümdәn xilas etdi. Xәstәxanadan çıxdıqdan bir neçә gün sonra
isә onu özünü asmış vәziyyәtdә tapdılar. Dәfnini tez-tәlәsik
hәyata keçirdilәr. Dәfnindә cәmi bir neçә nәfәr iştirak edirdi».

İntihar etmәk dini baxımdan günah sayılır. Yaradanın
verdiyi canı yalnız O Özü ala bilәr, verdiyi ömrü nә vaxt istәsә
Özü kәsә bilәr.
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Elm, tәbabәt intiharı acizlik, gücsüzlük, mübarizә apara
bilmәmәk, hәtta xәstәlik kimi xarakterizә edir.

Böyük istedada malik insanların intiharı isә elmә, mәdәniy -
yәtә, incәsәnәtә, yәni bu sahәlәrin hansına mәnsub dursa, mәhz
ona ağır zәrbәdir. Belә mәntiqi nәticә çıxır ki, belәlәri intihar
edәrkәn öz istedadlarını xalqdan әsirgәyir, vәtәni onların
gәlәcәk xidmәtlәrindәn alacağı bәhrәlәrdәn mәhrum edirlәr…

Heydәr Hüseynov da intihar etmişdi. Lakin onun intiharı
söylәnilәn motivlәrin heç biri ilә sәciyyәlәnmirdi. Əvvәla,
Heydәr Hüseynov filosof idi, hәyat qanunlarını yaxşı bilirdi.
Hәm dә «Allah adamları»nın ailәsindә böyümüşdü. Onun
babası kәrbәlayı idi, atası hәcc ziyarәtinә getmiş, anası mәşәdi
olmuşdu vә o, bilmәmiş deyildi ki, intihar böyük günahdır.

Heydәr Hüseynovun özünә qәsd etmәsi acizlik dә deyildi.
Çünki bu qәdәr zәhmәtә qatlaşıb tәdqiqatlar, araşdırmalar
aparan, әziyyәt çәkib әsәrlәr yazan alim iradәcә zәif ola
bilmәzdi.

Nәhayәt, Heydәr Hüseynov hәlә uzun illәr öz xalqına vә
vәtәninә xidmәt etmәk istәyindә, amalında idi. Lakin onu bu
arzularını hәyata keçirmәyә qoymadılar.

Odur ki, bu intihar, әslindә, bir üsyan idi, bir etiraz idi.
Boyun әymәmәk, alçalmamaq, bәlkә dә dünyadan namәrd әli
ilә köçmәmәk qәrarı idi!

…Vәzifәdәn çıxarılandan, mükafatı әlindәn alınandan sonra
doğmaları Heydәr Hüseynovu bağa aparıblarmış. Deyilәnә
görә, köhnә tanışları, hәmkarları onu görәndә özlәrini
görmәzliyә vurar, yanından sәssizcә, salamsız ötüb keçirlәrmiş.
Ancaq tarix, qәdirbilәn Azәrbaycan xalqı, elmimiz onun adının
üstündәn keçmәyib.

Doğrudur, Heydәr Hüseynov 42 yaşında, yaradıcılıq
qüvvәsinin çiçәklәndiyi bir vaxtda hәyatdan köçdü. O, qısa
ömrü әrzindә çox iş görmüşdü, ancaq daha böyük işlәr görә
bilәrdi. Bununla belә, amansız rejimin, uğursuz taleyin ona
macal verdiyi qәdәr yazıb-yaratdıqları nәsillәrә gәrәkdir,
әvәzsiz bir yadigardır.
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41 YAŞINDA ÖLÜMÜNƏ FƏRMAN VERİLDİ

Stalin repressiyası qurbanlarının çoxu istintaq zamanı
onun adını çәkirdi. Guya sovet dövlәtinә, Kommunist
Partiyasına dönüklüyü bu insandan öyrәnmişdilәr.

Belә çıxırdı ki, sovetlәrin әn böyük düşmәni 1919-cu ildәn Kom-
munist (bolşeviklәr) Partiyasının (sonralar Sov.İKP adlandı)
üzvü olan, qısa ömrünü sovet dövlәtinin inkişafına hәsr edәn,
alim, publisist vә tәrcümәçi kimi şöhrәt qazanan, qәlbәn
inandığı, sevdiyi quruluşa sәdaqәtlә xidmәt göstәrәn Ruhulla
Əli oğlu Axundov idi. Respublikada Mәrkәzi Komitәnin katibi
vәzifәsinә qәdәr yüksәlәn bir insan necә «xalq düşmәni»nә
çevrilә bilәrdi?! Tәbii ki, bu, çox mәntiqsiz bir yanaşma idi.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, sovet rejimi Ruhulla Axun-
dova 41 yaşında güllәlәnmә hökmü vermişdi.

«Ən yaxşı vә bacarıqlı azәrbaycanlı marksistlәrdәn biri olan
Ruhulla Axundov kütlәlәr arasında şöhrәt qazanmışdır».
İnanılmış partiya rәhbәrlәrindәn olan S.M.Kirovun bu cür
yüksәk qiymәt verdiyi dövlәt xadiminә niyә «әksinqilabçı,
trostkiçi» damğası vurulmuşdu? Onun hәyat vә fәaliyyәt tarix -
çә sini araşdıranlar hәmin ittihamların absurd olduğunu
dәfәlәrlә yәqin etmişlәr. Bu insan haqqında deyilәnlәrin uy-
durma, saxta fәrziyyә olduğu isә hamıya gün kimi aydın idi.
Çünki Ruhulla Axundov kommunist ideyalarının işıqlı
gәlәcәyinә bütün varlığı ilә inanmışdı. 20 il bu yolda çalışmış,
mübarizә aparmışdı. Amma bu cür sәdaqәtlә xidmәt etdiyi
quruluş, әslindә, ona xilaf çıxmış, bütün әziyyәtlәrini vә әmә -
yini danmaqla kifayәtlәnmәyib, onu lәkәlәmiş, şәrlәmiş vә
ölümә mәhkum etmişdi.

Ruhulla Axundov 1897-ci ildә Bakının Şüvәlan kәndindә
dünyaya göz açmışdı. Qısa ömrünü müşayiәt edәn sevinclә
kәdәr, bәdbәxtliklә bәxtiyarlıq hәyata onunla sanki qoşa
gәlmişdi. Birinci xoşbәxtliyi onda idi ki, elmә, biliyә meyilli
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kökdәn boy atmışdı. Atası Əli
kişi ziyalı bir insan, müәllim
idi. Bağdadda ali ruhani tәhsili
almışdı. Bakıya qayıtdıqdan
sonra ruhanilikdәn tamamilә
uzaqlaşmışdı. Mәktәblәrdә
uşaqlara әrәb vә fars dillә rin -
dәn dәrs deyirdi.

Ruhulla dörd yaşında ikәn
atası vәfat edir. Hәmin vaxtdan
da o, hәyatın acılarını dad ma -
ğa başlayır. Ona bacıları baxsa
da, ehtiyac içәrisindә böyüyür.
İllәr keçdikcә әn ağrılı sınaq -
larla üz-üzә gәlir. Sonralar
hәmin günlәri yada salaraq
yazırdı: «Mәn böyük bacımın

yanına köçәrkәn onun hәyat yoldaşı mәni nәinki öz dükanında
işlәdir, hәtta mәni evdә saxladığına görә pul da tәlәb edirdi».

Bütün bunlara baxmayaraq, Ruhulla tәhsil almaq, bilikli,
elmli olmaq arzusunda idi. Odur ki, ilk tәhsilini kәnd
mәktәbindә aldıqdan sonra bir müddәt şәhәrdә rus-Azәr -
baycan mәktәbinә gedir. Bakı realnı mәktәbindә isә yaxşı
oxumağı, elmә hәvәsi ilә müәllimlәrin, xoş davranışı, ünsiyyәt
qurmaq bacarığı ilә yoldaşlarının hörmәt vә mәhәbbәtini
qazanır. Elә müәllimi, görkәmli yazıçı Abdulla Şaiqin diqqәtini
dә burada cәlb edir.

Lakin maddi ehtiyac Ruhullanı yenә yarı yolda qoyur. O,
realnı mәktәbin altıncı sinfindә artıq buranı tәrk edir. Sonralar
Bakı Ticarәt Mәktәbindә oxuyur, amma mәcburiyyәt qarşısında
buradan da getmәli olur. Qәrara gәlir ki, işlәyib dolanışığını
özü tәmin etsin.

Yazıçı Abdulla Şaiq sonralar keçmiş şagirdini xatırlayaraq
yazırdı: «Az gülәn, az danışan, ağır tәbiәtli olan Ruhulla xaricәn
dә o qәdәr nәzәrә çarpmırdı. Qarayanız, arıq bir tәlәbә idi.
Ancaq qara, düşüncәli gözlәri sinifdә hәmişә parlayırdı. Bir
tәlәbә kimi o  öz yoldaşlarından xeyli seçilirdi. Dәrslikdәn ayrı-
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ayrı bәdii parçaları o qәdәr gözәl, sәlis vә mәnalı oxuyurdu ki,
insan valeh olmaya bilmirdi. Gözәl natiqlәrә mәxsus gur vә
ahәngdar sәsi var idi. Dәrslәrindәn әla alardı. Pedaqoji
şuralarda ondan xüsusi bәhs edilәrdi».

Birinci Dünya müharibәsinin ağır illәrindә gәnc Ruhulla
әmәk fәaliyyәtinә başlayır. Orucov qardaşlarının mәtbәәsindә
özünә iş tapır. Əvvәlcә ona xırda işlәr tapşırırlar, abunә
yazılışına sifarişlәrin qәbul olunmasına kömәk edir. Lakin
istedadı ona tezliklә korrektor peşәsinә yiyәlәnmәyә imkan
verir. Ruhulla hәmçinin rus dilindәn tәrcümәlәr etmәyә
başlayır. Mәhz bu dövrdә R.Axundov mәtbәә fәhlәlәrinin
hәyatına yaxından bәlәd olur, onlarla qaynayıb-qarışır. Burada
ilk dәfә fәhlәlәrin iqtisadi tәtilindә iştirak edir. Şagirdlәrin gizli
dәrnәyindә fәaliyyәt göstәrir. 

Tәdqiqatçı-alim Qaraş Mәdәtov «Ruhulla Axundov» bio-
qrafik oçerkindә yazırdı ki, mürәkkәb siyasi hadisәlәrin
cәrәyanında gәnc Ruhullaya öz mövqeyini müәyyәnlәşdirmәk,
düzgün mübarizә yolu seçmәk olduqca çәtin idi. Hәmin günlәr
o, sol sosialist inqilabçılar (eserlәr) partiyasına daxil olur. Lakin
xalqın azadlığı, onun haqqı vә hüququ uğrunda mübarizә ilә
bağlılıq, fәhlә hәrәkatına yaxınlıq getdikcә bu insanın siyasi
görüşlәrinin formalaşmasına, әqidәsinә uyğun mübarizә yolu
seçmәsinә әsaslı tәsir göstәrir. 1920-ci ildә Moskvada Leninlә
görüşür. Bu görüş onun hәyatında mühüm rol oynayır.
R.Axun dov Bakıya döndükdәn sonra bir çox mәsul vәzifәlәrdә
çalışır. O, Lenin ideyalarına ürәkdәn bağlanır.

1921-1923-cü illәrdә «Qızıl әsgәr» qәzetindә vә «Savadlı
qırmızı әsgәr» jurnalında mütәmadi çıxış edir, hәtta bir müddәt
onların rәhbәri olur. Ümumiyyәtlә, istәr o dövrdә, istәrsә dә
sonrakı illәrdә Ruhulla Axundovun hәrbi quruculuq barәdә
özünün ciddi baxışları, fikirlәri vardı. O, hәrbi quruculuğu
sosializmin әsası, üzvi hissәsi hesab edirdi. Azәrbaycanlı
gәnclәrin hәrbi işә fәallıqla cәlb olunmasını vacib sayırdı. O
deyirdi ki, xalq sosializmin nailiyyәtlәrini qoruyub saxlamaq
istәyirsә, hәrbi işә yiyәlәnmәlidir.

İndi zaman vә ictimai-siyasi formasiya dәyişib, biz müstәqil
ölkәdә yaşayırıq. Bununla belә, Ruhulla Axundovun hәrbi qu-
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ruculuq haqqındakı fikirlәri bu gün üçün dә dәyәrli vә
aktualdır. Nailiyyәtlәrini qorumaq istәyәn, düşmәnә qalib
gәlmәk әzmindә olan xalqa, tәbii ki, güclü ordu lazımdır. Yeri
gәlmişkәn qeyd edәk ki, onun kәndli-fәhlә müxbirlәri haqqın -
dakı fikirlәri dә çox әhәmiyyәtlidir. O, müxbirlәrә düzgün
istiqamәt verilmәsini vacib sayırdı. Onları kәnddә mәdәniyyәt
ordusunun bayraqdarı olmağa çağırırdı.

R.Axundov iki il mәtbәәdә işlәdikdәn sonra Bakı Sovetinin
«İzvestiya», 1919-cu ildә isә Azәrbaycan bolşeviklәrinin qeyri-
leqal çap olunan «Kommunist» qәzetlәrinin baş redaktoru
vәzifәsini icra edir. Respublikada sovet hakimiyyәti qurulduq-
dan sonra Azәrbaycan K(b)P MK-nın kәndlәrdә iş üzrә
şöbәsinin müdiri, partiyanın Bakı komitәsinin katibi, «Kommu-
nist» qәzetinin, «Bakinski raboçi»nin vә digәr dövri nәşrlәrin
redaktoru olur. 1924-1930-cu illәrdә artıq Azәrbaycan K(b)P
MK-nın katibi, «Azәrnәşr»in direktoru, respublikanın xalq
maarif komissarı vәzifәlәrindә çalışır. 1930-cu ildә ÜK(b)P Za-
qafqaziya Vilayәt Komitәsinin katibi seçilir. Daha sonra
Mәrkәzi Komitәnin nәzdindәki Tarix İnstitutunda çalışır, Xalq
Komissarlığında İncәsәnәt işlәri üzrә idarәnin müdiri vәzifәsini
icra edir.

1920-1930-cu illәrdә Ruhulla Axundov digәr rәhbәr işçi -
lәrdәn dәrin savadı ilә fәrqlәnirdi. O, kommunist ideologi ya -
sının nәzәri әsaslarını köklü surәtdә bilәn nadir insanlardan idi.
Tәsadüfi deyil ki, Çarlz K.Mauzer «Zaqafqaziya haqqında
qeydlәr» kitabında yazırdı: «Azәrbaycan revkomunun tәrkibi
son dәrәcә tipikdir. Revkomun sәdri tatar doktor Nәrimanov
tәhsilә vә dünyagörüşә malik yeganә adamdır. 29 yaşlı xalq
tәhsil naziri Bünyadzadә öz adını yazmağı da bacarmır. 22 yaşlı
xarici işlәr naziri Mirzә Davud Hüseynov kifayәt qәdәr ağıllı
olsa da, ixtisasca dәnizçi kömәkçisi idi. Əkinçilik nazirinin 25,
xalq tәsәrrüfatı nazirinin 24 yaşı var – hәr ikisi savadsız vә
sәriştәsiz adamdır». Lakin Ruhulla Axundov haqqında bunların
heç birini demәk mümkün deyildi. O, çox savadlı idi vә tәәssüf
ki, bu bilik vә sәriştә kommunist rejiminin güclәnmәsinә sәrf
edilib. Elә yeganә çatışmayan cәhәti dә bu olub – kommunist
ideologiyasına dәrindәn inanması.
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«Kommunist» qәzeti Ruhulla Axundovun, Ruhulla Axun-
dov isә bu qәzetin hәyatında böyük rol oynamışdı. Qәzetә
redaktorluq etdiyi 1922-1923-cü illәr bu insanın ömrünün әn
qaynar dövrlәrindәn olmuşdur. «Kommunist» adını daşıyaraq
partiyanın qәzeti olsa da, bu mәtbu orqan xalqa xidmәt edirdi.
Redaktor böyük gәrginliklә çalışırdı. Nәticәdә qәzetin fәaliyyәt
dairәsi genişlәnir, o, Azәrbaycanın siyasi, tәsәrrüfat vә mәdәni
hәyatına dәrindәn nüfuz edirdi. Redaktor olduğu dövrdә
Ruhulla Axundov qәzetin әtrafına qәlәmli fәhlә-kәndli
müxbirlәri toplaya bilmişdi vә onların yazılarına geniş yer
verirdi.

1923-cü ilin sonunda qәzetin mininci nömrәsi işıq üzü
gördü. Redaktor bu münasibәtlә qәzetin 29 dekabr nömrәsindә
fәrәhini gizlәtmәyәrәk yazırdı: «Kommunist» bu vaxtadәk әlinә
aldığı fikir bayrağını böyük fәdakarlıqla yüksәltmiş vә bundan
sonra da Azәrbaycan әmәkçilәrinin tәrәqqi vә inkişafı ilә yan-
yana genişlәnib artacaq, әn şöhrәtli işçi mәtbuatı ilә bәrabәrlәşib
yorulmadan irәlilәyәcәk, dayanmadan yüksәlәcәkdir».

Onu respublikanın hәr tәrәfindә tanıyır vә sevirdilәr. Bakı
fәhlәlәri bu insan haqqında belә deyirdilәr: «Alimdir, tәmiz
adamdır, әsl kommunistdir».

Azәrbaycanda sovet hakimiyyәtinin qurulmasının ikinci
ildönümü münasibәtilә «Kommunist»in 28 aprel 1922-ci il ta -
rixli nömrәsindә R.Axundov «Şәrq qızılca әrәfәsindә» adlı
mәqalә ilә çıxış edir: «Bu gün Şәrq alәmi gözәl bilir ki, …siyasi
mübarizә olmadıqca xilas olmaq fikrini heç fikrә gәtirmәk
mümkün deyil. Bakı әnәnәlәrinin hәyat tәcrübәsi Şәrq
zәhmәtkeşlәrini bu yolda tәrbiyәlәndirmişdir… Şәrqin gedәcә -
yi yol da Azәrbaycan әmәlәlәrinin (fәhlәlәrinin)  vә kәndçi -
lәrinin getmiş olduğu yol olacaqdır».

R.Axundov redaktorluqdan başqa vәzifәyә keçdikdәn sonra
da qәzetlә әlaqәsini kәsmir, burada öz vacibliyi vә publisist
dәyәri ilә fәrqlәnәn, günün nәbzini tutan mәqalәlәrlә çıxış edirdi.

Ruhulla Axundov inanılmış kommunist, sovet dövlәtinә
hәmişә lәyaqәtlә xidmәt edәn vәzifә sahibi olsa da, onun bütün
sәylәri öz xalqının rifahına vә yüksәlişinә yönәlmişdi. Əslindә,
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tutduğu vәzifәlәr, malik olduğu sәlahiyyәtlәr onun üçün
Azәrbaycan әdәbiyyatının, incәsәnәtinin, elminin, iqtisadiy ya -
tının inkişafına çalışmaq yolunda bir vasitә idi. O, Azәrbaycanın
nailiyyәtlәri ilә fәxr edir, vәtәnini daha yüksәk zirvәlәrdә
görmәk istәyirdi: «…Tarix Azәrbaycanın öhdәsinә Yaxın Şәrq
zәhmәtkeşlәrinin avanqardı olmaq kimi bir vәzifә qoymuşdur.
Avanqard olmaq – rәhbәr olmaq, müәllim olmaq demәkdir. Bәs
savadsız Azәrbaycan lazımi mәdәni sәviyyәyә çatmadan Yaxın
Şәrq ölkәlәrinin rәhbәri ola bilәrmi?»

R.Axundov hesab edirdi ki, Azәrbaycan zәhmәtkeşlәrinin
qarşısında duran әn mühüm vәzifәlәrdәn biri savadlanmaq,
elmә vә biliyә yiyәlәnmәkdir. O, sәylә çalışırdı ki, şәhәr vә
kәndlәrdә yeni ümumtәhsil mәktәblәri açılsın, kitablar nәşr
olun sun, müәllim kadrları yetişsin. Xalq maarif komissarı
işlәdiyi dövrdә bu insan hәmin işlәrә böyük hәvәslә rәhbәrlik
edirdi. 1929-cu ildә Azәrbaycanda әlifba islahatı  keçirilәrkәn,
yәni әrәb әlifbasının latın әlifbası ilә әvәz olunmasında R.Axun -
dovun böyük xidmәtlәri olub. Yeni Əlifba Komitәsinin orqanı
olan «Yeni yol» qәzetinin sәhifәlәrindә xeyli mәqalәlәrlә çıxış
edib. Azәrbaycan әdәbi dilinin inkişafına qayğı ilә yanaşıb, dilin
saflığına, tәmizliyinә çalışıb. Yeni әlifbanın tәtbiqini böyük
nailiyyәt adlandırıb. Bütün bu tәdbirlәrdә hәm xalq maarif
komissarı, hәm ictimai xadim, hәm dә vәtәnpәrvәr alim kimi
fәal iştirak edib.

Ruhulla Axundov Azәrbaycanda elm, әdәbiyyat vә
incәsәnәt sahәsindә milli kadrların yetişdirilmәsinә böyük
mәsuliyyәtlә vә qayğı ilә yanaşırdı. Yaradıcı gәnclәrin
әksәriyyәti onun yaxından iştirakı ilә SSRİ-nin Moskva, Lenin-
qrad (Sankt-Peterburq) vә digәr iri şәhәrlәrinә tәhsil almağa
göndәrilirdi. Xalq yazıçısı Mirzә İbrahimov bunu belә
xatırlayırdı: «Mәn Naxçıvan MTS siyasi şöbәsindә qәzet işindәn
qayıdaraq Leninqrada Şәrqşünaslıq İnstitutuna oxumağa
getmәk istәyirdim. Elmlәr Akademiyasının filialının kağızı
lazım idi ki, mәni ora götürsünlәr. Kağıza Ruhulla Axundov qol
çәkmәli idi. O, qol çәkmәmiş mәni görmәk istәmişdi. Mәn
güman edirdim ki, Ruhullanın işi çox olduğundan ayaqüstü
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üzümә baxacaq, bir anket xasiyyәtli söz soruşub ya kağıza qol
çәkәcәk, ya çәkmәyәcәk, bununla da bizim görüşümüz
qurtaracaqdır. Lakin belә olmadı… Biz içәri girәndә ayağa
durdu, qara iti gözlәri ilә mәni süzüb gülümsәdi vә әl verdi…
«Mәn çox sevindim ki, sәn oxumağa gedirsәn», – dedi vә
oturmağa yer göstәrdi».

Yüksәk dövlәt vәzifәlәrindә çalışmasına baxmayaraq,
R.Axun dov özünün incә zövqünә, әdәbiyyata olan marağına,
daim incәsәnәtin qayğısını çәkmәk әnәnәsinә xilaf çıxma mış -
dı. Müasirlәrinin fikrincә, onun dәrin zәkasına, dünya gö -
rüşünün genişliyinә, tükәnmәz enerjisinә qibtә etmәmәk
mümkün deyildi. Gәnclәri sevәn, onlara qayğı ilә yanaşan
görkәmli maarif xadimi vә istedadlı alim Ruhulla Axundov
bәdii әdәbiyyat sahәsinә gәlәn gәnclәrin yaradıcılığına
istiqamәt verir, onları hәr cür qәrәzli hücumlardan qoruyurdu.

O, Azәrbaycan әdәbiyyatı klassiklәrinin vә şifahi xalq
әdәbiyyatının öyrәnilmәsindә mühüm işlәr görmüşdür. Nizami
Gәncәvinin 800 illik yubileyinin keçirilmәsinә hazırlıq dövrün -
dә onun әsәrlәrinin nәşri, «Koroğlu» dastanının toplanması vә
çapı, elәcә dә dastanın әn nadir әlyazmasının o zaman Tacikis -
tanda işlәyәn M.D.Hüseynovun kömәyi ilә Azәrbaycana
gәtirilmәsi R.Axundovun әdәbiyyatımız qarşısında әvәzsiz
xidmәtlәridir.

İllәr keçәndәn sonra Ruhulla öz sevimli müәlliminin
qayğıkeşi olmuşdu. Bu barәdә Abdulla Şaiq özü belә yazırdı:
«Ruhulla Axundov Azәrbaycan ziyalılarına xüsusi ehtiramla
yanaşar, onlara böyük qayğı bәslәyәrdi. Onlardan biri dә mәn
idim. Mәn ömrüm boyu bu nәcib tәlәbәmin mәnә olan
qayğıkeşliyini unuda bilmirәm. O, mәnim hәmişә çәtin vaxtla -
rımda kömәyimә gәlәn, mәni hәm müәllim, hәm yazıçı kimi işә
ruhlandıran dövlәt işçilәrindәn olmuşdur».

Ruhulla Axundovun fәaliyyәt dairәsi çox geniş idi. O,
dövlәt vәzifәlәrindәn әlavә tәrcümәçilik vә alimliklә mәşğul
olmuşdu. Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, R.Axundov ana
dilindәn başqa rus, fars, ingilis, fransız dillәrini mükәmmәl
bilirdi. Marksın, Engelsin vә Leninin әsәrlәrini Azәrbaycan
dilinә ilk dәfә tәrcümә edәnlәrdәn biri olmuşdu.
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1920-1926-cı illәrdә Ruhullanın rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan
dilindә Leninin 26 әsәri 130,5 min nüsxә ilә çap olunur. 1927-
1932-ci illәr әrzindә isә Marks vә Engelsin 15 min tirajla 5 әsәri,
Leninin 106 min nüsxә ilә 19 әsәri Azәrbaycan dilindә işıq üzü
görür. 1928-1929-cu illәrdә nәşr olunmuş ikicildlik rusca-
azәrbaycanca lüğәtin redaktoru olur. Bundan әlavә, tarix,
әdәbiyyat, incәsәnәt mövzusunda bir sıra dәyәrli әsәrlәr yazır.

Ruhulla Axundovun hәyatında maraqlı hadisәlәr çox
olmuşdu. Bunlar onun xarakterinin bir çox cizgilәrini açır.
Mәsәlәn, 1924-cü ilin sonlarında Azәrbaycan Kommunist
Partiyası vә respublika hökumәti nәşriyyatların poliqrafiya
bazasını möhkәmlәndirmәk, onları texniki avadanlıqla tәchiz
etmәk barәdә qәrar qәbul edir. 1925-ci ildә poliqrafiya
avadanlığı, ilk növbәdә yeni şriftli linotiplәr almaq üçün Ruhulla
Axundov Nyu York, Paris, Berlin vә Drezden şәhәrlәrinә ezam
olunur. Onunla bәrabәr «Bakı fәhlәsi» kooperativ nәşriyyatının
idarә heyәtinin sәdri Lev Lifşits dә xaricә gedir. Onlar Al-
maniyada nağd pula hazır şriftlәr almaq istәyirlәr. Lakin mәlum
olur ki, bu şriftlәrdәn istifadә etmәk çәtindir. Tәzә şriftlәrin
hazırlanması isә yalnız Amerikada mümkün idi.

Amerikaya çatdıqda Ruhulla Axundovu hәkim müayi nә -
sin dәn keçirirlәr vә onun gözlәrindә traxoma xәstәliyi ortaya
çıxır. Belә ki, Nyu Yorkda onun sahilә çıxmasına icazә verilmir,
karantindә saxlanılır. Ruhulla inadla öz mәqsәdinә çatmaq
istәyir, odur ki, geriyә dönmür. Çünki işi yarımçıq qoymaq,
mәqsәdinә yetmәkdә zәiflik göstәrmәk Ruhullanın şәxsiyyәtinә
yad olan xüsusiyyәtlәr idi. Ona görә dә Lifşits sovet ticarәt
nümayәndәliyinin әmәkdaşları ilә birlikdә onların sifarişini
yerinә yetirәcәk bir firma tapır. Hәmin firmanın işçisi R.Axun-
dovla danışıqlar aparmağa gәlir…

Öz müasirlәrinin xatirәsindә bu insan xoş duyğularla
yaşayırdı. O, 1927-1928-ci illәrdә «İnqilab vә mәdәniyyәt»
jurnalının da redakoru olur. Jurnalın sәhifәlәrindә klassik Azәr -
baycan şairlәrinin, folklor nümunәlәrimizin dәrc olunmasına
böyük diqqәt yetirir. O dövrdә bu jurnalda mәsul katib işlәyәn
Süleyman Rüstәm öz xatirәlәrindә yazırdı: «Mәn Ruhulla

136 ИРАдя яЛИЙЕвА



Axun dovun mәnzilindә çox görkәmli alimlәri, jurnalist, yazıçı
vә tәrcümәçilәri görmüşәm. Xatirimә gәlәnlәrdәn: Tağı Şahbazi,
Mehdi Hüseyn, Mәmmәd Arif, Mikayıl Rәfili, Nemәt Bәsiri vә
başqaları…»

Xalq artisti Barat Şәkinskaya da onun nәcib bir insan
olduğunu yazırdı: «37-ci ilin dәhşәtlәrini xatırlayanda ayaq üstә
ölürәm. Əvvәl tanınmış inqilabçıları, siyasi xadimlәri, sonra da
mәşhur ziyalıları – mәdәniyyәt, әdәbiyyat xadimlәrini hәbs
etmәyә başladılar. Onların arasında şәxsәn mәnim tanıdığım
adamlar da az deyildi. İncәsәnәt İşlәri İdarәsinin rәisi Ruhulla
Axundov, Bakıdakı Dram Teatrının direktoru Əli Kәrimov… O
zaman nә baş verdiyini doğru-dürüst anlamaq o qәdәr dә
mümkün deyildi. Mәnim bildiyim bu idi ki, Ruhulla Axundov
çox xeyirxah vә nәcib insan idi. Yerindә ermәnini әylәşdirdilәr.
Qәddarın, başkәsәnin birini…»

Ruhulla Axundovun hәyat vә fәaliyyәti tәzadlarla dolu idi.
Çünki çәtin bir dövrdә yaşayırdı. 1926-cı ildә S.M.Kirov SSRİ
rәhbәrliyinә çağırılır vә Leninqrada vәzifәyә göndәrilir. Hәmin
il Azәrbaycanda MK-nın plenumu keçirilir vә yeni rәhbәrlik
seçilir. Partiyaya rәhbәrlik etmәk Ə.Qarayevә, N.Ağaverdiyevә,
L.Mirzoyana tapşırılır. Bu rәhbәrliyә R.Axundov da daxil
edilmişdi. Lakin bütün işlәr әslindә Mirzoyanın әlindә idi.

1926-cı ildәn Mirzoyanın göstәrişi ilә Azәrbaycanda din vә
milli adәt-әnәnәlәrә qarşı qızğın mübarizә başlayır. Bu kam-
paniya elә bir geniş miqyas alır ki, tәkcә xalq kütlәlәrini deyil,
artıq partiya rәhbәrliyinin özünü dә narahat edir. Günbәgün
narazılıqlar artır.

Respublikada «Allahsızlar cәmiyyәti» yaradılmışdı vә İslam
dini ilә mübarizә aparır, dindarları tәqib edirdi. Tarixi abidәlәr
dağıdılır, mәscidlәr yerlә-yeksan olurdu. «Mübarizә» getdikcә
güclәnirdi. Kollektivlәşmә dövründә «allahsızlar» daha da
fәallaşmış vә Mәrkәzi Komitә 1929-cu ilin aprel ayında keçirilәn
plenumunda bu işlәrin vüsәtini artırmaq üçün xüsusi tapşırıq -
lar da vermişdi. Mәhz bundan sonra cәmiyyәt «Mübariz allah -
sızlar ittifaqı»na çevrilmişdi. Xalqın әsrlәrlә qeyd etdiyi,
in sanların mәnәvi dünyasında yer tutmuş, qanına-iliyinә
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hopmuş Novruz, Qurban, Ramazan bayramlarının keçirilmәsi
qadağan olunmuşdu. Mәscidlәri bağlamışdılar, dindarları nәfәs
dәrmәyә qoymurdular.

Hәlә bu harası idi?! 1928-1929-cu illәrdә çadra vә milli baş -
örtüyü olan papaqla da mübarizә başlanmışdı. Milli baş -
örtüyündәn istifadә edәnlәr ictimai yerlәrdә görünmәmәli
idilәr. Onlar keçmişin qalığı vә xalq düşmәni sayılırdılar. Gәnc
komsomolçuları ortaya atıb onların vasitәsilә şlyapa vә şapkanı
tәbliğ edirdilәr. Gülünc bir şüar irәli sürülmüşdü: «Rәdd olsun
papaq!»

Bu gün etiraf etmәk nә qәdәr çәtin olsa da, demәliyik ki,
hәmin işlәrin hamısı Ruhulla Axundovun rәhbәrliyi ilә apa rı -
lırdı. Bu, bir tarixdir, faktdır, әslindә heç tәәccüb vә
müzakirәyә, qınağa ehtiyac da yoxdur. Bir daha vurğulayaq ki,
bu insan bütün varlığı ilә o quruluşa, o cәmiyyәtә inanırdı.
Onun sadiq xidmәtçisi, mәmuru, bәlkә dә әslindә fanatiki idi
(amma bir daha: çox tәәssüf!).

20-ci illәrin sonuna doğru partiya rәhbәrliyindә L.Mirzo ya -
nın dәstәsinә qarşı qruplaşma yaranır. Ziddiyyәtlәr, çәkişmәlәr
başlanır. Buna son qoymaq üçün Moskvada 1929-cu il iyulun
11-dә «Azәrbaycan mәsәlәlәri haqqında» qәrar qәbul edilir.
Üçlük N.Çikalo ilә әvәz olunur. Bundan sonra L.Mirzoyan,
Ə.Qarayev, N.Ağaverdiyev vә R.Axundov Çikalonu gözdәn
salmaq üçün güclü iş aparırlar (hәrçәnd ki, onlar Moskva
qarşısında yeni rәhbәrliyә mane olmamağa  söz vermişdilәr).

Belәliklә, 1930-cu il avqustun 5-dә mәrkәzdә «Azәrbaycan
mәsәlәlәri haqqında» ikinci qәrar qәbul olunur. Azәrbaycana
cәmi bir il iki ay rәhbәrlik edәn Çikalo vәzifәdәn uzaqlaşdırılır.
O, yeni şәraiti vә yerli dili bilmәmәkdә, qolçomaqlara qarşı zәif
mübarizә aparmaqda günahlandırılır.

Azәrbaycana V.Polonski rәhbәrlik etmәyә başlayır. O,
özündәn әvvәl rәhbәrlikdә olmuş bütün şәxslәri respublikadan
uzaqlaşdırmağa qәrar verir. Ruhulla Axundov da Azәrbay can -
dan ÜİK(b)P Zaqafqaziya ölkә komitәsinin katibi vәzifәsinә
mәhz bu dövrdә göndәrilir.

Hәmin illәrdә respublika rәhbәrliyindә tez-tez dәyişiklik lә -
rin olması xroniki hal alır. Yüksәk sәviyyәli azәrbaycanlı kadr-
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lar respublikadan mәdәni şәkildә qovulur, rәhbәr vәzifәlәrә
әsasәn ermәnilәr tәyin olunurdu. Bu qәrәzli, qәsdәn düşünül -
müş kadr siyasәtini yerli әhali narahatlıq vә narazılıqla qarşılasa
da, mәrkәzin qәrarına qarşı çıxmaq mümkün deyildi.

1932-ci ilin sonunda Azәrbaycan Dövlәt Elmi-Tәdqiqaqt İns -
titutu әsasında SSRİ Elmlәr Akademiyası Zaqafqaziya filialının
Azәrbaycan şöbәsi yaradılır. Yenidәn respublikaya qaytarılmış
Ruhulla Axundov onun rәhbәri olur.

Bu dövrdә daxildә olan narazılığı bәzi qüvvәlәr Polonskiyә
qarşı yönәldәrәk onun da respublikadan çıxarılmasına nail
olurlar. Keçmiş rәhbәrin yerinә ermәni R.Ruben tәyin edilir. Bu
tәyinatın reallaşdırılmasında S.Orconikidzenin böyük rolu olur.
Ruben Azәrbaycanda rәhbәr vәzifәdә 11 ay işlәyir. 1933-cü ilin
dekabrında L.Beriyanın yaxından kömәyi ilә M.Bağırov
Azәrbaycan K(b)P MK-nın birinci katibi tәyin edilir. Bununla
da Azәrbaycana rәhbәrin qeyri-millәtdәn olması әnәnәsinә son
qoyulur.

Tarix elmlәri namizәdi Mәhәrrәm Zülfüqarlı Ruhulla Axun-
dova hәsr etdiyi mәqalәsindә hәm onun hәyatına, hәm dә o
dövrün bir sıra mәsәlәlәrinә aydınlıq gәtirir: «M.Bağırov
hakimiyyәtә gәlәndәn sonra ona qarşı düşmәn mövqedә olmuş
rәhbәr işçilәrә, o cümlәdәn R.Axundova qarşı gizli planlarını
tәdricәn hәyata keçirmәyә başladı. 1937-ci il iyunun 8-dә
«Pravda» qәzetindә Riklinin imzası ilә «Düşmәnin hiylәlәri»
adlı mәqalә dәrc edilәrәk R.Axundova qarşı ağır ittiham irәli
sürüldü. Mәqalәdә deyilirdi: «Trostkiçi vә müsavatçı Ruhulla
Axundov mәdәniyyәt cәbhәsindә uzun zaman nәzarәtsiz
olaraq istәdiyini edib. O, Elmlәr Akademiyasının Azәrbaycan
filialının başçısı olmuş, İncәsәnәt İşlәri Komitәsinә rәhbәrlik
etmiş, Yazıçılar İttifaqına ağalıq etmişdir. O, bütün tәşkilat vә
idarәlәri öz adamları ilә, gizli vә açıq düşmәnlәrlә «zibillә miş -
dir». Düşmәnlәr heç bir cәza görmәdәn öz trotskist,   müsavatçı,
pantürkist әsәrlәrini çap etdirmişlәr. Onlar Azәrbaycan
әdәbiyyatını möhkәm qıfıl altında saxlayaraq yeni adamları,
xalqa vә partiyaya sadiq adamları әdәbiyyata yaxın buraxma -
mış lar». Bütün bunlar R.Axundovun ünvanına yazılan güclü it-

139РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



tihamlar idi. Mәqalәdә gәnc şairlәr Sәmәd Vurğun vә Süleyman
Rüstәmin dә ünvanına böhtanlar yağdırılmışdı: «İki qrup öz
aralarında didişir. Bu didişmә yaramaz, prinsipsiz, zәrәrli
didişmәdir. Vurğunla Rüstәm vuruşur, üçüncüsü isә gülür…»

1937-ci il oktyabrın 26-da Şamaxı şәhәrindә «Əksinqilabçı,
üsyançı, casus-terrorçu, tәxribatçı-ziyançı, burjua-millәtçi
tәşkilat»ın mühakimәsi başlanır. İttiham olunan çoxlu sayda
rәhbәr işçilәr arasında R.Axundov da var idi».

Tarixçi qeyd edir ki, bu uydurma «tәşkilat»ın işi ilә bağlı
1700 nәfәr insan, o cümlәdәn 20 xalq komissarı vә müavini, 34
rayon icraiyyә komitәsinin sәdri, 52 rayon katibi, 8 professor vә
digәrlәri cәzalandırılıb.

Bәli, xalqın bu ziyalı oğulları cәrgәsindә Ruhulla Axun-
dovun adı öndә gedirdi. Ədәbiyyatşünas, publisist, alim Vәli
Xuluflu haqqında yazılan mәqalәlәrin birindә deyilir ki,  Sovet
hökumәtinin Azәrbaycandakı cәlladları Az. FAN-a rәhbәrlik
edәn Ruhulla Axundovun hәbsini qabağa saldılar. «Onun
ziyalılar arasında böyük nüfuzu vardı. Ruhullanın tutulmasını
çoxları özünә xәbәrdarlıq kimi qәbul etdi. Kimisi tez, kimisi gec
«qırmızılar»ın qan çanağında boğulacaqdı. Vәli Xulufluya isә,
yәqin ki, uzun müddәt gözlәmәk lazım gәlmәyәcәkdi. Çünki
o, Ruhullanın yaxın dostlarından biri idi…» («El» jurnalı, 5
dekabr 2012).

Bu fikir çox mәtlәblәri açır: hәm o dövrün faciәlәrini, haki -
miyyәtdә oturmuş dövlәt quldur dәstәlәrinin vәhşiliklәrini,
hәm ölüm maşınının ziyalılara doğru çevrilmiş amansız üzünü,
hәm dә cәza tәdbirlәrinin tüğyan etdiyini…

O, 1936-cı il dekabrın 17-dә «Əksinqilabçı, millәtçi tәş -
kilat»ın 12493 saylı işi üzrә hәbs olunur. Hәmin gün partiya
sıralarından uzaqlaşdırılır, dekabrın 29-da tutduğu bütün
vәzifәlәrdәn azad edilir, Az.MİK-in üzvlüyündәn çıxarılır.
1937-ci ilin sentyabrında onun cinayәt işi Moskvaya göndәrilir.
R.Axundovun istintaqını әvvәllәr elm, әdәbiyyat xadimlәrinin
cinayәt işinә baxan L.S.Altman aparır.  Ziya Bünyadov «Qırmızı
terror» kitabında yazırdı: «Azәrbaycanda DTK-nın ermәnilәr -
dәn ibarәt olan rәhbәrlәri «müәyyәn etdilәr» ki, tәşkilatın
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başçıları R.Axundov, Ə.Qarayev… vә başqaları idilәr. Söhbәt
hansı gizli tәşkilatdan gedirdi? Guya bu antisovet üsyanı
qaldıracaq rәhbәrlәrdәn biri Ruhulla Axundov gәlәcәk
Azәrbaycan Burjua Demokratik Respublikasının prezidenti
olmalı idi. Belәliklә, Ruhulla Axundov (bir vaxt Lenin ordenli
kommunist) hәbs edilәrәk zindana atılır. «Yan»ların göstәrişinә
әsasәn dustaqlardan lazım olan ifadәni almaq üçün onlara
işgәncә verilir, vәhşicәsinә döyür vә başqa iyrәnc vasitәlәrә әl
atırdılar. «…Tәşkilatınıza daxil olanların adlarını desәn,
әvәzindә nә sәnә, nә dә ailәnә toxunulacaq». Bu minvalla
Ruhulla Axundovdan bir müddәt «şahid» kimi istifadә etmәyә
çalışıblar. Döyülmә vә işgәncәlәrdәn havalanan Ruhulla Axun-
dov hәtta tanımadığı adamlara da «mәnim tәşkilatımın әn fәal
üzvüdür» demәk zorunda qalırdı. Bir canlı kimi nәfәsini vә
varlığını itirәnә qәdәr Ruhulla Axundova zülmlәr ediblәr».

Guya R.Axundov İngiltәrәnin, Almaniyanın vә Türkiyәnin
casusu olub, «qiyamçı qәrargaha» başçılıq edib, K.E.Voroşilova
qarşı baş tutmayan terror aktına rәhbәrlik edib.

O, Ali Mәhkәmәnin Hәrbi Kollegiyasının qәrarı ilә ölüm
hökmünә mәhkum edilir. Güllәlәnir vә NKVD-nin gizli
poliqonu olan «Kommunarka-Laza»da dәfn olunur. Ölümün -
dәn sonra bәraәt alır vә 1959-cu ildә sәdaqәtlә xidmәt etdiyi,
lakin ona düşmәn kәsilәn partiyaya üzvlüyü bәrpa edilir.

«Bu dünyada kәskin bir silah varsa, o da leninizmdir, bir
zәfәr bayrağı varsa, o da leninizm bayrağıdır. Tarixin bundan
sonra açılacaq bir sәhifәsi varsa, o da sosializm sәhifәsidir»
demişdi Ruhulla Axundov. Elә bu әqidәnin vә inamın da
qurbanı oldu.
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NİKBİN NƏĞMƏLƏRİNDƏ SİYASİ MOTİVLƏR 
«TAPDILAR»

Azәrbaycanın ilk peşәkar qadın pianoçusu 
repressiya qurbanı oldu

Xәdicә Qayıbova Azәrbaycanın ilk peşәkar qadın pi-
anoçusu idi. Muğamlarımızı yüksәk sәnәtkarlıqla ilk
dәfә fortepianoda ifa etmiş, xalq mahnıları әsasında

improvizәlәr yaratmışdı. O, ötәn әsrin 20-ci illәrinin әvvәl lә rin -
dәn açıq konsertlәr verir, müәllimlik edir, musiqi sahәsindә
böyük tәşkilatçılıq işlәri aparırdı. Lakin әsrin 30-cu illәrindә
Stalin rejiminә qulluq edәn mәmurlar, әslindә isә hәmin rejimin
nökәrlәri bu xanıma elә bir amansız damğa vururlar ki, indi
yeni nәsillәr onu pianoçudan daha çox repressiya qurbanı kimi
tanıyırlar.

O dövrdә hakimiyyәt kürsülәrindә özlәrinә yer tutmuş tari -
xi düşmәnlәrimizin – ermәnilәrin nümayәndәlәrinin әlinә
fürsәt düşmüşdü. Onlar qәddar siyasi rejimin ab-havasından
bәhrәlәnәrәk azәrbaycanlıları addımbaşı zәrbәlәrlә qarşıla yır -
dılar. 

1938-ci il martın 16-da Azәrbaycan Xalq Daxili İşlәr Komis -
sarlığı Dövlәt Tәhlükәsizlik İdarәsinin birinci bölmәsinin 3-cü
şöbә rәisinin müavini leytenant Tevosyan belә bir arayış
hazırlayır: «Türk vә ingilis qәrargahları Bakıda olduqları zaman
1893-cü ildә anadan olan, Azәrbaycan Dövlәt Konser va -
toriyasının keçmiş müәllimi Xәdicә xanım Qayıbova onlarla
yaxın әlaqәdә idi, hәmin qәrargahların zabitlәrini evinә qonaq
çağırırdı.

Azәrbaycanın sovetlәşmәsindәn sonra Qayıbova öz evindә
«Müsavat» firqәsinin liderlәrindәn olan Mustafa Vәkilovu
gizlәtmişdir. Vәkilovu hәbs etmәyә gәlәndә Qayıbova ona qaç-
maq üçün imkan yaratmışdı. Vәkilov xaricә qaçıb vә indi
Türkiyәdәdir.
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1924-cü ildә Qayıbovanın
evindә türk ordusunun zabiti,
azәrbaycanlı Sultan Hüseyn -
zadә gizlәnirdi. Qayıbovanın
evindәn o, İrana qaçıb vә orada
alman vә yapon kәşfiyyatlarına
xidmәt edir.

Əksinqilabi-millәtçi tәşki -
latın rәhbәrlәrindәn biri –
Ə.Fәrәc za dәnin 1937-ci il iyu-
lun 17-dә verdiyi ifadәdәn
görünür ki, Türkiyә kәşfiy ya -
tının agenti Dadaş Bünyadzadә
hәmin kәşfiyyatla әlaqәsini
Qayıbova Xәdicә xanımın vasi -
tәsilә saxlayırdı.

Qayıbovanın hәyat yoldaşı
Rәşid Qayıbov Azәrbaycan SSR XDİK tәrәfindәn әksinqilabi-
millәtçi tәşkilatın üzvü kimi hәbs edilmişdir.

1933-cü ildә X.Qayıbova casusluqda tәqsirlәndirilәrәk
Azәrbaycan Dövlәt Siyasi İdarәsi tәrәfindәn hәbsә alınmışdı,
amma ittiham sübut olunmadığı üçün azad edilmişdi.

Yuxarıdakılara әsasәn X.Qayıbova hәbs olunub Azәrbaycan
SSR CM-in 68-ci maddәsinә görә istintaqa cәlb edilmәlidir».

Halbuki hәr şey tamamilә başqa cür idi. 1930-cu illәrdә
istedadlı pianoçu Azәrbaycan Dövlәt Konservatoriyasının
nәzdindәki Elmi-Tәdqiqat Musiqi Kabinetindә peşәkar fәaliy -
yәt göstәrirdi. O, xalq mahnılarının, muğam vә dastanların
toplanması ilә mәşğul olurdu.

Xәdicә Qayıbova çox nikbin, insanlarla ünsiyyәt qurmağı
bacaran, xeyirxah tәşәbbüslәrlә çıxış edәn bir xanım idi.
Xarakterindәki bu keyfiyyәtlәr ona böyük hörmәt gәtirirdi. O
tez-tez öz evindә musiqi mәclislәri tәşkil edirdi. Belә ki, bura
әsl musiqi ocağına, Xәdicә xanım isә musiqi salonunun sahibinә
çevrilmişdi.

Ermәni leytenantın arayışında göstәrilirdi ki, bu salona
guya sovet dövlәtinin vә xalqının düşmәnlәri, müsavatçılar,

Xәdicә Qayıbova
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pantürkistlәr toplaşırdı. Amma o, sәhv edirdi. Bura dövrün әn
qabaqcıl insanları – ziyalılar, musiqiçilәr, şair vә yazıçılar, elm
xadimlәri, aktyorlar yığışırdılar. Xәdicә xanım hәmin mәclis -
lәr dә Azәrbaycan milli musiqisinin gәlәcәyi, xalq nәğmәlәrinin
mühafizә olunması, qadın musiqiçilәrin tәhsil imkanları
haqqında müzakirәlәr keçirirdi. Bu, öz missiyasını dәrk edәn o
dövrün Azәrbaycan ziyalısının parlaq fәaliyyәti sayılırdı. Qo -
naqlar arasında dövlәt xadimlәri, Bakıya qastrol sәfәrinә gәlәn
ifaçılar, xarici ölkәlәrin, xüsusilә Türkiyәnin ezamiyyәtdә olan
alimlәri, şairlәri var idi. Əgәr hәmin mәclislәrә Üzeyir Hacı bәy -
linin, F.Köprülüzadәnin, R.Qliyerin, L.Rudolfun, L.Abın,
M.Press manın, H.Sarabskinin, Bülbülün, İ.Hikmәtin, V.Qoro -
vitsin, N.Milşteynin vә dövrün neçә-neçә digәr ziyalısının,
incәsәnәt xadiminin dә gәldiyini desәk, onda buranın nә qәdәr
işıqlı, bütün qaranlıq fikirlәrdәn uzaq, mütәrәqqi bir yer olduğu
daha aydın görünәr.

Xәdicә xanım özü belә deyirdi: «Azәrbaycanda sovet
hakimiyyәtinin qurulmasının birinci günündәn mәn incәsәnәt
vә musiqi sahәsindә işlәyirdim. Xalq Maarifi Komissarlığı
nәzdindә olan Şәrq musiqisi adlı şöbәyә müdir tәyin olundum.
Şәrq Konservatoriyasını yaratdım vә oraya bütün peşәkar
musiqiçilәri dәvәt etdim. Hәmin musiqiçilәr elә o zaman tәşkil
olunan Şәrq orkestrinә daxil oldular. Sonra türk qadınları üçün
musiqi-dramatik studiya açıldı ki, burada sәhnә üçün türk
qadınlarından kadrlar hazırlanmalıydı.

Studiyanın işi dәyişәndәn sonra mәn yaradıcı işlә mәşğul
olub konsertlәr verdim vә musiqinin әsaslarını da mükәmmәl
öyrәnmәk mәqsәdilә 1927-ci ildә konservatoriyanın nәzәriyyә
vә kompozisiya sinfinә daxil oldum. Eyni zamanda konsert
verir, Teatr Texnikumunda dәrs deyirdim. 1934-cü ildәn kon-
servatoriyada elmi-tәdqiqat işi aparırdım».

Belә şәffaf bir hәyat yaşamasına baxmayaraq, Xәdicә xanım
1933-cü ildә hüquq-mühafizә orqanları tәrәfindәn şübhәli şәxs
kimi casusluqda ittiham olunaraq üç ay müddәtinә hәbs edilir.
Onu әksinqilabi fәaliyyәtdә vә türkçülük ideyalarını yaymaqda
günahlandırırlar. Lakin bunu tәsdiq edәn heç bir sübut tapılmır
vә Xәdicә xanım hәbsdәn azad olunur.
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X.Qayıbovanın acınacaqlı vә faciәli taleyinә akademik Ziya
Bünyadovun, akademik Rafael Hüseynovun, G.Mirzәnin vә
Bakı Musiqi Akademiyası Musiqi tarixi kafedrasının professoru
Fәrәh Əliyevanın araşdırmaları işıq tutur. Belә ki, Xәdicә xanım
1893-cü il mayın 24-dә Tiflis şәhәrindә dünyaya göz açmışdı.
Atası, tanınmış din xadimi Osman Müftizadә el arasında böyük
hörmәt vә nüfuz sahibi idi. Anası Züleyxa xanım Terequlovlar
nәslindәn idi. Valideynlәri çox arzulayırdılar ki, altı uşağın ilki
olan Xәdicә tәhsilli bir xanım olsun. Onlar öz imkanları
daxilindә bu arzunu hәyata keçirmәyә çalışırdılar. Odur ki,
Qafqaz canişinliyinә qızlarını dövlәt hesabına oxutdurmaq
üçün әrizә göndәrilmәsinә nail olurlar vә Xәdicә püşkatma
yolu ilә Tiflisdәki «Müqәddәs Nina» qızlar mәktәbinә daxil
olur.

İstedadlı qız burada fortepianoda çalmağı öyrәnir, musiqi
nәzәriyyәsinә yiyәlәnir. L.N.Knini vә Truskovskidәn dәrs alır.

1911-ci ildә Xәdicә tәhsilini başa çatdırır vә hәmin il çox
gәnc ikәn yol mühәndisi Nadir Qayıbovla ailә hәyatı qurur.
Nadir Qafqaz müftisi mәşhur Mirzә Hüseyn Əfәndi
Qayıbzadәnin oğlu idi. Hәmin Mirzә Hüseyn Qayıbzadә ki,
«Mәşhur Azәrbaycan şairlәrinin şeirlәri» adlı ilk dördcildlik
toplumun müәllifi idi. O, hәmçinin Qori Müәllimlәr Semina ri -
yasının Azәrbaycan bölmәsinin açılmasının tәşәbbüskar la -
rından biri olmuşdu. Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, әrәb vә fars
dillәrini gözәl bilәn Hüseyn Əfәndi seminariyanın ilk illәrindә
müәllim kadrlarına olan böyük ehtiyacı nәzәrә alıb hәmin
dillәrdәn dәrs demişdi. O, seminariyadan aldığı әlavә әmәk -
haqqı hesabına 43 tәlәbәni öz himayәsindә oxutdurmuşdu.
Tәkcә bir faktı qeyd etmәk kifayәtdir ki, hәmin tәhsil ocağını
Qayıbov soyadlı 20 gәnc bitirmişdi. Belә ki, 1879-cu ildә açılan
bu şöbә tәxminәn 40 illik fәaliyyәti dövründә Ü.Hacıbәyli,
C.Mәmmәdquluzadә, M.Maqomayev, N.Nәrimanov, F.Köçәrli
kimi 350-yә yaxın görkәmli ziyalı vermişdi. Mirzә Hüseyn
Qayıbzadә әqidә baxımından özündәn fәrqli olan, ateist,
mütәfәkkir, dövrünün görkәmli maarifpәrvәr ziyalıları
M.F.Axundzadә vә mәşhur gürcü şairi İlya Çavçavadze ilә
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dostluq etmiş, bir sıra ictimai vә mәdәni problemlәrin hәllindә
onlarla hәmfikir olmuşdur. 

Hüseyn Əfәndinin Azәrbaycan qadınlarının tәhsili, tәrbi -
yәsi sahәsindә fәaliyyәti dә xüsusilә tәqdirәlayiqdir. O, bu
yolda böyük әmәk sәrf etmiş, qızların yeni mәktәblәrdә tәhsil
almalarına tәşәbbüs göstәrmiş, hәtta öz hәyat yoldaşı Sәadәt
xanıma «Qafqaz qadınlarının xeyriyyә cәmiyyәti»ndә iştirak
etmәyә icazә vermiş, övladları Nigar (sonralar general Əliağa
Şıxlinskinin hәyat yoldaşı) vә Gövhәri (sonralar general
İbrahim Usubovun hәyat yoldaşı) rus dilindә Tiflis Nücabә
Qızlar İnstitutunda oxutmuşdur. Belә bir ailәyә düşәn Xәdicә
xanım hәyat yoldaşının soyadını götürür. Hәm Müftizadәlәrin,
hәm dә Qayıbzadәlәrin maarifçilik әnәnәlәri, ailәlәrin vә
çevrәnin mәdәni mühiti Xәdicә xanımın dünyagörüşünә vә
şәxsiyyәtinin formalaşmasına böyük tәsir göstәrir.

X.Qayıbova Tiflisdә bir müddәt müәllimlik edәrәk tatar,
yәni Azәrbaycan mәktәbindә dәrs deyir. 1919-cu ildә isә onlar
ailәliklә Azәrbaycana köçürlәr. Xәdicә xanım tezliklә Bakının
mәdәni hәyatına qatılmağa başlayır. Qadın sәnәtçilәrin az
olduğu Bakıda qısa müddәtdә şöhrәtlәnir, kübar mәclislәrindә
iştirak edir. «İsmailiyyә»dә düzәnlәnәn konsertlәrdә muğam la -
rımızı, xalq mahnılarını fortepianoda böyük mәharәtlә çalır, ha -
mının rәğbәtini qazanır. Deyirlәr, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
Xәdicә xanıma xüsusi hörmәti var imiş. Hәtta ona üstündә öz
inisialı olan bahalı çini çay vә yemәk dәsti vә çox qiymәtli
brilyant qaşlı üzük dә bağışlayıbmış… (R.Hüseynov). Sovet
dövründә X.Qayıbova musiqi mәdәniyyәtinin inkişafında daha
fәal iştirak etmәyә başlayır, pedaqoji sahәdә bir çox layihәlәrә
imza atır. 1920-ci ilin әvvәllәrindә Xalq Maarifi Komissarlığında
Şәrq musiqisi şöbәsinin müdiri tәyin olunur. Elә hәmin il onun
tәşәbbüsü ilә qadın musiqi müәllimlәri hazırlamaq üçün
«Qısamüddәtli Şәrq musiqi kursları» açılır, uşaq xoru yaradılır.
İstedadlı xanım 1927-ci ildә ali musiqi tәhsili almaq üçün
Azәrbaycan Dövlәt Konservatoriyasının Nәzәriyyә vә kom-
pozisiya fakültәsinә daxil olur. Dövrün tanınmış sәnәtkarı
L.Abdan musiqi nәzәriyyәsi vә bәstәkarlıq dәrsi alır.
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X.Qayıbova Bakıda ilk Türk Konservatoriyasının yaradıcısı
olur. Hәmin dövrdә qadınlar üçün Musiqili Dram Teatrının
açılması da onun xidmәtlәri sırasındadır.

Xәdicә xanım iki dәfә ailә hәyatı qurmuşdu. İstәr әvvәlki,
istәrsә dә sonrakı hәyat yoldaşı dövrün ziyalı insanları
olmuşlar. Yazılanlara görә, birinci ailәsi tez dağılmışdı. İkinci
hәyat yoldaşı – Rәşid Qayıbovu isә ictimai-siyasi fәaliyyәtindә
dövlәt әleyhinә iş aparılması vә әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın
üzvü kimi 1937-ci ilin noyabrında hәbs etmişdilәr. O da repres-
siya qurbanlarından olmuşdur. Lakin tale X.Qayıbovaya bir cüt
gözәl övlad payı vermişdi. O, axırıncı dәfә hәbs olunarkәn oğlu
Əbdülkәrim 23, qızı Alanqu 11 yaşında idi. 

Bu zaman 45 yaşlı Xәdicә xanım Şah döngәsindәki 16
nömrәli evdә yaşayırdı. Bax ömrünün belә çiçәklәnәn bir
dövründә, 1938-ci il martın 17-dә Dövlәt Tәhlükәsizlik İdarәsi
onu 4390 nömrәli orderә әsasәn hәbs edir (ikinci әri Rәşid bu
vaxt artıq hәbsdә idi). Qızı Alanqu xanım hәmin günü belә
xatırlayır: «Gecә gәlmişdilәr. Sәs-küyә ayıldım. Anam hәmin
gәlişә nә qәdәr hazır olsa da, sarsılmışdı. Rәngi ağappaq idi.
Bibim Nigarın әri general Şıxlinski qardaşım Əbdülkәrimә
gözәl bir şaşka bağışlamışdı. Əsl sәnәt әsәri idi. Divardan,
xalçanın üstündә asılmışdı. Onu da götürdülәr».

Belәliklә, bir neçә gündәn sonra Qayıbovanın istintaqı
başlanır. Martın 20-dә keçirilәn birinci dirdirmәdә müstәntiq
Xәdicә xanımın әksinqilabi fәaliyyәtlә mәşğul olduğunu,
türkçülük ideyalarının yayılması yönümündә xüsusi iş
apardığını söylәyir. O, bu ittihamı qәti şәkildә rәdd edir. Sonra
müstәntiq xaricdә yaşayan qohumları, tanışları barәdә soruşur.
Müttәhim Xәdicә xanım belә cavab verir: «Qardaşım Mәmmәd
Müftizadә. O, Türkiyәyә 1917-ci ildә gedib, hazırda heç bir
әlaqәm yoxdur. 1922-1923-cü illәrdә Bakıda İran konsulu olan
Mәmmәdxan, indi o haradadır, bilmirәm. Müsavatın zabiti Sul-
tan Hüseynzadә 1925-ci ildә gizli şәkildә İrana qaçıb. İndi nә
ilә mәşğuldur, bilmirәm». 1938-ci il martın 23-dә keçirilәn ikinci
dindirmәdә ondan türk vә ingilis qoşun zabitlәrindәn kimlәri
tanıdığı barәdә ifadә vermәkdә israr edirlәr. O, türk qoşunla -
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rının rәhbәrlәrindәn Xәlil paşanı, onun adyutantı Cavad bәyi
vә tәyyarәçi zabit Əşrәf Temuçini tanıdığını söylәyir. Xәdicә
xanım müstәntiqin türk zabitlәri ilә tanışlığın hansı mahiyyәt
daşıdığı barәdә sualına qısa vә aydın şәkildә cavab verir: «Xәlil
paşa dәfәlәrlә bizim evә gәlib. Mәni onunla qardaşım Mәmmәd
Müftizadә tanış edib. Cavad bәyi Xәlil paşa vasitәsilә
tanımışam. Tәyyarәçi zabit Əşrәf Temuçinlә tanış lı ğımız indi
xalq düşmәni kimi ifşa edilәn Çingiz İldırım vasitәsilә
olmuşdu… General Əliağa Şıxlinski, general İbrahim Usubov
mәnim keçmiş әrimin qohumlarıdır». 

Qeyd edәk ki, müsavat zabiti Sultan Hüseynzadә vaxtilә bu
gözәl xanımın pәrәstişkarı olmuş, onu bir neçә dәfә teatra dәvәt
etmişdi. İstintaqda bu insanlar haqqında da müttәhim xeyli
sorğu-suallara cavab vermişdi.

Sovet hakimiyyәti qurulduqdan sonra Qayıbova öz evindә
10-15 gün «Müsavat» firqәsinin vә hökumәtinin liderlәrindәn
biri – Mustafa Vәkilovu gizlәtmişdi. Onun Azәrbaycandan
getmәsinә dә bu qadın kömәk etmiş vә bunda özünün gü-
nahkar olduğunu söylәmişdi.

Bütün bunları Xәdicә Qayıbova istintaqda özü açıb danışır.
Lakin bu şәxslәrlә әlaqәlәrindә hökumәt әleyhinә heç bir siyasi
motivlәrin olmadığını söylәyir vә dәfәlәrlә tәsdiq edir. Əvvәlki
dindirmәdә adları çәkilәn Dadaş Bünyadzadә, Hәmid Sultanov
vә arvadı, Əliheydәr Qarayev vә başqaları ilә yalnız işlә vә
incәsәnәtlә bağlı münasibәtlәri olduğunu deyir. İstintaq
materiallarına görә isә guya Dadaş Bünyadzadә vә digәrlәri ca-
susluq mәqsәdilә Xәdicә xanıma xüsusi tapşırıqlar verir vә
onun vasitәsilә Türkiyә kәşfiyyatı ilә әlaqә saxlayırmışlar. O isә
bütün bu ittihamları israrla rәdd etmişdi. 

Diqqәti çәkәn cәhәt budur ki, bu möhkәm iradәli xanım
istintaq zamanı düzü düz, әyrini әyri danışır. Onun boynuna
yalan qoya bilmirlәr. Elә birinci dindirmәdә müstәntiq ondan
soruşur: «İstintaq müәyyәn edib ki, әksinqilabi fәaliyyәtlә
mәşğul idiniz. Özünüzü müqәssir bilirsinizmi?» Cavab verir ki,
heç bir әksinqilabi fәaliyyәtlә mәşğul olmayıb vә özünü
müqәssir bilmir.
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Müstәntiq onun yalan danışdığını deyir vә tәkid edir ki,
düzgün cavab versin. Xәdicә xanım yalnız bunu söylәyir: «Mәn
axıradәk öz cavabımı tәsdiq edirәm».

Sonralar da әksinqilabçı kimi fәaliyyәt göstәrmәdiyini, ca-
susluqda әli olmadığını, heç bir xarici kәşfiyyatla әlaqә
saxlamadığını dönә-dönә vurğulayır, müstәntiqlәrin ona şәr,
böhtan atdıqlarını onların üzlәrinә vurur. Bununla belә, etiraf
edir ki, zabit Sultan Hüseynzadәnin hәbsdәn azad olunması
üçün Əliheydәr Qarayevә vә Mirzә Davud Hüseynova
müraciәt edib. 1925-ci ildә hәbs olunmuş tanışı, «Kommunist»
qәzetinin әmәkdaşı Yusifzadәnin hәbsdәn buraxılmasını isә
Mircәfәr Bağırovdan xahiş edib. Tәbii ki, onun bu istәklәrinә
әmәl olunmayıb. Tәdqiqatçıların yazdıqlarına görә, Mircәfәr
Bağırov Xәdicә xanımı şәxsәn tanıyırmış vә onun özünün,
sәnәtinin pәrәstişkarı imiş. Ona görә dә birinci hәyat yoldaşı
Nadir Qayıbovu iki dәfә tutub-buraxırlar. Ərindәn ayrılır. 1934-
cü ildә ikinci dәfә dövrünün tanınmış ziyalısı Rәşid Qayıbovla
ailә qurur. R.Qayıbov 1930-cu illәrdә Şamxorun (Şәmkir) birinci
katibi vәzifәsindә işlәyir. Onu da 37-ci ildә tutub, sonra
güllәlәyirlәr. Nәhayәt, 1938-ci ildә X.Qayıbovanın özünü hәbs
edirlәr. Belәliklә, Xәdicә xanımı nә az, nә çox – doqquz dәfә
dindirirlәr. Onun bütün tanışları, qardaş-bacısı barәdә danışıq -
lar gedir, hәr biri ilә münasibәtlәri saf-çürük edilir. 

1938-ci il aprelin 5-dә keçirilәn beşinci dindirmәdә
müstәntiq Xәdicә Qayıbovaya deyir: 

– İstintaq müәyyәn edib ki, bir xarici dövlәt mәnafeyinә ca-
susluq edirsiniz.

Cavab qısa vә konkret olur: 
– Bu, yalandır. Mәn casusluqla heç vaxt mәşğul olmamışam.
Lakin müstәntiq cavabla kifayәtlәnmәyib bu xanımın boy-

nuna mütlәq casusluq ittihamını qoymağa cәhd edir. Sual-
cavab belә xarakter alır:

– İstintaq müәyyәn edib ki, xarici kәşfiyyat nümayәn dә lә -
rindәn birisi – Dadaş Bünyadzadә sizin vasitәnizlә bir xarici
dövlәtin kәşfiyyatı ilә әlaqә saxlayırdı.

– Bu, yalandır. Mәn heç vaxt Dadaş Bünyadzadәdәn xarici
kәşfiyyatla әlaqәdar tapşırıqlar almamışam.
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– Belә hal olubmu ki, müәyyәn xarici dövlәtin adamlarına
ötürmәk üçün Dadaş Bünyadzadә sizә ayrı-ayrı göstәrişlәr
versin?

– Yox, heç vaxt. Mәnim 1926-cı ildәn xarici konsulxanaların
әmәkdaşları ilә heç bir әlaqәm olmayıb.

1938-ci il aprelin 28-dә keçirilәn sonuncu dindirmәdә
müstәntiq yenidәn bu mövzuya qayıdır. O, tәkid edir: 

– Sizә ikinci dәfә tәklif edilir ki, bir xarici dövlәtin kәşfiyyat
agenti kimi siz öz praktiki casusluq fәaliyyәtiniz haqqında
müfәssәl danışasınız. 

Cavab hәmişәki kimi yenә dә qәti olur: 
– Mәn heç vaxt kәşfiyyat agenti olmamışam vә casusluq

da etmәmişәm.
Xәdicә xanım sonralar da D.Bünyadzadәnin Türkiyә ilә heç

bir әlaqә saxlamadığını vә ona heç vaxt tapşırıq vermәdiyini
söylәyir. Bununla belә, onu mәhz bu işdә tәqsirlәndirirlәr.
Çünki 1937-ci il iyulun 17-dә müttәhim Əsgәr Fәrәczadә
dindirilәrkәn belә bir ifadә vermişdi: «Dadaş Bünyadzadә
Türkiyә kәşfiyyatçısı ilә әlaqәsini öz şәxsi katibi Muravyov vә
Xәdicә xanım Qayıbovanın vasitәsilә hәyata keçirirdi».

Xәdicә xanımın özünün dediyinә görә, hәyat yoldaşı
Şamxorda birinci katib işlәyәndә Ə.Fәrәczadә Azәrbaycan
Kommunist Partiyasının tәdarük müvәkkili olub. Qeyd edәk
ki, Ə.Fәrәczadә özü dә «xalq düşmәni» kimi güllәlәnib. Əlbәttә,
o, D.Bünyadzadәnin dә, Muravyovun da, Xәdicә xanımın da
adlarını güclü tәzyiq altında çәkib… Əslindә isә Dadaş
Bünyadzadә heç bir dindirilmәdә musiqiçinin adını çәkmә -
mişdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, 1937-ci ildә Xәdicә
Qayıbova «satqın vә casus ovu»nda ideal hәdәf idi. O zaman
X.Qayıbovanın adı müstәntiqlәrin diktәsi ilә başqa tutulanların
da yadına düşür. R.Axundov guya Əli Kәrimovun sözlәrindәn
sonra Xәdicә Qayıbovanın әksinqilabi casusluq fәaliyyәtini
qeyd edir. B.Çobanzadә yenә dә guya Zeynallının dediklәrini
xatırlayır vә istintaqa belә mәlumat verir: «Zeynallı mәnә hәm
dә deyirdi: әksinqilabi-millәtçi tәşkilat Xәdicә Qayıbovanın türk
әlaqәlәrindәn dә istifadә edir. «İttihad vә Tәrәqqi» partiyasının
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lideri Şükrü bәy Azәrbaycan SSR-dәn yolüstü keçәrkәn
Qayıbova ilә görüşmüşdür…»

X.Qayıbovanın işi üzrә istintaqın qurtarması haqqında pro-
tokol 1938-ci il mayın 7-dә tәrtib edilir. Ertәsi gün isә müstәntiq
Tevosyan 23311 nömrәli istintaq işi üzrә ittihamnamә yazır.
Qayıbova Azәrbaycan SSR Cinayәt Mәcәllәsinin 68-ci maddәsi
ilә müqәssir hesab olunur. 

Xәdicә xanım 6 ay hәbsxanada saxlanılır. Lakin heç vaxt
ağlına belә gәtirmir ki, onu güllәlәyә bilәrlәr. Hәbsxanada digәr
dustaq qadınlar da vardı. S.M.Əfәndiyevin hәyat yoldaşı Zivәr
xanım öz xatirәlәrindә belә yazır: «Dustaqxana qadınlarla
dolmuşdu. Onlar әrlәrinә görә tutulmuş vәzifәli şәxslәrin,
hәrbçilәrin arvadları idilәr. Mәnim olduğum kamerada gözәl
musiqiçi Xәdicә xanım Qayıbova vә 30 nәfәrdәn çox başqa
qadınlar da vardı. O, çox iradәli qadın idi. Özünü şux aparır,
hәrdәn zümzümә edib mahnı oxuyur, rәqs edirdi. Bir dәfә belә
dedi: «Mәn incәsәnәt adamıyam. Mәnim musiqi dünyam yasa
batıb. Gәrәk özümü qoruyam, sarsılmayam. Eybi yoxdur, lap
sürgünә dә göndәrsәlәr, mәhv olan deyilәm. Orada da musiqi
klubu düzәldib rәqs edәcәyәm, oxuyacağam, çalacağam. Qoy
onlar sevinmәsinlәr».

Yarım ildәn sonra qәrar çıxarılır ki, Xәdicә Osman qızı
Qayıbova Türkiyә konsulxanası ilә әlaqәsinә vә casusluq
fәaliyyәtinә görә güllәlәnsin, şәxsi әmlakı müsadirә edilsin.
Qәrarı DTK-nın Birinci Xüsusi şöbәsinin rәisi leytenant
Şevçenko imzalayır. X.Qayıbovanın mәhkәmәsi 15 dәqiqә çәkir.
Hökm 1938-ci il oktyabrın 27-dә icra edilir. 

Xәdicә xanımın övladları vә qohumları onun güllәlәndiyini
düz 16 il sonra bilirlәr. O vaxta qәdәr isә ailә elә düşünüb ki,
ona mәktublaşmadan mәhrum olaraq 10 il hәbs cәzası verilib.
Ölkәdә, necә deyәrlәr, nisbәtәn «sular durulduqdan, qara
pәrdәlәr götürüldükdәn sonra», yәni artıq 1954-cü ildә Xәdicә
xanımın qızı Alanqu Sultanova Azәrbaycan SSR Daxili İşlәr
Nazirliyinә anasının işi ilә bağlı müraciәt edir. 1955-ci ildә isә
Dövlәt Tәhlükәsizlik Komitәsinin Xüsusi şöbәsinin baş
müstәntiqi repressiya qurbanının qızına cavab göndәrir. La -
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qeyd lik, soyuqqanlılıq, biganәlik hopmuş bir neçә cümlә ilә
bildirilir ki, X.Qayıbovanın heç bir günahı yox imiş, o, Ə.Fәrәc -
zadәnin verdiyi yoxlanılmamış vә yalan ifadәlәr әsasında
cәzalandırılıb. Bu ifadәlәr isә D.Bünyadzadәnin işindә olan
sәnәdlәrdә öz tәsdiqini tapmayıb. X.Qayıbovanın casusluğunu
göstәrәn heç bir material әldә edilmәyib vә buna görә dә iş
xәtm olunmalıdır. 1956-cı ildә qızına X.Qayıbovanın bәraәt
alması haqqında arayış verilir. 

Bәraәt vermәk asan, vurulan yaraları sağaltmaq isә çox
çәtindir. Belә ağır mәnәvi vә fiziki zәrbәlәrdәn biri dә Stalin
repressiyalarının, ona dәstәkçi olan ermәni mәmurların,
müstәntiqlәrin әli ilә saf duyğulu, tәmiz әxlaqlı azәrbaycanlı
qızı, görkәmli pianoçu Xәdicә Qayıbovaya, onun nәslinә vu-
ruldu.

Xәdicә xanımın pianosundan qopan şaqraq notlarda, nikbin
akkordlarda siyasi motivlәr axtardılar vә «tapdılar». Belәliklә,
bu, bir ailәyә, bir nәslә deyil, incәsәnәtimizә, musiqi tariximizә,
Azәrbaycan analığına vurulan zәrbә idi.
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YARIMÇIQ ÖMRÜN HEKAYƏTİ

O, zәkası ilә ucaldı, haqsızlıqla mәhv edildi

Mәhkәmәsi 20 dәqiqә çәkdi… Bu sözlәrә çox rast gәlmişik. XX
әsrdә yaşayan, hәyatının, yaradıcılığının çiçәklәnәn dövründә ötәn
әsrin 30-cu illәrinin Stalin repressiyalarının qurbanı olan onlarla şair,
yazıçı, alim, hәkim, ziyalının tәrcümeyi-halında hәmin cümlә eynilә
tәkrar olunur. Bu insanların mәhkәmәsi ona görә belә qısa olurdu ki,
әslindә, dәlil-sübut üçün o qәdәr dә çox söz yox idi. Uzun-uzadı istin-
taqlarda deyilәnlәr isә uydurma vә böhtandan başqa bir şey deyildi.

Qeyri-adi fitri istedada, dәrin elmi biliklәrә malik olan görkәmli
alim Bәkir Çobanzadәnin dә mәhkәmәsi 20 dәqiqә çәkib. Ömrü dә qısa
olub – cәmi 44 illik bir hәyat yaşayıb. Amma ömür hekayәti xeyli
uzundur…

Böyük şәxsiyyәtlәr, mәşhur insanlar haqqında hәmişә çoxlu
rәvayәtlәr, hekayәtlәr yayılır. Qәribәdir ki, eyni insan haqqında
ayrı-ayrı şәxslәrin danışdıqları çox vaxt bir-birinә bәnzәyir.
Bәzәn dә tamamilә tәzad tәşkil edәn fikirlәr söylәyir, hadisәlәr
nәql edirlәr. Hәyatı haqqında әn çox hekayәtlәr danışılan, bәzi
hallarda bir-birinin әksinә olan, hәtta hәqiqәtә uyğun gәlmәyәn
epizodlar söylәnilәn belә şәxsiyyәtlәrdәn biri dә Bәkir Çoban -
zadәdir.

Lakin bu hekayәtlәr nә qәdәr çox olsa da, onların mәrkә -
zindә dayanan, böyük istedad sahibi olan alim Çobanzadәnin
yazıb-yaratdıqları, zәngin irsi aydın, şәffaf bir hәqiqәtdir.
Şәxsiyyәti, amalı, әqidәsi dә hәmçinin bura daxildir. Vә hәmin
hәqiqәtlәrә tarix boyu heç bir qüvvә qaranlıq gәtirә bilmәz.
Necә ki şәr vә böhtanla, dәhşәt vә vәhşәtlә dolu 1937-ci illәrin
olayları bunu edә bilmәdi, sadәcә gücü çatmadı…

Ədәbiyyatşünas, şair, dilçi, mәtnşünas olan bu alim ge -
nişmiqyaslı elmi vә bәdii yaradıcılıq fәaliyyәti göstәrib. 1920-ci
ildә 27 yaşında ikәn filologiya elmlәri doktoru elmi dәrәcәsini
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qazanan, iki il sonra professor
adına layiq görülәn, 1934-cü
ildә Azәrbaycan Yazıçılar
İttifaqının üzvü seçilәn Bәkir
Çobanzadә 1893-cü il mayın
15-dә Krımda, Tavrida vilayәti
Simferopol (Akmәscit) qәza sı -
nın Qarasubazar şәhәrindә
dünyaya göz açmışdı. O, ailәsi
haqqında vaxtilә «Bakinski
raboçi» qәzetindә yazdığı mә -
qalәdә әsil-nәsilcә çoban oğlu
olduğunu vә özünün dә 14
yaşınadәk çobanlıq etdiyini
göstәrmişdi. Milliyyәtcә Krım
tatarı olan atası Vahab cәsur,

qorxmaz vә qoçaq olduğuna görә el arasında ona «Qurd
Vahab» deyirlәrmiş. Onu bәzәn Əbdülvahab da çağırırlarmış.
Vahabın hәyat yoldaşının adının mәnbәlәrdә gah Zahidә, gah
da Zibeydә olduğu göstәrilir. Bu ailәdә iki övlad böyüyüb –
Bәkir vә ondan 11 yaş kiçik olan bacısı Zәlixa. 

Çoban Vahab zirәk, zәhmәtkeş, çalışqan olsa da, maddi
imkanı çox mәhdud idi. Uşaqlarına Tanrı tәrәfindәn bolluca
istedad payı verilsә dә, ailә onları oxutdurmaq gücündә deyil -
di. Belә ki, Bәkir uşaq yaşlarında bir mollanın evindә çalışırdı.
Elә ilk savadını da burada qazanır: molladan әrәb dilini öyrәnir.
Sonra Quranı qiraәt etmәyi, Şәrq klassiklәrinin әsәrlәrini
oxumağa başlayır. Odur ki, kәnddәki rüşdiyyә mәktәbinә daxil
olanda artıq xeyli biliyi vardı.

Mәktәb illәri ilә bağlı xatirәlәrin birindә yazılıb ki, imtahan
vaxtı növbә Bәkirә çatanda müәllimi, şair Hәsәn Sәbri onu irәli
çıxmağa çağırır. Amma uşaq әynindәki yamaqlı geyimdәn
utandığı üçün yerindәn tәrpәnmir. Bunu başa düşәn müәllim
Bәkirә yaxınlaşır. O isә, elә bil, bunu gözlәyirmiş kimi uca sәslә
dil-dil ötmәyә başlayır:

Bәkir Çobanzadә
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– Nә istәyirsiniz, müәllim, soruşun. Sәdidәn, Hafizdәn,
Füzulidәn sual verin, hamısını әzbәr deyәcәyәm. Qurani-
Kәrimdәn soruşun… 

Hәsәn Sәbri gülümsünüb köksünü ötürür vә ona yaşına
görә çәtin sayılan suallar verir. Bir-birinin ardınca mürәkkәb
sualları cavablandıran uşaq Hәsәn Sәbrini tәәccüb içindә qoyur
vә o, hәmkarını yanına çağıraraq deyir:

– İsmayıl bәy (İsmayıl Qaspıralı nәzәrdә tutulur), sәn Allah,
bir baxın, burada bir dәrya var!

Uşaqdan adını vә soyadını soruşurlar. Adını deyir, amma
soyadı olmadığı üçün duruxub qalır …

Yoldaşları onun kәndin qurd ürәkli çobanının oğlu
olduğunu söylәyirlәr. Müәllimlәri dә belә qәrara gәlirlәr ki,
onun soyadını «Çobanzadә» yazsınlar. Belәcә, o dövrün sayılıb-
seçilәn maarifçilәri öz tәriflәri ilә çoban Vahabın balaca oğlunun
böyük bir dünyaya – elm, idrak, zәka dünyasına addım la ma -
sına «vәsiqә» verirlәr.

Kәnddә ibtidai tәhsilini başa çatdırdıqdan sonra dini
Müsәlman Xeyriyyә Cәmiyyәti onu Türkiyәyә Qalatasaray
liseyinә – Sultaniyyәyә oxumağa göndәrir. O zaman Çoban -
zadә ilә bir yerdә İstanbulda tәhsil alan İbrahim Hacıvәliyev
xatirәlәrindә yazır ki, Bәkir İstanbula mәhsul yığımından sonra
gәlmişdi. Bu zaman Sultaniyyәyә qәbul artıq başa çatmışdı.
«Belә bir vәziyyәtdә Bәkirin bir çıxış yolu qalırdı: maarif
nazirinin yanına düşmәk… Xeyli cәhd göstәrәndәn sonra o,
nazirin qәbuluna yazılır vә onunla görüşür. Görünür, bu gәnc
ona yaxşı tәsir bağışladığı üçün nazir şәxsәn özü göstәriş verir
ki, onu Sultaniyyә Tәhsil Mәrkәzinә qәbul etsinlәr» (N.Bәdәlov,
«El» jurnalı).

1908-1918-ci illәrdә o, burada oxuyur. Tәlәbәlik illәrindә ilk
şeirlәrini, «Anan harda?» poemasını yazır. İstanbul Universiteti
nәzdindә olan üçillik ali kursda әrәb vә fars dillәrini öyrәnir.
Türkiyәdә «Müstәqil tatar Krımı» ideyaları ilә yaşayan Tәlәbә
Cәmiyyәtinin yaradıcılarından vә rәhbәrlәrindәn olur. Hәmin
dövrdә «Gәnc Türklәr» hәrәkatının tәsiri vә «İttihad vә
Tәrәqqi» partiyasının ideoloqlarının – Z.Göyalp, Ə.Hüseyn za -
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dә, İ.Qaspıralı, F.Köprülüzadә vә başqa ziyalıların türklәri
siyasi mübarizәyә qatılmaqdan daha çox maariflәnmәdә fәal
olmağa sәslәyәn çağırışları o zaman İstanbulda Krım gәnclә ri -
nin yığıncaqlarında da geniş müzakirә olunurdu. Maariflәnmә
isә, bir növ, turançılıq ideyası ilә tәlimlәnmә demәk idi.

Burada tәhsilini başa vurduqdan sonra B.Çobanzadәni
hәyat yolları Budapeştә aparır. Budapeşt Universitetinin Tarix-
filologiya fakültәsindә türk, әrәb vә macar filologiyası ilә
yaxından tanış olur, «Komanikus Mәcәllәsindә zahiri sinhar-
monik uyğunsuzluq vә türk dillәrindә tәlәffüz qaydaları prob-
lemi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiә edir. Bu
illәrdә Türkiyә, Krım, Orta Asiya vә Rusiyanın dövri mәtbua -
tın da müxtәlif imzalarla ictimai-siyasi, elmi mәqalәlәrini dәrc
etdirir. Sonralar «Türk ensiklopediyası»nda Çoban oğlu, Bәkir
Baybәk, Bәkir Cavbәk, Bәkir Yaybәk, Çoban oğlu Bәkir Sidqi
imzaları ilә mәqalәlәri çap olunur. Macarıstanda tәhsil aldığı
illәrdә B.Çobanzadә, sonralar özünün dә etiraf etdiyi kimi,
hәmin dövrdә kommunistlәrin tәrәfindә olur. 1919-1920-ci
illәrdә o, maddi durumunu düzәltmәk mәqsәdilә Budapeştdәki
Şәrq Akademiyasında türk dili müәllimi işlәyir. Filologiya dok-
toru adını alandan sonra dostu Cәfәr Sәidamәtin (İstanbulda
Krım Tәlәbә Cәmiyyәtinin sәdri) dәvәti ilә İsveçrәyә gedir. Bu
sәfәr Bәkirin taleyindә mühüm rol oynayır. Bir müddәt orada
qalır vә İtaliyaya gedir. Oradan isә yenә dә İstanbula qayıdır.

Çobanzadә vәtәninә, yәni Krıma döndükdәn sonra siyasi
fәaliyyәtlә mәşğul olmağa başlayır. Tәdqiqatçıların yazdıqla rı -
na görә, 1917-ci ildә yaradılan vә qarşısına Krım-tatar milli
demokratik respublikası yaratmaq ideyasını qoyan milli
firqәnin (Xalq Partiyası) ideoloqu kimi çıxış edir (bәzi yazılarda
hәmin partiyanın sәdri olduğu göstәrilir). Ümumiyyәtlә,
Krımda yaşadığı müddәtdә B.Çobanzadә var gücü ilә xalqının
müstәqilliyi, gәnclәrin savadlı gәlәcәyi uğrunda çalışır. Lakin
bir müddәtdәn sonra onun firqәçilәrlә fikir ayrılığı meydana
çıxır vә partiya hәmkarlarından ayrılmalı olur. Artıq bu dövrdә
bir neçә mәsul ictimai vәzifәlәrdә çalışır. Krım İnqilabi Komitә -
si nin rәisi, Krım Maarif Komissarlığında Tatar lisaniyyatı vә
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әdәbiyyatı şöbәsinin müdiri (1920-1922) vәzifәlәrindә işlәyir.
Eyni zamanda ali mәktәblәrdә, elmi-tәdqiqat institutlarında
çalışır. Krım Universitetinin yaradılmasında böyük rol oynayır.
Hәmin ali mәktәbin Şәrq fakültәsinin professoru kimi Krım-
tatar dili vә әdәbiyyatından mühazirәlәr oxuyur. Krım Univer-
sitetinin rektoru olur. Bu dövrdә Krım Mәrkәzi İcraiyyә
Komitәsinin üzvü kimi ictimai fәaliyyәt dә göstәrir. Varlı
ailәdәn olan Dilarә adlı qızla evlәnir. Lakin bu izdivac uzun sür-
mür.

B.Çobanzadәnin sonrakı taleyi bilavasitә Azәrbaycanla bağlı
olur. Bәs onun buraya gәlmәsi necә baş verir?

1922-ci il avqustun 11-dә V.İ.Lenin Azәrbaycan MİK-in sәdri
S.İ.Ağamalıoğlunu vә onu müşayiәt edәn A.S.Jenukidzeni
qәbul edir. Görüşün sәbәbi Azәrbaycanda yeni әlifbaya
keçmәklә bağlı idi. Nәriman Nәrimanov o zaman әrәb
әlifbasından latın qrafikasına keçilmәsinin tәrәfdarı idi.
Belәliklә, 1923-cü il oktyabrın 20-dә latın qrafikasına keçmәk
barәdә dekret imzalanır. Azәrbaycanda әlifba islahatını hәyata
keçirmәk üçün milli ruhlu güclü bir mütәxәssis vә tәşkilatçı
gәrәk idi. Elә bu zaman S.Ağamalıoğlu xaricә sәfәrlәrindәn
birindә gördüyü B.Çobanzadәni xatırlayır. Çünki o, alman,
türk, macar, fransız, әrәb, fars, rus, Azәrbaycan, özbәk, qazax,
türkmәn dillәrini mükәmmәl bilir, bu dillәrdә sәrbәst yazır vә
danışırdı.

S.Ağamalıoğlu cavan, lakin artıq özünü tәsdiq etmiş
istedadlı alimi Bakıya dәvәt edir. B.Çobanzadә bu tәklifi qәbul
edir, çünki o, bu zaman vәtәnindә mәruz qaldığı tәzyiqlәrdәn
bezibmiş. Lakin ağlına belә gәtirmirdi ki, bu tale onu izlәyir.
İllәr keçәcәk vә o, yenidәn tәqib vә tәzyiqlәrә mәruz qalacaq,
şәrә-böhtana düşüb Stalinin repressiya maşınında mәhv
edilәcәk.

Bununla belә, Bakıda yaşadığı illәr Bәkir Çobanzadәnin
fәaliyyәtinin әn qızğın vә mәhsuldar dövrü olur. 1925-1937-ci
illәrdә o, burada yaşayarkәn özünün qeyri-adi istedadını tam
göstәrә, tükәnmәz potensialından lazımınca istifadә edә bilir.
Bunun üçün hәddindәn artıq genişsahәli vә son dәrәcәdә

157РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



zәhmәtkeş olan bu yaradıcı insanın hәmin 12 il әrzindә tutduğu
vәzifәlәri göstәrmәk kifayәtdir. 1924-1929-cu illәrdә Azәr bay -
can Baş Elm İdarәsindә Terminologiya Komitәsinә rәhbәrlik
edir. Paralel şәkildә ADU-nun Şәrqşünaslıq fa kültәsindә kafed -
ra müdiri vә sonra dekan olur. Ümumiyyәtlә, 1920-1926-cı
illәrdә onun gördüyü genişmiqyaslı, çoxsahәli işlәri nәzәrdәn
keçirәndә bir nәfәrin bu qәdәr «yük»ü necә çәkdiyinә tәәccüb
etmәmәk olmur. Bakıda onu respublika rәhbәrliyi, şәxsәn
Ruhulla Axundov özü himayә edirdi.

Belә ki, bu dövrdә görkәmli alim B.Çobanzadә Azәrbay can -
da Yeni Əlifba Komitәsinin sәdri, Yeni Türk Əlifbası Ümumit-
tifaq Mәrkәzi Komitәsinin rәhbәri tәyin edilmişdi. Orta
Asiyada, Tatarıstanda, Bolqarıstan vә Krımda latın әlifbasına
keçidlә әlaqәdar ciddi iş aparmışdı. Eyni zamanda Tavrida, Bakı,
Daşkәnd, Buxara ali mәktәblәrindә türkologiyaya aid müha zi -
rәlәr oxumuşdu. Bir faktı da qeyd edәk ki, Bәkir Çobanzadә
Azәrbaycan dilçiliyinin әsasını qoyan alimlәrdәn biri olmuşdur.

Böyük Britaniya vә Ərdәbil nüsxәlәri әsasında Xәtai
divanının müqayisәli mәtnini dә alim bu illәrdә hazırlamışdı.
1926-cı ildә I Ümumittifaq Türkologiya qurultayının tәşkilindә
fәal iştirak etmişdi. Qeyd edәk ki, bu qurultay Azәrbaycanda
keçirilmiş vә dünyanın әn mәşhur 24 türkoloq aliminin
mәruzәsi dinlәnilmişdi. Qurultay türk dünyasının hәyatında әn
әhәmiyyәtli bir addım kimi sәciyyәlәndirilmişdir.

Türk xalqlarının yeni әlifbaya keçmәsi uğrunda fәal müba -
rizә aparan alim 1928-ci ildә Moskvada tәlimatçı kurslarında
mühazirәlәr dә oxumuşdu.

Maraqlıdır ki, Bәkir Çobanzadәnin fәaliyyәti tәkcә
Azәrbaycandakı işlәrindәn ibarәt deyildi. Lakin o, bunların
hamısını tәnzimlәyib yerinә yetirә bilirdi. Mәsәlәn, 1930-cu ildә
onu Fәrqanәdә yaradılan Ali Pedaqoji İnstitutda Özbәk dili vә
әdәbiyyatı kafedrasının müdiri vәzifәsinә dәvәt edirlәr. 1935-
ci ildә o, Daşkәnd vә Buxara universitetlәrindә «Türk dillәrinin
problemlәri» adlı xüsusi kurs keçir. Üçdilli – azәrbaycanca-al-
manca-rusca lüğәti isә B.Çobanzadә A.Tahirzadә vә V.Xuluflu
ilә birlikdә işlәyib hazırlayır.
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Sovet Şәrqindә ilk professor vә ilk dәfә öz sahәsi üzrә uni-
versitet kurslarını işlәyib hazırlayan alim B.Çobanzadә
Moskvada Şәrq Xalqları İnstitutunun hәqiqi üzvü seçilmişdi.
Azәrbaycan Dövlәt Elmi-Tәdqiqat İnstitutunun Aspirantura
şöbәsinin müdiri işlәmişdi. 1932-ci ildә SSRİ EA Zaqafqaziya
filialı Azәrbaycan şöbәsinin, 1935-ci ildә SSRİ EA Azәrbaycan
filialının hәqiqi üzvü seçilmişdi. Paris Dilçilik Cәmiyyәtinin
üzvü olmuşdu. Avropanın bir sıra elm xadimlәri onun
tәdqiqatlarına istinad etmişlәr. Nәzәri-filoloji irsi zәngin vә
çoxcәhәtli olan alimin sovet Şәrqindә yaşayan türk xalqlarının
bәdii әdәbiyyatının, müasir әdәbi prosesin nәzәri problem -
lәrinin tәdqiqi vә dil tarixinin yaranmasında tәqdirә layiq
xidmәtlәri olmuşdur. O, bir sıra monoqrafik әsәrlәrlә yanaşı,
1932-ci ildә «Türk dilinin metodikası», «Elmi qramerin әsasları»
kitablarını digәr müәlliflәrlә birlikdә tәrtib etmişdir. Elmi
mәqalәlәri vә bәdii әsәrlәri dövri mәtbuatda müntәzәm çap
olunmuşdur. B.Çobanzadә bu illәrdә ikinci dәfә ailә hәyatı
qurmuşdu. O, Bakı Opera Teatrının aktrisası Ruqiyyә Abdulina
ilә evlәnmişdi.

B.Çobanzadәyә tәzyiqlәr 1930-cu ildә başlandı. Onun әley -
hinә «İnqilab vә mәdәniyyәt» jurnalında mәqalәlәr çap olundu.
Bu iş sistematik olaraq kampaniya xarakteri aldı. Əslindә isә
onun yoxlanılmasına bir qәdәr dә әvvәl – 1928-ci ildә
başlanmışdı. Lakin heç bir tutarlı dәlil-sübutun tapılmaması
bәdxahlarını daha da әsәbilәşdirmişdi. 

1931-ci ildә tәzyiqlәr lap çoxalır. İş o yerә çatır ki, Krımda
B.Çobanzadә ailәsindәn qalmış tәk bir nümayәndәyә – alimin
bacısı Zәlixaya da tәzyiqlәr edirlәr.

Zәlixa müәllim idi. Simferopol Pedaqoji Mәktәbini bitirmiş,
sonra da Krımda ali tәhsil almışdı. 1933-cü ildә onu hәtta Qara-
subazarda dәrs dediyi mәktәbdәn qovurlar. Çox çәtinliklә bir
kәnddә özünә iş tapır vә hәmişәlik orada qalıb müәllimlik edir.
Qardaşı kimi, bu xanımın da taleyi acınacaqlı vә faciәli
olmuşdu. 1940-cı ildә hәyat yoldaşı dünyasını dәyişmiş,
müharibә illәrindә isә üç övladını – iki oğlunu vә bir qızını
itirmişdi.
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Bәkir Çobanzadәnin tәqibi uzun çәkir. Nә az, nә çox – 7 il
onu izlәyir, şәrlәmәyә çalışırlar. Nәhayәt, 1935-ci ilin sonlarında
Azәrbaycan SSR-in daxili işlәr üzrә xalq komissarı olan
Y.D.Sumbatov-Topuridze Moskvaya hesabat verir vә B.Çoban -
zadәni hәbs etmәk üçün heç bir sübutun olmadığını bildirir.

Bәdxahlarının әllәri hәr yerdәn üzüldükdәn sonra, 1937-ci
ildә Bәkir Çobanzadәnin Ruhulla Axundovla dostluğunu
bәhanә gәtirirlәr. Çobanzadәnin ehtimal olunan hәmin dostunu
Mircәfәr Bağırov öz taxt-tacına qısqanır, onu rәqibi sanır vә
әtrafı ilә birlikdә aradan götürmәyә can atır. R.Axundovun
yaxınları siyahısında B.Çobanzadәdәn başqa Əziz Qubaydullin,
Vәli Xuluflu, Hәnәfi Zeynallı, Əli Kәrimov, Ağakәrim Dadaşov,
Qulam Bağırov, Xalid Sәid Qocayev, A.Mahmudzadә, Yaqub
Zәki vә başqaları da vardı. Hәmin adamların hamısı o dövrdә
ya tutulmuşdu, ya da izlәnirdi.

Alimin bioqrafiyasını araşdıranların bir çoxunun müla hi zә -
lәrinә görә, B.Çobanzadәyә qarşı ardıcıl hücumların başlan -
ması, onun elmi mövqeyinә tәnqidlәrin artması, baxışlarını
kökündәn inkar edәnlәrin sayının çoxalması müәyyәn mәnada
Azәrbaycanda Ruhulla Axundovun vәziyyәtinin pislәşmәsi ilә
әlaqәdar olmuşdu. Bir faktı da qeyd edәk ki, Ruhulla Axundov
respublika rәhbәrliyindәn kәnarlaşdırılıb SSRİ Akademiyasının
Azәrbaycan filialının müdiri Meşşaninovun müavini işlәdiyi
dövrlәrdә belә professor B.Çobanzadә ilә dostluq vә
әmәkdaşlıq münasibәtlәrini qoruyub saxlamaqda, ona hәr cür
yardım göstәrmәkdә davam edirdi. Əslindә, istintaq
materiallarında (Ziya Bünyadov. «Qırmızı terror») B.Çobanzadә
R.Axundovun yaxını kimi dә dindirilmiş vә bu, әsas ittiham-
lardan biri olmuşdu.

1935-ci ildәn sonra Çobanzadә başı üzәrindәki tәhlükәnin
sovuşduğunu güman edәrәk bir qәdәr rahatlaşmışdı. Lakin
1937-ci ilin yanvar ayının sonunda onu Kislovodskda,
dincәldiyi «Qornyak» («Mәdәn fәhlәsi») sanatoriyasında hәbs
edirlәr. Əvvәlcә Pyatiqorsk hәbsxanasında saxlanılır, sonra
Bakıya gәtirilir.

Çobanzadәni nәdә ittiham edirdilәr? Guya o, 1924-cü ildәn
sonra, yәni Bakıda yaşadığı dövrdә әksinqilabi-millәtçi
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fәaliyyәtdә olub. Əvvәla, 1926-cı ildә Krım Milli Firqәsi Mәrkәzi
Komitәsi adından «Müsavat» partiyasının Mәrkәzi Komitәsi ilә
birgә iş barәdә danışıqlar aparıb. İkincisi, Ruhulla Axundov
guya Çobanzadә ilә Sovet hökumәtinә qarşı blokda әksinqilabi-
trotskiçi tәşkilatla birgә işin planları barәdә sövdәlәşiblәr.
Üçüncüsü isә, demә, Çobanzadә özünün әdәbi әsәrlәrindә vә
mülahizәlәrindә әksinqilabi-millәtçi ideologiyanı geniş yayıb.

Qısası, bütün bunlardan çox-çox uzaq olan alim Cinayәt
Mәcәllәsinin 72-73-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulan
cinayәtlәrdә tәqsirlәndirilmişdi. Hәbsә qәrar yanvarın 26-da
verilmiş, iki gün sonra, yәni ayın 28-dә onu tutmuşdular.

Çobanzadәnin ilk istintaqı hәmin il fevralın 7-9-da keçirilir.
Burada alimin hәlә 1919-cu ildә Macarıstanın «qızıl ordu»sunda
xidmәt etdiyi, 1920-ci ildәn 1924-cü ilәdәk Krım Milli Firqәsinin
üzvü vә katibi olduğu әsas gәtirilir. Halbuki son dövrün
tәdqiqatçıları, xüsusilә Krım-tatar alimlәrinin yazdıqlarına görә,
B.Çobanzadә artıq 20-ci illәrin әvvәllәrindә Krımda Sovet
hökumәti bәrqәrar olan kimi siyasәtdәn uzaqlaşır, buna görә
dә nә vaxtsa imperializmә qarşı birgә mübarizә apardığı
yoldaşlarından ayrılır. Lakin buradaca B.Çobanzadә ağır tәzyiq
vә işgәncәlәr altında әksinqilabi-millәtçi fәaliyyәt apardığını
boynuna alır. «Əksinqilabi mövqedә duran, әksinqilabi әlaqәdә
olduğunuz şәxslәrin familiyalarını deyin» söylәnilәndә alim
yaxından tanıdığı, sovet quruluşuna, әdәbiyyatına, incәsәnә -
tinә, elminә sәdaqәtlә xidmәt edәn, sonradan isә kimlәrinsә
xoşuna gәlmәdiyi üçün hәmin quruluşun «düşmәn»lәrinә
çevrilәn görkәmli şәxsiyyәtlәrdәn Hәsәn İmanovun, Vәli Xuluf -
lunun, Yusif Əliyevin, Əli Nazimin vә başqalarının adlarını
çәkir.

Fevralın 14-dә B.Çobanzadәnin verdiyi bu әksinqilabçıların
vә pantürkistlәrin siyahısı bir az da «zәnginlәşir».

Fevralın 16-dakı istintaq mәdәniyyәt cәbhәsi işçilәri
arasında aparılan әksinqilabi-millәtçi fәaliyyәtin açıqlanmasına
hәsr olunur. B.Çobanzadәyә bu mәqsәdlә «Sizin әksinqilabi-
millәtçi fәaliyyәtiniz nәdәn ibarәt idi» sualını verirlәr. O da bu
fәaliyyәtin әksinqilabi milli tәbliğat aparmaq, pantürkizmi
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geniş yaymaqdan ibarәt olduğunu söylәyir. Hәmçinin bildirir
ki, mәqsәdi әksinqilabi-millәtçi azәrbaycanlı ziyalıların sovet -
lәrә qarşı mövqelәrini möhkәmlәndirmәk vә öz elmi әsәrindә
әksinqilabi milli ideyaları irәli sürmәk olub. Repressiya
maşınına daha çox ziyalını, xalq üçün, gәlәcәk üçün lazımlı
insanı cәlb etmәk vә tәbii ki, istintaq olunanın cәzasını artırmaq
mәqsәdilә ondan yenә dә soruşurlar: «Siz daha kimlәrlә
әlaqәdә idiniz?» B.Çobanzadә bu dәfә alimlәrdәn Salman
Mümtazın, ATİ-nin dosenti Yaqub Zәkinin, hәkim Əlәkbәr
Adıgözәlovun, Xalq Sәhiyyә Komissarlığının işçisi Reved
Şirinskinin vә neçә-neçә başqalarının adlarını çәkir. Sonra
Şimali Qafqazda, SSRİ-nin digәr yerlәrindә yaşayan insanlar-
dan tanıdıqlarının adlarını verir. Hansı şәrtlәr altında, – o da
mәlumdur. Akademik Ziya Bünyadov «Qırmızı terror»
kitabında yazırdı ki, hәbs olunanlara müxtәlif metodlarla
işgәncәlәr edilir vә onlar ağıllarını itirmәk dәrәcәsinә gәlirdilәr.
Müstәntiqlәr hansı siyahını, hansı arayışı qarşılarına qoyurdu-
larsa, oraya da imza atırdılar.

Ona görә dә Bәkir Çobanzadә türklәrlә әlaqә saxladığını,
onların mәlumatçısı vә Bakıda Türkiyә konsulu ilә tez-tez
görüşdüyünü da «etiraf edir». Bu, fevralın 17-19-da baş verir.
Martın 3-5-dә isә alim açıqca deyir: «Hәbs olunan günәdәk mәn
әksinqilabi-millәtçi mövqedә durmuşam vә SSRİ-dәn ayrılmaq
şәrti ilә türk-tatar xalqlarının vahid müstәqil dövlәt halında
birlәşmәsi (Vahid Turan dövlәti) mәqsәdini qarşıya qoymu -
şam». B.Çobanzadә 1930-cu ildә әksinqilabi qrup yarat dıq larını
vә onun iki hissәdәn – azәrbaycanlı ziyalılardan vә Krım tatar
tәlәbәlәrindәn ibarәt olduğunu da söylәyir.

Mart ayında bir-birinin ardınca altı istintaq B.Çobanzadәnin
Krımdakı fәaliyyәtinә hәsr olunur. Nәhayәt, aprelin 17-20-dә
o, «tam boynuna alır» ki, Azәrbaycanda әksinqilabi işlәrlә
mәşğul olub vә burada Ruhulla Axundovun rәhbәrliyi ilә
millәtçi tәşkilatın mövcudluğunu «tәsdiqlәyir».

Aprelin sonrakı günlәrindә respublikanın rayonlarında, o
cümlәdәn Qazax–Gәncә bölgәsindә tәşkilata cәlb olunmuş
insanların adları araşdırılır. Belә ki, aprelin 23-25-dә istintaq

162 ИРАдя яЛИЙЕвА



zamanı B.Çobanzadәdәn «Azәrbaycanın rayonlarında silahlı
üsyana hazırlıqla bağlı tәşkilat tәrәfindәn praktiki olaraq nә
kimi işlәr görülmüşdür?» – deyә soruşurlar. 

İyunun 13-dә müstәntiq respublikada baş verәcәk dövlәt
çevrilişinin tәfsilatını «öyrәnir». B.Çobanzadә, bu hadisә hәqi -
q ә  tә çevrildiyi halda, M.Bağırovun aradan götürülәcәyini vә
onun yerinә Hüseyn Rәhmanovun sahib olacağını «açıqlayır».

Düşünmәk olardı ki, artıq әn böyük sirr «açılıb» vә daha
B.Çobanzadәnin sorğu-suala tutulması bitәcәk. Lakin istintaq
bitib-tükәnmәk bilmirdi. 12 gün sonra B.Çobanzadә Sovet
İttifaqında gizli şәkildә fәaliyyәt göstәrәn әksinqilabi-millәtçi-
pantürkist tәşkilat haqqında daha әtraflı danışmağa mәcbur
edilir. Suallara cavab verәrkәn müttәhim tәşkilatın 10 üzvünün
adını çәkir. Burada Rusiyanın, Özbәkistanın, Dağıstanın bir sıra
ziyalı vә yüksәk vәzifә tutan vәtәndaşları ilә yanaşı, Azәr -
baycan SSR MİK sәdri S.Əfәndiyevin, xalq maarif komissarı
Mustafa Quliyevin, ZSFSR xalq torpaq komissarı Dadaş
Bünyadzadәnin dә adları hallanır. Vurğulanır ki, Moskvada,
Leninqradda, Samarada, Hәştәrxanda, Donbasda, hәtta Sibirdә
pantürkist tәşkilatları var. Bu qәdәr adın, bu qәdәr mәlumatın
bir adam tәrәfindәn, özü dә müfәssәl şәkildә verildiyi, tәbii ki,
hәr kәsdә tәәccüb doğururdu. Hәmişә yüksәk vәzifәlәrdә
olmuş, müxtәlif sahәlәrә rәhbәrlik etmiş bu insanlar nә üçün öz
firavan yaşayışlarına bais olmalı, kimlәrisә ittiham etmәli
idilәr?!

Növbәti istintaqda isә müttәhim Sovet hökumәtinә qarşı
mübarizә aparan hәmin pantürkist tәşkilatlar arasındakı
әlaqәlәr haqqında suallara «cavab vermәli olur». «Əksinqilabi-
ittihadçı tәşkilat»ın adı çәkilir vә onun tәrkibinә daxil olan
şәxslәrin adları sadalanır. İyulun 5-9-da keçirilәn bu istintaqdan
sonra müstәntiq Çobanzadәni növbәti dәfә hәmin ayın 13-14-dә
sorğu-suala tutur. Müttәhim leninqradlı alimlәrin fәaliyyәti
barәdә danışmalı olur. 

İyul ayında daha dörd dәfә (16-17-dә, 20-21-dә, 27-dә, 28-
29-da) istintaq aparılır. Müttәhimdәn Dağıstandakı tәşkilat,
Azәrbaycandakı müsavatçılar, ittihadçılar vә milli tәkamülçülәr
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bloku haqqında «ifadәlәr alırlar». Ağlagәlmәz işgәncәlәr altın -
da Çobanzadә elm sahәsindә aparılan әksinqilabi iş barәdә dә
«mәlumat verir».

Avqust ayının 2-dә vә 25-dә aparılan istintaqlarda «SSRİ
әley hinә gedәn» daha neçә-neçә günahsız insanın adı aşkar -
lanır.

1937-ci il sentyabrın 1-dә Bәkir Çobanzadә sonuncu dәfә (o
bu müddәtdә 32 dәfә dindirilmişdi) istintaq edilir. Burada o,
etiraf edir ki, verilәn ittihamlarla bağlı günahkardır. Növbәti
gün isә Çobanzadәyә verilәn әlavә ittihamlar üzrә qәrar
çıxarılır. Belәliklә, guya Çobanzadәnin praktik olaraq özünün
әksinqilabi fәaliyyәtindә SSRİ-yә qarşı silahlı üsyana hazırılqla
bağlı fәal iş apardığı, xarici dövlәtlәrin kәşfiyyat orqanları ilә
әlaqәdә olduğu vә onlara öz ölkәsi barәdә vaxtaşırı mәlumatlar
verdiyi, Sovetlәr İttifaqına qarşı üsyan qaldırılacağı halda terror
mövqeyindә dayanacağı yәqin edilmişdi. O, Azәrbaycan SSR
Cinayәt Mәcәllәsinin 21-64, 68, 70-ci maddәlәrindә nәzәrdә
tutulmuş cinayәtlәrdә tәqsirlәndirilmişdi. Elә sentyabrın 2-dә
dә Cinayәt Mәcәllәsinin 64, 69-1, 70 vә 73-cü maddәlәrindә
nәzәrdә tutulan cinayәtlәrdә B.V.Çobanzadәnin tәqsirlәn di ril -
mәsi ilә bağlı sonuncu ittihamnamә tәrtib olunmuşdu.

Sentyabrın 21-dә Çobanzadә respublikanın xalq daxili işlәr
komissarı Sumbatov-Topuridzenin adına әrizә yazır. Bu әrizәdә
özünün әksinqilabi-millәtçi fәaliyyәtini vurğulayır vә xahiş edir
ki, elmdә qazandığı nailiyyәtlәri nәzәrә alaraq onu
bağışlasınlar. Tarixin öz sәhifәlәrindә qoruyub saxladığı bu
mәktubun çox maraqlı mәzmunu var. Belә ki, B.Çobanzadә
yazıb: «Mәn öz ixtisasım üzrә sovet Şәrqinin ilk professoruyam,
bu ada Sovet hökumәti tәrәfindәn layiq görülmüşәm vә bu
ölkәlәrdә ilk dәfә ana dilindә mühazirә oxumuşam.

Bütün elmi fәaliyyәtim dövründә tәxminәn 150 elmi әsәr
yazmışam. Onların 100-ü Azәrbaycan dili vә әdәbiyyatı
problemlәrinin elmi әsaslarına hәsr edilmişdir (Mәqalәlәr
Azәrbaycan dilindә yazılmışdı).

Yüzlәrlә dilçi vә әdәbiyyatşünas, mütәxәssis hazırlamışam.
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Şanlı Kommunist Partiyası vә Sovet hökumәtindәn xahiş
edirәm ki, mәnә öz ixtisasım üzrә işlәmәyim vә Sovet İttifaqının
qüdrәtinin daha da artırılmasında, habelә hәr cür әksinqilabi-
millәtçilәrin ifşa olunmasında iştirak etmәk üçün imkan
yaradasınız». Çox güman ki, bu mәtn dә müstәntiq tәrәfindәn
diktә edilmişdir. Çünki professor onun әfv olunmayacağını çox
gözәl bilirdi.

1937-ci il oktyabrın 12-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi
Kollegiyası sәyyar sessiyasının bağlı mәhkәmә iclası oldu. İclas
saat 11.20 dәqiqәdә başlandı, saat 11.40-da sona çatdı.
Müttәhim son sözündә yenә dә güzәşt istәdi. Lakin bütün bun-
lara mәhәl qoyulmadan oktyabrın 12-dә B.Çobanzadә
güllәlәnmәyә mәhkum edildi. Bu әn ağır cәzanın növbәti gün
icra olunduğu barәdә mәhkumun işinә arayış da tikilib.

1954-cü ilin fevral ayında vә tәkrarәn bir il bundan sonra
B.Çobanzadәnin hәyat yoldaşı Ruqiyyә xanım onun işinә
yenidәn baxılmasını xahiş edir. Lakin B.Çobanzadәnin vәtәn
xaini olmadığı barәdә işin xәtm edilmәsi ilә bağlı SSRİ Ali
Mәhkәmәsinin hәrbi kollegiyası gec qәrar çıxarır – 1957-ci il
iyunun 6-da…

Bununla da qeyri-adi istedad sahibi olan B.Çobanzadәnin
hekayәti belәcә bitir. Azәrbaycan xalqı vә bütün türk xalqları
görkәmli alim, günahsız ikәn cinayәtkar sayılmış insan
haqqında bu hekayәti unutmur vә unutmamalıdır.
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BİR İNSAN HAQQINDA… 
YALAN VƏ HƏQİQƏT

Keçәn әsrin 30-cu illәrinin sonunda әn işıqlı ulduzları
söndürәn – әn parlaq istedadları mәhv edәn,
Azәrbaycan xalqının әn layiqli oğullarını aradan

götürәn Stalin rejimi Mәmmәd Hәnәfi (Hәnәfi) Baba oğlu
Zeynallıdan da yan keçmәdi. Hәnәfi Zeynallı әdәbiyyatşünas
alim, folklorçu, tәnqidçi, müәllim, naşir idi. Çox qısa zamanda
hәmin fәaliyyәt sahәlәrinin hәr birindә özünü doğrultmuşdu.
Bu adların hәr birini öz gәrgin zәhmәti, dәrin zәkası bahasına
qazanmışdı.

Ünvanına yazılan tәkcә bir ad qondarma vә saxta idi. Stalin
rejimi heç bir әsası olmadan onu «xalq düşmәni» elan etmişdi.
Nәticәdә Zeynallının tәrcümeyi-halına yad bir ad da yazılmışdı:
703 saylı mәhbus. Bәs necә olur ki, elmi, savadı, biliyi ilә xalqına
bu qәdәr xidmәt etmiş bir insan birdәn-birә «xalq düşmәni»nә
çevrilir?! Əlbәttә ağlabatan deyil vә sәnәdsiz-sübutsuz da
aydındır ki, onların hamısı böhtan, iftira, heç bir bünövrәyә
әsaslanmayan, qәsdәn vurulan damğadır.

Azәrbaycan elminә atılan güllә

30-cu illәrin sonunun terror dalğası ilә Azәrbaycan elminin
üstünә dә tәhlükәli külәklәr әsdi. Respublikanın düşünәn
beyinlәri, elmin müxtәlif sahәlәrindә çalışan vә bir alim kimi
hәlә çox söz deyәcәk istedadlar aradan götürüldü. Bunların
sırasında Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasının elmi işçilәri,
mütәxәssislәri dә var idi. H.Zeynallının adı akademiyanın rep -
ressiyaya mәruz qalan әmәkdaşlarının uzun siyahısındakı ad-
lardan yalnız biri idi.

Nәdә günahlandırılırdı Hәnәfi Zeynallı? Elә işlәrdә vә
hәrәkәtlәrdә ki, onların heç biri alimin fәaliyyәtinә yaxın belә
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gәlmirdi. Uydurmuşdular ki,
1917-ci ildә o, Eser Partiyasının
üzvü olub. Guya 1928-ci ildә
Bakıda Türkiyә konsulu Fәrid
bәylә әlaqә saxlayıb vә onun
vasitәsilә tanınmış türk millәtçi
xadimi İsmayıl Hikmәtlә mәk -
tublaşıb. H.Zeynallı 1929-cu
ildә vә sonrakı dövrdә müsa -
vat çılardan Baharlı, Fey zul -
 layev, Mövsümov vә baş qaları,
habelә B.Çobanzadә ilә sıx
әlaqә saxlamaqda da gü nah -
landırılırdı. İttihamlardan biri
dә alimin öz әsәrlәrindә guya
әksinqilabi-millәtçi ideolo gi ya -
dan yazması idi.

Hәqiqәt kimi qәlәmә verilәn bütün bu günahlara görә
mәhkәmә qaydasında cәzalandırılmazdan әvvәl Hәnәfi
akademiyada tutduğu bütün vәzifәlәrdәn çıxarılır. Hәmin
hadisәnin ertәsi günü isә onun istintaqı başlanır vә üç gün davam
edir. Hәnәfini bir çox әksinqilabçı vә millәtçi, o cümlәdәn Nazim
Əfәndi, İsmayıl Hikmәt, Xәlil Fikrәt, Bәkir Çobanzadә vә
başqaları ilә әlaqә saxladığına görә ittiham edirlәr. Bu adamlarla
әlaqәsi olmadığından Hәnәfi, tәbii ki, ittihamları rәdd edir.
Hәmin hal fevralın 23-dә dә baş verir. Hәnәfi hәr hansı antisovet
tәşkilata mәxsusluğunun ağ yalan olduğunu deyir. Müstәntiq
ona düzgün ifadә vermәyi, müqavimәt göstәrmә mәyi tәkid edir.
Hәnәfi isә yenә dә yalan danışmaqdan boyun qaçırır.

Lakin bir gün sonra, fevralın 24-dәki istintaqda müttәhim
birdәn-birә tamamilә dәyişәrәk başqa sözlәr deyir: «Bәli, mәn
әksinqilabi kitablar alırdım. Bәli, mәn әksinqilabi tәşkilatın üzvü
idim. Cavad Bağırzadәni, Hәbib Sәmәdzadәni, İmran Babayevi
dә hәmin tәşkilata cәlb etmişәm. Bәli, mәn әksinqilabi-millәtçi
kadrlar tәrbiyә edib yetişdirmişәm. Bәli, mәn Türkiyәyә meyil
etmәk baxımından Azәrbaycanın SSRİ-dәn ayrılmasına tәrәfdar
idim» vә s.

Hәnәfi Zeynallı
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Millәtçi olduğuna vә antisovet fәaliyyәt göstәrdiyinә görә
yalançı damğa vurulan bu insanlar, görәsәn, niyә birdәn-birә
dәyişib «etiraf» yolunu tuturmuşlar?! Tәzyiq altındamı, yoxsa
onsuz da hәqiqәti sübut edә bilmәyәcәklәrini dәrk etdiklәrinә
görәmi? İndiyәdәk tanış olduğum 37-ci ilin repressiya
qurbanlarının bütün istintaq materiallarında ilkin ifadәlәr
tәzyiqsiz alındığı üçün verilәn izahatlar sәmimi vә riyasız
olurdu. Lakin ifadәlәr «ÇK»-nı qane etmәyәndә işgәncәlәrlә
dolu cәza maşını işә düşürdü. Görünmәmiş vәhşiliklәr törәdәn
cәza maşınının qarşısında isә çox az adam davam gәtirirdi.
Belәcә, «medal»ın o biri üzü görünürdü. «Ədalәtli vә humanist
sovet cәmiyyәti»ndә mәrdi qova-qova ona zorla «namәrd»liyini
sübut edirdilәr. Üstәlik, bunu onun boynuna da qoyurdular.

Bu rejim heç bir günahı olmayan H.Zeynallıya növbәti
günlәrdә – fevralın 9-u, 10-u vә 11-dә әksinqilabi tәşkilata
R.Axun dov tәrәfindәn cәlb olunduğunu etiraf etdirir. Hәnәfi
sanki hansısa şәr qüvvәnin tәsiri ilә ona deyilәn ittihamların
hamısını tәsdiqlәyir: guya 1936-cı ilin sonunda onun kabinetindә
Bakıda vә respublikanın rayonlarında gәnclәri tәşkilata cәlb
etmәk kimi göstәrişlәr alıb, türk ziyalıları arasında işi ge -
nişlәndirәrәk onları terrora, tәxribatçılığa, ziyankarlığa, casus -
luğa vә müharibә vaxtı tәslimçiliyә istiqamәtlәndirib.

Hәlә bunlar nәdir ki? Demә, Hәnәfi Zeynallı әksinqilabi
tәşkilata Gәncәdә rayon xalq maarifi şöbәsinin müdiri Nama-
zovu, hәmin tәşkilatın inspektoru Əhmәd Əhmәdovu vә
müәllim Mәmmәd Quliyevi, Tovuzda RİK-in sәdri Salmanovu
vә texnikum müәllimi Bilәndәrlini, Şamxorda rayon xalq maarifi
şöbәsinin müdiri Qurbanovu, klub müdiri Xәlilovu da cәlb edib.
Hәlә Bakıda da onun әksinqilabi tәşkilata çәkdiyi adamlar var
imiş. Ticarәt İnstitutunun müәllimi Hacıkәrim Sanılı, Mikayıl
Müşfiq vә Dәmirçizadә, yazıçı Cahanbaxış, riyaziyyat müәllimi
Mәcid Abdullayev, tarix müәllimi Qafur Əfәndiyev vә aspirant
Hәmid Araslı… Hәtta Hәnәfi Hәmidә tapşırıbmış ki, Pedaqoji
İnstitutun tәlәbәlәri arasında әksinqilabi әhvali-ruhiyyәli
şәxslәri toplasın vә özü dә tәxribatçılıq, ziyankarlıqla mәşğul
olsun. Bütün bunları H.Zeynallıya işgәncәlәrin gücü ilә fevralın
13-dә vә 14-dә etiraf etdirirlәr. İfadә verәrkәn ona zorla
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xatırladırlar ki, Gәdәbәydә rayon XMŞ inspektoru Şahmuru,
müәllim Axundovu, habelә Dәstafurda müәllim Əliyevi dә bu
işә cәlb edib.

Fevralın 16-da Hәnәfi daha böyük «günah»larını – terrorda,
casusluqda vә tәxribatçılıqda әli olduğunu «boynuna alır».
Fevralın 20-dә isә mәlum olur ki, Zeynallı hәtta ZSFSR-in lәğv
edilmәsi, SSRİ-dәn tam ayrılmaq şәrti ilә Azәrbaycan SSR-in
yaradılması mәsәlәsi üzәrindә «işlәyib». İstintaq materialla rın -
dan görünür ki, «Türkiyәnin mövqeyindәn çıxış edәrәk Azәr -
bay canı SSRİ-dәn ayırmaq vә İran Azәrbaycanı ilә birlәşdirmәk
mәsәlәsini irәli sürәn nәrimanovçular qrupu varmış». Bu qrupa
Dadaş Bünyadzadә, Baba Əliyev, Yusif Mәlikov, Bağı Cavadi,
Teymur Əliyev, Mustafa Quliyev vә başqaları daxil idilәr. 41
yaşlı elm xadiminin qısa müddәtdә dövlәt әleyhinә bu qәdәr
cinayәtlәrdә әli olduğunu düşünmәk belә mümkün deyil.

Fevralın 26-da H.Zeynallıya SSRİ Elmlәr Akademiyasının
Azәrbaycan filialında Ruhulla Axundov tәrәfindәn yaradılan
әksinqilabi tәşkilatın üzvü olduğunu bir daha yazılı şәkildә «eti-
raf» etdirirlәr. 1937-ci il mayın 5-10-da aparılan istintaq alimin
Azәrbaycanda dövlәt çevrilişi etmәk niyyәtlәrinin
aşkarlanmasına yönәldilir. Bu zaman müttәhim «bildirir» ki,
çevriliş SSRİ-nin kapitalist dövlәtlәri ilә müharibәyә başladığı
bir vaxtda olmalı idi. Növbәti beş gündә isә guya әksinqilabi
tәşkilatın üzvlәrinin siyahısı bir daha dәqiqlәşdirilir. Mayın 25-
29-da Hәnәfi Zeynallı professor B.Çobanzadә ilә olan antisovet
әlaqәlәrindәn «danışır».

Müttәhim getdikcә boynuna daha ağır cinayәtlәri almalı
olur. Belә ki, iyun ayının 22-dә o bildirir ki, neft sәnayesinә vu-
rulan ziyankarlıq vә tәxribatçılıqda «әli var». Avqustun 26-da isә
L.Beriya vә M.Bağırovun öldürülmәsinә hazırlıq barәdә
«mәlumat verir». Bağırovu Mәrkәzi Komitәnin binasının
yanında, tindә, yaxud MK ilә Xalq Komissarları Şurası binaları
arasında, neft rayonlarından birinә gedәrkәn, yaxud elә MK
binasının önündәcә aradan götürmәyin nәzәrdә tutulduğunu
«açıb danışır». Verilәn işgәncәlәrә dözmәyәn müttәhim saxta vә
ya lançı süjetlәr әsasında hazır yazılmış әn ağır ifadәlәri belә
imzalayır.
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Sentyabrın 2-dә, daha sonra 20-dә müstәntiq H.Zeynallını
yeni ittihamlarla günahlandırmağa başlayır. Onun adına
çalışdığı sahә ilә bağlı daha neçә-neçә ağlagәlmәz cinayәtlәr
yazılır. Müstәntiqin ittihamından belә çıxır ki, Zeynallı Ruhulla
Axundovun rәhbәrliyi altında elm cәbhәsindә genişmiqyaslı
ziyanlı işlәr aparıb. Mәktәblәr üçün dil vә әdәbiyyat
dәrsliklәrinin müntәzәm buraxılışına mane olub. Azәrbaycan
klassiklәrindәn M.F.Axundzadәnin әsәrlәrinin vә «Molla
Nәsrәddin»in nәşrini bilәrәkdәn saxlatdırıb. İnqilabi folklor
tәrәfdarlarının әsәrlәrinin toplanmasını lәngidib. Əvәzinә
«Koroğlu»nun materiallarını toplayıb. Çünki mәhz burada
tәşkilatın Azәrbaycanın müstәqilliyi haqqında ideyasını әks
etdirmәli imiş. Başdan-başa ziyanlı terminologiya vә orfoqrafiya
tәrtib edib, onu ziyalılar arasında yayıb.

İşdә H.Zeynallının Sovet hökumәtinә qarşı düşmәnçilik
fәaliyyәtini ifşa edәn 20-dәk müttәhimin ifadәlәri var idi.
M.Hüseynovun ifadәsindә bildirilirdi ki, «Azәrbaycan millәtçi
partiyası»nın tәrkibindә Zeynallı da olub.

1937-ci il oktyabrın 5-dә Azәrbaycan SSR-in xalq daxili işlәr
komissarı Sumbatov-Topuridze 12493/81 nömrәli işә verilmiş
ittihamnamәni tәsdiq edir. Müttәhim Azәrbaycan SSR Cinayәt
Mәcәllәsinin 64, 69, 70 vә 73-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulan
cinayәtlәrdә tәqsirlәndirilir.

1937-ci il oktyabrın 12-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi
Kollegiyası sәyyar sessiyasının Matuleviçin, Zaryanovun vә
Jiqurun iştirakı ilә mәhkәmә iclası olur. Saat 16.25-dә başlanan
iclas saat 16.40-da sona çatır.

Hәnәfi Zeynallının da mәhkәmәsi cәmi 15 dәqiqә çәkir.
Bütün repressiya qurbanlarının mәhkәmәsi kimi... Burada
Hәnәfi Zeynallı özünü tam günahkar hesab etdiyini, tәslim
olduğunu vә mәrhәmәt dilәdiyini söylәyir.

Hәrbi kollegiya Hәnәfi Baba oğlu Zeynallını әn yüksәk
cәzaya – güllәlәnmәyә mәhkum edir. Bir faktı da qeyd edәk ki,
o zaman Bakıda bütün quldur tribunal iclaslarını bәşәr
övladlarının qatili adını almış Matuleviç öz әlaltıları Zaryanov
vә Jiqurla birlikdә aparırdı.
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Hәrbi kollegiyanın ertәsi günü hökm yerinә yetirilir. Hәnәfi
Zeynallının hәyatına belә amansızcasına son qoyulması xalqın
daha bir düşünәn beyninin aradan götürülmәsi, Azәrbaycan
elminә atılan güllә demәk idi.

O, «xalq düşmәni» ola bilmәzdi

Yәqin ki, ölüm haqqında heç düşünmәmişdi. Çünki bu qәdәr
dәrin biliyә vә parlaq istedada malik olan, bu qәdәr coşqun
hәvәslә yazıb-yaradan gәncin hәyatı hәlә qabaqda idi. Nә bir
xәstәliyi vardı, nә dә narahatlığı. Heç kәsdәn özünә qarşı pislik
gözlәmirdi. Çünki nә bir әyri işi, nә dә bir kimsә ilә düşmәnçiliyi
var idi. Cavanlıq eşqi ilә yaşayıb-yaradırdı, elmi sevәn, ziyalılığı,
alicәnablığı ilә fәrqlәnәn istedadlı bir şәxsiyyәt idi.

Amma әfsuslar olsun ki, o dövr özünә «düşmәn» axtarırdı.
Əzrayıl cәngi ilә xalqın әn yaxşı oğullarından, әn parlaq
simalarından yapışır, onları «millәtçi», «xalq düşmәni» vә s. bu
kimi adlarla damğalayıb sonra mәhv edirdi. Ən amansız
sellәrdәn, әn dәhşәtli qasırğalardan da betәr olan hәmin rejim –
Stalin repressiyaları Azәrbaycanın say-seçmә oğulları sırasından
Hәnәfi Zeynallını apardı…

Kim idi Hәnәfi Zeynallı? Ədәbiyyatşünas, alim, folklor şü -
nas, tәnqidçi, müәllim, naşir… Bunlardan әvvәl isә sadә, ağıllı
vә istedadlı bir cavan.

Tәrcümeyi-halından sәtirlәr: 1896-cı ildә Bakının Mәrdәkan
qәsәbәsindә dәmirçi-nalbәnd ailәsindә anadan olmuşdu. Altı
yaşından yetim qalmasına baxmayaraq, tәhsildәn ayrı düş mә -
mişdi. Mәdrәsәdә oxumuş, rus-müsәlman orta mәktәbini
bitirmişdi. 1916-cı ildә müvәffәqiyyәtlә İmperator Texniki Peşә
Mәktәbinә (Moskva Ali Texniki İnstitutuna) daxil olmuşdu.
Lakin 1917-ci ildә fevral inqilabından sonra tәhsilini dayan dır -
mış, 1922-ci ilәdәk partiya, sovet, ictimai-tәşkilati işlәrdә
çalışmış, müәllimlik etmişdi. 1919-cu ildә bolşeviklәr parti ya -
sına daxil olmuşdu.

1922-ci ildә ADU-ya qәbul olunmuş, 1927-ci ildә universiteti
bitirәrәk tәyinatını Şәrq fakültәsinin Azәrbaycan türk әdәbiy -
yatı kafedrasına, sonra isә APİ-yә almışdı. 1930-cu ildә dosent
olmuşdu.
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Hәnәfi Zeynallının fәaliyyәtinin bir qolu da onun naşirliyi
idi. 1923-cü ildәn başlayaraq o, Azәrbaycan Dövlәt Nәşriyya tı -
nın әsas yaradıcılarından biri kimi fәaliyyәt göstәrmişdi. Burada
baş redaktor vәzifәsindә çalışmışdı. Hәmin vaxtdan 1931-ci ilә
qәdәr «Kommunist» qәzetindә, «Maarif vә mәdәniy yәt», «İnqi-
lab vә mәdәniyyәt», «Maarif işçisi» jurnalları ilә әmәkdaşlıq
etmişdi.

1930-cu ildәn Azәrbaycan DETİ-nin әdәbiyyat bölmәsindә
işlәmiş, folklor qrupuna başçılıq etmişdi. 1934-cü ildә akade mi -
yada folklor bölmәsinә rәhbәrlik etmiş vә hәm dә Azәrnәşrdә
redaktor kimi çalışmışdı.

Hәnәfi Zeynallının әsәrlәri içәrisindә 1926-cı ildә yazdığı
«Azәrbaycanın atalar sözlәri vә mәsәllәr» kitabı xüsusi dәyәrә
malikdir. Burada dörd minәdәk atalar sözü vә mәsәllәr toplanıb.
Əgәr amansız ruzigar – Stalin rejimi göyü çaxnaşdırıb, yeri
lәrzәyә salmasaydı, Hәnәfinin ömürnamәsinә hәlә neçә belә
uğurlu sәhifәlәr yazılacaq, kitablarının üstünә yeni kitabları qa -
laq lanacaqdı. O, hәlә nә qәdәr xalq incisi – folklor nümunәsi
toplayacaq, neçә tәdqiqat әsәrinin altında «Hәnәfi Zeynallı»
imzası qoyulacaqdı. Amma Hәnәfinin elә özünün topladığı
hәmin folklorun içәrisindә belә bir mәsәl dә vardı: sәn saydığını
say, gör fәlәk nә sayır...

H.Zeynallının diqqәt yetirdiyi janrlar sırasında atalar sözü
vә mәsәllәr, bir dә nağıllar xüsusi yer tutur. Onun xalq
әdәbiyyatına elmi münasibәtindәn alim әxlaqı ilә bәrabәr
vәtәndaşlıq münasibәti dә qabarıq görünürdü. O, folkloru
toplayıb tәdqiq etmәyin tәkcә vәtәndaşlıq işi deyil, hәm dә tarixi
bir vәzifә olduğunu göstәrirdi. Atalar sözlәrini mәnsur yazının
qısa, mәnalı, tez yayılıb hamının dilinin әzbәri olan bir janrı kimi
qiymәtlәndirirdi. Atalar sözlәrinin mәna vә mәzmununa çox
geniş ölçüdә yanaşır, onların xalqın hәyat tәrzi, taleyi, mәnşәyi
ilә bağlı olması qәnaәtinә gәlirdi: «Bizcә, bu atalar sözlәrinin
mәna vә әhәmiyyәti qayәt böyükdür. Hәtta o qәdәr böyükdür
ki, onları araşdıran birisi o sözlәri yaradan xalqın adı, ailә
hәyatından başlayıb ictimai münasibәtinә qәdәr, tarix boyu
keçirmiş olduğu iqtisadi dövrlәrә qәdәr, hәtta o elin bәdiiyyat,
ruhiyyәt, әxlaq, din vә fәlsәfәsinә qәdәr bәlәd ola bilәr».
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Hәnәfi Zeynallı әdәbiyyat tarixinә müstәqil әsәr hәsr
etmәmiş, lakin klassik irsә dair bütün mәqalәlәrini әdәbiy ya -
tımızın tarixi vәziyyәtini nәzәrә alaraq yazmışdır. O, әdәbiyyat
tariximiz haqqında keçәn әsrin 20-ci illәrindә meydana
çıxmaqda olan nәzәriyyәlәrә, dövrünün mövcud әdәbiyyat
tarixlәrinә laqeyd deyildi.

20-ci illәrdә tәnqid vә әdәbiyyatşünaslığın qarşısında duran
problemlәrdәn biri klassik irsin mәnimsәnilmәsi idi. Bu prob-
lemin hәllindә mürәkkәb, dolaşıq, mübahisәli cәhәtlәr çox idi.
Hәnәfi o zaman da әdәbiyyat tariximizin taleyini düşünürdü.

1928-ci ildә әdәbi ictimaiyyәt böyük realist sәnәtkar
M.F.Axundzadәnin vәfatının 50 illiyini qeyd etdi. Hәmin ilin
tәkcә mart ayında Hәnәfinin böyük sәnәtkara hәsr olunmuş üç
mәqalәsi çap olundu. Müәllif Axundzadәni şair, dramaturq vә
islahatçı kimi dәrk vә tәhlil edirdi. Müşahidә vә mülahizәlәri
göstәrir ki, Hәnәfi Zeynallı Mirzә Fәtәli yaradıcılığını vәtәndaş
mәhәbbәti, hәm dә ayıq gözlә tәhlil etmişdir. Tәnqidçi böyük
dramaturqun yaradıcılığına әlahiddә nәzәr salmır, sәnәtkar vә
mühit problemini meydana qoyur vә hәmin problemә onun
hәllini tәmin edәn düzgün mövqedәn – maarifçilikdәn işıq salır.
Onun M.F.Axundzadәyә hәsr etdiyi mәqalәlәrini tәnqidimizin
klassikә obyektiv münasibәtinin nümunәlәri kimi qiymәtlәn dir -
mәk olar.

Hәnәfi Zeynallının Mirzә Cәlilә vә XX әsr Azәrbaycan
әdәbiyyatının digәr klassiklәrinә münasibәtindә dә әn yaxşı
cәhәt tarixi şәraitdәn çıxış edәrәk qiymәt vermәsi vә realizm
mövqeyindәn yanaşması idi. Tәnqidçi C.Mәmmәdquluzadәnin
tip yaratmaq ustalığına yüksәk qiymәt verir, onların hәyatiliyini
vә bununla bağlı milli xarakterini fәrqlәndirirdi. Mirzә Cәlilin
bütün yazdıqlarını hәyatdan alınmış lövhәlәr hesab edәn
tәnqidçi onun obrazlarının milli mәişәtimiz üçün tipik oldu ğunu
tәsdiqlәyirdi.

Hәnәfi Zeynallı haqlı olaraq hesab edirdi ki, Hüseyn Cavid
XX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatında görkәmli yer tutan mütәfәkkir
sәnәtkarlardandır. Cavidin yaradıcılığı haqqında ilk fikir
söylәyәn, onun mühüm әsәrlәrini nisbәtәn әtraflı tәhlil edәn
müәlliflәr arasında Hәnәfi Zeynallı xüsusi olaraq diqqәti cәlb
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edirdi. Çünki o, müasirlәri olan bir sıra tәnqidçilәrlә müqayisәdә
Cavid sәnәtinә daha obyektiv vә әsaslı yanaşırdı. Cavid
yaradıcılığını onun sәnәtinin mahiyyәtindәn vә problem lә -
rindәn çıxış edәrәk qiymәtlәndirirdi. Hәnәfi Zeynallının Hüseyn
Cavidә belә geniş, hәrtәrәfli münasibәti onun vә bütövlükdә 20-
ci illәr tәnqidimizin metodoloji imkanlarını әks etdirirdi. Hәlә o
zaman qoyub hәll etdiyi dram vә sәhnә, tarix vә şәxsiyyәt,
sәnәtkar vә tarix, dram dili vә tamaşaçı prob lemlәri bu gün dә
aktuallığını itirmәmişdir.

Hәnәfi Zeynallı proletar әdәbiyyatına baxışını da izhar
etmişdir. Burada diqqәti cәlb edәn xüsusiyyәtlәrdәn biri
müasirliklә tarixiliyin vәhdәtdә götürülmәsi idi. Hәnәfi Zeynallı
sәnәti müvәqqәti şüarlara tabe edәn nәzәriyyәçilәrin fikirlәri ilә
barışmırdı. «Çünki bir düşüncәnin әsas nöqtәlәrini nәzәrә al-
madan onu tәqris vә ya tәnqid etmәk fәnn yolundan sapmaq
demәkdir»  yazırdı.

Hәnәfinin hәr fikri onun dәrin düşüncә vә biliyindәn xәbәr
verirdi. Mәsәlәn, o deyirdi: «Hәyatdan alınmış tәcrübәdәn sәnәt
doğur vә ona su verir, sәnәt özü dә hәyatdan aldığı qüvvәtlә
yaranır vә hәyata nüfuz yetirmәyә başlayır. Ona görә sәnәtlә
hәyat bir-birindәn ayrılmaz iki parça kimi meydana çıxır».

Rus vә dünya әdәbiyyatının incilәrinә laqeyd qalmayan
Hәnәfi Zeynallı bu sahәdә dә öz sözünü demişdi. O, rus şairi
Mixail Yuryeviç Lermontovun ölümü barәdә belә yazmışdı: «Bu
ölüm labüd idi. 27 yaşında şair bütün mühitin alçaqlığını üzünә
çırpdıqca kimsә ona dost ola bilmәzdi. Bu qәdәr gәncliyinә bax-
mayaraq, M.Lermontov özündәn sonra çox irs qoymuşdur.
Onun әsәri üsyançı bir ruhdan doğan, daima irәli, yüksәklәrә
atılan azadlıq nәğmәlәridir. Onlar çarpışma üçün susayanların
şeiridir».

Hәyatdan çox gәnc ikәn köçmüş, lakin әbәdilik qazanmış,
Rusiya, bәlkә dә bütün bәşәriyyәt üçün zәngin bir irs qoyub
getmiş Lermontov haqqında bu sözlәri yazarkәn Hәnәfi
Zeynallı, görәsәn, ağlına gәtirmişdimi ki, elә özü dә dünyanı
vaxtsız tәrk edәcәk vә xalqına, vәtәni Azәrbaycana böyük irs
әmanәt edәcәk?..
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OTUZ DOQQUZ BAHARIN XƏZANI

G.Qәdirbәyovanın maarifçilik fәaliyyәti 
antisovet tәbliğatı kimi qәlәmә verildi

T arixin bütün mәrhәlәlәrindә xalqımızın göstәrdiyi
qәhrәmanlıqlarda qadınlarımızın xüsusi dәst-xәtti
olub, çәtinliklәrdә, mübarizәlәrdә onlar da sınaq -

lardan mәtinliklә çıxıblar. XX әsr dә Azәrbaycan qadınını bir
çox imtahanlara çәkib. Bunlardan biri Stalin repressiyaları idi.
Qadına – bu zәrif mәxluqa işgәncә vermәklә, böhtan atıb
cәzalandırmaqla hәmin rejim, әslindә, özünün qaba, zorun,
gücün hökmranlığına әsaslanan sistem olduğunu bir daha
sübut etdi. Lakin Azәrbaycan qadınları әyilmәdi. Repressiyaya
mәruz qalarkәn düşdüyü vәziyyәtin acınacaqlı olmasına bax-
mayaraq, mәnәn qalib gәlәn, özünün varlığı ilә amansız rejimә
meydan oxuyan belә qadınlardan biri dә Gülarә İbrahim Xәlil
qızı Qәdirbәyova idi. Sadәcә Köylü qızı Gülarә...

Xalq arasında vә mәtbuat alәmindә bu tәxәllüslә tanınan
jur nalist, müәllim, qadın azadlığı hәrәkatı uğrunda fәal
mübariz olan Azәrbaycanın ziyalı qızının hәyatını da repressiya
dalğaları çıxılmaz burulğanlara yuvarlatmışdı. Çünki keçәn
әsrin 30-cu illәrinin cәllad maşını elә bir «sürәt» götürmüşdü
ki, xalqın әn istedadlı, perspektivli övladları içәrisindә istәr
qadın, ya kişi, istәrsә dә qoca, yaxud cavan olmasına baxma-
yaraq, hәtta adi insanları belә damğalayaraq ölümә sürük lә yir -
di. Fәrqi yox idi, repressiyaların «dәyirman»ı eyni cür fırlanır,
dindirmәlәr eyni üsulla aparılır, ittihamlar başdan-başa saxta
olurdu. Gözünü qan örtmüş Stalin rejiminin günahsız qur ban -
ları arasında qadınların olması isә ürәk ağrıdan vә tarixin bağış -
lamayacağı böyük bir sәhv idi.

Gülarә İbrahim Xәlil qızı Qәdirbәyova 1903-cü ildә Nuxa
qәzasının (indiki Şәki rayonunun) Baş Göynük kәndindә
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ruhani ailәsindә dünyaya göz
açmışdı. İstintaq materialla rın -
da bu ailәnin rayonda mәşhur,
әsil-nәcabәtli vә varlı olduğu
göstәrilir. Gülarә xanımın qız
soyadı Əfәndiyeva idi vә
atasının keçmişdә kәndxuda
kimi çalışdığı xüsusi vurğu la -
nır. Sonralar onun Göynük
bәy lәri tәrәfindәn öldürüldüyü
göstәrilir. 1930-1931-ci illәrdә
dәstәbazlıq dövründә ailәnin
әksәr üzvlәrinin Azәrbaycan
K(b)P MK-nın rәhbәrliyinin
әleyhinә mübarizәdә fәal işti -
rak etdiyi bildirilir. Bәs әsl

reallıq, faktlar nә göstәrir? Onu da qeyd edәk ki, Qәdirbәyov
Gülarә xanımın birinci hәyat yoldaşının soyadı idi. O da bu
soyadı götürmüş, nәdәnsә ikinci dәfә ailә qurandan sonra belә
onu dәyişmәmişdi. 

Deyilәnlәrә görә, Gülarә hәlә uşaqlıqdan öz fikirlәrini
sәrbәst, aydın vә çәkinmәdәn söylәmәk qabiliyyәtinә malik
imiş. Yaşıdlarından qәtiyyәti, cәsarәti, ötkәm xasiyyәti vә azad
düşüncәsi ilә seçilirmiş. Bundan ailәdә hәtta narahat da
olurmuşlar. Gülarәnin әn böyük arzusu tәhsil almaq, biliklәrә
yiyәlәnmәk, insanlara, әn azı öz hәmkәndlilәrinә xeyir vermәk,
onların övladlarına savad öyrәtmәk idi.

O dövrdә imkanlar çox mәhdud olduğundan atası Gülarәyә
yalnız ibtidai tәhsil verә bilmişdi. Bununla belә, elә ibtidai tәhsil
sәviyyәsindә qazandığı savad sanki әlindәn tutaraq onu irәliyә
aparmış, taleyini müәyyәnlәşdirmәkdә yoluna işıq saçmışdı.

Sovetlәrin yenicә bәrqәrar olduğu illәr savadlı insanlara
böyük ehtiyac duyulduğu bir zaman idi. Buna görә dә Gülarә
1920-ci ildә Şәkidә açılmış pedaqoji kurslara daxil olub oranı
bitirir vә müәllimlik hüququ qazanır. Gәnc müәllim kәnddә
qızlara dәrs demәyә başlayır, ictimai fәaliyyәtә dә hәmin

Gülarә Qәdirbәyova
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gündәn qәdәm qoyur. Lakin cәhalәtin qan-qan dediyi, köhnә -
liklә yeniliyin tәzadlarının çarpışdığı, әsrlәrin әtalәtindәn çox
çәtinliklә qurtulan kәndlәrdә qızların mәktәbә gәlmәsi o qәdәr
dә asan mәsәlә deyildi. Gülarә hәr gün sinifdә şagirdlәrini sayır
vә dәrsә gәlmәyәn qızların dalınca evlәrinә gedib valideyn lә -
rini başa salmalı, bәzәn uzun-uzadı söhbәt etmәli, hәtta dil
tökmәli olurdu.

Əlbәttә, bütün bunlar gәnc qızın qәlbindәki bitib-tükәn mә -
yәn arzuların әks-sәdası idi. Hәmin böyük arzuların müqa bi -
lindә kәnd müәlliminin fәaliyyәti ilә mәhdudlaşmaq mümkün
deyildi. Çünki Gülarә daim irәliyә, irәlilәyişә can atırdı. Elә bu
sәbәbdәn dә tezliklә ictimai işlәrә qoşuldu. 20 yaşında qәza
qadınlar şöbәsinin müdiri vәzifәsinә irәli çәkildi. Hәmin
vaxtdan da qadın azadlığı uğrunda mübarizәnin ön sıralarında
addımlamağa başladı. 1923-cü ildә Kommunist Partiyasına
daxil oldu. Şәki Rayon Partiya Komitәsindә çalışdı.

Daha sonra Gülarә xanım Şamxor, Quba qadınlar şöbәsinә
rәhbәrlik etdi. Ailә hәyatı qurdu, az sonra әri Əhmәd Qәdirbә -
yov la birlikdә Bakıya köçdü. 1927-ci ildә ona Azәrbaycan MİK
Qadınlar şöbәsinin müdiri vәzifәsi hәvalә olundu. 

1928-ci ildә Azәrbaycan K(b)P Mәrkәzi Komitәsinin
Qadınlar şöbәsi qadın azadlığı mәsәlәsini qәti şәkildә hәll
etmәk üçün bir sıra әmәli tәdbirlәr irәli sürdü. Bunlardan әn
başlıcası qadınların çadradan azad edilmәsi idi. Bu böyük sosial
vә mәnәvi mәsәlәni hәll etmәk üçün Sәmәd Ağamalıoğlunun
sәdrliyi altında Azәrbaycan Mәrkәzi İcraiyyә Komitәsindә
komissiya yaradıldı. Komissiya üzvlәrindәn biri dә Gülarә
Köylü qızı idi. Çadra әtalәt vә әsarәt pәrdәsi kimi qadınların
azadlığına, inkişafına mane olur, mәdәni inqilabın sürәtini
lәngidirdi. Köhnә cәmiyyәt isә mövqeyini әldәn vermәk
istәmirdi. Qadınlar azadlıqlarını rәsmi surәtdә alsalar da, on-
lara bunu dәrk etdirmәk, anlatmaq, cәhalәtin, qara çadranın
pәncәsindәn qurtarmaq, onlara evdә analıq, cәmiyyәtdә
vәtәndaşlıq hüququnu başa salmaq lazım idi. Əski qanunları
ayaqları altına çadrayla birlikdә atan qız-gәlinlәri öldürәnlәr,
onları cәhalәtdәn qurtarmağa yardım göstәrәn müәllim, hәkim
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vә başqa ziyalı qadınları mәhv edәnlәr var idi. Ona görә dә
tәfәkkürdә, ideologiyada yenilәşmә problemin ağılla hәlli üçün
mühüm әhәmiyyәt kәsb edirdi. Bu baxımdan Gülarә kimi
qadınların fәaliyyәti çoxlarının narahatlığına sәbәb olurdu. Bu
insanları hәr dәqiqә tәhlükәlәr gözlәyirdi. Hәmin ağır zaman-
larda G.Qәdirbәyova maraqlı, oxunaqlı yazıları ilә әdәbi
mühitin dә mәhәbbәtini qazanırdı. Əslindә, öz ideyalarını yay-
maq mәqsәdi vә sәrbәst düşüncә tәrzi onu mәtbuata çox erkәn
gәtirmişdi. Hәlә rayonlarda çalışarkәn «Yeni fikir», «Kәndli
qәzeti» vә başqa mәtbuat orqanlarında çıxışlar edirdi. 1923-cü
ildә «Şәrq qadını» jurnalı nәşrә başlayanda Gülarә burada
müәlliflik edәn ilk qadın yazarlardan biri olmuşdu. Hәmin
vaxtdan qәlәmi onu Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Əhmәd
Cavad kimi mütәrәqqi ruhlu poeziya ulduzlarına, görkәmli şair
vә yazıçılara tanıtmışdı.

1931-ci ilin mayında G.Qәdirbәyova «Şәrq qadını» jurna -
lının redaktoru tәyin olundu vә bununla da onun hәyatında
yeni bir sәhifә açıldı. «Köylü qızı» imzası ilә yazırdı. Jurnalın
sәhifәlәrindәki hәr çıxışı diqqәti cәlb edirdi. Onun qәlәmindәn
çıxan alovlu publisistik mәqalәlәr Azәrbaycan qadınlarını elmә,
savada, maarifә sәslәyirdi. Mәqalәlәri hәyatın müxtәlif
sahәlәrini әhatә edirdi. Tәkcә 1932-1937-ci illәrdә yazdığı
«Qadın azadlığı vә ziyalılarımız», «Qadın klublarında yeni iş
sis temlәri haqqında», «Bütün savadsız qadınlar savad kurs -
larına», «Savadsızlıqla mübarizә işinә ciddi әhәmiyyәt ver -
mәli», «Qızların mәktәbә cәlb olunması yolunda qarşıya çıxan
kәsirlәri qәti surәtdә sıradan qaldırmalı», «Qadın klub vә
guşәlәrini yenidәn qurmalı» sәrlövhәli aktual mәqalәlәri bütün
ictimaiyyәt arasında sәs salmışdı.

Jurnalın hәr nömrәsindә Azәrbaycan yazıçı vә şairlәrinin
әsәrlәrinә geniş yer verilirdi. Seyid Hüseynin, Abdulla Şaiqin,
Tağı Şahbazinin, Çәmәnzәminlinin, Süleyman Rüstәmin,
Mikayıl Müşfiqin, Mәmmәd Rahimin, H.Natiqin, Əbülhәsәnin,
Mir Cәlalın, Mehdi Hüseynin әsәrlәri çap edilirdi.

Bir sözlә, Gülarә Köylü qızı cavan, incә, zәrif bir xanım
olmağına baxmayaraq, öz xalqının vә vәtәninin tәrәqqisi üçün
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böyük qüvvә vә sәylә çalışırdı. Onun zәhmәtsevәrliyinin, işi
tәşkil etmәk qabiliyyәtinin, әslindә, potensialının hüdudu yox
idi. Buna görә dә jurnalın redaktoru seçilәndәn sonra da özünü
doğrultmuşdu. Kollektivlә, insanlarla işlәmәyi dә bacarır, hamı
ilә dil tapa bilirdi. Ümumiyyәtlә, ünsiyyәtcil, dostluq etmәyi
bacaran bir insan idi.

Onun jurnalist vә publisist kimi yaradıcılığında yüksәk in-
tellektual sәviyyә, beynәlxalq hadisәlәrә yaxından bәlәdlik
aydın hiss olunurdu. Bu xüsusiyyәtlәr Köylü qızını öz
oxucularının, әsasәn qadınların (çünki qadın jurnalının rәhbәri
idi) siyasi cәhәtdәn savadlanmasına, onların şüurunun, әdәbi-
bәdii fikrinin oyanmasına imkan verirdi. Bir şәxsiyyәt kimi
daim ictimai fәallıq göstәrmәsi onun jurnalist peşәkarlığını
daha da tәkmillәşdirirdi. Dünyagörüşünü vә fәaliyyәt dairәsini
mütәmadi genişlәndirmәsi, gözәl natiqliyi ilә dә qadınların
siyasi vә ideoloji cәhәtdәn savadlanmasına xidmәt edir, geniş
tәbliğat işi aparırdı.

Köylü qızı 1932-1937-ci illәrdә Əli Bayramov adına Mәrkәzi
Qadınlar Klubunun direktoru vәzifәsinә irәli çәkilir.

Haşiyә çıxaraq deyәk ki, sovet rejimi insanları, o cümlәdәn
qadınları da kommunist ideologiyasının tәsir dairәsindә saxla-
maq üçün müxtәlif çeşidli müәssisәlәr tәşkil etmişdi. Bunların
sırasında çoxşaxәli fәaliyyәt dairәsi olan qadın klubları da
vardı. Hәlә 1920-ci ildә tәşkil edilmiş Əli Bayramov adına
Qadınlar Klubu onların ilk qaranquşu idi. Bu klubun ilk direk-
toru Ceyran Bayramova olmuşdu. Klub öz işinә әvvәllәr Əli
Bayramovun mәnzilindә başlamış vә az müddәt әrzindә
әtrafına yüz nәfәrәdәk fәal qadın toplaya bilmişdi. Sonralar
başqa binaya köçmüş, 1921-ci ildә isә vaxtilә Murtuza Mux-
tarovun tikdirdiyi indiki «Sәadәt sarayı»nın binasında
yerlәşmişdi. Ceyran xanım öz hәmfikirlәri Xavәr Qarayeva,
Ayna Sultanova vә başqaları ilә birlikdә qadınlar arasında geniş
siyasi-kütlәvi iş aparırdı. Onlar qadınları ictimai faydalı әmәklә
mәşğul olmağa, çadranı atmağa vә mövhumata inanmamağa,
mәdәni-maarif ocaqlarının, uşaq tәrbiyә müәssisәlәrinin
yaradılmasına çağırırdılar.
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Əgәr 20-ci illәrdә Əli Bayramov adına klub qadınları yeni
ictimai hәyata sәslәyir, onların köhnә tәsәvvürlәrlә mübarizә
әzmini canlandırmaq, savadsızlığı lәğv etmәk istәyirdisә, son-
ralar missiyası daha da böyüdü. Mәsәlәn, 30-cu illәrdә onları
artıq qadınlarla bağlı dövlәt orqanlarının qәbul etdiyi qәrarların
vә qanunların real hәyatda özünü heç dә bütünlüklә
doğrultmaması narahat edirdi. Gülarә Qәdirbәyova mәhz belә
bir zamanda kluba rәhbәrlik etmәyә başlamışdı. O dövrün
görkәmli qadınları K.İşkova, Ş.Əfәndiyeva, X.Qarayeva,
M.Qiyasbәyli, X.Əzizbәyova, M.Mirzәyeva vә başqaları ilә
birlikdә işlәmişdi. G.Qәdirbәyova zamanın vә taleyinin verdiyi
fürsәtdәn istifadә edәrәk maarifin inkişafı, pedaqoji kadrların
artırılması, әhalinin siyasi cәhәtdәn savadlanması naminә
çalışırdı. Bu prosesdә onun özü dә püxtәlәşәrәk kamil bir
şәxsiyyәtә çevrilirdi. Əli Bayramov adına klub hәqiqi mәnada
mәdәni inqilab ocağı idi. 

Tәsadüfi deyil ki, qadın klublarının 1920-1930-cu illәrdәki
fәaliyyәtini tәdqiq edәn müәllif G.İbrahimova yazır: «Yüksәk
intellektual potensiala, siyasi tәcrübәyә vә savada malik olan
bu insanların öz arzu vә istәklәrini reallaşdırmaq üçün
yetişәcәk zaman kifayәt idi… Bu mübariz fәdailәrin hәr biri
üçün özünüdәrketmәnin tәşәkkülü bilavasitә fәrdin şәxsiyyәtә
çevrilmәsi prosesindә baş verirdi… Repressiyaya mәruz qalan
Ə.Bayramov adına Qadınlar Klubunun üzvlәrinin hәr biri isә
burada özünün mәdәni dünyasını yaratdı. Şәxsiyyәtlәrinin
özünügerçәklәşdirmәsinin belә tәzahürü yaşadıqları zamanda
sәrt totalitar rejimin norma vә qanunları ilә bir araya
sığmadığından onlar mәhv edildilәr».

Bu sözlәr bilavasitә Gülarә Qәdirbәyovaya da aiddir. O,
xatirәlәrindә yazırdı: «Mәnim gәnc hәyatım qadın hәrәkatının
ilk hәqiqәtlәri ilә bağlı oldu vә böyük tәcrübәvi işlәrim mәnim
üçün bir mәktәbә çevrildi. Hәyatın hәr üzünü iş prosesindә
gördüm». Bu sözlәrdә, çox güman ki, mәtlәbi sirli qalan,
sәtiraltı nә qәdәr mәna vardı… 

Gülarәnin belә işıq saçması çoxlarının gözünü qamaşdırırdı.
Açığı, onu gözü götürmәyәnlәr çox idi. Əvvәla, o, çox gözәl bir
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azәrbaycanlı qızı, xanım-xatın, mәdәni vә kübar Şәrq qadını idi.
Buna vaxtilә «Pravda» qәzetindә Gülarә Qәdirbәyovanın
portretinin cizgilәrini göstәrәn oçerk dә şahidlik edir vә hәmin
yazıdan bir parçanı oxucuların nәzәrinә çatdırmağı lazım
bilirik: «…O, kәnddәn-kәndә gedәn, qışlaqlardan vә
sıldırımlardan keçәn, dәrәlәrә enәn, komalara girәn, cәlb edәn,
öyrәdәn, tәmkinlә dinlәyәn, kәnddә nüfuzunu itirmәmәk üçün
hәmişә tәmiz, sәliqәli, şәhәrli kimi geyinәn bir qadın idi…

Üstündә «Direktor» sözü yazılmış qapı ehmalca açıldı vә
biz işıqlı bir otağa daxil olduq. Dәrin, nüfuzedici sükut
içәrisindә cavan bir qadının baxışları bizә dikilmişdi. O, hansısa
qәdim rәssamın, elә bil, sәdәfdәn düzәltdiyi gözәl lövhәsini
xatırladırdı. Dәyirmi, parlaq gözlәri, burnunun azca üstünә
doğru әyilmiş Şәhrizad qaşları, geniş, açıq alnı vardı…»

Ən başlıcası isә, Gülarә Qәdirbәyovanın cavan yaşlarında
belә hörmәt-izzәt qazanması, xalq tәrәfindәn tanınıb sayılması
çoxlarına xoş gәlmir, onları narahat edirdi. Hәtta eyni ideya
cәbhәsindә çalışanların arasında da onu istәmәyәnlәr var idi.
Köylü qızının xoş niyyәtlә gördüyü işlәrdә, yazdığı
mәqalәlәrdә belә şübhәli mәqamlar axtarırdılar. Hәr addımı
böyük söz-söhbәtә sәbәb olurdu. O, tәsәvvürünә gәtirmirdi ki,
Ə.Cavad, H.Cavid, M.Müşfiq kimi istedadlarla, teatr alәmindә
mükәmmәl yazıları ilә fәrqlәnәn Qurban Musayev kimi
gәnclәrlә, Ayna, Xavәr kimi mübariz qadınlarla dost, sirdaş
olması onun faciәli taleyi üçün nә vaxtsa ağır, tәhlükәli ittiham-
lara çevrilәcәk. Bir ilә yaxın onun hәrәkәtlәri, görüşdüyü insan-
lar tәqib edildi, söhbәtlәri dinlәnildi, klubun xәttilә keçirilәn
tәdbirlәr çәk-çevirә salındı. Heç bir şübhәli mәqama rast
gәlinmәdi. Amma bu Azәrbaycan qızını daha böyük zirvәyә
aparan yolun qarşısını kәsmәk üçün mütlәq sәbәb vә üsul tap-
maq lazım idi. Min tәәssüf ki, o dövrdә bunları etmәk çox asan
başa gәlirdi. Repressiya maşını işlәyir, kimin desәn, hәyatını
yarımçıq kәsirdi. Gülarә Qәdirbәyova da hәmin minlәrdәn biri
oldu. Onu әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın üzvü kimi şәrlәdilәr.
«Dәlil-sübut» isә «Bir sarayın tarixi» adlı kitab oldu.

Mәşum repressiyanın iti nәzәrlәri Gülarә xanımı da öz
caynaqlarına aldı. Meşin qapılar arxasında tanıdığı, çörәk
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kәsdiyi insanlar onun taleyinin acı sәhifәlәrini yazmağa
başladılar, tükürpәdici, saxta sәnәdlәr qovluqlara tikildi.

«Bir sarayın tarixi» kitabı 1936-cı ildә Əli Bayramov adına
Qadınlar Klubunun 15 illiyi ilә әlaqәdar Köylü qızı Gülarәnin
rәhbәrliyi ilә yazılır vә onun redaktәsi ilә nәşr olunur. Bunu
millәtçilik ruhunda yazılmış bir әsәr kimi qәlәmә verirlәr,
redaktorunu isә guya müsavatçı olan, antisovet fәaliyyәti
aparan Hüseyn Cavid, Əhmәd Cavad, Seyid Hüseyn kimi
ziyalılarla dostluq etdiyi üçün tәqib edirlәr. Üstәlik dә Hәmid
Sultanov «xalq düşmәni» kimi istintaq edilәrkәn tәzyiq altında
Köylü qızı Gülarәnin «Müsavat»ın üzvü olduğunu göstәrir.

İş o yerә çatır ki, Gülarәnin hәtta azәrbaycanlı olduğuna
şübhә edәnlәr dә tapılır. İmzasız mәktubların birindә yazırdılar
ki, guya o, rus qızıdır. Gülarә mәcbur olub doğulduğu Baş
Göynüyә getir, ağsaqqallardan vә ağbirçәklәrdәn, onun
dünyaya gәlmәsindә iştirak edәn qadından, kәndin
ziyalılarından vә vәzifәli işçilәrindәn izahatlar gәtirir. Belәliklә,
İbrahim Xәlil kişi ilә Ballı xanımın övladı – azәrbaycanlı qızı
olduğunu sübut edir.

Ərizәlәrin, şikayәt mәktublarının, imzasız «donos»ların
ardı-arası kәsilmirdi. Yazırdılar ki, qardaşı әksinqilabçı kimi
hәbs edilib. Gülarә müsavatçılarla әhatә olunub. Cavid hәr gün
onun evinә gәlir. Ögey atası ilә әlaqәsini kәsmir vә s.

Yazıçı-alim Əzizә Cәfәrzadә «Köylü qızının taleyi»
mәqalәsindә Gülarә xanımın hәyatının hәmin dövrünü şәrh
edәrәk yazırdı: «Necә kәsәydi әlaqәni? Axı hәmin bu ögey ata
evindә onun doğmaca anası Ballı xanım, kiçik bacısı, ona
körpәlikdәn atanı әvәz edәn Vәdud kişi vә Gülarәyә әziz olan
bütün әqrәba yaşayırdı. Köylü qızı – kәndli qızı demәkdir.
Doğrudan da kәnddәn, әski köydәn gәlmiş ozamankı
Azәrbaycanın işıqlı, ziyalı qızları, qadınları içәrisindә seçilәn,
adı dillәrdәn düşmәyәn, Hüseyn Cavid kimi ulu bir sәnәtkarın
müsahibi olmaq şәrәfi qazanan Gülarә hәmin qarmaqarışıq ay-
larda әn işıqlı arzularla yaşayırdı».

Lakin mәsәlә çox ciddi vәziyyәt almışdı. M.Bağırov
«Tamamilә mәxfidir» qrifi ilә Sumbatova yazırdı: «Qәdirbәyo -
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vanın işi ilә әlaqәdar әvvәl göndәrilmiş materiallara әlavә
olaraq bütün mәktub vә әrizәlәri sәnә yollayıram. Xahiş edirәm
ki, bu işi ümumilәşdirin vә lazım olduğu kimi axıra qәdәr
tәhqiq edin, görün onun әtrafına toplaşan iyrәnc yığıncağa
gәlәn namәlum, şübhәli, Qәdirbәyova vә ifşa olunmuş xalq
düş mәnlәri, keçmiş yazıçılarla әlaqәdar olan adamlar kim -
lәrdir».

1938-ci il avqustun 8-dә Dövlәt Tәhlükәsizlik İdarәsinin 4-
cü şöbәsinin 6-cı bölmәsinin rәisi leytenant Mustafayev hәmin
şöbәnin müdiri baş leytenant Atakişiyevә bir arayış tәqdim edir.
Arayışda deyilir: «Azәrbaycan SSR XDİK DTİ әksinqilabi-
millәtçi tәşkilatın üzvlәri Qasımov Mirzә Mәmmәd (Sabirabad
RİK-in keçmiş sәdri) vә Sultanov Hәmid (Azәrbaycan SSR
Kommunal Tәsәrrüfatı Komissarlığının keçmiş rәhbәri) öz
ifadәlәrindә göstәriblәr ki, Qәdirbәyova Gülarә әksinqilabi-
millәtçi tәşkilatın üzvüdür».

Daha sonra arayışa adları çәkilәn şәxslәrin sözlәri dә әlavә
olunur. Mirzә Mәmmәd Qasımov deyir ki, «mәn onunla 1936-
cı ilin iyul ayında AK(b)P Mәrkәzi Komitәsinin yanında
görüşdüm. Birlikdә Nazirlәr Şurasının yanındakı bağçaya endik
vә orada söhbәt etdik. Söhbәtimiz uzun oldu vә lap әvvәlindәn
millәtçilik ruhunda keçdi. Qәdirbәyova şikayәt edirdi ki, onu
hәr dәfә bir iş yerindәn o birisinә köçürürlәr vә onunla
hesablaşmırlar. O, qәzәblә deyirdi ki, әrini – Asәf Rәhmanovu
әbәs yerә hәbs ediblәr vә bu işdә MK rәhbәrliyini tәq -
sirlәndirirdi. O, qәzәblә deyirdi ki, MK milli kadrlardan istifadә
etmir, әksinә, bu kadrlara heç bir әhәmiyyәt verilmir vә i.
Nümunә üçün Ruhulla Axundovun adını çәkirdi. Onun
fikrincә, Ruhulla Azәrbaycanda daha böyük vәzifә tuta bilәrdi.
Sonra söhbәt әksinqilabi-millәtçi tәşkilat haqqında oldu vә
Qәdirbәyova dedi ki, mәnim әksinqilabi tәşkilatda olmağımdan
xәbәrdardır. Özündәn danışanda isә bildirdi ki, o da әksinqilabi
tәşkilatın üzvüdür vә tәşkilata İbrahim Tağıyev tәrәfindәn cәlb
olunub. Gülarә dedi ki, o, әksinqilabi işi mәsul vәzifәlәrdә olan
azәrbaycanlı qadınlar arasında aparır vә bunu tәşkilatın
göstәrişi ilә edir».
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Bu sözlәri Qasımov 1937-ci il sentyabrın 4-dә ifadә verdiyi
zaman deyir. 

Qәdirbәyova haqqında tәqdim olunan arayışa hәmçinin
Hәmid Sultanovun 1937-ci il iyulun 31-dә verdiyi ifadәdәn bir
parça da әlavә olunmuşdu. O, Gülarә Qәdirbәyovanın
әksinqilabi tәşkilata Qasımov Mirzә Mәmmәd tәrәfindәn cәlb
olunduğunu tәsdiq edirdi.

Bu, hәlә Gülarәnin ünvanına söylәnilәn böhtanların hamısı
deyildi. Azәrbaycan SSR Prokurorluğu Kadrlar şöbәsinin
keçmiş rәisi Bilqeyis Hәşimzadә 1937-ci ildә iki dәfә – fevralın
25-dә vә iyunun 17-dә M.Bağırovun adına әrizә yazaraq
göstәrmişdi ki, Gülarә Qәdirbәyovanın artıq hәbs edilmiş vә
ölümә mәhkum edilәrәk güllәlәnmiş müsavatçı yazıçılar Qur-
banovla, Əhmәd Cavadla, Hüseyn Cavidlә әlaqәlәri olub.
Bilqeyis onun, hәmçinin, Tamara Salikova, Sәnubәr Əyyubova
vә Xavәr Qarayeva ilә (mәhkum olunublar) әlaqә saxladığını
bildirmişdi. Ərizәlәrdә Qәdirbәyovanın «Azneft»in mühәndisi
Xәdicә Hüseynova vә başqaları ilә dә münasibәtlәri qeyd
edilirdi.

Belәliklә, 1938-ci il iyulun 23-dә Köylü qızının hәbs
olunması üçün L-956 nömrәli order verilir. İyulun 26-da
İsmayıllı rayonunun Basqal kәndinә anasının dәfninә gәlmiş
Gülarәni elә oradaca hәbs edirlәr. Bu vaxt onun Azәrbaycan
SSR CM-in 72 vә 73-cü maddәlәri ilә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi
irәli sürülmüşdü.

Tәәccüblüdür ki, Qәdirbәyovanın hәbs olunması barәdә
qәrar onun tutulmasından bir gün sonra – iyulun 27-dә yazılır.
Bu da bütün baş verәnlәrin mәqsәdli olduğunu, tәlәm-tәlәsik
hәyata keçirildiyini vә bu zaman qanunun kobud şәkildә
pozulduğunu göstәrir.

Gülarә Qәdirbәyova hәbs edilәndә 35 yaşı vardı. Cavan olsa
da, ona tapşırılan vәzifәlәrin hamısını lәyaqәtlә yerinә yetirmiş,
bununla da mәmuru olduğu dövlәtә, xidmәt etdiyi quruluşa öz
sәdaqәtini kifayәt qәdәr göstәrә bilmişdi. Odur ki, Köylü qızı
haqqında deyilәnlәrin vә yazılanların hamısı uydurma vә böh-
tan idi.
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Gülarә Qәdirbәyova barәdә mәlumatların hamısı kor-
koranә tәhrif olunur, hadisәlәr repressiya rejiminin xeyrinә
işlәyirdi. Mәsәlәn, Mirzә Mәmmәd Qasımov öz ifadәsindә
onun dәstәbazlıq dövründә AK(b)P MK rәhbәrliyinin әleyhinә
mübarizәdә fәal iştirak etdiyini söylәmişdi. Gülarәnin Mәbud
Zeynalov vә onu partiyaya götürәn İbrahim Tağıyevlә dә sıx
әlaqә saxladığını demişdi.

1938-ci il noyabrın 17-dә XDİK-in müvәkkili Korneşovun
G.Qәdirbәyovanın işi ilә bağlı şahid sifәti ilә dindirdiyi Bilqeyis
Hәşimzadә dә «mәhkum» haqqında geniş «mәlumat» verir. O,
Köylü qızı Gülarә haqqında yazdığı «donos»larla kifayәtlәn mә -
yib, burada da ürәyindәki kinlәri açıb tökür. «Şahid» bildirir ki,
Gülarәnin qardaşı Kәrim Qazıyev «Müsavat» partiyasının fәal
üzvü kimi әksinqilabi fәaliyyәtinә görә mәhkum olunub sürgün
edilmişdi, digәr qardaşı Yusiflә daim әlaqә saxlayır. On la rın ailәsi
haqqında hәqiqәtә uyğun olmayan digәr «faktlar» da göstәrir. 

Bilqeyis Hәşimzadә öz ifadәlәrindә Köylü qızının müsavatçı
yazıçılar vә digәr ifşa olunmuş «xalq düşmәnlәri» ilә
münasibәti olduğunu tam «sübuta yetirir». Belәliklә, «Bir
sarayın tarixi» kitabının taleyinә dә öz versiyası üzrә «aydınlıq»
gәtirir: «Kitabın hazırlanmasını o, müsavatçı yazıçıya, Musayev
Qurbana tapşırmışdı. Musayev isә kitabı ideoloji cәhәtdәn qü-
surlu, mәnfi ruhda tәrtib etmişdi. Qәdirbәyova isә bundan
nәticә çıxarmayaraq әsәrin tәrtibini başqa müsavatçı yazıçıya –
Əhmәd Cavada tapşırmışdı. O isә kitabı ideoloji cәhәtdәn daha
da yararsız hala salmışdı. Qeyd etmәliyәm ki, Qәdirbәyova «Bir
sarayın tarixi»ni şәxsәn özü redaktә edirdi. Buna görә dә heç
tәsadüfi deyil ki, bu kitab müsavatçılıq ruhunda yazılmışdı.
Qәdirbәyova dәfәlәrlә şәxsәn mәnә deyirdi ki, o, artıq ifşa
olunmuş xalq düşmәni, müsavatçı yazıçı Hüseyn Cavidlә
yaxınlıq edir. Bir dә Qәdirbәyovanın artıq xalq düşmәni kimi
ifşa olunmuş mühәndis Xәdicә Hüseynova ilә dә çox sıx
әlaqәlәri var idi. Onlar ikisi dә Əli Bayramov adına sarayda
işlәyir, birlikdә vaxtlarını keçirir, dostluq edirdilәr».

1938-ci ildә Köylü qızı dörd dәfә – avqustun 15-dә, oktyab -
rın 31-dә, noyabrın 15-dә vә 21-dә istintaq dindirilmәsinә cәlb
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olunur. Elә buradaca haşiyә çıxaraq deyәk ki, repressiyaya
mәruz qalan Azәrbaycan qadınlarının hamısı istintaq zamanı
özlәrini çox mәrdliklә aparmışlar. Onlar müstәntiqlәrin
suallarına qorxmadan cavab vermiş, reallıqda olanları demişlәr.
Repressiyaya mәruz qalmış bu azәrbaycanlı xanımların hәyat
vә fәaliyyәti, mübarizәsi ilә maraqlanıb tanış olarkәn
gәldiyimiz qәnaәt belәdir. Hәtta o dövrün vicdanını itirmiş,
özlәri dә bilә-bilә yalan vә böhtan yağdıran müstәntiqlәri belә
onların boynuna etmәdiklәri işlәri qoya bilmәmişlәr. Zәnni miz -
cә, Azәrbaycan xanımlarına bütün tarix boyu müyәssәr olan bu
yüksәkliyin «xırdalanmağa», yәni şәrhә ehtiyacı yoxdur.

Bu faktı mәhz Köylü qızı Gülarә haqqında danışarkәn
xatırlatmağımız da tәsadüfi deyil. Elә müstәntiq tәrәfindәn
birin ci dәfә dindirilәrkәn ona әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın
üzvü kimi tәqsirlәndirildiyinin doğruluğunu etiraf etmәk tәklif
olunur.

Gülarә xanım belә cavab verir: «Rәdd edirәm. Mәn heç bir
tәşkilatda olmamışam».

Ona deyirlәr ki, müqavimәt göstәrmәsin, onsuz da
adıçәkilәn tәşkilatın üzvü olduğunu istintaq müәyyәn edib.

Gülarә yenә dә qәtiyyәtlә cavab verir ki, heç zaman heç bir
tәşkilata daxil olmayıb. Növbәti dindirmәdә Köylü qızı öz işi
ilә әlaqәdar kimlәrlә yaxınlıq etmәsi barәdә sualı da doğru-
dürüst cavablandırır: «Mәn 1930-cu ildә Tiflisdә Zaqafqaziya
Vilayәt Komitәsinin Qadınlar bölmәsinin müdiri işlәyirdim.
ÜİK(b)P-nin Qadınlar şöbәsinin keçmiş müdiri İşkova Klavdiya
ilә әlaqәm var idi. Sultanova Ayna vә Rәhmiyeva Mәmurә ilә
dә. «Şәrq qadını» jurnalında işlәyәndә Sәmәd Vurğunla, Şami -
lov la, Qantәmirlә, Süleyman Rüstәmlә».

Üçüncü dindirmәdә dә müstәntiq Gülarә xanıma öz dili ilә
әksinqilabi tәşkilatın üzvü olduğunu etiraf etdirmәk istәyir. O,
dönә-dönә tәkrar edir ki, bu tәşkilatın olması barәdә mәlumatı
belә olmayıb, heç qәzetlәrdә dә bu barәdә oxumayıb.

Müstәntiq vaxtilә Hәmid Sultanovun vә Mirzә Mәmmәd
Qasımovun onun haqqında verdiklәri ifadәlәri sәslәndirir.
Qәdirbәyova Hәmidi yalnız mәsul işçi kimi tanıdığını vә onun
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dediklәrinin böhtan olduğunu bildirir. Mirzә Mәmmәdin
dediklәrinә gәldikdә isә, Gülarә bu şәxsin ona qarşı pis
münasibәtdә olduğundan belә böhtanlar yaydığını söylәyir.

Sonuncu – dördüncü dindirmә dә heç bir nәticә vermir.
Bütün suallara rәdd cavabı alınır. Əzab, işgәncә yolu ilә onun
iradәsini sındırmaq istәyirlәr. Bütün cәhdlәr boşa çıxır.
Nәhayәt, 1939-cu il yanvarın 20-dә Gülarә Qәdirbәyovanın işi
üzrә istintaqın bitmәsi haqqında protokol tәrtib olunur. Pro-
tokolla onun özü dә tanış edilir vә oraya bu sözlәri yazır: «Mәn
partiyanın namuslu vә sadiq üzvü olaraq qalıram».

Qәdirbәyovanın işi üzrә tәrtib olunmuş ittihamnamәdә
deyi lir: «Qәdirbәyova Gülarә İbrahim Xәlil qızı müqәssirdir,
ona görә ki, o, әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın fәal üzvü olaraq,
hәmin tәşkilatın üzvlәri ilә әlaqә saxlayırdı. O, AK(b)P MK
rәhbәrliyini hörmәtdәn salmaq üçün millәtçi söhbәtlәrdә iştirak
edirdi vә әksinqilabi iş aparırdı, yәni Azәrbaycan SSR CM-in 72
vә 73-cü maddәlәri ilә cinayәt mәsuliyyәti daşıyır. Qәdirbәyova
özünü müqәssir bilmir.

Qәdirbәyovaya tәqdim edilәn ittihamın sübut olunduğunu
nәzәrә alaraq hәmin işin baxılması SSRİ xalq daxili işlәr
komissarı yanında olan Xüsusi müşavirәyә verilsin. İşә әşyayi-
dәlil olan «Bir sarayın tarixi» adlı kitab әlavә edilir».

1939-cu il fevralın 1-dә Azәrbaycan SSR prokurorunun
müavini Selivestrov, martın 28-dә XDİK yanında Xüsusi
müşavirә katibliyinin 1-ci şöbәsinin müdiri leytenant Borovkov
vә Xüsusi müşavirә katibliyinin rәisi kapitan Markeyev bu
ittihamnamәni tәsdiq edirlәr. Hәmin il iyunun 9-da isә Xüsusi
müşavirә qәrar çıxarır vә onun mәzmunu 14 nömrәli pro-
tokolda öz әksini tapır. Gülarә Qәdirbәyovanı guya antisovet
tәşkilatında iştirak etdiyinә görә beş il müddәtindә hәbs
düşәrgәsinә göndәrirlәr. Qeyd edәk ki, hәmin müşavirәnin
gündәliyini Azәrbaycan SSR XDİ komissarını әvәz edәn baş
leytenant Xoren Markaryan tәrtib edir (mәnfur millәtin
nümayәndәlәri fürsәt düşәn kimi Azәrbaycan xalqının say-
seçmә övladlarına güclәri çatan ağırlıqda zәrbә endirmәk
mәqamını әldәn vermirdilәr).
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Taleyinin hökmündәnmi, yoxsa amansız rejimin naqisliyin -
dәn mi, bәlkә dә hәr iki sәbәbdәn bu cәfakeş, mübariz qadının
qarşısına daim mәnәviyyatsız adamlar çıxırdı. Heç şәxsi
hәyatında, ailәdә dә xoşbәxt olmamış, başına müsibәtlәr
gәlmişdi. Birinci ailәsindә sәadәt tapa bilmәmişdi. Hәtta
Gülarәnin istintaq işinin içindә hәyat yoldaşı Əhmәd
Qәdirbәyovun hәlә 1928-ci ilin noyabrında Azәrbaycan Dövlәt
Siyasi İdarәsinin mәxfi şöbәsinin rәisi Moroza vә hәmin
idarәnin Şәrq şöbәsinin müdiri Jukova yazdığı böhtan dolu
mәktub da var idi.

İkinci hәyat yoldaşı Asәf Rәhmanovu isә günahsız olduğu
halda hәbs etmiş vә 1938-ci il yanvarın 3-dә güllәlәmişdilәr. O,
uzun müddәt tәhlükәsizlik orqanlarında işlәmişdi, çekist idi.
Qardaşı Kәrim Qazıyev «Müsavat» partiyasının fәal üzvü kimi
sürgün edilmişdi.

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azәrbaycan xalqına
dәyәrli ziyalılar vermiş bu ailәnin yeni nәslinin nümayәndәlәri
bu gün dә yaşayır, qurub-yaradırlar. Onlar Gülarәnin bacı-
qardaşlarının övladları, nәvәlәridir.

Azәrbaycan Dillәr Universitetinin İngilis dilinin leksikası vә
ölkәşünaslıq kafedrasının müdiri, filologiya elmlәri doktoru,
professor Mәsmәxanım Qazıyeva ilә telefonla hәmsöhbәt
olduq. Mәsmәxanım bibisi Köylü qızı Gülarәni әn xoş vә
kövrәk duyğularla yad etdi. Ondan öyrәndik ki, Gülarәnin Qori
Seminariyasının mәzunu olan qardaşı, yәni Mәsmәxanımın
atası Yusif müәllimliklә mәşğul olub. Vaxtilә Abdulla Şaiqdәn
dәrs almış filoloq Yusif Qazıyev bir müddәt Bakı Dövlәt
Universitetindә dәrs deyib. Repressiyanın qurbanı olan Kәrim
isә hәm riyaziyyatçı idi, hәm dә gözәl qәlәmi vardı. Qazı yev -
lәrin ulu babası «Zövqi» tәxәllüsü ilә şeirlәr yazmış, tәrcümәlәr
etmişdir. 

Mәsmәxanım bibisi haqqındakı bu qeydlәrdә faktların
düzgün olmasında, bir sıra qaranlıq mәqamların açılmasında
da bizә böyük dәstәk verdi.

İndiyәdәk bizim tanış olduğumuz mәnbәlәrin bәzilәrindә
Gülarә xanımın 1942-ci ildә sürgündә vәfat etdiyi bildirilirdi.
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Sәbәbi isә heç göstәrilmirdi. Bәzi mәnbәlәrdә isә onun son
taleyinin namәlum olduğu qeyd edilirdi.

Hәtta 1950-ci ilin oktyabrında DTK-nın bölmә rәisi pol kov -
nik-leytenant Əlәkbәrov nazir müavini polkovnik Kәrimova bu
barәdә bir raport da yazır. Raportda deyilirdi: «1942-ci ilin may
ayında mәhbus Qәdirbәyova Gülarә İbrahim Xәlil qızı Sibladan
(Marinskdәn) yox olub vә onun indi harada olduğu yer mәlum
deyil. Qәdirbәyova Gülarә DTK vә SSRİ Prokurorluğunun
1948-ci il 28 oktyabr tarixli 656/241 ss nömrәli qәrarına görә
yenidәn hәbs olunmalıdır. Xahiş edirәm, Qәdirbәyovanın
axtarılmasına sәrәncam verәsiniz».

Kәrimov hәmin raporta bu mәzmunda bir dәrkәnar yazır:
«Axtarış elan edilsin… Yeri müәyyәn olunandan sonra hәbs
olun sun». Cәzasının bitmәsinә bir il qalmış guya Gülarә xanım
yoxa çıxıb, agent müşahidәsindәn qaçıb gizlәnib. Halbuki o
vaxt Gülarә artıq hәyatda yox idi… 

1990-cı illәrdә Azәrbaycanda Gülarә Qәdirbәyovanın
xatirәsinә bir yubiley düzәnlәnir. Hәmin tәdbirdә professor
Əzizә Nәcәfova ürәk göynәdәn bir hekayәt danışır. Bu hekayәt
bizlәrә Köylü qızının son taleyinin dә çox acınacaqlı olduğunu
xәbәr verir. «Xalq düşmәni» elan edilmiş günahsız müqәssir,
mәtin qәlbli әzabkeş hәkim Tehran Şәmsәddinskaya sağlığında
gәlini Əzizә xanıma danışıb ki, sürgündә G.Qәdirbәyova ilә
eyni düşәrgәdә olublar. Tezliklә dostlaşıb, sirdaşlaşıb, xoş
münasibәt qurublar. Günlәrin birindә Gülarәnin qarın
nahiyәsindә güclü ağrılar başlayıb. O, bu şiddәtli ağrılara dözә
bilmәyib düşәrgә hәkiminә müraciәt edir. Korbağırsağın
iltihabından şübhәlәnirlәr. İki dәfә cәrrahiyyә әmәliyyatı edilir.
Yenә dә ağrılar ara vermir. Gülarә 1942-ci il dekabrın 29-da
Tomskaya dәmiryol stansiyasının xәstәxanasında, peşәkar
hәkim, tibb bacısı, dava-dәrman tapılmayan yerdә üçüncü
cәrrahiyyә әmәliyyatından sonra, elә masadaca hәyata әbәdi
olaraq әlvida deyir. Bu, Köylü qızının sürgündәn yoxa
çıxmasının (bu da rejimin ona atdığı daha bir, növbәti vә son
böhtan idi!) yalan olduğunu tәsdiqlәyәn mühüm fakt idi.
Tehran xanım Gülarәnin nә zaman, harada vәfat etdiyini görüb,
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dәfninin iştirakçısı olub. Bax bu «mәlumat» Qәdirbәyovanın
işinin toplandığı qovluqda olmayıb.

İllәr sonra, yәni 1957-ci il sentyabrın 13-dә Azәrbaycan SSR
prokurorunun müavini İsmayılov Gülarә Köylü qızının cinayәt
işi üzrә etirazını bildirir. Xahiş edir ki, Qәdirbәyova haqqında
Xüsusi müşavirәnin 1939-cu il 9 iyun tarixli qәrarı lәğv edilsin
vә işdә cinayәt tәrkibi olmadığı üçün xәtm olunsun.

Hәmin il oktyabrın 10-da Azәrbaycan SSR Ali Mәh kә mә -
sinin cinayәt işlәri üzrә kollegiyasının qәrarı ilә bu xahiş yerinә
yetirilir.

Cәmi 39 il yaşadı Gülarә Köylü qızı. Bu illәrin bәzilәri fәrәh
vә şöhrәt, bәzilәri iftira vә böhtan, bәzilәri isә әzab vә işgәncә
ilә dolu oldu. Amma Köylü qızı hәr bir şәraitdә qәlbindә işıqlı
arzular, bahar duyğuları yaşatdı. Sonadәk ümidini itirmәdi.
Lakin zamanın amansız hökmü onu ömrünün 40-cı baharını
qarşılamağa imkan vermәdi, hәyatını xәzana döndәrdi. Artıq
onilliklәrdir insanların qәlbindә özünә yer tapıb Köylü qızı. Baş
Göynük kәndindә adını daşıyan orta mәktәbin şagirdlәri kimi,
yeni nәsillәrin nümayәndәlәrinin hamısı onu hәmişә istedadlı
jurnalist, alovlu maarifçi, iradәli, qәtiyyәtli, nadanlara baş
әymәyәn qeyrәtli bir insan kimi yad edәcәk.

Tәsәlli verәcәk bir fakt da var ki, Gülarә Qәdirbәyova malik
olduğu әn yüksәk keyfiyyәtlәrini – müstәqilliyini, cәsarәtini,
mәrdliyini, hәtta inadkarlığını ömrünün son anına qәdәr itirmә -
miş di. Odur ki, bütün Azәrbaycan xalqının qan yaddaşında
hörmәt vә nüfuzunu indiyәdәk qoruyub saxlamaqdadır.
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UYDURULMUŞ CİNAYƏTİN 
AMANSIZ CƏZASI

Repressiyaya uğramış Azәrbaycan ziyalıları içәrisindә
maarif komissarı Mәmmәd Cuvarlinski 33-cü idi

XXәsrin 50-ci illәrinin ikinci yarısında Sovet hökumәti
vaxtilә Stalin repressiyası dövründә saxta ittihamlar

әsasında sürgünlәrә göndәrilmiş, işgәncәlәrә mәruz qalmış,
amansızcasına güllәlәnmiş yüzlәrlә insana bәraәt verdi. Bu
addım tarix vә yeni nәsillәr qarşısında hәmin adamların
günahsızlığını, vicdanının paklığını, şәxsiyyәtlәrinin bütöv lü -
yünü göstәrdi. Amma nә yazıqlar ki, onların özlәrini hәyata
qaytarmaq, hәmin insanların şәxsindә xalqın itirdiklәrini bәrpa
etmәk artıq mümkün deyildi. Söhbәt ötәn әsrin 30-cu illәrindә
«böyük rәhbәr»in әlaltılarının (onların arasında mәnfur
qonşularımızın nümayәndәlәri ön sırada idi) cәllad qılıncı ilә
hәyatlarına son qoyulmuş lәyaqәtli Azәrbaycan oğullarından
gedir.

1950-ci illәrdә verilәn bәraәt sәnәdlәrindәki ifadәlәrlә desәk,
«haqqında qaldırılan iş uydurma», cәzası «tamamilә әsassız
olmuş» görkәmli Azәrbaycan ziyalılarından biri dә Mәmmәd
İsmayıl oğlu Cuvarlinski idi.

M.Cuvarlinski öz әmәyi sayәsindә ucalan, hәyatın enişli-
yoxuşlu yollarında öz gücü ilә irәlilәyәn, xalqına bacardığı
qәdәr fayda vermәyi xoşbәxtlik sayan hәqiqәtәn işıqlı bir
şәxsiyyәt idi. Hәlә cavan ikәn bir sıra mәsul vәzifәlәrә irәli
çәkilmişdi. 35 yaşında «qırmızı terror»çuların güllәsinin qur -
banı olana qәdәr raykom katibi, nazir müavini, nazir
kürsülәrindә oturmuş, auditoriyalarda mühazirәlәr oxumuş,
sayılmış, seçilmiş, nüfuz vә söhrәt qazanmışdı. Bu insan
xarakterindәki bir xüsusiyyәtlә daha çox fәrqlәnirdi: yalana,
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riyakarlığa qarşı barışmaz idi.
«Düzü düz, әyrini әyri» dediyi
üçün yaşadığı zamanın bәla la -
rına tuş gәlmişdi. Başqa sözlә,
Cuvarlinskinin yeganә «sәhv»i
bu olmuşdu ki, Mircәfәr Ba ğı -
rovu tәnqid etmişdi. O dövrdә
belә bir hәrәkәt etmәk üçün
böyük cәsarәt, risk, sarsılmaz
iradә gәrәk idi!

Zaman keçib, illәr ötәndәn,
sular durulandan sonra, yәni
1955-ci il iyunun 17-dә SSRİ Ali
Mәhkәmәsi Hәrbi Kolle gi ya -
sına Mәmmәd İsmayıl oğlu
Cuvarlinskinin işi üzrә verilәn

hökmün dәyişdirilmәsi barәdә qәrar tәqdim edilmişdi. Qәrarda
deyilirdi ki, M.Cuvarlinskinin hәbsi tamamilә әsassız olmuş,
onun haqqında qaldırılan iş uydurma materiallardan
düzәldilmişdir.

Hәmil il avqustun 3-dә kollegiya 1937-ci il oktyabrın 12-dә
verilmiş hökmü lәğv etmiş vә cinayәt tәrkibi olmadığı üçün iş
xәtm olunmuşdu.

Əslindә M.Cuvarlinski kim idi vә hansı günahına görә
tәqsirlәndirilirdi?

Mәmmәd İsmayıl oğlu Cuvarlinski 1902-ci ildә Qaryagin
qәzasının (indiki Füzuli rayonu) Cuvarlı kәndindә kasıb bir
ailәdә doğulmuşdu. 1911-ci ildә ikisinifli kәnd mәktәbinә
getmiş, lakin maddi çәtinliklәr onun tam tәhsil almasına imkan
vermәmişdi. Atası kimi fәrdi tәsәrrüfatda çalışmağa, ailәnin
dolanışığına kömәk etmәyә mәcbur olmuşdu. Bununla belә,
oxumağa, savadlı, elmli olmağa marağı onu bir an belә tәrk et-
mirdi. Odur ki, 1916-cı ildә Gәncә әmәk mәktәbinә daxil olur.
Lakin burada da peşә qazanmaq arzusu boşa çıxır. Bir müddәt
әvvәlcә şәhәr idarәsindә, sonra isә quberniya komissarlığında
gözәtçi işlәyir. Hәyat bu yeniyetmәni addımbaşı sınağa çәkir,
lakin onun hәvәsini öldürә bilmir.

Mәmmәd Cuvarlinski
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Gәncәdә yaşadığı illәrdә gәnc M.Cuvarlinski sosial-demok -
rat ların bolşevik fraksiyasına meyil edir. İnqilabi tәbliğat vә
tәşviqatla mәşğul olmağa başlayır. Əhali arasında intibah na -
mәlәr yayır, partiyanın tapşırıqlarını böyük mәsuliyyәtlә yerinә
yetirir. Getdikcә bolşeviklәrin ideyalarına daha yaxından bәlәd
olur, bu istiqamәtdә dünyagörüşünü günbәgün genişlәndirir.

Rusiyada oktyabr çevrilişinin baş vermәsi, Bakıda cәrәyan
edәn hadisәlәr Mәmmәdin ictimai şüuruna, onun siyasi
cәhәtdәn formalaşmasına güclü tәsir göstәrir. O zaman Gәn -
cәnin yerli hökumәti M.Cuvarlinskinin bolşeviklәrdәn olması
barәdә xәbәri eşidәn kimi onu işdәn azad edir. Belәliklә, doq -
quz aya yaxın fәhlәlik etdikdәn sonra öz kәndinә qayıdır.
Qәzanın kәndlәrindә tәbliğat apararaq insanları sovetlәrin qu-
rulmaqda olan hökumәti uğrunda mübarizәyә sәslәyir.

Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәtinin ilk dövrlәrindәn özünü
fәal komsomol tәşkilatçısı kimi göstәrdiyinә görә tezliklә, 1920-
ci ilin sentyabrında M.Cuvarlinskini bolşevik partiyasının
sıralarına qәbul edirlәr. Partiya bileti, bir növ, onun vәzifә
pillәsi ilә irәlilәmәsindә vәsiqә rolunu oynayır. M.Cuvarlinskini
Qәza İnqilab Komitәsinin tәlimatçısı tәyin edirlәr. Cәmi bir
ildәn sonra isә o, Azәrbaycan Kommunist (bolşeviklәr) Par ti -
ya sı Mәrkәzi Komitәsinin Sovet Partiya Mәktәbinә göndәrilir.
Oranı da bitirdikdәn sonra M.Cuvarlinskiyә Azәrbaycan K(b)P
Qaryagin Qәza İnqilab Komitәsinin Tәbliğat-tәşviqat şöbәsinә
rәhbәrlik etmәk tapşırılır.

Bir müddәtdәn sonra o, Moskvada ÜİK(b)P MK yanındakı
partiya işçilәri hazırlayan kursa oxumağa göndәrilir, eyni za-
manda Pedaqoji Texnikumu bitirir. Sonra hәyat yolları onu
yenidәn Gәncәyә gәtirir. Belәliklә, 1926-1929-cu illәrdә әvvәlcә
Gәncәdә, sonra da Qubada dairә komitәsindә tәşkilat şöbәsinin
müdiri olur. 1930-cu ildә isә Azәrbaycan Maarif İşçilәri
Hәmkarlar İttifaqı Mәrkәzi Komitәsinin mәsul katibi vәzi -
fәsindә işlәyir.

Bu zaman gәnc partiya işçisinin vәzifәlәri tez-tez dәyişirdi.
Heç nәyә baxmayaraq, o, hәr vәzifәdә etimadı doğrulda vә işi
irәli apara bilirdi. Ötәn әsrin 30-cu illәrinin әvvәllәrindәn ona
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tapşırılan vәzifәlәr yenә dә bir-birinin ardınca yuxarıya doğru
dәyişmәyә başlayır. Sabirabad Rayon Partiya Komitәsinin kati -
bi, Dövlәt Plan Komitәsinin bölmә rәisi, Azәrbaycan K(b)P MK-
nın Sovet ticarәti şöbәsi müdirinin müavini kimi mәsul
vәzifәlәrdә çalışır.

Hәmin dövrdә M.Cuvarlinski ali mәktәb müәllimi kimi dә
fәaliyyәtә başlayır. 1932-1934-cü illәrdә Azәrbaycan Dövlәt
Pedaqoji İnstitutunun Sosialist tәsәrrüfatı nәzәriyyәsi
kafedrasına rәhbәrlik edir, auditoriyalarda isә sosialist
tәsәrrüfatı vә partiya quruculuğu mәsәlәlәrindәn dәrs deyir.
1933-cü ildә artıq ona dosent elmi adı verilir.

M.Cuvarlinski Azәrbaycanda maarifin inkişafı naminә çox
işlәr görüb. Hәlә xalq maarifi komissarının müavini olanda
Gәncә Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutunun yaradılmasına böyük
dәstәk verir.

1934-1935-ci illәrdә M.Cuvarlinski Azәrbaycan xalq maarifi
komissarı vәzifәsindә çalışır. Bu, respublikada tәhsilin yeni
inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoyduğu, sahәnin bir çox
problemlәrinin nisbәtәn öz hәllini tapdığı illәr idi. Cuvarlinski
var qüvvәsi ilә çalışaraq bütün mәsәlәlәrә diqqәt yetirmәyә, heç
nәyi yaddan çıxarmamağa, işә kompleks yanaşmağa nail
olurdu. Ümumtәhsil mәktәblәri şәbәkәsinin yaradılması,
yüksәksәviyyәli pedaqoji kadrların hazırlanması xüsusi önәm
daşıyırdı. Xatırladaq ki, bu dövrdә o, hәm dә paralel olaraq
Pedaqoji İnstitutda çalışırdı, kafedra müdiri idi.

Mәhz 30-cu illәrdә icbari ibtidai tәhsilә keçid uğurla sona
çatdı. Ümumi icbari yeddiillik tәhsilә keçid başlandı, savad sız -
lığın kütlәvi lәğvi sahәsindә uğurlar qazanıldı. Bununla belә,
tәhsilә siyasi nәzarәt, onun mәzmununun siyasi ideologiyaya
tabe etdirilmәsi hәlә dә hökm sürürdü.

Sәrt vә ciddi qanunların tәtbiqi ilә sәciyyәvi olan 30-cu
illәrdә mәktәblә bağlı qәbul olunmuş qәrarlar, sinfi
mübarizәnin güclәndirilmәsi haqqında Stalin ideyası yeni,
arzuolunmaz istiqamәtin formalaşmasına sәbәb olurdu. Bunlar
«tәkcә siyasi sәnәd deyil, pedaqoji prosesә partiyalı rәhbәrliyi
tәmin edәn metodoloji proqram idi» (F.Rüstәmov, «Azәrbaycanda
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pedaqogika elminin inkişaf yolları (1920-1991)» Bakı, 2003). Bu
dövrdә işlәmәk dә çәtin idi. Repressiya dalğası, ifşaedici yığın -
caq lar, «pantürkist», «panislamist», «әksinqilabçı» damğaları
addımbaşı hәr kәsi izlәyirdi. Millәtinә bağlı nә qәdәr ziyalı –
pedaqoq, işıqlı tәfәkkür sahiblәri ölüm maşınının qarşısına
yuvarlanırdı.

Ruslaşdırma siyasәti davam edirdi. Proqram vә dәrsliklәr
Moskvada tәrtib edilir, sonradan Azәrbaycan dilinә tәrcümә
olu nurdu. Yalnız ana dili vә әdәbiyyatı üzrә proqram vә
dәrsliklәrin Azәrbaycanda hazırlanmasına icazә vardı. Respub-
likada latın qrafikasından Kirilә keçilmәsi dә siyasi qәrar xarak-
teri daşıyırdı.

1933-cü il mayın 20-dә Azәrbaycan KP MK «Proqram vә
dәrs kitablarının ümumilәşdirilmәsi haqqında» qәrar verdi.
Bütün fәnlәr üzrә (ana dilindәn başqa) dәrsliklәr vә proqramlar
Rusiya Xalq Maarifi Komissarlığının nәzarәti altında, onların
tәrtib etdiklәri proqramlarla eyni olmalı idi. Bununla belә,
Azәrbaycan alimlәri vә pedaqoqları verilәn icazәlәr daxilindә
әllәrindәn gәlәni edirdilәr. Bu işdә Cuvarlinskinin xidmәtlәri
xüsusi vurğulanmalıdır. Hәmin dövrdә ibtidai mәktәblәr üçün
orijinal dәrsliklәrin tәrtibinә başlandı. Azәrbaycanlı müәlliflәr
tәrәfindәn sabit dәrs kitabları yaradıldı.

Yuxarı siniflәr üçün dәrsliklәr rus dilindәn olduğu kimi
tәrcümә edilirdi. Yalnız müәyyәn fәsillәrә Azәrbaycan haqqın -
da qısa mәlumatlar әlavә olunurdu. Bu, qәnaәtedici deyildi.
Hәmin dövrdә yazıçı Mirzә İbrahimov böyük cәsarәtlә yazırdı:
«Balalarımız Yunanıstanın, İtaliyanın, İngiltәrәnin, Rusiyanın
tarixini keçir, lakin üzәrindә doğulduğu torpağın vә qucağında
pәrvәriş tapdığı xalqın tarixindәn xәbәrsiz qalaraq mәktәbi
bitirirlәr».

Əlbәttә ki, belә ağır şәraitdә, qısa bir vaxtda tәlәblәri ödәyәn
dәrsliklәr yaratmaq çәtin idi. Bu işdә buraxılan sәhvlәr az sonra
dövlәt orqanlarının tәnqid obyektinә çevrildi. SSRİ Xalq Maarifi
Komissarlığı vә partiyanın Mәrkәzi Komitәsi «İbtidai, nata-
mam, orta mәktәblәr üçün dәrs kitablarının nәşri vә satışı haq -
qında» xüsusi qәrar qәbul etdi. Azәrbaycan dilindә dәrsliklәrin
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nәşrinә respublika rәhbәrliyi sәviyyәsindә nәzarәt olunmağa
başlandı.

Bir daha vurğulayaq ki, Cuvarlinskinin Xalq Maarifi
Komissarlığında rәhbәr vәzifәlәrdә işlәdiyi illәr әn vacib qәrar -
ların qәbul edildiyi, mühüm addımların atıldığı, geniş miq yaslı
işlәrin görüldüyü dövr idi. Onlardan yalnız bәzilәrini sadala-
maqla bu tәdbirlәrin әhatә dairәsini aydın tәsәvvür etmәk
mümkündür. Mәsәlәn, 1931-ci il yanvarın 25-27-dә Azәrbaycan
müәllimlәrinin V (II) qurultayı keçirilir. Elә hәmin il iyulun 1-dә
Azәrbaycan SSR Xalq Komissarlığının әmri ilә Azәrbaycan
Elmi-Tәdqiqat Pedaqoji İnstitutu yaradılır.

1932-ci ilin aprelindә Xalq Maarifi Muzeyi tәşkil olunur.
Avqustda isә ÜİK(b)P MK «İbtidai vә orta mәktәblәrin rejim vә
tәdris proqramları haqqında» qәrar qәbul edir.

1932-1933-cü illәrdә icbari tәhsilә keçidlә bağlı respubli ka -
nın ibtidai mәktәblәrindә tәhsil müddәti beş ildәn dörd il
müddәtinә müәyyәnlәşdirilir.

1933-cü il fevralın 12-dә ibtidai vә orta mәktәb dәrsliklәri
vә dәrs kitabları ilә bağlı bir gündә iki qәrar qәbul edilir. 1934-
cü ilin әvvәlindә elmi-pedaqoji kadrların attestasiya sistemi
yaradılır. Hәmin ilin may ayında isә SSRİ-dә, o cümlәdәn
Azәrbaycanda ümumtәhsil mәktәblәrinin tiplәri müәyyәnlәş -
di rilir. 1934-cü ildә Azәrbaycan Dövlәt Universiteti bәrpa olu -
nur. «Kommunist maarifi» («Azәrbaycan müәllimi») qәzeti
nәşrә başlayır.

1935-ci ildә mәktәblәrdә tәdris işinin tәşkili vә mәktәbdaxili
qay dalar xüsusi qәrarda öz әksini tapır. Ali tәhsil müәs si sә -
lәrinә vә texnikumlara qәbul zamanı mәhdudiyyәtlәr aradan
qaldırılır. İcbari natamam orta tәhsilә keçid başlanır.

Bütün bu qәrarlar vә başlanğıclar çәrçivәsindә görülәn iş -
lәrә xalq maarif komissarı Cuvarlinski rәhbәrlik edir, müvafiq
qüvvәlәrin hәmin işlәrә sәfәrbәr olunmasında sәylә çalışır. 

Bu zaman sәdaqәtlә xidmәt etdiyi dövlәt vә partiya ona
növbәti vәzifәni tapşıraraq başqa sahәdә iş verir. Nuxa (Şәki)
Şәhәr Partiya Komitәsinin birinci katibi olur.

Cuvarlinskinin çoxşaxәli fәaliyyәtindәn danışarkәn onun
mәtbuatla әlaqәlәri vә әmәkdaşlığı da xüsusi vurğulanmalıdır.
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O, bir müddәt hәtta «Partiya işçisi» jurnalının redaktoru
vәzifәsindә çalışır.

Maarif, pedaqoji iş sahәsindә qazandığı tәcrübәni, nәzәri vә
praktiki biliklәri geniş yaymaq üçün Mәmmәd müәllim tez-tez
dövri mәtbuatda çıxış edirdi. O, eyni zamanda, mәktәb vә
maarif haqqında bir kitabça vә 20-yә qәdәr mәqalәnin müәllifi
idi. Mәtbuat sәhifәlәrindәki hәr çıxışı mәktәb hәyatının,
pedaqoji kadrların yetişdirilmәsinin vә s. әn aktual problem lә -
rinә toxunurdu. Mәsәlәn, «Bakinski raboçi» qәzeti 15 yanvar
1931-ci il tarixli nömrәsindә Cuvarlinskinin geniş bir mәqalәsini
dәrc etmişdi. Mәqalә kәnddә mәdәni-maarif işlәrinin tәşkilindә
vә inkişafında müәllimlәrin roluna hәsr olunmuşdu. Başqa
sözlә desәk, Cuvarlinskinin bu mәqalәsi sanki kәnd
müәlliminin rolunu müәyyәnlәşdirәn bir proqram idi. Müәllif
yazırdı ki, kәnd müәllimi tәbliğatçıdır, mühazirәçidir, maliyyә
işçisidir, sözün geniş mәnasında, kәnd ictimaiyyәtçisidir.
Zaman da dәyişir, quruluş da. Amma müәllim kәnddә aparıcı
bir sima olaraq qalır. O, indi dә kәnd ziyalılarının önündә
gedәrәk öz sözü, nüfuzu ilә fәrqlәnir. Xalq üçün, vәtәn üçün
layiqli övladlar, bilikli insanlar yetişdirir. 

Cuvarlinskini dövrünün ziyalı, mütәrәqqi şәxsiyyәtlәri ilә
sıx dostluq tellәri bağlayırdı. O, musiqi sәnәtinin inkişafı ilә
maraqlanar, bu sahәnin problemlәrinә yardım edәrdi. Bәstәkar
Müslüm Maqomayev mәktublarının birindә ona bildirirdi ki,
yeni opera üzәrindә işlәyir. Cuvarlinski bunun cavabında
sevindiyini vә ona uğurlar arzuladığını yazırdı.

Mәmmәd Cuvarlinski Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
baş naziri Nәsib bәy Yusifbәyli ilә yaxın qohum idi. O, Nәsib
bәyin böyük qardaşı Hәmid bәyә arxa olub onu hәbsdәn
qoruyanda heç bilmirdi ki, bir gün özü dә yalançı iddialarla
günahlandırılıb «xalq düşmәni» elan edilәcәk.

Hәmid bәy Azәrbaycan vә rus әdәbiyyatının mahir bilicisi
olub. 30-cu illәrin әvvәllәrindә o, «Türkan» adlı bir pyes yazır
vә әsәr Gәncә Dram Teatrının sәhnәsindә tamaşaya qoyulur.
Hәmid bәy antisovet tәbliğatı aparmaq bәhanәsi ilә hәbs edilir.
Lakin o, izahatında yazır ki, aparın mәni edam edin, mәnә qarşı

197РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



irәli sürülәn iddianı qәbul etmirәm. Bir il DTK-da saxlandıqdan
sonra heç bir dәlil-sübut tapılmadığı üçün azadlığa buraxılır.

Hәmid bәyin bacısı nәvәsi Rafat Cuvarlinski yazır ki,
«otuzuncu illәrdә Kommunist Partiyasının sıralarında yüksәk
vәzifәlәrdә işlәyәn qohumu Mәmmәd Cuvarlinski o zaman
Hәmid bәyin dadına çatır. M.Cuvarlinskiyә görә bir müddәt
ona dәymirlәr. 1932-ci ilin sentyabrında Kirovabad (indi Gәncә
– İ.Ə.) İndustrial (Sәnaye) Politexnikumuna işә düzәlir vә
bununla bәrabәr Gәncәdә 15 nömrәli mәktәbdә dәrs deyir…
Hәmid bәyin dayısı oğlu Eyyub Xanbudaqov 1937-ci il oktyabr
ayının 12-dәn 13-nә keçәn gecә dahi şairimiz Əhmәd Cavadla
bir gündә güllәlәnir. Hәmin gün onlarla birlikdә atamın әmisi,
keçmiş xalq maarif komissarı Mәmmәd Cuvarlinski şәxsәn
Mircәfәr Bağırovun әli ilә qәtlә yetirilir».

Başqalarını dövrün bәlalarından qoruyan Cuvarlinski özü
bu fәlakәtlә üz-üzә qalır…

1937-ci il aprelin 14-dә Azәrbaycan SSR XDİK DTİ-nin 4-cü
şöbәsi Azәrbaycan K(b)P Nuxa şәhәr komitәsinin keçmiş
(tәzәcә işdәn çıxarılmış) katibi Mәmmәd İsmayıl oğlu Cuvar-
linski haqqında arayış tәrtib edir. Mәzmunu «xalq düşmәni»
elan olunanların hamısı haqqında yazılanlara bәnzәyir: «12493
nömrәli istintaq işi üzrә ittiham olunan әksinqilabi-millәtçi
tәşkilatın üzvü Tixomirov öz ifadәsindә göstәrmişdir ki, Mәm -
mәd Cuvarlinski Azәrbaycan әksinqilabi-millәtçi mәrkәzlә
әlaqә saxlamışdır. Bu tәşkilatın üzvlәrindәn Əli Kәrimov vә
Eminbәyli Mәmmәd Cuvarlinski ilә sıx әlaqәdә olduqlarını
boyunlarına almış, Azәrbaycan SSR maarif komissarı vә
Azәrbaycan K(b)P MK aparatında işlәyәrkәn onun әksinqilabi
fәaliyyәtini etiraf etmişlәr.

Yuxarıda göstәrilәn faktlara әsasәn Mәmmәd Cuvarlin-
skinin hәbs olunub Azәrbaycan SSR CM-in 72, 73-cü maddәlәri
üzrә cinayәt mәsuliyyәtinә alınmasını zәruri hesab edirik».

M.Cuvarlinskinin hәbsi haqqında akt Dövlәt Tәhlükәsizlik
İdarәsinin 4-cü şöbәsinin rәisi Sinman tәrәfindәn tәsdiq olunur.
Aprelin 14-dә isә Azәrbaycan XDİK rәisi Sumbatov tәqdim olu -
nan ittiham haqqında qәrarı imzalayır. Bu qәrar müttәhimә
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yalnız iyulun 18-dә çatdırılır. Çünki qәrar verilәn vaxt o, artıq
Moskvaya şikayәtә getmişdi.

Ziya Bünyadovun «Qırmızı terror» kitabında SSRİ XDİK
DTİ-nin dördüncü şöbәsinin rәisi Volkovun SSRİ daxili işlәr
komissarının müavini M.P.Frinovskiyә (bu şәxs xidmәt etdiyi
rejimin qәzәbinә tuş gәlmiş vә 1940-cı ildә güllәlәnmişdir)
göndәrdiyi mәktubun mәzmunu göstәrilir. Mәktubda deyilir:
«Bu il iyunun 24-dә Azәrbaycan K(b)P MK-nın katibi yoldaş
Bağırov SSRİ XDİK-ә xәbәr vermişdir ki, Bakıda antisovet trot-
skiçi tәşkilatın fәal üzvü kimi ifşa olunmuş Cuvarlinski istintaq
orqanları tәrәfindәn axtarılır. Əldә olunan mәlumata görә,
hazırda Cuvarlinski Moskvada bu ünvanda: Stoleşnikov dön -
gәsi, ev 9, mәnzil 20-dә yaşayır. Cuvarlinskinin hәbsinә icazә
verilmәsini xahiş edirik».

İyunun 25-dә Frinovski mәktuba «Hәbs edilsin» dәrkәnarını
qoyur.

M.Cuvarlinskini Moskvada iyunun 25-dә hәbs edirlәr.
Onun hәbsinә 2569 nömrәli order isә iki gün sonra verilir.
Axtarış zamanı ondan Baş Dövlәt Tәhlükәsizlik İdarәsinә
verilmәk üçün Q.M.Malenkovun (ÜİK(b)P MK-nın Siyasi Büro-
sunun üzvü vә MK-nın Rәhbәr partiya orqanları ilә iş şöbәsinin
müdiri) adına göndәrilmiş mәktubun, A.A.Andreyevә (ÜİK
(b)P MK-nın katibi, MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü), Bağırova
vә «Pravda» qәzeti redaksiyasına göndәrilәn әrizәlәrin – 28
sәhifәlik beş әrizәnin qәbzi götürülmüşdür. Sabahı gün SSRİ
XDİK Baş DTİ-nin 4-cü şöbәsinin bölmә rәisi İ.Norko tәrәfindәn
M.Cuvarlinski dindirilir. O, ifadәlәrindә açıq şәkildә bildirir ki,
Azәrbaycan K(b)P MK-nın rәhbәrliyindәn vә birinci katib
M.Bağırovdan şikayәtә gәlib. Əsas sәbәb isә respublikanın
rәhbәr orqanlarında azәrbaycanlıların qatı düşmәnlәrinin
(yәqin, ruslar, ermәnilәr nәzәrdә tutulurdu) kök salması ilә
әlaqәdar idi. Bundan sonra güclü tәqiblәr başlanır. 

İyulun 8-dә Cuvarlinski xüsusi mühafizә ilә Bakıya gәtirilir
vә tәkadamlıq ayrıca kamerada yerlәşdirilir. Mәhbusun Bakıya
gәtirilmәsi çoxlarını sevindirir. Çünki ilk növbәdә M.Bağırovun
әmri yerinә yetirilmiş olur. Sumbatov dәrhal Bağırovun
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adından Baş İstintaq Qәrargahına әmr verir ki, Cuvarlinski ilә
hәr cür rәftar etmәk olar. Bütün müstәntiqlәr, o cümlәdәn Şer
«qatı cinayәtkar»a qarşı cәzalara başlayırlar.

Vә bir daha: Cuvarlinskinin günahı nә idi? Mәsәlәnin bütün
mahiyyәti onun hәbsxanadan Stalinә yazdığı mәktubda açılıb
göstәrilir. Maraqlıdır ki, 1945-ci ildә arxiv sәnәdlәri saxlanılan
yerdә yanğın baş verir, bir çox sәnәdlәr mәhv olur. Cuvarlin-
skinin göy mürәkkәblә qәlәmә aldığı, qәlbinin fәryadını ifadә
edәn vә әsl hәqiqәti gәlәcәk nәsillәrә çatdıracaq mәktubunu
tәsadüf, yaxud hansı bir gözәgörünmәz qüvvә isә qoruyub
saxlayır. Hәmin mәktubda oxuyuruq: «1936-cı ilin dekabrında
Azәrbaycan K(b)P MK-nın plenumunda respublika rәhbәrli yi -
nin yarıtmaz işini, nöqsanlarını tәnqid etmişdim. Bu çıxışım
Bağırovun qәti narazılığına vә etirazına sәbәb olmuşdu. Elә
hәmin vaxtdan mәn açıqca tәqibә mәruz qaldım.

1937-ci il martın 14-dә Sovetlәr qurultayının partiya qru pun -
da çıxış edәrәk Azәrbaycan SSR-in konstitusiya layihәsinә bәzi
düzәlişlәr etdim. O zaman M.Bağırov әleyhimә qalxaraq mәni
qatı millәtçilikdә günahlandırdı. 1937-ci il martın 19-da Azәr -
bay can K(b)P MK-nın plenumu Bağırovun tәklifi ilә mәni MK-
nın bürosundan, martın 20-dә partiya işindәn xaric etdi.

Bütün bu çirkinliyә dözmәyib Moskvaya gәldim vә
Malenkovun qәbuluna düşәcәyim günü gözlәdim. Onun
qәbulunda 1937-ci il iyunun 27-si vә ya 28-i olmalı idim. Lakin
iyunun 25-dә gecә SSRİ XDİK-in nümayәndәlәri mәnzilimә
gәlib mәni hәbs etdilәr. Artıq altıncı gündür ki, Butırski
hәbsxanasındayam.

Əziz rәhbәrimiz! Budur, tәmiz vә namuslu bir bolşevik
olduğum halda hәbsxanaya düşmüşәm. Bu, tәsadüfi deyil,
Az.K(b)P MK rәhbәrliyindә yuva salmış çirkin әmәllәrin nәticә -
si dir vә Bağırov isә bu yuvanın hörümçәk toruna düşmüşdür.
Mәn Az.K(b)P MK rәhbәrliyindәki çirkinliklәrin qurbanıyam. 

Yoldaş Stalin! Xahiş edirәm mәnә kömәk edәsiniz, әks-
tәqdirdә Bağırov mәni mәhv edәcәk».

Bu mәktubda hәyәcanlı bir xәbәrdarlıq harayı hiss olu -
nurdu. M.Cuvarlinski artıq başı üstündә qatılaşan buludu,
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hәyatı vә taleyi üzәrindә zorakılıq aktı ilә nәticәlәnәn irticanı
görür vә yenә dә hәqiqәtә, әdalәtә güvәnib «birinci adam»dan
yardım istәyirdi. Bu, sadәcә olaraq, baş verәnlәrin mәntiqi
sübutu vә faktdır.

1937-ci il iyulun 15-dә Cuvarlinski dindirilir. Tәbii ki,
әksinqilabi-millәtçi tәşkilatda iştirakını qәti surәtdә rәdd edir.
O, sonradan DTİ-nin 4-cü şöbәsinin rәisi Sinman vә bölmә
rәisinin kömәkçisi leytenant Şerin (azәrbaycanlıların qatı
düşmәni) tәrtib etdiklәri akta qol çәkmir. Orada oxuyuruq:
«Hazırkı akt tәrtib olunur, ondan ötrü ki, müttәhim Mәmmәd
Cuvarlinski 1937-ci il iyulun 16-da keçirilәn istintaqda hökumәt
rәhbәrlәrinin ünvanına böhtan ataraq bildirmişdir ki,
Azәrbaycan K(b)P MK-nın katibi M.Bağırov Cuvarlinskinin
әleyhinә uydurulmuş materiallar hazırlamışdır. Azәrbaycan
XDİK-in rәisi Sumbatov vә DTİ-nin 4-cü şöbәsinin rәisi Sinman
bu işdә onun yaxın kömәkçilәri olmuşlar.

Müttәhim Cuvarlinski hazırkı aktı imzalamaqdan imtina
etmişdir».

Heç bir günahı olmayan Mәmmәd Cuvarlinski ona qarşı
әvvәlcәdәn hazırlanmış uydurma faktlara inadla etirazını
bildirir vә «yoldaş Stalinә» yazdığı mәktubdan xәbәr gәlәcәyinә
ümid edir. Cavabdan isә sәs-soraq yox idi…

«Günah»ını boynuna alması üçün Mәmmәd Cuvarlinskiyә
olmazın işgәncәlәr verilir. Bunları sözlә ifadә etmәk, dilә
gәtirmәk çox çәtindir. Amma arxiv sәnәdlәri dindirilmәlәrin
hansı şәrtlәr altında keçdiyinә şahidlik edir.

DTİ-nin keçmiş әmәkdaşı İ.M.Krotkov (1954-cü il noyabrın
30-da alınmış ifadә) bunu belә xatırlayırdı: «Bir dәfә Şerin
göstәrişi ilә Cuvarlinskini 5-6 müstәntiq әhatәyә alıb rezin
dәyәnәk vә burulmuş nәm döşәkağı ilә döyüb işgәncә
verirdilәr. Cuvarlinski küt ağrılara dözmәyib yıxılır, yenidәn
tәpik vә yumruqla ayağa qaldırıb vururdular. Bütün bunlar
tәhqir xarakteri daşıyırdı. Sonra isә bunu әylәncә mәqsәdilә
edirdilәr. Verilәn işgәncәlәr nәticәsindә Cuvarlinski tam
taqәtdәn düşürdü, yarışüurlu vәziyyәtdә özünә heç bir hesabat
vermәdәn istәnilәn sәnәdә, ifadәyә qol çәkirdi. Şer, Kolya,
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Musatov, Mәdәt Hәsәnov, Mustafa Mustafayev vә mәn
Cuvarlinskiyә olmazın işgәncәlәr vermişik.

1937-1938-ci illәrdә kütlәvi hәbslәr zamanı partiya sovet
orqanlarının bütün rәhbәr işçilәri, xalq komissarları vә onların
müavinlәri tutulurdular. Mәsәlәn, Maarif Komissarlığında beş
xalq komissarı – Pәnah Qasımov, Mәmmәd Cuvarlinski,
Müseyib Şahbazov, Mәmmәdsadıq Əfәndiyev, Maqsud
Mәmmәdov, habelә maarif komissarının iki müavini repres-
siyaya mәruz qalmışdı».

Azәrbaycan XDİK idarәsinin keçmiş әmәkdaşı S.S.Zıkovun
dediklәri dә bunu tәsdiqlәyir: «Xoren Qriqoryanın kömәkçisi
Şerin keçmiş maarif komissarı Cuvarlinskini necә döydüyünün
mәn özüm şahidi olmuşam. Bu barәdә Qriqoryana danışdım,
lakin Cuvarlinskinin döyülmәsi haqqında verdiyim xәbәri
Qriqoryan gülümsәmәklә qarşıladı». Bir qayda olaraq, әvvәlcә
müttәhimlәrdәn etiraf ifadәsi almaq üçün onları döyür, sonra
isә әksinqilabi tәşkilatın digәr iştirakçılarının adlarını çәkmәk
mәqsәdilә әziyyәt verirdilәr. Ən axırda isә müttәhim hәqiqәtәn
düşmәn olduğu vә bunu etiraf etdiyi üçün işgәncәlәrә düçar
olurdu. Cuvarlinskiyә qarşı da mәhz bu sınanmış üsul tәtbiq
edilmiş, insanlıq anlayışına sığmayan münasibәt göstәrilmişdi.

Nәhayәt, Cuvarlinski Bağırova vә Sumbatova «tәslim
mәktubu» yazır. Ağrılardan vә gücsüzlükdәn az qala әli qәlәm
tutmayan mәhbus 1937-ci il iyulun 21-dә müstәntiqlәrin diktәsi
ilә qәlәmә aldığı mәktubda «etiraf edir» ki, burjua millәtçilәri
Ə.Qarayev, Y.Qasımov, D.Bünyadzadә, Ə.Əmiraslanov vә
başqalarının tәsiri altına düşәrәk әksinqilabi tәşkilata daxil olub.

Daha sonra Cuvarlinski әksinqilabi tәşkilata 1936-cı ilin
sentyabrında Mәrkәzi Komitәnin Mәdәniyyәt şöbәsinin keçmiş
müdiri Mikayıl Hüseynov tәrәfindәn cәlb edildiyini yazır. Hәtta
Nuxada әksinqilabi tәşkilatın rәhbәri olduğunu qeyd edir.

Demә, Mәmmәd Cuvarlinskinin rәhbәrliyi altında bu
tәşkilat rayonun kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә vә sәnayesindә
ziyankarlıq işi aparmış, üsyançı kadrlar hazırlamışdır. Cuvar-
linski şәxsәn özü әksinqilabi tәşkilata neçә-neçә şәxs cәlb
etmişdir.
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Lakin mәlumatlar müstәntiqlәrә azlıq etdiyi üçün Cuvarlin-
ski әksinqilabi «tәcrübә»sini bir az da әvvәldәn – 1935-ci ildәn
topladığını, tәşkilata hәmin ilin sentyabrında Ruhulla Axundov
tәrәfindәn cәlb olunduğunu deyir. 

1937-ci il sentyabrın 7-dә Şer M.Cuvarlinskinin işi üzrә
istintaqın başa çatması haqqında protokol tәrtib edir. Sentyabrın
13-dә isә Sinman M.Cuvarlinskinin tәqsirlәn di ril mәsi ilә
әlaqәdar ittiham qәrarını yazır. O, üç әsas cinayәt üzrә
günahlandırılırdı: әvvәla, guya Cuvarlinski silahlı üsyan yolu
ilә Azәrbaycanın SSRİ-dәn ayrılmasını qarşısına mәqsәd qoyan,
ziyankarlıq, casusluq işi aparan, partiya vә hökumәt rәh bәr -
lәrinә qarşı terror tәtbiq edәn әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın üzvü
idi.

İkincisi, praktik inqilabi işdә fәallıq göstәrәrәk rayondakı
әksinqilabi üsyançı tәşkilatın rәhbәri olmuşdu.

Nәhayәt, kәnd tәsәrrüfatında vә sәnayedә ziyankarlıq işi
tәşkil etmiş, üsyançı kadrlar hazırlamışdı.

Belәliklә, Cuvarlinski Azәrbaycan SSR CM-in 64, 69, 70 vә
73-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulan cinayәtlәrdә tәqsirlәn di -
rilirdi. «Xalq düşmәni» adı ilә damğalanan Azәrbaycanın bir çox
lәyaqәtli övladları kimi, onun da taleyi 15 dәqiqәdә hәll olundu.
1937-ci il oktyabrın 12-dә SSRİ Ali Mәhkәmәsi Hәrbi
Kollegiyasının sәyyar sessiyası bağlı mәhkәmә iclası keçirdi vә
Mәmmәd Cuvarlinski әn ağır cәzaya – güllәlәnmәyә mәhkum
olundu. Saat 21.30 dәqiqәdә başlanan iclas 21.45-dә sona çatdı.

Cuvarlinskini heç bir günahı olmadan, heç bir cinayәt
işlәtmәdәn, yalnız haqq söz dediyinә görә mәhv etdilәr. 1937-ci
il oktyabrın 13-dә ölüm hökmü yerinә yetirildi.

O, tәk deyildi, 12493 nömrәli istintaq işi üzrә güllәlәnmiş
yüzlәrlә Azәrbaycan ziyalısı içәrisindә 33-cü idi.

Özü yana-yana әtrafına işıq saçan bir şam ömrü yaşadı Cu-
varlinski. 35 yaşında qәtlә yetirildi. Daha 35 il yaşaya bilsәydi,
nәlәr etmәzdi?! Bir ziyalı, müәllim, bacarıqlı tәşkilatçı, rәhbәr
işçi kimi Azәrbaycana çox fayda verә bilәrdi. Onun işıqlı xatirәsi
xalqın yaddaşındadır. İndi hamı belә oğullara «xalq düşmәni»
adı verәnlәrin özlәrinin xalqın düşmәni olduqlarını yaxşı bilir.
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HƏYATI ODLAR İÇİNDƏ KEÇDİ

1887-ci ildә Şuşada dünyaya göz açan vә 1943-cü
ildә Rusi yanın bir şәhәrindә hәyatdan köçәn

Yusif Vәzir Çәmәn zә minlini hәlә sovet dönәmindәn çoxu
istedadlı yazıçı kimi tanıyırdı. Çünki geniş ictimaiyyәtә çatan
onun yalnız kitabları idi vә tәbii ki, cavanların bu insanın hәyat
vә fәaliyyәti haqqında bildiklәri tam deyildi. Sovet dövrünün
sәrt ideoloji rejimi bu şәxsiyyәtin ömür salnamәsinin müәyyәn
sәhifәlәri barәdә açıqlamalar vermәyi qadağan etmişdi. Əslindә
isә Y.V.Çәmәnzәminli hәm dә görkәmli әdәbiyyatşünas, tarixçi-
etnoqraf, gözәl hüquqşünas, bacarıqlı müәllim, peşәkar
tәrcümәçi, ictimai-siyasi xadim, bir sözlә, dövlәt adamı olub.
Yaşadığı dövrün keşmәkeşlәri onun da hәyatından yan
keçmәyib. Çәmәnzәminli, bir çox görkәmli hәmvәtәnlәri vә
müasirlәri kimi, Stalin repressiyalarının qurbanı olub.

Yusif Mirbaba oğlu Vәzirov Şuşa bәylәrindәn olan bir ailәdә
doğulmuşdu. Atasının bәyliyi 1873-cü ildә Şuşa qәza idarәsi
tәrәfindәn tәsdiq edilmişdi. Vәzirov soyadı isә XVIII әsr
Qarabağ hökmdarı İbrahimxәlil xanın yüksәk savada, biliyә
malik nüfuzlu, adlı-sanlı vәzirlәrindәn olan Mirzә Əlimәm -
mәdağanın tutduğu vәzifә titulu ilә bağlı olaraq nәsildәn-nәslә
keçmişdi. Bir çox elmlәrdәn xәbәrdar olan Mirzә Əlimәm -
mәdağa Mәşәdi Mirbabanın ulu babası idi. 1797-ci ildә İran
hökmdarı Ağamәhәmmәd şah Qacar Şuşanı işğal etdiyi zaman
İbrahimxәlil xan tәrәfindәn Türkiyәyә yenicә sәfir tәyin olun -
muş Mirzә Əlimәmmәdağanı tutdurub qәtlә yetirmişdi.

Belә bir nәslә mәnsub olan Yusifә hәrtәrәfli istedadı da irsәn
keçmişdi. Atası Mәşәdi Mirbaba bir çox ölkәlәri gәzmiş, İranda,
Orta Asiyada, Türkiyәdә olmuş, fars vә türk dillәrini mükәm -
mәl öyrәnmişdi. Ədәbiyyata böyük maraq göstәrirmiş,
Füzulini, Firdovsini çox sevirmiş, xanәndәlәrә muğamatdan
dәrs deyirmiş. Cavan vaxtlarında yaxşı dolanışığı, varı-dövlәti
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olan Mәşәdi Mirbaba xeyli
keçәndәn sonra kasıblıqla üz -
lәş   mişdi. Ağdamda әttar (dәr -
man vә әdviyyat satan) dükanı
açmış vә bu dükan sayәsindә
ailәsini dolandırırmış.

Yusif Vәzirin hәyatının
asan vә rәvan olmayacağı çox
erkәn, onun tәhsil illәrindәn
özünü büruzә verir. O, әvvәlcә
Şuşada «Kor Xәlifә» lәqәbi ilә
tanınan Molla Mehdinin mәk -
tә bindә oxuyur. Lakin burada
tәhsilin sәviyyәsinin aşağı ol -
du  ğunu görәn atası Yusifi
Ağdama gәtirir. Hәmin vaxt -
dan Mәşәdi Mirbaba oğlunun
tәhsili ilә özü mәşğul olur. Ona türk vә fars dillәrini öyrәdir.
Lakin ata oğlunun hәm dә rus dilini bilmәsini arzulayırdı.
Ağdamda rus mәktәbi olmadığından Yusif Muradbәylidә oxu -
maq mәcburiyyәtindә qalır. Bir il rus mәktәbindә tәhsil
aldıqdan sonra realnı mәktәbә hazırlaşmaq üçün 1896-cı ildә
yenidәn Şuşaya qayıdır.

O dövrdә Şuşa realnı mәktәbi tәdris vә tәchizat baxımından
bütün Qafqazın orta mәktәblәri sırasında birinci yeri tuturdu.
Yusif bu mәktәbә daxil olsa da, çox yüksәk nәticәlәr qazana
bilmir. Çünki riyaziyyata o qәdәr dә maraq göstәrmirdi.
Uşaqlıqdan rәssamlığa meyli vardı. Sonralar ictimai-siyasi mo-
tivli karikaturalar da çәkmәyә başlamışdı. 1904-cü ildә o, rus
dilindә «Şikayәt» adlı ilk şeirini yazır. Müәllimi Klemiya şeiri
nәzәrdәn keçirib ona Çexovu oxumağı mәslәhәt görür.
Yazıçının hekayәlәri Yusifin çox xoşuna gәlir vә onun
formalaşmasında, sonrakı yaradıcılıq fәaliyyәtindә mühüm rol
oynayır. Bundan sonra o, rus vә әcnәbi klassiklәrin әsәrlәri ilә
yaxından tanış olmağa başlayır. Bu zaman Yusifin hәmin
mәktәbdә oxuyan 21 yaşlı qardaşı Əbdülhәsәn dünyasını

Yusif Vәzir Çәmәnzәminli
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dәyişir. Ata-ananın sonsuz sarsıntıları, ailәdә hökm sürәn hüzn
vә kәdәr ona da mәnfi tәsir göstәrir. Ailәyә bir-birinin ardınca
bәdbәxtliklәr üz verir. Yusif 19 yaşında olanda atası vәfat edir.
Ailә onun himayәsindә qalır. İmkansızlıq, maddi cәhәtdәn
çәtinlik üzündәn atasının Ağdamdakı әttar dükanını satır. Çox
keçmәdәn Yusif özü ağır yatalaq xәstәliyinә tutulur. Anası
Seyid Əziz xanım ağrı-acı, fikir içindә qovrulur, oğlunun
yanından çәkilmir, әlindәn gәlәni edir ki, onu hәyata qaytarsın.
Üzüntülәr ananı da haldan salır. Belә çәtin bir mәqamda
hәyәtlәrindә yaşayan üç qardaş bu ailәnin dayağı olur. Qar -
daşlar Cәnubi Azәrbaycanın Çәmәnzәmin kәndindәn aclıq
әlindәn baş götürüb Şuşaya gәlibmişlәr. Mәşәdi Mirbaba onlara
әl tutmuş, öz hәyәtindә sığınacaq verib himayәsinә almışdı.
İndi isә onlar Yusifә imdad edir, onun sağalması üçün özlәrini
oda-közә vururdular. Yaxınlarının, qohumlarının, doğma la rı -
nın etmәdiklәri kömәyi, qayğını bu qardaşlardan görәn Yusif
bir gün anasına deyir ki, «gәlәcәkdә adlı-sanlı şәxs olsam, bu
qardaşların kәndinin adını özümә tәxәllüs götürәcәyәm».
Ümidsiz xәstә sağalır. Yusif әhdinә sadiq qalır. «Çәmәnzә min -
li»ni özünә tәxәllüs seçir.

1905-1907-ci illәrdә Şuşada baş verәn milli әdavәt, ermәni
daşnaklarının tәbliğatı ilә törәdilәn milli qırğınlar Vәzirovlar
ailәsini dә ata-baba yurdundan didәrgin düşmәyә vadar edir.
Onlar Aşqabada köçürlәr. Bu dövrdә Yusif Vәzir qardaşı
Əbülhәsәndәn ona qalan zәngin kitabxanadakı klassiklәrin
әsәrlәrini mütaliә etmәyә başlayır. 

Mübahisәlәr, keşmәkeşli hadisәlәr, çәtinliklәr, bәzәn hәtta
böhtan vә qalmaqallar gәnc yaşlarından Yusifin yaradıcılığını
da addım-addım, qarabaqara izlәmişdir. 1907-ci ildә o,
«Şahqulunun xeyir işi» adlı hekayәsini yazır. Bundan sonra 20
yaşlı müәllif «Molla Nәsrәddin» jurnalında Qarabağın pir vә
ocaqlarını kәskin tәnqid edәn «Müridi-möhtәşәm» sәrlövhәli
mәqalә ilә çıxış edir. Yazı Aşqabadda vә Bakının Hacağa
karvansarasında yaşayan qarabağlılar arasında tәlatüm yaradır.
Aşqabada tәhqir vә hәdә dolu mәktublar gәlir. Mәktub
müәlliflәri tәlәb edirlәr ki, Yusif Vәzir belә yazını çap etdirdiyi
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üçün «Molla Nәsrәddin» jurnalında üzr istәsin. Belә olmasa,
onu mәhv edәcәklәr.

1907-ci il noyabrın 5-dә «Tazә hәyat» qәzetindә çıxış edәn
Yusif Vәzir bildirir ki, «Molla Nәsrәddin»dәki mәqalәni yaz-
maqda mәqsәdi heç dә müqәddәs pir vә ocaqlara hәdyan
atmaq deyil, yalnız fanatizmi yayanları, riyakarları ifşa
etmәkdir: «Mәn göstәrirәm ki, adını müsәlman qoyanların
içindә çoxusu qurd libasına girib millәtә xәyanәt edirlәr,
millәtin gözünü bağlayıb ümumi insaniyyәt nöqtәsindәn uzaq
salırlar. Camaatın dәrdinә qalıb mәktәblәr açmaqdan, yetim
uşaqları oxutdurmaqdan ki, gәlәcәkdә küçәlәrdә qalıb camaata
zәrәr yetirmәsinlәr… bütün bunları elәmәyin әvәzindә fәqir-
füqәranın axır qәpiklәrini alıb ac-acına qoyurlar. Görünür ki,
bәzi oxucular mәqalәdәki alovlu vәtәnpәrvәrlik hissini
fәrqlәndirә bilmәyib ağızdan-ağıza yalan vә şişirdilmiş şayiәlәr
uydurub yayıblar».

Yeniyetmәlik dövründәn taleyi Yusif Vәziri şәhәrdәn-şәhәrә
atırdı. Bakıda realnı mәktәbdә oxumağa ona Hacı Zeynalabdin
Tağıyev kömәk edir. Milyonçu Qafqaz canişininә müraciәt
edәrәk 13 müdavim üçün әlavә yer alır. Hәmin yerlәrdәn biri
qәbula gecikәn Yusif Vәzirә verilir. O, 1909-cu ildә buranı
bitirib tәhsilini davam etdirmәk üçün yollar axtarmağa başlayır.
Bu mәqsәdlә iyul ayında Sankt-Peterburqa gedib sәnәdlәrini
Mülki Mühәndislәr İnstitutuna verir. Orada qaldığı vaxt
«Cәnnәtin qәbzi» hekayәsini vә Dağıstanın milli qәhrәmanı
Şeyx Şamilә hәsr etdiyi şeirini yazır. Bir aydan sonra fikrini
dәyişib Daşkәndә üz tutur. Nәhayәt, 1910-cu ildә Kiyevә gәlib
Müqәddәs Vladimir adına İmperator Universitetinin Hüquq
fakültәsinә qәbul olunur.

Yusif Vәzir heç vaxt siyasәtçi olmaq istәmәyib. Lakin yollar
onu bu axara qovuşdurub. Belә ki, 1915-ci ildә universiteti
bitirәn Y.V.Çәmәnzәminli Saratov mәhkәmә palatasında
hakimlik vәzifәsinә namizәd qәbul olunur. Lakin bu, maaşsız
vәzifә olduğu üçün iş axtarmağa yenidәn Kiyevә dönür. Orada
«Zemstvo» tәşkilatına daxil olub cәbhәyә gedir. Fevral inqilabı
baş verәn zaman Yusif Vәzir Qalitsiyada idi. Tәcili oradan
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Kiyevә gәlir vә Ukraynanın milli azadlıq hәrәkatında, çarizmә
qarşı mübarizәdә fәal iştirak edir. «Müsavat»ın üzvü olan
Y.V.Çәmәnzәminli burada azәrbaycanlı tәlәbәlәri әtrafına
toplayaraq «Türk Ədәmi Mәrkәziyyәt Firqәsi»nin – «Müsa -
vat»ın Kiyev şöbәsini yaradır vә ora sәdr seçilir. Bol şe viklәri
daim tәnqid edәn Y.V.Çәmәnzәminli bu dövrdә «Azәrbaycanın
mux tariyyatı», «Biz kimik vә istәdiyimiz nәdir?» kitablarını
yazır, Krımdakı «Millәt» qәzetindә «Azәrbaycan vә azәr bay -
canlılar» mәqalәsini çap etdirir.

1918-ci ildә Azәrbaycanda Demokratik Cümhuriyyәtin
yaradılması әrәfәsindә vәtәnә dönmәk istәyәn Y.V.Çәmәn zә -
minli çox әziyyәt çәkir. Nәhayәt, çәtinliklә Bakıya gәlir. «Azәr -
baycan» qәzetindә «Xarici siyasәtimiz», «Milli vә mәdәni
işlә rimiz» başlığı ilә silsilә mәqalәlәr çap etdirmәyә başlayır.
Artıq hәm siyasәtçi, hәm diplomat, hәm dә ölkәdә gedәn
proseslәrә aydın qiymәt verәn yazar kimi formalaşan әdib
hökumәtin ilk yığıncaqlarından birindә Türkiyәdә Azәrbaycan
sәfirliyinin yaradılması tәşәbbüsü ilә çıxış edir. 1919-cu ildә
Türkiyәdә Azәrbaycan sәfirliyi yaradılır vә Çәmәnzәminli
oraya sәfir göndәrilir. İstanbulda diplomatik fәaliyyәti ilә
yanaşı, Yusif Vәzir әdәbi yaradıcılıqla da mәşğul olur, kitab la -
rı nı nәşr etdirir. Azәrbaycanı vә onun әdәbiyyatını türk alәminә
tanıt maq üçün elmi faktlarla zәngin olan «Azәrbaycan әdәbiy -
yatına bir nәzәr», «Tarixi-coğrafi vә iqtisadi Azәrbaycan» adlı
kitablarını yazıb onları İstanbulda nәşr etdirir.

Lakin tezliklә Azәrbaycanda sovet hakimiyyәti qurulur vә
o, missiyasını bitmiş hesab edәrәk könüllü surәtdә vәzifәdәn
çıxır. Bir faktı da qeyd edәk ki, cümhuriyyәtin süqutu Y.V.Çә -
mәn zәminlinin bütün hәyatını alt-üst edir. O, Parisdә Siyasi
Elmlәr İnstitutunun Diplomatiya fakültәsindә tәhsil alan kiçik
qardaşı Mirabdullanın yanına gedir. Burada da hәyat onu
sınağa çәkir. Əcnәbi olduğu üçün Fransada onu öz ixtisası üzrә
hüquqşünas işlәmәyә qoymurlar. Yusif Vәzir mәcburiyyәt
qarşısında qalıb Parisin yaxınlığında yerlәşәn Klişidә 3 il ağır
fәhlәlik hәyatı keçirir. Eyni zamanda «Paris xәbәrlәri» qәzeti ilә
әmәkdaşlıq edir, orada «Şәrq mәktubları» rubrikası ilә maraqlı
publisistik yazıları çap olunur.
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Sonrakı illәrdә vәtәninә qayıtmaq istәyir, buna da nail olur.
Amma bu qayıdışın da kәdәrli bir tarixçәsi var.

…1924-cü ildә Mirabdulla ağır xәstәlәnir. Bir ildәn çox
çәkәn xәstәlik nәticәsindә o, dünyasını dәyişir. Yeganә qar da -
şı nın vaxtsız vәfatı Yusifi hәddindәn artıq sarsıdır. Üstәlik dә,
Parisdә işlәri yaxşı getmir. Azәrbaycana qayıtmaq üçün
Parisdәki sovetlәrin sәlahiyyәtli nümayәndәliyinә әrizә ilә
müraciәt edir. Eyni zamanda, Azәrbaycan SSR Xalq Komissar -
la rı Sovetinin sәdri Qәzәnfәr Musabәyova (vaxtilә tәlәbә
yoldaşı olublar) xüsusi mәktub yazır. Q.Musabәyov hәmin
mәktubu o zaman Azәrbaycana rәhbәrlik edәn S.M.Kirova
göstәrir. Kirov Y.V.Çәmәnzәminlinin vәtәnә qayıtmasına
razılıq verir.

Belәliklә, Ümumittifaq İcraiyyә Komitәsinin 18 yanvar 1926-
cı il tarixli qәrarına әsasәn Yusif Vәzir artıq sovet vәtәndaşı
sayılır. Hәmin ilin aprelindә isә mühacirәtdәn vәtәninә dönür.

Azәrbaycanda Yusif Vәzir yazıçı, hüquqşünas vә müәllim
kimi fәaliyyәt göstәrir. Əvvәlcә «Bakı işçisi» nәşriyyatında bәdii
şöbәnin redaktoru olur. Sonralar Dövlәt Plan Komitәsinin icti-
mai-mәdәni bölmәsindә öz ixtisası üzrә hüquqşünas işlәyir.
Y.V.Çәmәnzәminli eyni zamanda Azәrbaycan Dövlәt Univer-
sitetinin şәrqşünaslıq vә pedaqoji fakültәlәrindә, daha sonra isә
pedaqoji, tibb vә neft institutlarında Azәrbaycan vә rus dillәrini
tәdris edirdi. Qeyd edәk ki, Yusif Vәzir 10-a yaxın Şәrq vә
Avropa dillәrini mükәmmәl bilirdi. 

O zaman Ruhulla Axundovun redaktәsi ilә çıxmış «Rusca-
azәrbaycanca lüğәt»in müәlliflәrindәn biri dә Çәmәnzәminli
idi. Bu gün isә o, hәmçinin Azәrbaycan dilindә terminologi ya -
nın yaradılmasında böyük rolu olmuş bir insan kimi dә hör -
mәtlә xatırlanır.

Ümumiyyәtlә, 1930-1935-ci illәr yazıçının yaradıcılığının
qızğın dövrü sayılırdı. O, hәmin vaxt Azәrbaycan Neft İnstitu-
tunda işlәyirdi vә burada çıxan jurnalda «Neft vә onun tarixi»,
elәcә dә bir çox digәr dәyәrli mәqalәlәr yazıb dәrc etdirirdi.
Yazıçının «Maarif vә mәdәniyyәt» jurnalında da silsilә heka -
yәlәri çıxırdı. Sonralar o, «Studentlәr», «1917-ci il» vә s.
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romanlarını da nәşr etdirir. 1935-ci ildә «Hәzrәti-Şәhriyar» adlı
komediyasını yazıb bitirir. 

Yusif Vәzir hәm dә bacarıqlı tәrcümәçi idi. O, L.Tolstoyu,
Turgenevi, Neverovu, Qoqolu, Lavrenevi, Seyfulinanı, Hüqonu
rus dilindәn azәrbaycancaya tәrcümә edir.

Geniş oxucu kütlәsinә müәllifin «Soyuq öpüş» («Əli vә
Nino» romanının ilk orijinal versiyası), «Bir cavanın dәftәri»,
«Keçmiş sәhifәlәr», «Qazanc yolunda», «Qaranlıqdan işığa»,
irili-xırdalı digәr çoxsaylı әsәrlәri yaxşı tanışdır. Bununla belә,
Y.V.Çәmәnzәminlinin iki romanı – «Qızlar bulağı» (1934) vә
«Qan içindә» (әsl adı «İki od arasında», 1936-1937) әsәrlәri
Azәrbaycan әdәbiyyatı romanı tarixindә öz orijinallığı ilә
fәrqlәnir. Ona görә dә әdәbiyyatşünaslar, tәdqiqatçılar Yusif
Vәzir haqqında söz deyәndә ilk növbәdә әdibin roman janrının
tәşәkkülü vә inkişafındakı xidmәtlәrini yüksәk qiymәt lәn di rir -
lәr. «Qızlar bulağı»nda Azәrbaycan tarixi, mifologiyası vә folk-
lor materialları әsasında ulularımızın hәyat tәcrübәsi,
mә nәvi-әxlaqi, fәlsәfi görüşlәri, yaşayış tәrzi, xalq adәt-
әnәnәlәri әksini tapmışdır. Azәrbaycan tarixi romanının klassik
nümunәsi sayılan «İki od arasında» әsәrindә isә müәllif
Qarabağ xanlığını Azәrbaycanın rәmzi kimi göstәrmişdir
(M.Tәhmasib). Romanda XVIII әsrin ikinci yarısında ölkәnin ic-
timai-siyasi hәyatı, Qarabağ xanlığında İbrahimxәlil xanın
dövründә baş verәn hadisәlәr tәsvir olunmuş, M.P.Vaqifin
surәti yaradılmışdır. Mәmmәdhüseyn Tәhmasib roman haq qın -
da belә yazırdı: «Bu әsәr yazıçının әn bitkin romanlarından biri
olduğu kimi, hәm dә tarixi, adәt vә әnәnәlәri, inam vә
etiqadları, sınaq vә yozumları, ayin vә mәrasimlәri çox yaxşı
bilәn folklorçu, tarixçi, etnoqraf, şәrqşünas alimin bütün
müşahidә vә tәdqiqatlarının kiçikhәcmli qamusudur».

Y.V.Çәmәnzәminli zәngin yaradıcılığında «ermәni
mәsәlәsi»nә xüsusi yer ayırmışdı. O, elә sәnәtkarlardandı ki,
qismәtinә üç dövrdә – çar Rusiyası, Azәrbaycan Xalq Cüm hu -
riyyәti vә sovetlәr imperiyası illәrindә yaşamaq düşmüşdü. Bu
dövrlәrdә ermәnilәr tәrәfindәn törәdilәn qırğınları izlәdiyi,
digәr tәrәfdәn, bir müddәt xarici işlәr idarәsindә çalışdığı, sәfir
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kimi fәaliyyәt göstәrdiyi vaxtlarda müxtәlif ölkәlәrin diplo-
matik nümayәndәlәri ilә danışıqlar aparan rәsmi şәxs olduğu
üçün bu mәnfur millәtin azәrbaycanlılara, ümumiyyәtlә
türklәrә qarşı yeritdiyi mәkrli siyasәtdәn çox yaxşı xәbәrdar idi.
O, Ukrayna, Türkiyә vә Fransada olduğu illәrdә ermәnilәrin
çirkin әmәllәri ilә tanış olmuş vә bunlar barәdә әsәrlәrindә,
xüsusәn «Ermәnistan vә biz», «Əfkari-ümumiyyә», «On beş
gün Ermәnistanda» mәqalәlәrindә, «Studentlәr» vә «Qan
içindә» romanlarında bәhs etmiş, yeni fikirlәr irәli sürmüşdür.
Hәmin fikirlәr bu gün dә aktuallığı ilә seçilәn tarixi faktlar kimi
qiymәtlәndirilir.

Yusif Vәzir «Əfkari-ümumiyyә»dә yazırdı: «Hankı millәt
yaşamaq istәrsә, öz dәrdini söylәmәlidir, sәsini çıxarmalıdır.
Sәsini çıxarmağı bilmәyәn bir millәt hәmişә әzilәr. Sәs vasitәsi
dә qәzetlәr vә mәcmuәlәrdir. Qonşularımızdan bağırmaları ilә
mәşhur olanı ermәnidir. Bu millәt dәrdini vә tәlәblәrini
bildirmәkdә böyük istedad sahibidir. Dünyada elә bir qәzetә
yoxdur ki, «ermәni mәsәlәsi»ni yazmasın. Bundan başqa, özlә -
rinә mәxsus bir çox qәzetә vә mәcmuәlәri var. Moskvada rus
dilindә «Armyanski vestnik» mәcmuәsi verilirdi. Bu mәcmuә
başdan-başa ermәniliyi tәqdir vә tәrvic etmәk ilә mәşğul idi.
Mәcmuәnin fikri ermәnini әn mәdәni bir millәt şәklindә Avro-
paya tanıtmaq idi: Odessada dәxi eyni fikirdә bir qәzetә çıxırdı.
Bu gün İstanbulda ermәnilәrin fransızca qәzetәlәri var.
Tәlәblәrini Avropanın qulağına söylәmәkdәn çәkinmirlәr».
Yusif Vәzir 1919-cu ildә yazdığı bu mәqalәdә ermәnilәrin milli
mәsәlә ilә bağlı doqquz yüz әsәr çap etdirdiklәrini bildirir vә
son abzasda göstәrir ki, «bütün müsәlman alәmindә әfkari-
ümumiyyәnin rәğbәtini qazanmaq üçün az çalışılır. Onun üçün
dәrdlәrimiz kimsәyә bәlli olmur vә biz ilә maraqlanan az olur…
Siyasi adamlar mәmlәkәtdәn xәbәrsiz olduqda biz ermәnilәr -
dәn dә çox çalışmalıyıq ki, özümüzü tanıdaq».

Çәmәnzәminli «Ermәnistan vә biz» mәqalәsindә ermәni lә -
rin böyük iddiaları barәdә söhbәt açır. Mәqalәdә oxuyuruq:
«Böyük Ermәnistan» xәritәsini gördüm. Üç dәniz arasında
tәşәkkül edәcәk imiş. Ağ, Qara vә Xәzәr dәnizlәri arasında.
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Xәritәdә Gәncә, Lәnkәran, Salyan, Tәbriz, Marağa vә başqa
şәhәrlәr dә Ermәnistana daxil edilmişdir. Əgәr bu xәritә ermәni
amalının şәklidirsә, onda «ermәni mәsәlәsi» yenә bir çox
münaqişә vә mücadilәyә sәbәb olacaq vә hәlli yenә kağız
üzәrindә qalacaqdır». Böyük demokrat romanlarında da
«ermәni mәsәlәsi»nә toxunur, xalqımıza, millәtimizә qarşı
onların bütün mәkrli siyasәtlәrindәn xәbәrdar olmağı, dünya
ictimaiyyәtinә mәnfur әmәllәrinin puçluğu vә әsassızlığı
barәdә düzgün mәlumat vermәyi zәruri hesab edirdi.

Yusif Vәzir, harada yaşamasından asılı olmayaraq, milli
tәәssübkeşlik hisslәrindәn uzaqlaşmamış, әn çәtin, әn ağır
mәqamlarda belә öz sözünü elmi dәlillәrlә söylәyә bilmişdi. 

Yüksәk sәviyyәdә oxunan, tarixi romanları ilә tanınan,
rәğbәtlә qarşılanan Yusif Vәzirә münasibәt 30-cu illәrin
ortalarında qәflәtәn pislәşir. Onu sıxışdırmağa başlayırlar. O
dövrdә Stalin repressiyası, «xalq düşmәnlәri»nin aşkarlanması
prosesi bütün Azәrbaycan әrazisindә hәyata keçirilirdi.
Yaradıcılıq tәşkilatlarında da eyni ab-hava davam edir, ittifaq
üzvlәri bir-birinә qarşı qaldırılır, iclas vә yığıncaqlarda
yaradıcılıq işlәrindәn çox siyasi mövqe ortaya qoyulurdu.
Azәrbaycan әdәbi mühitindә repressiya hәrarәti 1937-ci ilin
ortalarında son hәddi dә adlayırdı. Hamı bir-birinә «düşmәn»,
«xain», «trotskiçi», «zinovyevçi», «pantürkist», «әksinqilabçı»
kimi baxır, әsәrlәrindә qüsurlar axtarırdılar. Yığıncaqlarda belә
insanlara lәnәtlәr yağdırır, onların hәbsini, mәhkum olmalarını
tәlәb edirdilәr.

1937-ci ilin martında Yazıçılar İttifaqının plenumu keçirilir.
Burada dörd mәsәlә müzakirәyә qoyulur: H.Cavidin,
M.Müşfiqin, Ə.Cavadın, Y.Vәzirin mәsәlәsi. Üç gün davam
edәn plenumda Yusif Vәzirin «Studentlәr» romanı «kontr-
revolyusion» mahiyyәtli әsәr hesab edilir. Mircәfәr Bağırovun
sәrt çıxışı, әdibin burjua-millәtçi mövqe tutmaqda tәqsirlәn di -
rilmәsi ona mәnәvi cәhәtdәn әzab verir, günlәri vahimә içindә
keçir. Bir neçә vaxtdan sonra Yusif Vәzir işdәn çıxarılır.
Hәmçinin dәrs dediyi ali tәhsil ocaqlarından uzaqlaşdırılır.
Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündәn xaric olunur. Ailәnin
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dolanışığı dözülmәz hәddә çatır. «Əzizlәyә-әzizlәyә qoruyub
saxladığı «Molla Nәsrәddin» jurnalının illik saylarını
cildlәtdirib satdırır. Sonra növbә Tolstoyun әsәrlәrinә çatır…
Bununla nә qәdәr dolanmaq olardı ki?!» («El» jurnalı). İş üçün
hara gedirdisә, qapılar üzünә bağlanırdı, qәbul etmirdilәr.

Yusif Vәzir 1937-ci ilin aprelindә tamamladığı «İki od
arasında» romanını işdәn çıxarıldığı üçün çap etdirә bilmir.
Yazıçılar İttifaqından kәnarlaşdırılmamışdan 2-3 ay әvvәl
«Azәrfilm»ә tәqdim etdiyi «Altunsaç» adlı kinossenarisi geniş
mütәxәssis rәyindәn keçib bәyәnilsә dә, kinostudiyanın direk-
toru Merkel Yusif Vәzirә bildirir ki, «Studentlәr» romanınız
tәnqid edildiyi üçün sizinlә müqavilә bağlamaq mümkün ol-
mayacaq.

1937-ci il iyunun 8-dә «Pravda» qәzetindә O.Riklin imzası
ilә «Düşmәnlәrin hiylәlәri» adlı mәqalә dәrc edilir. Burada
Y.V.Çәmәnzәminlinin «Studentlәr»i iki yerdә kәskin formada
tәnqid edilir: «Əlәkbәrlinin (yazıçı, tәnqidçi Mәmmәdkazım
Əlәkbәrli – İ.Ə.) redaktәsi ilә müsavatçı Yusif Vәzirin
«Studentlәr» adlı alçaq, faşist kitabı buraxılmışdır». Hәmin
mәqalәnin digәr yerindә oxuyuruq: «Şamilovun (nasir, publi-
sist, tәrcümәçi Seyfulla Şamilov nәzәrdә tutulur  – İ.Ə.)
redaktorluğu ilә çıxan azәrbaycanca «Ədәbiyyat qәzeti»nin son
nömrәlәrindәn birindә çap edilәn bir mәqalәdә Yusif Vәzirin
kontrrevolyusion «Studentlәr» kitabı «әhәmiyyәtli әdәbiyyat
әsәri» kimi qeyd edilmişdir». Tәbii ki, bu hadisәlәr yazıçıya pis
tәsir edir. Hәyatını xalqın istiqlaliyyәtinә vә tәrәqqisinә hәsr
edәn Yusif Vәzir özündә heç bir günah görmәdiyi üçün әvvәlcә
M.Bağırova әrizә ilә müraciәt edir. Cavab gәlmir. Sonra İ.Stali -
nin adına әrizә yazır. Oradan da heç bir reaksiya verilmir.
Çarәsiz qalan әdib Bakıya qayıdır.

1938-ci ildә «Kommunist» qәzetindә çıxan bir elan Y.Vәzirin
diqqәtini cәlb edir. Orada bildirilirdi ki, Özbәkistan SSR-in
Ürgәnc şәhәrindәki Xarәzm Vilayәt Pedaqoji İnstitutunda rus
dilindәn dәrs demәyә müәllim yeri tutmaq üçün müsabiqә elan
olunur. Yusif Vәzir sәnәdlәrini toplayıb Ürgәnc şәhәrinә
göndәrir. Müsabiqәdәn keçib rektorluqdan dәvәt alır. 1938-ci
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ilin avqustunda Ürgәncә yola düşür. O, Pedaqoji İnstituta baş
müәllim vә eyni zamanda tәhsil ocağının kitabxanasına müdir
tәyin olunur.

Bir müddәt ona dәymirlәr. 1940-cı ildә Y.V.Çәmәnzәminli
yenidәn yada düşür.

Üstәlik dә, 1937-1938-ci illәrdә Azәrbaycanın repressiyaya
mәruz qalmış bir sıra elm vә mәdәniyyәt xadimlәrinin
verdiklәri ifadәlәrdә Yusif Vәzirin adı çәkilir. 1940-cı il yanvarın
25-dә bu ifadәlәr әsasında Vәzirov Yusif Mirbaba oğlunun hәbs
olunması haqqında qәrar çıxarılır.

Qәrarda deyilir: «1929-cu ildә Bakıda «müsavatçılarla milli
tәmayülçülәrin antisovet bloku» yaradılmışdı. Yusif Vәzirov bu
antisovet blokun rәhbәr heyәtinә mәxsus idi. İstanbulda Müsa-
vat hökumәtinin konsulu olan Yusif Vәzirov ingilis-fransız vә
Türkiyә kәşfiyyatçıları ilә әlaqә saxlamışdır. Yusif Vәzirov öz
hәmfikirlәri arasında müntәzәm olaraq әksinqilabi görüşlәri
tәbliğ etmişdir. 1931-ci ildә Yusif Vәzirov Azәrbaycanın
әksinqilabi-millәtçi tәşkilatına cәlb olunmuşdur».

Hәbs haqqında qәrardan sonra – yanvarın 27-dә onu
Ürgәncdә tutub Bakıya gәtirirlәr. 

Fevralın 13-dә Vәzirovun istintaqına başlanır. Birinci istin-
taq zamanı 1937-ci ilәdәk olan tәrcümeyi-halı vәrәqlәnir.

Növbәti günlәrdә – fevralın 14 vә 15-dә aparılan istin-
taqlarda Yusif Vәzir 1917-ci ildә Kiyevdә oxuyarkәn «Müsavat»
partiyasına daxil olduğunu vә «Müsavat»ın Kiyevdәki
tәşkilatının rәhbәri seçildiyini söylәyir. Hәmin tәşkilata o
zaman daxil olmuş azәrbaycanlı tәlәbәlәrin adları çәkilir. İstan-
bulda sәlahiyyәtli nümayәndә vәzifәsinә 1919-cu ilin yayında
hökumәt başçısı Nәsib bәy Yusifbәyov tәrәfindәn tәklif
edildiyini isә fevralın 16-da danışır. Eyni zamanda daxili işlәr
nazirinin müavini Rüstәmbәyov, yol-nәqliyyat naziri Mәlikas -
la nov vә xarici işlәr naziri Cәfәrovla şәxsi tanışlığı barәdә dә
hәmin gün ifadә verir.

Fevralın 24-dә Vәzirov bildirir ki, 1922-ci ildә İstanbulda
«Azәrbaycan әdәbiyyatına bir nәzәr» vә «Azәrbaycanın tarixi-
coğrafi vә iqtisadi icmalı» әsәrlәrini yazıb. Parisdә isә
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Azәrbaycan sәfirliyinin buraxdığı «Paris xәbәrlәri»nin
әmәkdaşı olub.

Vәzirovun istintaqının gedişini qoruyub saxlayan arxiv
sәnәdlәri göstәrir ki, ona verilәn suallar çox adi vә primitiv
xarakter daşıyırdı. Yәni müttәhimi ittiham etmәk üçün nә isә
yazmaq lazım gәldiyinә görә o bu qәdәr mәnasız sorğu-suala
tutulub. 

Fevralın 25-dә verilәn suallara cavab olaraq Y.V.Çәmәnzә -
min li bildirir ki, özünün «Bolşevik tәhlükәsi» vә «Studentlәr»
әsәrlәrini millәtçi ruhda yazılmış mütәrәddid әsәrlәr hesab
edir. Lakin o, әksinqilabi-millәtçi tәşkilata mәxsus olduğunu vә
әksinqilabi-millәtçi görüşlәr yayması fikrini qәti şәkildә inkar
edir. Müstәntiq «Etiraf elә!» qışqırdıqca Yusif Vәzirin başına
sanki hәr dәfә ağır zәrbә endirirdilәr.

Fevralın 27-dә Y.V.Çәmәnzәminlidәn soruşurlar: «Sizi
«Müsavat»a kim cәlb etmişdi?» Cavab verir ki, 1917-ci ildә Ki -
yev dә tәlәbәlәrin türk federalist «Müsavat» komitәsi yaradılmış
vә o, hәmin komitәnin sәdri olmuşdur.

Yusif Vәzirin ittiham edilmәsi barәdә 1940-cı il fevralın 26-
da qәrar çıxarılmışdır. Sәbәb kimi onun 1919-cu ildә Müsavat
hökumәtinin konsulu vәzifәsindә işlәyәrkәn ingilis-fransız vә
Türkiyә tәşkilatları ilә әlaqәdә olması kimi saxta dәlillәr
göstәrilmişdir. Bundan başqa, guya Y.V.Çәmәnzәminli qatı
müsavatçı kimi qeyri-leqal «Müsavat» tәşkilatının rәhbәr özә -
yi nә mәxsus olub. 1927-ci ildә müsavatçılarla milli tәma yül çü -
lәrin yaratdıqları antisovet bloka keçib. Öz hәmfikirlәri arasında
mütәmadi şәkildә әksinqilabi görüşlәri tәbliğ edib. 1931-ci ildә
Azәrbaycan әksinqilabi-millәtçi tәşkilatının tәrkibinә daxil
olub. Ona görә dә Azәrbaycan SSR CM-in 72-73-cü maddә lә -
rin dә nәzәrdә tutulmuş cinayәtlәr üzrә ittiham edilib (Z.Bün -
ya dov, «Qırmızı terror»).

Yusif Vәzirov qәrarla tanış olur vә vәrәqin sonuna öz dәst-
xәtti ilә belә yazır: «Mәnә verilәn üç maddәdәn ibarәt ittihamlar
ağ yalandır. Mәn özümü günahkar hesab etmirәm». Yazdığını
imzası ilә tәsdiqlәyir.

Bununla belә, martın 7-dә, 13-dә, 17-dә vә 19-da yenidәn
istintaqlar keçirilir. Vәzirov yenә dә әksinqilabi fәaliyyәtdә
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olduğunu vә tәbliğat apardığını, әksinqilabi tәşkilatın üzvlü -
yünü qәtiyyәtlә inkar edir. Lakin onun işinә әksinqilabi
tәşkilata mәxsusluğu barәdә professor Bәkir Çobanzadәnin
1937-ci ildә verdiyi ifadә tikilmişdi. 1938-ci ildә isә Neft İnsti-
tutunun dosenti N.Şahsuvarov ifadә verәrәk demişdi ki,
Çәmәnzәminli әksinqilabı-millәtçi tәşkilatın rәhbәr heyәtinә
daxil olub. Bu heyәtdә ondan başqa daha 10 nәfәr var idi.
Çәmәnzәminli buraya 1931, yaxud 1932-ci ildә daxil olmuşdu.

Yusif Vәzir bu ittihamların hamısını rәdd edir. Ona olan it-
tihamlardan biri dә 1937-ci ildә Hacağa Nәzәrlinin öz
ifadәsindә göstәrdiklәri idi. İttiham ondan ibarәt idi ki,
Cәbiyev, R.Axundov vә Ə.Qarayev burjua millәtçi-müsavatçı
Əhmәd Cavadın, Hüseyn Cavidin vә Yusif Vәzirovun güclü
tәsiri alıtnda olublar. Üstәlik, elә 1937-ci ildә B.Çobanzadә bir
sıra müsavatçıların adlarını çәkmiş vә Vәzirovun İngiltәrә,
Fransa, Türkiyә vә Almaniya tәşkilatları ilә olan әlaqәlәrindәn
danışmışdı. Müttәhim, tәbii ki, bu ittihamları da, әvvәlkilәr
kimi, rәdd edir.

1940-cı il aprelin 3-dә Y.Vәzirov müstәntiqә bu mәzmunda
bir әrizә yazır: «Xahiş edirәm mәnim әmanәt kitabçamın hәyat
yoldaşıma çatdırılmasına icazә verәsiniz. Çünki ailәm iki aydan
çoxdur ki, kәnardan heç bir maddi kömәk almır».

Çәmәnzәminlinin әmәk kitabçasında 4 min manat pul var
idi. Bu vәsait müttәhimin ailәsinә verilir.

Yusif Vәzirin xoşbәxt ailәsi vardı. O, 1927-ci ildә, 40 yaşında
evlәnmişdi. 3 övladı vardı – Orxan, Fikrәt vә qızı Gülarә. 

1940-cı il aprelin 16-da Y.Vәzirovun işi üzrә ittiham qәrarı
çıxarılır. Aprelin 19-da ittihamnamә SSRİ Xalq Daxili İşlәr
Komissarlığı yanında Xüsusi müşavirәdә baxılmaq üçün
tәqdim olunur. İyun ayının 11-dә Xüsusi müşavirә Vәzirov
Yusif Mirbaba oğlunu antisovet fәaliyyәtinә görә 1940-cı il
yanvarın 27-dәn 8 il müddәtinә islah-әmәk düşәrgәsindә hәbs
cәzasına mәhkum edir.

Qәribәdir ki, Vәzirovun istintaq işinә 13 nәfәr «xalq düş -
mәni»nә verilәn hökmlәr barәdә arayışlar tikilib. Bir dә nә -
dәnsә, onun işindә fotoşәkli deyil, yalnız barmaq izlәri var idi.
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Yusif Vәzir altı ay hәbsxanada ailәsi ilә görüş verilәcәyi günü
gözlәyirdi. Lakin bu görüş verilmәdi, onu hәbs düşәrgәsinә
göndәrdilәr. Ən böyük nigarançılığı övladlarından vә hәyat
yoldaşı Bilqeyis xanımdan idi. Bir dә әsәrlәrinin, әlyazmalarının
itib-batacağından, mәhv edilәcәyindәn qorxurdu. «Bәraәt almış
yazıçı» adlı әsәrini Özbәkistanda tәlәbәsi ilә birgә yazmışdı.
Hәmin әsәr Azәrbaycana gәlib çatdı, sonra isә yoxa çıxdı. «İki
od arasında» romanını vә başqa әlyazmalarını qayınanası
Kiçikxanım qoruyub saxladı. 

1956-cı il fevralın 7-dә Azәrbaycan SSR-in Baş prokuroru
tәrәfindәn Yusif Mirbaba oğlu Vәzirovun işi üzrә protest
tәqdim edildi. Fevralın 28-dә hökm lәğv olundu vә ittiham
sübuta yetmәdiyi üçün işә xitam verildi. Ölümündәn 13 il sonra
Yusif Vәzir bәraәt aldı. 

Y.V.Çәmәnzәminli 1943-cü il yanvarın 3-dә Nijni-Novqorod
vilayәtinin Suxobezvodnaya stansiyasındakı hәbs düşәrgәsindә
vәfat etdi. O, Betluqa çayının sahilindәki qәbiristanlıqda dәfn
olunub. 

Nә qәdәr qәribә olsa da, ağır vә keşmәkeşli taleyi Çәmәn -
zә minlini ölümündәn, hәtta bәraәt almasından sonra da izlәyib.
Çoxillik vә çoxşaxәli yaradıcılığı dövründә yazıçı bir sıra
tәxәllüslәrdәn istifadә etdiyindәn sonralar bu, onun üçün
müәyyәn әngәllәr törәdib. Mәsәlәn, «Əli vә Nino» әsәrini Qur-
ban Sәid imzası ilә yazdığı üçün bu mәsәlә son illәrә qәdәr
mübahisә doğururdu.

«Əli vә Nino» romanının müәllifinin Y.V.Çәmәnzәminli
olduğunu hәlә vaxtilә Üzeyir Hacıbәylinin Fransada yaşayan
qardaşı Ceyhun Hacıbәyli dә tәsdiq edib. 1973-cü ildәn baş la -
yaraq Azәrbaycan mәtbuatında әsәrin mәhz Çәmәnzәminliyә
mәxsusluğu barәdә bir çox çıxışlar olub. Müәllifin övladları
Orxan vә Fikrәtin apardıqları tәdqiqat romandakı bir çox
sәhifәlәrin Yusif Vәzirin gündәliklәrindә vә dәrc edilmiş digәr
әsәrlәrindә olduğunu da göstәrir. Bu mәsәlәyә 21 iyun 1994-cü
il tarixli nömrәsindә «Azәrbaycan» qәzeti dә müraciәt edir.
Yazıçı Qılman İlkin böyük tәdqiqat işi apardıqdan sonra «Əli
vә Nino» romanının müәllifi Yusif Vәzir Çәmәnzәminlidir» adlı
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mәqalәsini dәrc etdirir. Bunun ardınca, 1994-cü il iyulun 26-da
yazıçı Süleyman Vәliyev bu mövzuya hәsr olunmuş «Böyük
sәnәtkarın sirlәri…» mәqalәsi ilә «Respublika» qәzetindә çıxış
edir.

Yazıçılardan Qılman İlkin, Süleyman Vәliyev, Kamal
Talıbzadә, Hüseyn Abbaszadә, Famil Mehdi 1995-ci ildә
Mәtbuat vә İnformasiya Nazirliyinә müraciәt edirlәr ki, roman
әsl müәllifinin adı altında çap olunsun. Lakin texniki
sәbәblәrdәn bunu hәyata keçirmәk mümkün olmur.

Ədәbiyyat İnstitutunda keçirilәn müzakirәlәrdәn sonra
mübahisәyә son qoymaq mәqsәdilә Yazıçılar Birliyinin sәdri
Anarın başçılığı ilә mәsәlәyә bir daha baxılır. Yekdilliklә qәbul
olunur ki, «Qurban Sәid» Yusif Vәzir Çәmәnzәminlinin
tәxәllüsüdür.

Xalqını ürәkdәn sevәn, onun üçün çalışan, yazıb-yaradan
görkәmli Azәrbaycan ziyalıları sırasında Y.V.Çәmәnzәminlinin
xüsusi yeri vә mövqeyi var. Çox tәәssüflәr ki, zәmanәsinin bir
çox şәxsiyyәtlәri kimi, o da nәinki layiqli qiymәtini almamış,
hәtta sürgünә göndәrilmiş, әslindә, mәhv edilmişdir. Qoy
oxucuların Çәmәnzәminlinin kitablarını vәrәqlәdikcә onlardan
bilik, dünyagörüşü әxz etmәsi unudulmaz yazıçımızın
mükafatı, ruhunun rahatlığı olsun.
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ƏQİDƏSİ XALQINA SEVGİSİNDƏN 
QAYNAQLANIRDI

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti tarixindә fәdakar
fәaliyyәti, ideyaları, misilsiz xidmәtlәri ilә daim yad-
daqalan simalardan, istiqlal mücahidlәrindәn biri dә

Aslan bәy Ağalar bәy oğlu Sәfikürdski olmuşdur. Çar
mütlәqiyyәti, sonralar sovet rejimi şәr vә böhtanlarla, hәtta
«panislamist», «pantürkist» adı ilә  onu gözdәn salmağa, düş -
mәn elan etmәyә çalışsalar da, bu görkәmli ictimai-siyasi xadi -
mi unutdurmağa nail ola bilmәmişdilәr.

Odur ki, Aslan bәy Sәfikürdskinin adının o dövrdә yaşayıb-
yaradan görkәmli şәxsiyyәtlәrin adı ilә yanaşı çәkilmәsi tәsa -
düfi deyil. Doğrudur, onun hәyat vә fәaliyyәti tәdqiqatçılar
tәrәfindәn daha dәrindәn öyrәnilmәlidir. Bununla belә, ensik-
lopediyalardan, cümhuriyyәt dövrünün dövlәt xadimlәri
haqqında yazılmış kitablardan vә digәr mәnbәlәrdәn bu
şәxsiyyәt haqqında müәyyәn mәlumatlar әldә etmәk müm kün -
dür. Mәsәlәn, Sәfikürdskinin fәaliyyәtini xarakterizә etmәli
olsaq, professor Ə.Tahirzadәnin onun barәsindә yazdıqlarından
bir parçanı göstәrә bilәrik: «Aslan bәy Sәfikürdski Azәrbaycan
tarixindә önәmli iz buraxmış şәxslәrdәndir. Onun haqqında
yetәrincә olmasa da, müәyyәn qәdәr araşdırma aparılıb, yazılar
yazılıb. Azәrbaycan türk aydınlarının qabaqcıl nümayәn dә -
lәrindәn olan Aslan bәy ölkәmizin ictimai hәyatında daim fәal
iştirak edib, hәmişә әn qaynar nöqtәlәrdә bulunub. Bәzәn
yanılmalara yol versә dә, dediklәri ilә etdiklәri çox vaxt üst-üstә
düşüb. O, çar dönәmindә dә, cümhuriyyәt illәrindә dә, sovet
çağında da әmәllәri ilә xalqına fayda vermәyә çalışıb vә hәmişә
xalqın gözü önündә olub. Zaqafqaziya Seyminin, Azәrbaycan
Milli Şurasının, Azәrbaycan parlamentinin üzvü olub. Cüm hu -
riy yәt hökumәtindә poçt-teleqraf vә әmәk naziri, cümhuriy -
yәtin baş prokuroru vәzifәlәrindә çalışıb, sovetlәşmәdәn sonra
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isә Xalq Ədliyyә Komissarlığı
Kollegiyasının üzvü olub.
1922-ci ildә eserlәrin işi üzrә
hәbs edilib. Buraxıldıqdan
sonra «Azneft»dә hüquq mәs -
lә  hәtçisi işlәyib vә 1937-ci ildә
kommunistlәr hamı kimi, onu
da güllәlәyiblәr. Bu, onun әn
qısa tәrcümeyi-halıdır».

Lakin burada bir qeyri-
dәqiqliyә yol verilir. Digәr
tәdqiqatçıların әsәrlәrindә Sәfi -
kürd skinin güllәlәndiyi göstә -
ril mir. Bununla belә, sovet
re jimi Aslan bәyi özünә düş -
mәn bildiyi üçün onu mәnәn

işgәncәlәrә mәruz qoyur vә o, ağır xәstәlikdәn sonra 1937-ci il
sentyabrın 20-dә vәfat edir.

Aslan bәy Sәfikürdski 1881-ci il sentyabrın 30-da Gәncә
qәzasının Sәfikürd kәndindә dünyaya göz açmışdı. Ona
babasının adını vermişdilәr. Soyadını isә doğulub böyüdüyü
kәndin adından almışdı.

Aslan bәy 20 yaşında Gәncә Klassik Gimnaziyasını bitirmiş
vә Xarkov Universitetinin Hüquq fakültәsinә daxil olmuşdu. O
zaman çar ali mәktәblәrindә tәlәbәlәrin ictimai mәnşәyinә ciddi
fikir verilirdi. Bu barәdә әtraflı mәlumat olan xüsusi sәnәd dә
tәlәb edilirdi. Atası vәfat etdiyindәn Aslan bәy üçün hәmin
sәnәdi әmisi almışdı. Orada yazılmışdı: «Bu, Gәncә Qәza
İdarәsindәn Sәfikürd kәndinin sakini Hәsәn bәy Aslan bәy oğlu
Sәfikürdskiyә ona görә verilir ki, Sәfikürd kәndinin 1886-cı ildә
ailә siyahısından göründüyü kimi, onun qardaşı oğlu Aslan bәy
Ağalar bәy oğlu Sәfikürdski imtiyazlı tәbәqәdәndir...»

Belәliklә, 1901-ci ildә Sәfikürdski Xarkov Universitetinә
daxil olur. Bir il orada oxuduqdan sonra – 1902-ci ilin yayında
universitetin rektoruna әrizә yazaraq Sankt-Peterburq Univer-
sitetinin eyni, yәni hüquq fakültәsindә tәhsilini davam

Aslan bәy Sәfikürdski
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etdirmәk üçün icazә istәyir. Bunun sәbәbini hәmin şәhәrdә
yaşayan yaxın qohumunun ona maddi kömәk göstәrәcәyi ilә
izah edir.

Rektor da, öz növbәsindә, Sankt-Peterburqdakı hәmkarına
yazır: «A.Sәfikürdski Mәhәmmәdiyyә dinindәndir. 30 sentyabr
1881-ci ildә doğulub. Xarkov Universitetinә Gәncә gimna zi -
yasından 4 iyul 1901-ci ildә aldığı 616 saylı kamal attestatı ilә
daxil olub vә hüquq fakültәsinin mühazirәlәrini dinlәyib».

Bununla da Aslan bәy öz xahişi ilә Sankt-Peterburq Uni ver -
sitetinә keçәrәk növbәti tәdris ilindә tәhsilini orada davam et-
dirir. Tәlәbә hәrәkatında iştirak etdiyinә görә 1903-cü ilin
yazında universitetdәn xaric olunur. 1904-cü ilin yanvarında isә
yenidәn ali mәktәbә bәrpa edilir.

Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, Aslan bәyin qardaşları da o
zaman Rusiyanın ali mәktәblәrini bitirmiş yüksәk ixtisaslı
mütәxәssislәr olublar. Ortancıl qardaşı Nәsrәddin bәy (1884-
1920) 3 il onunla birgә Sankt-Peterburq Universitetindә oxuyub.
1920-ci ildә Gәncәdә Sovet hakimiyyәti әleyhinә qalxmış
üsyanın iştirakçılarından biri kimi şәhid olub.

1890-cı ildә anadan olmuş kiçik qardaşı Ağalar bәy 1917-ci
ildә Moskva Universitetinin Tibb fakültәsini bitirib. Əvvәlcә
Gәncәdә hәkim işlәyib. Sovet hakimiyyәti illәrindә Bakıda
sәhiyyә sahәsindә mәsul vәzifәlәrdә çalışıb. 1966-cı ildә vәfat
edib.

Sankt-Peterburq hәyatı Aslan bәy Sәfikürdskinin bir ziyalı
kimi yetişmәsindә daha böyük rol oynayır. O, burada
azәrbaycanlı tәlәbәlәrin tәşkil etdiyi «Hәmyerlilәr» tәşkilatının
üzvü olur.

1907-ci ildә Aslan bәy ali tәhsilli hüquqşünas kimi Gәncәyә
qayıdır (Başqa bir mәnbәdә isә Sәfikürdskinin tәhsilini başa
çatdıraraq Gәncәyә 1905-ci ildә qayıtdığı göstәrilir). 1907-1911-
ci illәrdә Gәncәnin әdliyyә orqanlarında andlı müvәkkil
kömәkçisi vәzifәsindә işlәyir. Eyni zamanda xeyriyyәçiliklә
mәşğul olur. Tezliklә Gәncәdә «Müsәlman Xeyriyyә Cә miy -
yәti»nin rәhbәrlәrindәn biri, «Aktyorlar Cәmiyyәti»nin sәdri
seçilir.
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1911-ci ildә A.Sәfikürdski Şuşa Şәhәr Dumasında iclasçı,
sonra andlı müvәkkil vәzifәsindә çalışır. Burada 7 il işlәdikdәn,
yәni 1917-ci ilin fevral inqilabından sonra Gәncә Qәza İcraiyyә
Komitәsinin tәrkibinә, hәmçinin Gәncә Müsәlman Milli
Şurasına üzv seçilir.

1915-ci ildә Kiyevdә Sankt-Peterburq Universitetinin pro-
fessoru Boduen-de Kurtilin sәdrliyi ilә ölkәnin qeyri-rus
millәtlәrinin qurultayı keçirilir. O, hәmin qurultayda Qasım bәy
Əmircanovla birlikdә Azәrbaycandan nümayәndә kimi iştirak
edir. Burada ilk dәfә olaraq «Azәrbaycan muxtariyyatı»
haqqında mәsәlә qaldırılır. A.Sәfikürdski mәsәlә ilә bağlı әtraflı
çıxış edir vә Azәrbaycana milli muxtariyyәt verilmәsi haqqında
tәkliflәr irәli sürür. Sonralar «Azәrbaycan» qәzetinin 1919-cu il
28 may tarixli nömrәsindә A.Sәfikürdski bu barәdә belә yazır:
«O vaxt elan olunmuşdur ki, Azәrbaycanda mәskun olan
xalqlar tam muxtariyyәt almalıdırlar. Qurultayda iştirak edәn
Gürcüstan vә Ermәnistan nümayәndәlәri dә bu cür nöqteyi-
nәzәrdә dayanmışlar. Onda Qafqaz xalqları arasında sәrhәdlәr
barәdә indikinә nisbәtәn mübahisә vә fikir ayrılığı az idi. O vaxt
bildirilmişdir ki, Azәrbaycan bütün Bakı vә Yelizavetpol
(Gәncә) quberniyalarını, Zaqatala dairәsini, İrәvan vә Tiflis
quberniyalarının bir hissәlәrini әhatә etmәlidir ki, Azәrbaycan
türklәri ilә mәskundur. Gürcüstan vә Ermәnistan nümayәn -
dәlәri buna etiraz etmirdilәr. Hal-hazırda isә, tәәssüf ki, bu
mәsәlәdә razılıq yoxdur».

1917-ci il noyabrın 11-dә Aslan bәy Cәnubi Qafqazın siyasi
partiya vә ictimai tәşkilatlarının nümayәndәlәrinin Tiflisdә
keçirilәn konfransında iştirak edir. Elә hәmin il Eser
Partiyasının tәrkibindәn çıxır, Müsәlman Sosialistlәri Blokuna
daxil olur. Başçılıq etdiyi blok Rusiya Müәssislәr Mәclisinә
seçkilәrdә 3 yer qazanır.

Rusiya Müәssislәr Mәclisi buraxıldıqdan sonra Sәfikürdski
1918-ci il fevralın 12-dә tәsis edilәn Zaqafqaziya Seyminin
Müsәlman Fraksiyasının, sonra isә Azәrbaycan Milli Şurasının
üzvü olur. Seymin Müsәlman Sosialistlәri Blokunun lideri
olması ona imkan verir ki, Bakıda müsәlman әhaliyә qarşı
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vәhşiliklәrin qarşısının dәrhal alınmasını tәlәb etsin. Bir fakt da
qeyd olunmalıdır ki, Azәrbaycan Milli Şurası yaradılanda onun
mәqsәd vә vәzifәlәrini xalqa çatdırmaq üçün bütün müsәlman
bölgәlәrinә nümayәndәlәr göndәrilirdi. Onların arasında
A.Sәfikürdski dә var idi.

1918-ci ilin iyun ayında Gәncәdә «İyun böhranı» adlanan
hökumәt böhranı baş verir. O zaman Sәfikürdski Osmanlı
dövlәti rәhbәrlәrinin Azәrbaycan xalqının maraqlarına zidd
addımlar atmasına tәәssüflәndiyini bildirir, Azәrbaycan Milli
Şurasının vә birinci hökumәtin buraxılmasına etiraz kimi
Müsәlman Sosialistlәri Bloku adından partiyanın yeni
hökumәtin tәrkibinә daxil olmayacağını bәyan edir.

1918-ci ilin sonunda Sәfikürdski Qazax qәzasından
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti parlamentinә deputat seçilir.
Müsәlman Sosialistlәri Bloku adından Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirәn Aslan bәy
daim kәndlilәrin mәnafeyini müdafiә edir, aqrar problemin
hәllini parlamentin әn vacib mәsәlәsi sayır vә tәlәb edirdi ki,
torpaqlar әvәzsiz olaraq kәndlilәrә paylansın.

Aslan bәy hәmçinin siyasi mәhbuslara әfvi-ümumi
verilmәsi üzrә xüsusi komissiyanın üzvü idi. O özünün bu
vәzifә vә sәlahiyyәtlәrindәn dә istifadә edәrәk kәndlilәrә
kömәk etmәyә çalışırdı. Belә ki, әfvi-ümuminin kәnd
yerlәrindәn olan siyasi mәhbuslara tәtbiq edilmәsini tәklif
etmişdi.

Tәklif qәbul olunmuşdu.
Sәfikürdski Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin 3-cü hökumәt

kabinetindә poçt-teleqraf vә әmәk naziri, 4-cü kabinetindә isә
әdliyyә vә әmәk naziri vәzifәlәrini yerinә yetirmişdi. Qeyd
edәk ki, 3-cü kabinet 1918-ci il dekabrın 26-dan 1919-cu il martın
14-nә qәdәr olan dövrü әhatә edib. 4-cü kabinet isә 1919-cu il
martın 14-dәn dekabrın 22-dәk fәaliyyәt göstәrib.

Danılmaz faktdır ki, ölkә rabitәsinin tarixindә xalqı çarizm
hökmranlığından qurtaran Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti
dövrü xüsusi yer tutur. 1918-ci il oktyabrın 6-da Poçt vә Teleqraf
Nazirliyi tәşkil olunur. Mәhz bu dövrdә müstәqil Azәrbaycan
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rabitәsinin tәşәkkülü vә tәkamülü istiqamәtindә әhәmiyyәtli
addımlar atılır. Xalq Cümhuriyyәtinin ilk rabitә nazirlәrinin
gördüyü nәhәng işlәr indi dә öz mahiyyәtini itirmәyib. Ona
görә dә ilk rabitә nazirlәri olan Xudadat bәy Mәlikaslanov, Ağa
Aşurov, Aslan bәy Sәfikürdski vә Camo bәy Hacınskinin
fәaliyyәtlәri heç vaxt yaddan çıxmamalıdır.

Mәlum olduğu kimi, Sәfikürdski Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin 3-cü hökumәt kabinetinin poçt-teleqraf vә
әmәk naziri vәzifәsindә çalışmışdı. Onun tәşәbbüsü ilә
respublikanın ayrı-ayrı bölgәlәrindәki poçt-teleqraf müssisәlә -
rindә әmәliyyatlar vә poçt daşımaları bәrpa edilmiş, yerlәrdә
telefon danışığı mәntәqәlәri açılmışdı.

Sәfikürdski yaxşı bilirdi ki, istәnilәn sahәni yüksәk ixtisaslı,
mükәmmәl, bilikli kadrlar olmadan irәli aparmaq mümkün
deyil. Ona görә dә nazir olduğu dövrdә rabitә sahәsi üçün
kadrların hazırlanması mәsәlәlәrinә xüsusi diqqәt yetirirdi.
Tәsadüfi deyil ki, 1919-cu ildә o, Bakıda xüsusi poçt-teleqraf
mәktәbinin fәaliyyәtә başlamasına nail olur.

Sәfikürdski çox çalışırdı ki, Azәrbaycanın qonşu dövlәtlәrlә
rabitә әlaqәlәri qaydaya salınsın vә inkişaf etdirilsin. Mәhz
onun nazir olduğu dövrdә üzәrindә Azәrbaycan dövlәtinin
nişanları olan poçt markaları buraxılmağa başlamışdı.

Sәfikürdski әdliyyә naziri olanda bu sistemin dә işinin
tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә mühüm tәdbirlәr hәyata keçirir.
Mәhz onun göstәrişi ilә Ədliyyә Nazirliyinin nәzdindә
Azәrbaycanda ilk dәfә olaraq hüquq elmi üzrә mükәmmәl
kitabxananın tәşkilinә başlanılır. Elәcә dә Azәrbaycan
Mәhkәmә Palatası nәzdindә Andlı Müvәkkillәr Şurası yaradılır.

Ədliyyә sistemindә daha çox milli kadrların çalışmasına nail
olmaq Aslan bәyi qayğılandıran mәsәlәlәrdәn idi. O, mәhkәmә
orqanlarına qәbul olunan şәxslәrin dövlәt dilini bilmәsini zәruri
hesab edirdi.

Sәfikürdski deyirdi ki, xalq mәhkәmәyә deyil, mәhkәmә
xalqa xidmәt etmәlidir. Ona görә dә yerli dairә mәhkәmәlәri
şәbәkәlәrinin genişlәndirilmәsinә çalışırdı. Onun Şәkidә,
Şuşada vә Kürdәmirdә üç yeni dairә mәhkәmәsinin açılışına
nail olması da bu sәbәbdәn irәli gәlirdi.
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Sәfikürdski elәcә dә cinayәtlәrin qarşısının alınması
istiqamәtindә ardıcıl iş aparır, cinayәtkarlığa qarşı mübarizәni
güclәndirmәk üçün әmәli tәdbirlәr görürdü.

1919-cu ilin iyun ayından başlayaraq Aslan bәy Sәfikürdski
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti Dövlәt Müdafiә Komitәsinin,
1920-ci ilin yanvarından isә Müәssislәr Mәclisinin çağırılması
üzrә Mәrkәzi Komissiyanın üzvü olur.

1920-ci ildәn Sәfikürdski fәaliyyәtini әsasәn parlamentlә
bağlayır. Belә ki, fevralın 5-dә maliyyә-büdcә komissiyasının
üzvü seçilir. Paris Sülh Konfransının Ali Şurası tәrәfindәn
Azәrbaycanın suverenliyinin de-fakto tanınması münasibәtilә
Sosialist fraksiyası vә bütün Azәrbaycan zәhmәtkeşlәri adından
parlamenti tәbrik etmәk mәhz ona qismәt olur.

Bu dövrdә Aslan bәy Sәfikürdski tәklif irәli sürür ki,
Azәrbaycanı xarici ölkәlәrdә tәmsil etmәk üçün sәfirliklәr ilk
növbәdә Şәrq ölkәlәrindә, xüsusilә Yaponiyada, Çindә,
Əfqanıstanda vә Türkiyәdә açılsın. O, birinci növbәdә Rusiyada
sәfirliyimizin açılmasını zәruri hesab edirdi. Bunun sәbәbini
oradakı azәrbaycanlıların hüquqlarının müdafiәyә ehtiyacı
olduğu ilә әsaslandırırdı.

1920-ci il aprelin 27-dә o, parlamentin müşavirәsi tәrәfindәn
seçilmiş fövqәladә sәlahiyyәtli nümayәndә heyәtinin üzvü kimi
bolşeviklәrlә hakimiyyәt haqqında danışıqlar aparır. Hәmin
gün parlamentdәki çıxışında deyir: «Biz Azәrbaycan
kommunistlәrinin tәklifini rәdd etmәyib qәbul etmәli,
hakimiyyәti vә bununla birlikdә millәtin ixtiyarını onlara
vermәliyik... Hәrgah onlar istiqlaliyyәti müdafiә edә
bilmәzlәrsә, onda camaat özü müdafiә edәr vә öz istәdiyinә nail
olar».

Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulduqdan sonra
kommunistlәr Aslan bәy Sәfikürdskiyә vәzifә vermişdilәr. O,
Azәrbaycan SSR xalq әdliyyә komissarının müavini işlәyirdi.
Lakin sovetlәr Sәfikürdskini yenә dә özlәrinә düşmәn hesab
edir vә onu gözdәn qoymurdular. Nәhayәt, Sәfikürdskini «Eser
Partiyasının Zaqafqaziya tәşkilatının işi» üzrә ittiham etdilәr.
Sәfikürdski üç il azadlıqdan mәhrum edilәrәk hәbs olunur.
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Hәbs müddәti bitdikdәn sonra Aslan bәy Sәfikürdski
«Azneft» sistemindә hüquq mәslәhәtçisi işlәyirdi. Bununla belә,
o, daim tәqib edilir, әtrafındakı xoflu adamlar onda nә isә neqa-
tiv bir hәrәkәt axtarırdılar.

Sәfikürdskinin keşmәkeşli, çәtin hәyatının sonu isә lap ağır
olur. 1937-ci ildә dünyasını dәyişәndә bir kәs irәli durub onun
cәnazәsini dәfn etmәyә cürәt göstәrmir. Hamı hökumәtdәn,
NKVD-dәn qorxurdu.

Nәhayәt, qara xәbәr doğulduğu Sәfikürd kәndinә çatır.
Oradan atası Ağalar bәyә vaxtilә yaxın olmuş insanlar Bakıya
gәlir vә onu torpağa tapşırırlar.

Bununla belә, Aslan bәy Sәfikürdskinin mәzarının harada
olması bu gün dә heç kәsә bәlli deyil. Çünki dәfndә iştirak
edәnlәrdәn bu barәdә bir kәlmә belә demәmәk barәdә yazılı il-
tizam alınmışdı.

Fırtınalar içindә doğulan, enişli-yoxuşlu yollar qәt edәn,
odlu-alovlu ömür yaşayan Sәfikürdskinin hәyatı belәcә sakitcә
vә hüznlә bitdi. Sovet hakimiyyәti dövründә onilliklәr boyu
bütün silahdaşları kimi, onun da adını çәkmәk yasaq edildi.
Xalqın tarixinin hәmin dövrü barәdә hamı susmalı oldu.

Azәrbaycan yenidәn müstәqillik qazandıqdan sonra isә tari -
xi yaddaşımız tәzәlәndi. İndi yaddaşlarda әmәllәri ilә yaşayan
hәmin insanlardan biri – Aslan bәy Sәfikürdski dә qәlbimizdә
yenidәn qürur doğurub, iftixar mәnbәyinә çevrilib.
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FƏALİYYƏTİNƏ «ƏHSƏN», 
ÖZÜNƏ «DÜŞMƏN» DEDİLƏR

T arix boyu yaşayıb-yaratmış elә şәxsiyyәtlәr olub ki,
onların işlәdiyi, fәaliyyәt göstәrdiyi illәr müxtәlif ic-
timai-siyasi quruluşlar dövrünә tәsadüf edib. Bu

insanların bir çoxu quruluş dәyişәrkәn öz vәtәnpәrvәrlik
mövqelәrini saxlayaraq yenә dә xalqına sәdaqәtlә xidmәt yo -
lunda әllәrindәn gәlәni әsirgәmәyiblәr. Əfsuslar olsun ki, әksәr
hallarda belәlәrini düzgün başa düşmәyiblәr.

Görkәmli ictimai-siyasi xadim Mәmmәdhәsәn Hacın ski nin
payına da belә bir tale qismәt olub. O, çar Rusiyası, Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәti vә Sovet hökumәti dövrlәrindә yaşayıb vә
fәaliyyәt göstәrib. Maraqlısı budur ki, hәr zaman da yüksәk
vәzifәlәrdә çalışıb. Ona görә ayrı-ayrı dövrlәrdә Mәmmәd -
hәsәn Hacın ski yә münasibәt müxtәlif olub. Cümhuriyyәt
dövründә onu bolşevik hesab ediblәr. Sovet hakimiyyәti
zamanı «müsavatçı», «xalq düşmәni» adı ilә damğalayıblar.
Ölkәmiz müstәqillik qazandıqdan sonra istiqlal mücahidlәri
haqqında әsәrlәr yazılarkәn, onların fәaliyyәti yüksәk
dәyәrlәndirilәrkәn M.H.Hacınski, demәk olar ki, kәnarda qalıb.
Buna sәbәb onun Sovet hakimiyyәti illәrindә yüksәk
vәzifәlәrdә işlәmәsi olub.

Əslindә, bu münasibәtlәrin hamısı nisbidir. Maarifçi-
demokrat, ictimai-siyasi xadim Mәmmәdhәsәn Hacınskinin
hәyat vә fәaliyyәtinә tamamilә başqa rakursdan yanaşmaq
lazımdır. Onda çox aydın görünür ki, yaşadığı ictimai-siyasi
quruluşdan asılı olmayaraq, bu insan daim öz xalqı vә vәtәni
üçün çalışıb. Bunu sәciyyәlәndirәn xüsusiyyәtlәr dә mәhz hәr
zaman tәqdir olunacaq fәaliyyәti vә sәdaqәtidir.

Olmazın işgәncәlәrә vә әzablara mәruz qalaraq hәbsxanada
özünә qәsd edәn Hacınskinin keçәn әsrin 30-cu illәrinin repres-
siya qurbanları sırasında olması böyük tәәssüf doğurur. 2015-ci
ilin mart ayında görkәmli ictimai-siyasi xadimin anadan
olmasının 140 illiyidir.
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Mәmmәdhәsәn Hacınski
әslәn bakılıdır. Atası Cәfәr qu lu
Hacızadә tacir idi vә tez-tez
sәfәrlәrә çıxırdı. Belә sәfәr lәrin
birindә Qahirәdә әrәb qızı
Fatimәni sevmiş vә ailә
quraraq onu Bakıya gәtir miş di.
Gәnc ailәdә әvvәlcә qız övladı
dünyaya gәlmişdi. 1875-ci il
martın 3-dә ailәnin ikinci uşağı
Mәmmәdhәsәn ana dan
olmuşdu. O, Bakı realnı
mәktәbindә oxumuş vә burada
dәqiq elmlәr sahәsindә fitri
istedadı üzә çıxmışdı.

1895-ci ildә Hacınski Sankt-
Peterburqda I Nikolay adına

Texnoloji İnstitutun Tikinti mühәndisliyi fakültәsinә qәbul olu -
nur. Tәhsilini 1902-ci ildә başa çatdırır.

Mәmmәdhәsәn bәy bir müddәt Moskvada azәrbaycanlı mi-
lyonçu vә xeyriyyәçi Şәmsi Əsәdullayevin neftayırma
zavodlarının tikintisindә çalışır. Sonra Bakıya qayıdıb şәhәr
upravasının (bәlәdiyyәsinin) tikinti şöbәsinin rәisi işlәyir.
M.Hacınski 1908-ci ildәn Bakının abadlaşdırılmasına vә inşaat
işlәrinin genişlәndirilmәsinә çalışır. Şәhәrin hәlә 1898-ci ildә
fon der Nonne tәrәfindәn tәrtib olunmuş baş planının layihәsini
tәkmillәşdirir. 1909-cu ildә Bakı Dumasının iclasında M.Hacın -
ski çıxış edәrәk deyir: «Əhalinin asudә vaxtının keçirilmәsi
üçün şәhәrdә yeganә olan Mixaylovski bağı (indiki Filarmoniya
bağı – İ.Ə.) azlıq edir vә günün tәlәblәrinә cavab vermir». 

Ertәsi gün Bakıda çıxan bütün qәzetlәr onun çıxışını şәrh
edir, sevinclә xәbәr verirlәr ki, nәhayәt, şәhәrdә Dәnizkәnarı
bulvar yaradılacaq, bu işlәrә Hacınski rәhbәrlik edәcәk. 

1909-1910-cu illәrdә Bakı Dәnizkәnarı parkının salınması vә
1912-ci ildә bununla bağlı tikinti işlәrinin tam başa çatdırılması,
elәcә dә «Olimpiya» kinoteatrı, «Eldorado» restoranı vә dәniz

Mәmmәdhәsәn Hacınski
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hamamının inşası bilavasitә Hacınskinin fәaliyyәti nәticәsindә
mümkün olur. 

Tikintisi iki il çәkәn Bakı bulvarı tezliklә şәhәr sakinlәrinin
sevimli istirahәt yerinә çevrilir. Bulvar Qafqaz Merkuri
körpüsündәn, yәni indiki Kukla Teatrının yanından başlayaraq
o zaman Seyid Mirbabayevin evi kimi tanınan «Azneft»ә qәdәr
uzanır.

Memar Hacınski elәcә dә 1912-ci ildә Bakı küçәlәrinin abad -
laşdırılması layihәsinin müәllifi vә rәhbәri olur. Filarmoniyanın
yay sәhnәsinin tikintisi dә onun vәzifәdә olduğu dövrә tәsadüf
edir.

Hacınskinin şәhәrin baş planına aid tәklif etdiyi layihә o
vaxta qәdәr Bakıda heç zaman tәtbiq olunmamışdı. Onun
layihәsinә görә, Bakının küçәlәri, Parisin «Ulduz» meydanında
olduğu kimi, bir dairәdәn şüalar şәklindә çәkilmәli idi. «Yelpik»
adlı hәmin layihә şәhәrdә geniş meydanların vә bağçaların
olmasını nәzәrdә tuturdu.

Xatırlatmaq yerinә düşәr ki, sonralar Bakının baş planı
yenidәn işlәnәrkәn Hacınskinin vә fon der Nonnenin layihәsi
әsas götürülüb. Hacınski vәzifәdә olduğu illәrdә Bakının tarixi
abidәlәrinin qorunmasına da böyük diqqәt göstәrib. Mәhz onun
tәklifi ilә Zivәr bәy Əhmәdbәyov Şirvanşahlar sarayının bәrpası
ilә bağlı elmi-tәdqiqat işlәri aparıb.

Tikinti şöbәsinә rәhbәrlik edәrkәn Hacınski ilk növbәdә
şәhәrin su tәchizatı mәsәlәsini yenidәn gündәmә gәtirir. Prob-
lem, nәhayәt, uğurla hәll olunur. Bakı Şәhәr Duması o zaman
Ru siyada әn uzun su kәmәri sayılan Şollar suyu layihәsini tәsdiq
edir.

Mәnbәlәrdә göstәrilir ki, Mәmmәdhәsәn Hacınski aktiv
siyasi fәaliyyәtә gizli yaradılmış «Müsavat» cәmiyyәtindә
başlayıb. 1904-cü ilin sonlarında hәmin cәmiyyәt әsasında Rusiya
Sosial-Demokrat Fәhlә Partiyası Bakı komitәsinin nәzdindә
müsәlman sosial-demokrat «Hümmәt» tәşkilatı yaradılır. Bu qu-
rumun yaradıcıları üç nәfәr – Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Mir
Hәsәn Mövsümov vә Mәmmәdhәsәn Hacınski olur. Tәşkilata
N.Nәrimanov, M.Əzizbәyov vә S.Əfәndiyev dә daxil idilәr.
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1917-ci il fevral inqilabından sonra Hacınski açıq siyasi
fәaliyyәtә keçir. Hәmin il hadisәlәr çox sürәtlә cәrәyan edir.
Martın 5-dә o, tәşkil edilәn Bakı İctimai Tәşkilatları Şurası
İcraiyyә Komitәsinin üzvü, martın 27-dә isә Bakı Müsәlman İc-
timai Tәşkilatı Müvәqqәti Komitәsinin sәdri seçilir. Apreldә
Qafqaz Müsәlmanlarının Bakı qurultayının Rәyasәt Heyәtinә
daxil olur. May ayında Rusiya müsәlmanlarının Moskvada
keçirilәn qurultayında iştirak edir. İyulda Bakı Müsәlman İcti-
mai-Siyasi Tәşkilatları İcraiyyә Komitәsinin iclasında Ə.Top çu -
başov komitәnin sәdri, M.H.Hacınski vә M.Ə.Rәsul zadә onun
müavinlәri seçilirlәr.

«Müsavat» partiyasının oktyabrın 26-31-dә keçirilәn birinci
qurultayında Hacınski Mәrkәzi Komitәnin üzvü olur. Noyabrın
15-dә yaradılmış Zaqafqaziya Komissarlığında ticarәt vә sәnaye
komissarının müavini olan Mәmmәdhәsәn hәmin ayın 23-dә
Türkiyәyә rәsmi danışıqlara gedir. Sonra Ümumrusiya
Müәssislәr Mәclisinә «Müsavat» partiyasından üzv seçilәrәk
Zaqafqaziya Seyminә daxil olur. 

Artıq bir siyasәtçi vә mәmur kimi püxtәlәşmiş M.Hacınski
1918-ci ildә seymin Osmanlı dövlәti ilә danışıqlar aparan
nümayәndә heyәtinin tәrkibindә Trabzon konfransına yola
düşür. 

M.Hacınski ilk dәfә nazir kürsüsünü Zaqafqaziya Federativ
Respublikası hökumәtindә tutur. Batum konfransında
M.Ə.Rәsulzadә ilә birlikdә Azәrbaycanı tәmsil edәn dә mәhz
Hacınski olur. Ümumiyyәtlә, Azәrbaycan Milli Şurasının Milli
İstiqlal Bәyannamәsini qәbul edәn 26 üzvündәn biri dә o olur.

1918-ci il mayın 28-dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti elan
olunur. Bitәrәf Fәtәli xan Xoyski birinci hökumәt kabinetini
tәşkil edir. Mәmmәdhәsәn Hacınski xarici işlәr naziri tәyin ol-
unur. O bu xәbәri Batumda eşidir vә dәrhal vәzifәsinin icrasına
başlayaraq İstanbul radiosu ilә milli istiqlalımızı müxtәlif
dillәrdә dünyaya bәyan etdirir. 

1918-ci il iyunun 4-dә M.Hacınski Gürcüstan hökumәtinә
nota göndәrәrәk gürcü qoşunlarının Borçalı qәzasından dәrhal
çıxmasını tәlәb edir. Sonra isә Gürcüstana vә Ermәnistana
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sәrhәdlәrin dәqiqlәşdirilmәsi üçün müştәrәk komissiya yarat-
maq tәklifi verir. Ermәnilәrin türk-müsәlman әhaliyә qarşı
törәtdiklәri soyqırımlarını araşdırmaq üçün Fövqәladә İstintaq
Komissiyası yaradır ki, bu da dövlәt xadimi vә vәtәnpәrvәr
olaraq onun müstәsna xidmәti kimi dәyәrlәndirilmәlidir. 

Xalq Cümhuriyyәtinin ikinci hökumәt kabinetindә M.Ha -
cınski oktyabrdan dekabradәk maliyyә naziri kimi çalışır.
«Azәrbaycan Mәclisi-Mәbusanının tәsisi haqqında qanun»a
әsasәn, o, parlamentin tәrkibinә daxil edilir.

M.Hacınski üçüncü hökumәt kabinetindә bir müddәt –
1918-ci ilin dekabrından 1919-cu ilin yanvarınadәk dövlәt
nәzarәti naziri vәzifәsini icra edir. Bu dövrdә Paris Sülh Kon -
fransına gedәn nümayәndә heyәtinә sәdrlik etmәk ona
tapşırılır. 

Hacınski Parisi oktyabrın sonunda tәrk edir vә Bakıya
qayıtdıqdan sonra dördüncü vә beşinci hökumәt kabinetlәrindә
daxili işlәr naziri tәyin olunur. Daxili işlәr naziri postunda da
Mәmmәdhәsәn Hacınskinin prinsipiallığı, mәsuliyyәti, xalqının
xeyri naminә çalışması vә digәr müsbәt xüsusiyyәtlәri özünü
göstәrir. 

Lakin bәzi müsavatçılar onun mәmur özbaşınalığına qarşı
sәrt mövqeyini ittihadçılar vә kommunistlәrlә birlәşmәk meyli
kimi qiymәtlәndirirlәr. Ona görә dә Hacınski 1920-ci il fevralın
18-dә daxili işlәr naziri vәzifәsindәn çıxarılır. Bununla belә,
kabinetin tәrkibindә ticarәt, sәnaye vә әrzaq naziri kimi qalır.

Tarix Mәmmәdhәsәn Hacınskinin adını cümhuriyyәt
hökumәti kabinetinin birincisindә xarici işlәr naziri, üçüncüdә
maliyyә naziri vә beşincidә daxili işlәr naziri kimi qoruyub
saxlayır.

1920-ci il aprelin 28-dәn – Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti
qurulduqdan sonra Hacınski Azәrbaycan Ali Xalq Tәsәrrüfatı
Şurasında çalışır. Var qüvvәsi ilә respublikanın şәhәrlәrinin
abadlıq-quruculuq işlәrindә iştirak edir. Azәrbaycan mәtbua -
tında tez-tez çıxış edәrәk görülәn işlәr barәdә mәlumat verir.
1922-ci ildә nәşr olunmuş «Hophopnamә»dәn görünür ki,
Mirzә Əlәkbәr Sabirin abidәsinin tikintisinә dә Hacınski
rәhbәrlik edib.
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O, ailәsi ilә Bakının Aşağı Mәzarlıq küçәsindә yaşayırdı.
Günlәrin birindә mәnzilindәn yalnız hәyat yoldaşının cehizi,
ailәsinin sevincinin vә kәdәrinin şahidi – gümüş şamdanlı
fortepianonu da götürüb Bakıdan köçür. Belәcә, 1922-ci ilin
may ayından Hacınskilәr Tiflisdә qәrar tutur. 1923-cü ildә
Hacınski Zaqafqaziya Dövlәt Plan Komitәsi sәdrinin birinci
müavini tәyin olunur. O, Azәrbaycanda sәnaye şәhәrlәrinin
salınması işinә dәstәk verir, xüsusilә Daşkәsәnin
iqtisadiyyatının inkişafına çalışırdı.

Hacınskilәr ailәsi artıq Tiflis şәhәrinin Piroqov küçәsindәki
8 nömrәli evin ikinci mәrtәbәsindә yaşayırdı. Zaqafqaziya
Diyar Partiya Komitәsinin birinci katibi Lavrenti Beriyanın vә
1902-1905-ci illәrdә Bakıda «Nina» bolşevik mәtbәәsindә
çalışmış Vano lәqәbli İvan Fyodoroviç Sturuanın mәnzillәri isә
üçüncü mәrtәbәdә idi. Hacınski Beriyanın bәdniyyәtli adam
olduğunu hәr zaman duymuş vә dәrk etmişdi. Amma komissar
Sturua ilә yaxşı münasibәtlәri vardı, uşaqları onu «Vano dayı»
deyә çağırırdılar. Hacınski dәfәlәrlә Vanoya Beriya kimi yara-
mazla qonşu olduğuna görә tәәssüf etdiyini söylәmişdi.

Bu hәmin dövr idi ki, Finlandiyaya gedә bilmiş
M.Ə.Rәsulzadә Almaniyadan Türkiyәyә gәlmiş, parçalanmış
milli vә siyasi qrupları öz әtrafında birlәşdirәrәk Azәrbaycan
Milli Mәrkәzini (AMM) yaratmağa müvәffәq olmuşdu.
Mәrkәzin Paris bölmәsinә Ə.Topçubaşov rәhbәrlik edirdi. Bu
bölmә Azәrbaycanda gizli fәaliyyәt göstәrәn mәrkәzin
beynәlxalq әlaqәlәrinin tәnzimlәnmәsindә mühüm rol
oynayırdı. 

AMM Rusiyadan üz çevirib neft sәnayesindә әsas müttәfiq
kimi nәzәrdә tutduğu İngiltәrәyә arxalanırdı. Mәrkәzin gizli
sәnәdlәrindә Nazirlәr Şurasının sәdri vәzifәsi Mәmmәdhәsәn
Hacınskiyә verilmәli idi. Lakin 1927-ci ildә SSRİ-nin tәzyiqi ilә
Türkiyә hökumәtinin mәrkәz üçün ayırdığı cüzi yardıma son
qoyuldu. Belәliklә, tәşkilatın Azәrbaycan bölmәsinin
beynәlxalq alәmlә әlaqәsi kәsildi.

1930-cu il dekabrın 3-dә Hacınskinin mәnzilindә axtarış
aparılır. O, L.Beriyanın göstәrişi ilә hәbs olunur. Dövlәt
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Tәhlükәsizlik Komitәsinin arxivindәki P.S.75525-ci qovluqdakı
233 nömrәli orderi Tatyan (burada da «yan») vә AK QPU-nun
sәdr müavini L.Beriya tәsdiq edirlәr.

Hacınski hәbs olunandan 25 gün sonra – dekabrın 28-dә
hәyat yoldaşı Sәadәt xanım Moskvaya yola düşür, Sov.İKP MK
Siyasi Bürosunun üzvü Serqo Orconikidze ilә onun Kremldәki
mәnzilindә söhbәt edir. Orconikidze Hacınski ilә hәmişә xoş
münasibәtdә olmuşdu. Zadәgan әsilli Serqo Hacınskinin
xanımını hörmәtlә qarşılamış vә söylәmişdi ki, Mәmmәd -
hәsәnin günahkar olduğuna inanmır. Ona ümid verәrәk evinә
dönmәsini mәslәhәt bilmişdi.

Lakin bu ümidlәr özünü doğrultmur. Hacınski isә
hәqiqәtәn günahsız idi. Yüksәk vәzifәli sovet mәmuru olmasına
baxmayaraq, kasıb dolanırdı. Hәbsxanadan ailәsinә vә
dostlarına göndәrdiyi mәktublar onun hәyat tәrzi haqqında çox
söz deyirdi. 

Bәs hәbsxanaya, tәkadamlıq kameraya salınan Hacınskini
nәdә günahlandırırdılar? Əsas ittiham kimi mühәndis Əlәsgәr
bәy Bәylәrbәyovun verdiyi ifadә götürülmüşdü. Bu ifadәdә
bildirilirdi ki, tәxminәn 1928-ci ilin payızında Bakıya gәlmiş
M.Hacınski Dövlәt Plan Komitәsi sәdrinin kabinetindә İngiltәrә
vә Fransanın Bakıya olan marağının Ə.Topçubaşovla bağlanmış
mәxfi müqavilәdә öz әksini tapması xәbәrini vermişdi. Yәni o,
Azәrbaycan Milli Mәrkәzinin işi ilә bağlı ittiham edilirdi.

Qәribәdir ki, vaxtilә onu Xalq Cümhuriyyәtinә xәyanәtdә
günahlandırmışdılar. AXC Əks-Kәşfiyyat İdarәsinin rәisi Nağı
bәy Şeyxzamanlı-Keykuru «Azәrbaycan istiqlal mücadilәsi
xatirәlәri» kitabında yazmışdı: «Hökumәtimizin daxilindә çox
mәşum rol oynamış Mәmmәdhәsәn Hacınski gizli olaraq
Moskva agentlәri ilә sözlәşmiş, hökumәtimizin vә xalqımızın
әleyhinә çalışmışdır. Moskvanın göstәrişi ilә hәrәkәt etmişdir».

İndi isә sovet hökumәti onu dönüklükdә, düşmәnçilikdә
tәqsirlәndirirdi.

Hacınski 1931-ci il fevralın 8-dә hәbsxanada mәlәfәdәn
hazırladığı kәndirlә özünü asaraq intihar edir. Ertәsi gün Za-
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qafqaziya QPU-nun hәkimi Vantsyan imzası ilә bunu tәsdiq -
lәyir vә sәnәd 11886 nömrәli istintaq işinә tikilir.

İntihar etmәzdәn әvvәl M.Hacınskinin S.Orconikidzeyә vә
Ş.Eliavaya yazdığı mәktub isә Hacınskinin bütün daxili
düşüncәlәrini, siyasi baxışlarını, qulluq etdiyi quruluşa
münasibәtini tam açır. Fikrimizcә, M.Hacınski haqqında qalın-
qalın kitablar yazılsa da, onu özünün bu qısa mәktubu kimi
xarakterizә edә bilmәz. O yazmışdı: «Tabutdan da sizә
yalvarıram ki, mәnim әmәllәrimә işıq tutub heç olmasa bu
biabırçılıqların azalmasına yardım edәsiniz. Ölüm anında
bildirmәk istәyirәm ki, mәn hәqiqәtәn sizin quruluşa düşmәn
olsam da, bu hakimiyyәt barәdә ağzıma gәlәni danışsam da,
әslindә, açıq vә qәti fәaliyyәt üçün hәr zaman tәrәddüd
etmişәm. Odur ki, mәnim Sovet hökumәtinә qarşı törәtdiyim
hәr hansı bir ziyanlıqdan söhbәt gedә bilmәz».

Bu vaxt Sәadәt xanım oğlu Şamillә Mәmmәdhәsәnә baş
çәkmәk üçün hәbsxanaya gәlir. Lakin burada intihar hadisәsini
eşidir. Cәsәdi ailәyә vermirlәr. Kor-peşman evә dönәn Sәadәt
xanım uşaqlarını başına toplayır, mәrhumun ruhuna dualar
oxu yur.

Sәadәt xanım bәd xәbәri eşidәn kimi S.Orconikidzeyә teleq -
ram göndәrib xahiş edir ki, ona әri ilә heç olmasa vida görüşü
versinlәr. Orconikidze bu barәdә göstәriş verir vә Sәadәt
xanımla Şamil mәrhumla vidalaşırlar. Onlara Mәmmәdhәsәnin
özü ilә apardığı kiçik çamadanı tәhvil verirlәr. Hәmin gün
Mәmmәdhәsәnin qızları fәryad qoparır, oğlanları isә çamadan-
dan çıxan kәndiri aparıb F.Xoyskinin, H.Ağayevin vә
M.F.Axundzadәnin mәzarlarının yanında torpağa basdırırlar.

Bәs atanın dünyasını dәyişmәsindәn sonra bu böyük
külfәtin güzәranı necә olmuşdu?

Deyildiyi kimi, Mәmmәdhәsәnin heç bir var-dövlәti
qalmamışdı. Yenә dә S.Orconikidzenin tapşırığı ilә ailәyә cüzi
tәqaüd kәsilir. Lakin 40-cı ildә ailә üzvlәrinin dә tәqibi başlanır,
onlar mәktәbdәn vә işdәn çıxarılırlar.

1939-cu ildә Tofiq vә Murad Hacınskilәr әsgәrliyә çağırılır.
Bundan sonra ailәnin vәziyyәti çәtinlәşir, mәnzillәri dә
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әllәrindәn alınır. Ailә mәcbur olub Bakıya köçür. Burada onlar
öz evlәrinin bir otağında kirayәnişin kimi yaşamalı olurlar. Bu
zaman әvvәlki Mәzarlıq küçәsi Arsen Əmiryan küçәsi olmuş,
Hacınskinin evindә isә iki ermәni ailәsi mәskunlaşmışdı. Onlar
Mәmmәdhәsәnin ailәsini incidir, «donos»lar yazırdılar.

Bir sözlә, öz ölümü ilә haqsızlıqlara qarşı üsyan edәn
M.Hacınskinin bu hәrәkәti, әlbәttә, hakim dairәlәrin xoşuna
gәlmәmişdi. Ona görә dә onun bütün ailәsi vә nәsli repres-
siyalara mәruz qalır. Hәyatın әzablı yollarında övladlarının heç
birinә yaxşı ömür yaşamaq qismәt olmur.

M.Hacınski 1958-ci il mayın 29-da bәraәt alır.
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TƏZADLAR DÖVRÜNÜN 
BÖYÜK ZİYALISI 

Əhmәd bәy Mirzә Hәsәn oğlu Ağayev (Ağaoğlu)
1869-cu ildә әzәli vә әbәdi Azәrbaycan torpağı olan
Qarabağda, gözәl Şuşa şәhәrindә dünyaya göz

açmışdı. 70 il sonra, 1939-cu ildә isә dünyasını türk torpağında,
qәdim İstanbulda dәyişmişdi. Əhmәd bәy Ağayevin yaşadığı
yeddi onillikdә Azәrbaycanda, Qafqazda, Şәrqdә vә ümumiy -
yәtlә, dünyada hansı siyasi hadisәlәrin baş verdiyini, heç ol-
masa onların әn әsaslarını xatırlasaq, Şuşada başlanan bu
ömrün nә üçün İstanbulda bitmәsinin sәbәblәrini başa düşәrik.
Əhmәd bәy haqqında hәlә tam mәlumatımız olmasa belә…

Ə.Ağaoğlunun valideynlәri Qarabağ xanlığının әsasını
qoymuş Pәnahәli xanın nәslindәn idilәr. Babası Mirzә İbrahim
gözәl xәttat idi, hәmçinin Azәrbaycan vә fars dillәrindә şeirlәr
yazırdı. Atası Mirzә Hәsәn vә әmisi Mirzә Mәhәmmәd öz
zәmanәlәrinә görә mükәmmәl savad almış, hәm dini, hәm dә
dünyәvi elmlәrlә yaxından maraqlanan, әrәb, fars, rus dillәrini
bilәn insanlar olmuşlar. Evlәrindә hәmişә dövrün savadlı, irfan
әhli toplaşar, dini mövzuda uzun-uzadı söhbәtlәr edәrdilәr.
Tәbii ki, o zaman Azәrbaycan dini hәyatın sıx әhatәsindә idi vә
hәmin ailәdә böyüyәn uşaqlar ilk tәhsillәrini dini mәktәblәrdә
almalı idilәr. Ə.Ağaoğlu bu barәdә yazırdı: «O zaman
Azәrbaycan-türk ailәsindә patriarxal ruh vә әnәnәyә bağlılıq
hakim idi. Çox sәrt vә zabitәli bir adam olan böyük әmim Mirzә
Mәhәmmәd bütün ailә üzәrindә hakimi-mütlәqdi. Onun hәr
sözü bir yerdә yaşayan vә sayı әn azı qırx nәfәrә çatan bütün
ailә üçün qanun idi. Mirzә Mәhәmmәd çox tәәssübkeş vә din-
dar adamdı». Sonralar xatirәlәrindә bu cür tәsvir etdiyi
әmisinin tәkidi ilә müctәhid olmağa hazırlaşdırılan Əhmәd bәy
әvvәlcә mollaxanada oxuyur. Lakin anası vә şәhәr bәlәdiyyә
idarәsi rәisinin müavini olan dayısı bu zәkalı uşağın mollaxana
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tәhsili ilә çox da uzağa gedә
bilmәyәcәyini dәrk edәrәk onu
atasından vә Mirzә Mәhәm -
mәd dәn gizli rus gimna zi -
yasına verirlәr. Gimnaziyada o,
dünyәvi elmlәrә yiyәlәnmәklә
yanaşı, hәyata baxışını da for -
malaşdırır.

Belәliklә, Əhmәd bәy Ağa -
yev әvvәlcә Şuşada rus
mәktәbindә, sonra Tiflis
gimnaziyasında oxuyur. Oranı
bitirdikdәn sonra Peterburqa
gedib dövrün aparıcı ali tәhsil
ocaqlarından olan Mühәndis-
Texniki İnstitutuna imtahan
verir. Lakin sonuncu fәndәn –
triqonometriyadan lazımi bal toplaya bilmәdiyindәn Peter-
burqa әlvida deyir vә Parisә yollanmaq qәrarına gәlir.

Parisdә Əhmәd bәy hüquq mәktәbini vә Sorbonna Univer-
sitetini bitirir. Bu illәrdә Şәrq xalqlarının tarixini, әrәb, fars vә
türk dillәrini mükәmmәl öyrәnir, 1890-cı ildә Şәrq fәlsәfәsinә vә
әdәbiyyatına dair ilk elmi mәqalәsini nәşr etdirir. Belәliklә dә
onun publisist kimi fәaliyyәtinә yol açılır vә bunun ardınca
Əhmәd bәyin müxtәlif mәcmuәlәrdә yazıları dәrc edilir. O, Prak-
tik Ali Tәdqiqatlar Mәktәbindә «Avesta»nın mәşhur tәdqiqatçısı
C.Darmstaterin «Şәrq xalqlarının tarixi», Şәrq Dillәri Mәktәbindә
isә Şeffer vә Barbye de Meynarın әrәb, fars vә türk dillәrinә dair
mühazirәlәrini dinlәyir. C.Darmstater onu Parisin elmi vә әdәbi
ictimaiyyәtinә tәqdim edir. Xatirәlәrindә yazır ki, «…professor
C.Darmstaterin sevgisini qazandım. O, haqqımda unudulmaz
lütf vә inayәtlәr göstәrmәyә başladı. Mәni evinә dәvәt etdi...
Paris әdiblәri arasında xüsusi mövqe qazanmış Mari Robinzona
tәqdim etdi» (V.Quliyev. «Ağaoğlular», Bakı, 1997).

1892-ci ildә 23 yaşlı Əhmәd bәy Ağayev Londonda keçirilәn
Beynәlxalq Şәrqşünaslıq Konqresindә iştirak edir. Onun «Şiә

Əhmәd bәy Ağayev
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mәzhәbinin mәnbәlәri» mövzusunda yüksәk sәviyyәli mәru -
zә si nümayәndәlәr tәrәfindәn bәyәnilir, konrqesin qәrarı vә
Kembric Universitetinin vәsaiti ilә hәmin mәruzә bir neçә Qәrb
dillәrindә nәşr olunur.

Bu әsәrә görә İran şahı ona firuzә qaşlı üzük bağışlayır.
Əhmәd bәy çәtin vә keşmәkeşli hәyat yolları ilә irәlilәmәyә
başlayır. Bu yolları ardıcıllıqla, mәrhәlә-mәrhәlә izlәmәdәn,
öyrәnmәdәn Ağaoğlu haqqında tam tәsәvvürә malik olmaq vә
onu kimәsә tanıtmağa çalışmaq mümkün deyil. 

Belәliklә, hәyatın Fransa dövrü. Bu dövr onun fikri inki şa -
fında mühüm bir mәrhәlә tәşkil edir. Burada o, tәkcә Qәrbi
deyil, Şәrqi dә «kәşf edir». 1890-cı ildә Ə.Ağaoğlu fransız dilini
artıq mükәmmәl bilirdi. Fransa mәtbuatında Şәrq, Şәrq fәlsәfәsi
vә İslam dini ilә bağlı maraqlı mәqalәlәrlә çıxış edirdi. Parisdә
o, mәşhur filosof vә mütәfәkkir Şeyx Cәmalәddin Əfqani ilә
tanış olur. Ədib xatirәlәrindә yazır: «İslam alәminin mütәfәk -
kir lәrindәn Cәmalәddin Əfqani Parisdә olarkәn mәnim sadә
evimi başqalarının zәngin saraylarından üstün tutmuşdu vә
hәftәlәrlә bir yerdә qalmışdıq». Bu tanışlıq onun dünya gö -
rüşünә, ictimai-elmi fәaliyyәtinә güclü tәsir göstәrmişdi.

Paris hәyatı 6 il davam edir vә 1894-cü ildә atasının ölüm
xәbәrini eşidәn Ağaoğlu İstanbul yolu ilә vәtәninә qayıdır.

Müasiri vә qohumu olan Yusif Vәzir Çәmәnzәminli Ağaoğ -
lu nu belә xatırlayırdı: «İslam vә türk tarixinә hәr kәsdәn artıq
vaqif idi… Mәclisdә danışanda heç bir molla cәsarәt edib onun
fikirlәrinә qarşı çıxa bilmirdi. Əhmәd bәy sәrt vә әsәbi bir
adamdı, bilxassә bәylәrin qudurğanlıqlarına dözә bilmәzdi, on-
larla bir mәclisdә qarşı-qarşıya gәldimi, hәmişә dalaşardı,
hәmişә dә tapançasını hazır saxlardı». 

Əhmәd bәy hәm dә islamşünas vә şәrqşünas kimi püxtәlәş -
mәkdә idi. Lakin vәtәnindә onu hәlә yaxşı dәrk edә bilmirdilәr.
1896-cı ildә o, Şuşaya gedir vә realnı mәktәbdә fransız dili
müәllimi işlәyir, qiraәtxana-kitabxana açır, ilk teatr tamaşaları
tәşkil edir. Bir sözlә, Şuşada yaşadığı üç il müddәtindә
hәmyerlilәri arasında milli şüuru oyatmaq üçün әlindәn gәlәni
әsirgәmir. Müqabilindә isә «Firәng Əhmәd» lәqәbi qazanır.
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Ümumiyyәtlә isә Ağaoğlu istedadı bir şәhәrin, bәlkә dә bir
mәmlәkәtin sәrhәdlәri daxilinә sığa bilmәzdi. O, daha geniş
miqyas tәlәb edirdi.

Hәlә 1894-cü ildә Azәrbaycana qayıdarkәn o, «Mәşriq» adlı
qәzet buraxmaq üçün hökumәtdәn icazә istәmiş, lakin xahişi
yerinә yetirilmәmişdi. 1897-ci ildә böyük mesenat Hacı Zeynal-
abdin Tağıyev onu Bakıya dәvәt edir. Burada realnı mәktәbdә
fransız dilindәn dәrs deyir, «Kaspi» qәzeti ilә әmәkdaşlıq edir,
1898-1907-ci illәrdә qәzetә Əlimәrdan bәy Topçubaşov redak-
torluq edәndә Ə.Ağaoğlu әdәbiyyat şöbәsinin müdiri olur.

Əhmәd bәy bu qәzetdә tarixi faktlara әsaslanan tәәssübkeş
mәqalәlәrlә çıxış edirdi. Türk xalqlarının, müsәlmanların birliyi
ideyasını müdafiә edirdi. Bu mәqalәlәr tuşlandıqları hәdәfә –
bütün Yaxın vә Orta Şәrqi öz nüfuz dairәsi altına salmağa sәy
göstәrәn çar Rusiyasının mәmurlarına vә bu işdә onların sadiq
«silahdaşları» olan ermәnilәrә bütün kәskinliyi ilә çatırdı.
Ermәnilәr Əhmәd bәy Ağaoğlunun ciddi bir qüvvә olduğunu,
Azәrbaycan türklәrini birlәşmәyә çağırdığını vә sözünün
kәsәrliyini yaxşı dәrk edirdilәr. Ona görә dә 1895-ci ildәn
başlayaraq rus vә ermәni şovinistlәri «alyans» yaradaraq
Ə.Ağaoğlunu zәrәrsizlәşdirmәyә çalışırdılar.

1905-ci ildә ermәni-daşnak quldurlarının çarizmin fitvası ilә
Azәrbaycan xalqına qarşı törәtdiyi soyqırımları Əhmәd bәy
Ağaoğlunun yazılarının әsas mövzularından idi. O, faciәnin әsl
günahkarlarını – çar hakimiyyәtinin iç üzünü qәlәminin gücü
ilә açıb göstәrirdi. Qafqaz canişininin milli qırğınların
kәskinlәşmәsi ilә әlaqәdar 1906-cı il fevralın 20-dә çağırdığı
«barışdırıcı qurultay»da Əlimәrdan bәy Topçubaşov, Qara bәy
Qarabәyov, İsgәndәr bәy Hacınski vә Əhmәd bәy Ağaoğlu
birlikdә Bakı şәhәrinin ali sosial tәbәqәlәrinin nümayәndәlәri
kimi iştirak etmiş vә Azәrbaycan tәrәfinin proqramını
sәslәndirmişdilәr. Əhmәd bәy Ağaoğlu qurultaydakı çıxışında
xalqların hüquq bәrabәrliyinin tәmin edilmәsini, Azәrbaycan
xalqına qarşı milli qırğınlara dәrhal son qoyulması üçün
«Daşnaksutyun» partiyasının vә digәr ermәni tәşkilatlarının
buraxılmasını tәlәb etmişdi. Bildirmişdi ki, әks halda müdafiә
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olunmaq üçün Azәrbaycan tәrәfinә dә ordu yaratmağa icazә
verilmәlidir.

Hәlә «Kaspi»dә dәrc etdirdiyi «Müsәlman söhbәtlәri»,
«Müsәlman xalqlarının vәziyyәti» silsilә mәqalәlәrindә, «İs-
lama görә vә İslam alәmindә qadın», «İslam, axund vә hati -
fülqeyb» kitablarında Əhmәd bәy müsәlman xalqlarının
düşdüyü acınacaqlı vәziyyәti tәhlil edir vә bunun sәbәblәrini
açıqlayırdı. Ayrı-ayrı şair, mütәfәkkir, alimlәr haqqında maraqlı
yazılarla çıxış edirdi.

Bu dövrdә Mәhәmmәd ağa Şahtaxtlının Tiflisdә nәşr et-
dirdiyi «Şәrqi-Rus» qәzetindә, hәmçinin Kәlküttә vә Qahirә
mәtbuatında da Ağaoğlunun yazıları çıxırdı. Jurnalistlik
fәaliyyәti ilә yanaşı, «Nicat», «Nәşri-maarif», «Sәadәt» kimi
xeyriyyә cәmiyyәtlәrinin tәşkilindә vә işindә fәal iştirak edirdi.

1905-ci ilin iyun ayından Ağaoğlu Əli bәy Hüseynzadә ilә
birlikdә Azәrbaycanda millәtçilik düşüncәsinin formalaşma sın -
da mühüm rol oynamış «Hәyat» qәzetinә redaktorluq edir.
Hәmin il dekabrın 19-dan «İrşad» qәzetini, 1907-ci ildә isә eyni
zamanda rus dilindә «Proqress» qәzetini nәşr etdirir. 1908-ci
ilin iyunundan «Tәrәqqi» qәzetini çıxarmağa başlayır vә
Türkiyәyә gedәnә qәdәr onun naşiri olur. Bu mәtbuat orqanları
içәrisindә «İrşad» xüsusi yer tuturdu. Mirzә Əlәkbәr Sabir,
Abbas Sәhhәt, Nәcәf bәy Vәzirov, Nәriman Nәrimanov, Əli bәy
Hüseynzadә, Ömәr Faiq Nemanzadә, Sultan Mәcid Qәnizadә,
Abdulla Sur, Firidun bәy Köçәrli vә digәr görkәmli qәlәm
sahiblәri, millәt vә vәtәn tәәssübkeşlәri «İrşad»ın әtrafında
toplaşmışdılar. Qәzetin hәr nömrәsindә Ü.Hacıbәylinin dövrün
kәskin problemlәrinә hәsr olunmuş mәqalә vә felyetonları dәrc
olunurdu. Tәbii ki, әsas ağırlıq baş redaktorun üzәrinә dü şür -
dü. Ə.Ağaoğlu «İrşad»ı ümummilli qәzetә çevirmәk, abunә çi -
lә rini artırmaq, genişlәndirmәk istәyirdi. Professor Əziz
Mirәhmәdov yazırdı ki, «Əhmәd bәy Ağayev «İrşad»da bütün
jurnalistlik mәharәtini, şәrqşünaslıq biliyini, siyasi mütәfәkkir
simasını nümayiş etdirmişdir». 

Hәm rus, hәm dә Azәrbaycan dillәrindә yazdığı mәqa lә -
lәrdә Ə.Ağaoğlu tәkcә publisist kimi deyil, hәm dә tәnqidçi,
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әdәbiyyat tarixçisi, teatrşünas vә etnoqraf kimi çıxış edirdi.
Qәlәm vә mәslәk dostu Yusif Akçura deyirdi ki, «Əhmәd bәy
asanlıqla vә çox yaza bilmәk kimi fövqәladә bir istedada malik
idi. Türkcә, fransızca, rusca eyni hәvәslә yazırdı. Hәtta fars
dilindә dә yazmışdı. Özü isә zarafatla deyәrdi ki, hәyatım boyu
yazdığım mәqalәlәrin hamısı bir araya toplansa, Bakıdan İstan-
bula qәdәr bir geniş yol ortaya gәlә bilәr». Amma sözün
doğrusunu elә zarafatla deyirlәr.

1908-ci ildә Əhmәd bәyә qarşı Bakıda törәdilәn fitnә kar lıq -
lar isә zarafatdan çox uzaq vә acı hәqiqәt idi. Hәmin ilin
әvvәllәrindә Ə.Ağaoğluya «dәrs vermәk» üçün Bakının İctimai
yığıncaqlar salonunda (filarmoniyanın binasında) onu muzdla
tutulmuş qoçulara döydürürlәr. O, hәyatının hәmin çәtin
günlәrini belә xatırlayırdı: «Şiddәtli tәqib edilәnlәr arasında
idim. İş elә bir dәrәcәyә çatmışdı ki, artıq daha izzәti-nәfsimin
deyil, ailәmin sakitliyi vә salamatlığı tәhlükә altına düşmüşdü.
1908-ci ildә Türkiyәdә inqilab olmuşdu. Tanıdığım bәzi şәxslәr
iş başına gәlmişdilәr. Digәr tәrәfdәn, Qafqaz canişini vәzifәsinә
tәyin olunmuş Vorontsov-Daşkov mәni necә olursa-olsun hәbs
etdirib sürgünә göndәrmәyә qәrar vermişdi. Bunu eşidәn kimi
mәn getmәyә qәrar verdim».

1909-cu ilin ortalarında Əhmәd bәy sürgündәn can qurtar-
maq üçün Türkiyәyә yollanır. Amma onu izlәyәn taleyindә hәlә
çox sürgünlәr olacaqdı.

Əhmәd Ağaoğlu Bakıda başladığı jurnalistlik işini vә icti-
mai-siyasi fәaliyyәtini İstanbulda da eyni hәvәslә davam et-
dirirdi. O, tezliklә Əli bәy Hüseynzadә, Ziya Göyalp, Yusif
Akçura, Hәmdulla Sübhi, Mehmet Əmin Yurdaqul ilә bir sırada
türkçülük hәrәkatının liderinә çevrilir. «Xalqa doğru» vә «Sira -
ti-müstәqim» qәzetlәrindә mütәmadi çıxışlar edir. 1911-ci ildә
İstanbulda yaradılan «Türk yurdu» cәmiyyәtinin başlıca
tәsisçilәrindәn vә tәşkilatçılarından, az sonra tәşәkkül tapan
«Türk ocağı»nın isә dörd qurucusundan biri olur. Hәmçinin
«Tәrcümani-hәqiqәt» qәzetinin redaktoru kimi fәaliyyәt gös -
tәrir. Bu mәmlәkәtә tәzә gәlmәsinә baxmayaraq, çoxşaxәli
fәaliy yәti Əhmәd bәyi tezliklә hörmәtli bir şәxsә çevirir.
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Azәrbaycan әsilli türklәrin yaşadığı Afyon – Qarahisardan
Osmanlı parlamentinә deputat seçilir. Ə.Ağaoğlu bütün bun-
larla yanaşı, İstanbul Universitetindә rus dili vә әdәbiyyatından
dәrs verir. Türkiyәdәn Rusiyanın türklәr yaşayan bölgәlәrinә
müәllimlәr göndәrilmәsini tәşkil edir.

Xatırladaq ki, hәlә Azәrbaycanda olarkәn Əhmәd bәy xalqın
hüquqlarını qorumaq mәqsәdilә 1906-cı ildә «Difai» partiyasını
yaratmışdı. O, Bakı müsәlman sahibkarlarının xahişi ilә iki dәfә
şәxsәn II Nikolayın vә onun nazirlәrinin qәbuluna getmiş,
Rotşild, Nobel kimi neft maqnatlarının sәrvәtlәrimizә sahib
olmasına maneçilik etmәk istәmişdi. Bu sәfәrlәrin sayәsindә
azәrbaycanlıların Bakı әtrafındakı neftli torpaqlardan köçü -
rülmәsi dayandırılmışdı.

Onun tәbiәtindәki narahatlıq, qaynarlıq övladlarının vә
müasirlәrinin xatirәlәrindә dә özünü aydın göstәrir. Mәsәlәn,
qızı Sürәyya xanım öz xatirәlәrindә yazır: «Ailә hәyatımızda
hamımıza çox tәsir edәn bir müvazinәt vardı. Anam son dәrәcә
sakit, yumşaq tәbiәtli, atam isә intizamlı, hәr şeylә maraqlanan,
tez özündәn çıxan insanlardandı. Atam süfrәdә duzqabının
yerinin dәyişdirilmәsinә belә razı olmazdı. Hirslәndiyi zaman
anam heç vaxt dәrhal cavab vermәz, amma ertәsi gün ötәri
hәmin mövzuya toxunar, atam da dәrhal öz davranışına görә
sıxılardı».

Qürbәtdә yaşamasına baxmayaraq, Əhmәd bәy Ağaoğlu
vәtәni ilә әlaqәni heç vaxt kәsmәmişdi. 1915-ci ildә Rusiyada
yaşayan milli azlıqların Lozannada keçirilәn konfransında
Azәrbaycanın tәmsilçisi kimi çıxış etmişdi. İki il sonra isә
Ə.Hüseynzadә, Ə.İbrahimov vә Y.Akçura ilә birlikdә ABŞ
Prezidenti V.Vilsona tәqdim edilәn vә Rusiya imperiyasında
türk xalqlarının dözülmәz vәziyyәtindәn söz açan müraciәti
imzalamışdı.

Uzunmüddәtli ayrılıqdan sonra 1918-ci ilin yayında
Ə.Ağaoğlu Türkiyәnin Qafqaz ordusunun komandanı Nuru
paşanın müşaviri kimi Azәrbaycana gәlir. O zaman Azәr baycan
özünün çәtin günlәrini yaşayırdı. Bakı bolşevik-ermәni
qüvvәlәrinin әlindә idi. Qarabağda, Zәngәzurda, Naxçıvanda
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ermәni terrorçu dәstәlәri ardıcıl cinayәtlәr törәdirdilәr. Mayın
28-dә İstiqlal Bәyannamәsini elan edәn Azәrbaycan hökumәti
xalqı fәlakәtdәn qurtarmaq üçün qardaş Türkiyәyә üz
tutmuşdu.

1918-ci ildә Ə.Ağaoğlu Azәrbaycan parlamentinә üzv se -
çilir. Azәrbaycanda vәziyyәt nisbәtәn sakitlәşdikdәn sonra
İstanbuldakı evinin yanması, ailәsinin küçәdә qalması xәbәrini
alan Əhmәd bәy Türkiyәyә dönür. Tezliklә Paris Sülh
Konfransında iştirak edәcәk Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin
tәrkibindә o, Fransa paytaxtına yollanmalı idi. Lakin Ə.Ağaoğlu
әvvәlcә ağır xәstәlәnir, sonra isә cibindә Azәrbaycan
Demokratik Respublikasının diplomatik pasportu vә Bakıdakı
ingilis hәrbi qüvvәlәrinin baş komandanı general Tomsonun
zәmanәt mәktubu olmasına baxmayaraq, İstanbuldakı ingilis
işğalçı qüvvәlәri tәrәfindәn hәbs edilir.

Sürgün hәyatı 1921-ci ilin mayında başa çatır. Bu vaxt
Nәriman Nәrimanov onu Bakıya, yeni hökumәtdә yüksәk bir
vәzifә tutmağa dәvәt etmişdi. Belәliklә, Ağaoğlu «Azәrbaycan,
yoxsa Türkiyә?» dilemması qarşısında qalmışdı. Xeyli götür-
qoydan sonra o, Türkiyәni seçmişdi.

1920-1930-cu illәrdә Əhmәd bәy yenә dә ictimai-siyasi
fәaliyyәtlә yanaşı, elmi-әdәbi yaradıcılığını da davam etdirir.
Bir-birinin ardınca «Türk hüququ tarixi», «Türk mәdәniyyәt
tarixi», «Konstitusiya hüququ», «Dövlәt vә fәrd» vә bir sıra
digәr kitabları nәşr olunur. Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki,
müәllifin ölümündәn sonra da türk nәşriyyatları tәrәfindәn bir
çox әsәrlәri buraxılır. Onların arasında publisistik üslubda
böyük ustalıqla qәlәmә alınmış «Mәn kimәm?» kitabı xüsusi
dәyәr kәsb edir.

Əhmәd bәy Ağayevin dünyagörüşündә ziddiyyәtli mә qam -
lar da vardı. Hәyatının müxtәlif illәrindә siyasi düşüncәsindә,
fәaliyyәtindә vә yaradıcılığında islamçılıq, qәrbçilik vә türk -
çülük kimi üç xәtt cәmlәnmişdi. Belә ki, Ə.Ağaoğlu yazılarında
Qәrb mәdәniyyәtindәn öyrәnmәk fikrini irәli sürmüş, İslama
münasibәtindә demokratik mövqedәn çıxış etmişdir. O,
Azәrbaycan türklәrindә türkçülük vә millәtçiliyin oyanması

243РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



üçün onlarla mәqalә yazmışdır. Odur ki, Sovet hakimiyyәti
illәrindә Ə.Ağaoğluya «pantürkist», «panislamist» damğası
vurulmuşdu. Əsәrlәrinin oxunub öyrәnilmәsinә qadağa qo yul -
muşdu.

Xarakterindәki vә dünyaya baxışındakı tәzadları özü dә
görür vә bilirdi. Tәsadüfi deyil ki, «Mәn kimәm?» kitabında
belә yazırdı: «Başdan-başa bir-birini inkar vә rәdd edәn
qarmaqarışıq tәzadlar, gündüzlә gecә, ağla qara arasındakı
bәnzәyiş mәnim içimlә çölüm arasındakı bәnzәyişdәn daha
çoxdur».

O, bir an belә dayanmadan işlәmәk, çalışmaq üçün yaran -
mış dı. Özünü fasilәsiz, ardı-arası kәsilmәyәn fәaliyyәtdә tәsdiq
edirdi. 70 illik ömrünün 50 ildәn çoxunu sevdiyi vә ürәkdәn
bağlandığı çoxşaxәli yaradıcılıq işinә hәsr etmişdi. Buna görә
dә «Ağaoğlu» dedikdә hәmin qısa imzanın arxasında tәkcә
görkәmli bir publisistin deyil, hәm dә istedadlı yazıçı,
hüquqşünas, şәrqşünas, islamşünas, qısaca, böyük bir alimin
hәyatının izlәrini görürük.

Bu da bir repressiya idi…
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CÜMHURİYYƏTİN ƏN GƏNC NAZİRİ

T arixdә yaşayıb-yaratmış görkәmli şәxsiyyәtlәrin
tәrcü me yi-halına baxdıqda onlarda oxşar cәhәtlәrin
olduğunu gö rür sәn. Talelәrindәki bәnzәrlik hәtta bu

insanların mübarizәlәrindә dә öz әksini tapır. Moskvada, Sankt-
Peterburqda vә Avropanın digәr şәhәrlәrindә yüksәk tәhsil
alan, xüsusәn Qәrb mәdәniyyәti ilә yaxından tanış olan bu
ziyalılar öz intellektual potensialı, millәtinә olan sәdaqәti ilә XX
әsrin әvvәllәrindә gedәn proseslәrdә fәal iştirak etmiş, ictimai-
siyasi xidmәtlәri ilә xalqın milli oyanışında misilsiz rol
oynamışlar. Vәtәnә, millәtә xidmәt missiyasında da onları
vahid bir amal – milli mәnafeyin hәr şeydәn yüksәkdә
tutulması birlәşdirmişdi. Zәngin vә keşmәkeşli mübarizәlәrlә
dolu, nәsillәrә nümunә olan ömür yaşamış Mustafa bәy Nadir
ağa oğlu Vәkilov da Azәrbaycanın milli istiqlal hәrәkatının fәal
iştirakçılarından biri idi. O, Xalq Cümhuriyyәti parlamentinin
üzvü kimi fәaliyyәt göstәrmiş, daxili işlәr naziri vәzifәsindә
çalışmışdır. Hәmin dövrdә M.Vәkilov «Azәrbaycan» qәzetinin
redaksiya heyәtinin dә üzvü olmuşdur.

Mustafa bәy Demokratik Cümhuriyyәtin qurulması әrә fә -
sin dә, elәcә dә onun 23 aylıq fәaliyyәti dövründә bütün iste da -
dı nı, bilik vә bacarığını, gücünü dövlәtçiliyin bәrqәrar olmasına,
xalqın azadlığına hәsr etmişdi. O, doğma yurduna qәlbәn bağlı
olsa da, ömrünün çox hissәsini qürbәtdә ya şa mış dı. Sovetlәr
Azәrbaycan torpağında öz hakimiy yәt lә rini qurduqdan sonra
cümhuriyyәtin görkәmli siyasi xadimlәri tәqib edilir vә
cәzalandırılırdı. Zamanın bu gәrdişi nәticәsindә Mustafa bәy dә
öz vәtәnini tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qalmışdı…

M.Vәkilov 1896-cı ilin sentyabrında Qazax qәzasının Salahlı
kәndindә dünyaya göz açmışdı. Bakı Gimnaziyasını qızıl
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medalla bitirmiş, 1912-ci ildә
Moskva Universitetinin Hüquq
fakültәsinә daxil olmuşdu.
Mustafa bәyin siyasi dünyagö -
rü şü nün formalaşmasında
әmi si Mәmmәdrza Vәkilovun
vә yaxın qohumu Əlimәrdan
bәy Topçubaşovun böyük tә -
siri olmuşdu. O, 1917-ci ilin
yazında universiteti bitirib
hüquqşünas diplomu ilә Ba -
kıya qayıtmışdı. Bu vaxt gәnc
hüquqşünas tәlәbәlik illәrindә
daxilindә çağlayan arzularının
hәyata keçmәsinә imkan tap -
mış, siyasi fәaliyyәtlә daha fәal
mәşğul olmağa başla mış dı.

Bakıya gәldikdәn az sonra Qafqaz müsәl man la rı nın, hәmin ilin
yazında Kiyevdә professor Qruşevskinin başçılıq etdiyi qeyri-
rus millәtlәrinin qurultaylarında iştirak etmiş, hәmin ilin
yayında isә Moskvada keçirilәn Rusiya mü sәl manlarının
qurultayına dәvәt almışdır. Bütün bunlar Mustafa bәyin artıq
siyasi alәmә tam daxil olduğunu tәsdiq lә yirdi.

1917-ci ildә ölkәdә siyasi hadisәlәr sürәtlә inkişaf edirdi vә
M.Vәkilov bu mürәkkәb olayların mәrkәzindә idi. Ona artıq
mәsul vәzifәlәr etibar edilirdi. Belә ki, Əlimәrdan bәy
Topçubaşovun tәqdimatına әsasәn Xüsusi Zaqafqaziya Ko mi -
tәsi M.Vәkilovu Bakı quberniyası komissarının müavini tәyin
etmişdi. Gәnc siyasәtçi eyni zamanda Rusiya parlamentinin
Azәrbaycandan olan millәt vәkili statusunu daşıyırdı. Oktyabr
ayında Mustafa bәy Bakıda keçirilәn «Müsavat» partiyasının I
qurultayında MK-ya üzv seçilir. Noyabrda isә o, Zaqafqaziya
Komissarlığında daxili işlәr naziri Çxenkelinin mәslәhәtçisi
vәzifәsini daşımağa başlayır. Biliyi, bacarığı, mәntiqi tәhlil gücü
ilә seçilәn siyasәtçi paralel olaraq Seymdә Müsәlman fraksi -
yasının üzvü kimi dә çalışırdı.

Mustafa bәy Vәkilov
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1918-ci ilin mayında Azәrbaycan öz istiqlaliyyәtini elan edir.
Bu zamana qәdәr Mustafa bәy etibarlı bir silahdaş kimi özünü
doğruldaraq Əlimәrdan bәy Topçubaşovun, Fәtәli xan
Xoyskinin, Nәsib bәy Yusifbәylinin vә başqalarının böyük
etimadını qazanmışdı. Hәmin ildә o, artıq Xalq Cümhuriyyә -
tin dә Daxiliyyә Nazirliyinin mәsul işçisi kimi çalışmağa
başlayır.

1918-ci ilin iyun ayında Mustafa bәy Vәkilov M.Ə.Rә sul -
zadәnin başçılığı ilә İstanbul konfransına gedәn nümayәndә
heyәtinin tәrkibindә mәslәhәtçi-ekspert kimi Türkiyәyә gәlir.
O, İstanbul şәhәrindә nümayәndә heyәti sәdrinin bütün siyasi
görüşlәrinin tәşkilatçısı olur vә bu tәdbirlәrin hәr birindә onu
müşayiәt edir. Azәrbaycanlı nümayәndәlәr konfrans iştirak -
çıları ilә iqtisadi, siyasi, maliyyә vә hәrbi sahәlәrә aid danşıqlar
aparır, müqavilәlәr bağlayırdılar. Qeyd edәk ki, burada Al ma -
niyanın, Türkiyәnin, Avstriyanın, Bolqarıstanın, Macarıs ta nın
vә Qafqazın nümayәndәlәri iştirak edirdi.

Mustafa bәy Türkiyәdә olduğu vaxt oradan doğmalarına
mәktublar göndәrirdi. Hәmin mәktublardan birini 1918-ci il
sentyabrın 15-dә arxa-dayağı vә himayәdarı olan әmisi Mәm -
mәd rza ağaya yazır. Əvvәla, mәktubun rusca yazılması onu
göstәrir ki, Mustafa bәy hәlә gәnc ikәn bu dilә mükәmmәl
yiyәlәnibmiş. İkinci tәrәfdәn, mәktubda hәmin dövrün siyasi
cәhәtdәn dolğun tәhlil olunması, cәrәyan edәn hadisәlәrә
düzgün qiymәt verilmәsi diqqәti çәkir. Üçüncü isә, mәktubun
hәr cümlәsindә cavan hüquqşünasın öz xalqının taleyi üçün
nigarançılığı aydın hiss olunur: «Hәr gecәnin bir gündüzü var.
Türkiyә üçün nәyin yaxşı olduğu hәlә bәlli deyildir: güclü vә
qalibiyyәtli müttәfiq Almaniya, yoxsa İngiltәrә vә Almaniya
arasında siyasi balanslaşdırma. Biz onun öz zәif müttәfiqi
Türkiyә ilә nә sayaq rәftar elәdiyinin bu yaxınlaradәk şahidi
idik.

Öz daxili hәyatlarında türklәr islahatlar vә idarәetmәdә
mәrkәzdәnqaçma yolu tutublar. Ərәbistana bir qisim muxta -
riyyәt vәd edilir. Azәrbaycana gәldikdә isә… әgәr gәlәcәk sülh
konqresinә Qafqazın bütün xalqları dost vә hәmrәy kimi
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gәlәrlәrsә vә bütöv kimi çıxış edәrlәrsә, onda onlar öz istiqlal -
larının bu vә ya digәr şәkildә tanınmasına nail olarlar. Ərazi lә -
rin hüdudlanması mәsәlәsindә ermәnilәr böyük inadkarlıq
göstәrәcәklәr, hәrçәnd sәrhәdlәr mәsәlәsi burada hәllini
tapmayıb, belә ki, konfederasiya baş tutmayıb, özü dә ermәnilәr
tәkcә Qazax qәzasının dağlıq hissәsinә deyil, hәm dә Şuşa
qәzasının böyük bir hissәsinә, Cavanşir vә Zәngәzur qәzala -
rının bir hissәsinә iddia irәli sürürlәr».

1918-ci ilin sonunda, tәxminәn yarım illik ayrılıqdan sonra
Mustafa bәy Vәkilov vәtәnә qayıdır vә onun hәyatında yeni bir
dövr başlanır. Çünki İstanbul hәyatı ona daha geniş siyasi
biliklәr vә zәngin tәcrübә bәxş edir. Dekabrın 7-dә Azәrbaycan
parlamenti açılır vә Vәkilov onun üzvü seçilir. Parlamentin
Büdcә-maliyyә komissiyasının üzvü kimi fәaliyyәt göstәrir, bu
sahәdә qayda-qanuna riayәt olunmasına nәzarәt edir. Lakin
1919-cu ilin sonunda Nәsib bәy Yusifbәylinin tәşkil etdiyi
kabinәdә daxili işlәr nazirinin müavini tәyin olunduğundan
hәmin komissiyadan çıxır. M.Vәkilov 1919-cu ilin dekabrında
keçirilәn «Müsavat» partiyasının II qurultayında yenidәn
MK-ya üzv seçilir. Növbәti il fevralın 18-dә isә ona daxili işlәr
naziri vәzifәsi etibar edilir. Onda Mustafa bәyin cәmi 23 yaşı
vardı vә o, ölkәdә әn gәnc nazir idi. Buna baxmayaraq, nazir-
liyin işini layiqincә icra etmәyi, baş verәn hadisәlәrә operativ
surәtdә müdaxilә etmәyi, tәxirәsalınmaz tәdbirlәr görmәyi vә
kadrları seçib onlarla birgә çalışmağı bacarırdı.

Mustafa bәy Nadir ağa oğlu tәbiәtcә dә çox cәsarәtli vә
şücaәtli bir insan idi. 1920-ci il yanvarın 14-dә Zaqafqaziya
dövlәtlәrinin istiqlaliyyәtini Antanta dövlәtlәrinin tanıması ilә
bağlı parlament iclası keçirilәrkәn «Süngülәrin ucunda azadlıq
gәtirilmir» deyә replika atması onun öz xalqının müstәqilliyini
qorumaq üçün heç nәdәn çәkinmәdiyini tәsdiqlәyir. Bununla
o, çatdırmaq istәyirdi ki, sosialistlәrin vәd etdiyi azadlıq,
әslindә, azadlıq deyil. Çünki zorla, zәrbә ilә, süngü ilә gәlәn
hakimiyyәt heç vaxt xalqa azadlıq gәtirә bilmәz.

1920-ci ilin yazında cümhuriyyәt özünün narahat günlәrini
yaşayırdı. Bu dövrdә Mustafa bәy Vәkilov Azәrbaycanın
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istiqlaliyyәtini, demokratiya vә dövlәtçiliyini qorumaq üçün var
qüvvәsi ilә çalışırdı: hәm vәtәndaş, hәm dә nazir kimi.

Martın 22-dә Mustafa bәy Vәkilovun «Bakı rayonu
fәhlәlәrinә Daxiliyyә Nazirliyindәn» adlı müraciәti yayıldı.
Nazir o çәtin, keşmәkeşli günlәrdә hadisәlәrin mahiyyәtini
açıqlamağa, insanların «gözünü açmağa» çalışırdı: «Zәhmәtkeş -
lәrin mәnafeyi keşiyindә dayanan cümhuriyyәtin ali inzibati
orqanı fәhlә sinfinin öz iqtisadi vә hüquqi vәziyyәtini yaxşı -
laşdırmaq üçün apardığı mübarizәyә qarışmaq niyyәtindә
deyil dir, lakin fәhlә sinfinin mәnafeyinin müdafiәsi ilә pәr dә -
lәnәrәk cinayәtkar tәbliğat vә planlar yolu ilә öz pozuculuq işini
aparan kәnar qüvvәlәrin agentlәrinin dövlәtә zidd çıxışlarını
sәrәncamımda olan bütün vasitәlәrlә yatıracağıq».

Nazir nә üçün bu qәrarda olduğunu aydınlaşdıraraq
deyirdi ki, sözügedәn әmәllәr Azәrbaycan demokratiyasına
zidd olan ünsürlәr tәrәfindәn kәnardan diktә edilir vә
Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin istiqlalını, elәcә dә fәhlә sinfinin
özünün rifahını hәdәlәyir. O, fәhlәlәrә, eyni zamanda onların
şәxsindә bütün insanlara müraciәt edәrәk yazırdı: «Vәtәndaş
fәhlәlәr! Mәsuliyyәtsiz, qara niyyәtli vә satqın tәbliğatçıların
fitnәlәrinә uymayın. Dövlәtin qayda-qanunlarını mütәşәkkil
halda qorumağınız – istiqlalımızı vә azadlığımızı möhkәmlәn -
dirmәyin rәhnidir. Öz demokratik hökumәtinizin işini müdafiә
edin vә möhkәm әmin olun ki, hәr bir әdalәtli iqtisadi vә
hüquqi iddianız Daxiliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tam hüsn-rәğbәt
vә coşqun hәmrәyliklә qarşılanacaqdır».

Bu dövrdә ermәni xәyanәtkarlığı yenә dә tüğyan edirdi. 1920-
ci ilin ağır mart günlәrindә Mustafa bәy öz nazir kabinetindә
qәrar tuta bilmәmiş, hadisәlәrin qaynar nöqtәsinә – Qarabağa
getmişdi. On günә yaxın orada qalmış vә qayıdandan sonra,
aprelin 1-dә parlamentin iclasında çıxış edәrәk deputatlara
mövcud vәziyyәt barәdә әtraflı mәlumat vermişdi. O, әmin
olduğunu bildirmişdi ki, xalqın vә rәşadәtli әsgәrlәrin kömәyi
ilә tezliklә әrazilәrimiz düşmәndәn tәmizlәnәcәk.

Lakin 1920-ci ilin aprel ayında çevriliş baş verir vә Mustafa
bәy onunla eyni kәnddәn olan Xәdicә Müftizadә adlı qadının
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evindә gizlәnir. 10-15 gün burada qalan Mustafa bәyi bolşevik
xәfiyyәlәri hәr yerdә axtarırdılar. Buna görә dә Mustafa bәy
vәtәnini tәrk etmәk qәrarına gәlir vә silahdaşlarının kömәyi ilә
Tiflis şәhәrinә gedir. Ona keçmiş müsavat zabiti Sultan
Hüseynzadә dә kömәk edir.

Mübarizә isә bitmir – Mustafa bәy Vәkilov Tiflisdә
mәskunlaşdıqdan sonra da üzvü olduğu partiyanı unutmur vә
onun gizli fәaliyyәtlә mәşğul olan strukturları ilә әlaqә saxlayır.
O, silahdaşlarına yazdığı mәktublarda yenә dә siyasi proseslәri
tәhlil edir, vәziyyәtdәn çıxış yollarını göstәrirdi: «Gürcülәr
ermәnilәrә, ermәnilәr dә gürcülәrә inanmır – onlar bir-birini
aldadır. Türkiyәnin vәziyyәti ağırdır, onun әrazisinin bir hissәsi
Antanta tәrәfindәn tutulub. Türkiyә ancaq öz azadlığı uğrunda
mübarizә apara bilir. İngiltәrә vә Fransa kimi güclü dövlәtlәrә
isә inanmaq olmaz. Onlar bir әsgәrini dә qurban vermә yә cәk -
lәr. Onlar hәr bir qruplaşmaya yardım edәcәklәr ki, toqquş -
malar, çәkişmәlәr baş alıb getsin».

Mustafa bәy «Tәşkil olunmaq lazımdır» deyә xalqa mü -
raciәt edirdi. Sovet hakimiyyәti devrilәn zaman, – hәrçәnd ki,
o, buna inanırdı, – hakimiyyәti heç kәsә vermәmәyә çağırırdı.

Bir neçә aydan sonra M.Vәkilov Gürcüstandan Türkiyәyә
keçir. Sonra geriyә qayıdır vә yenidәn İstanbula dönür. Bu vaxt
artıq 1921-ci ilin әvvәllәri vә Tiflisin rus-sovet qoşunları
tәrәfindәn işğalının әrәfәsi idi…

Mustafa bәy Türkiyәdә «Müsavat»ın xarici bürosunun fәal -
ları sırasına qoşulur. 1924-cü ildә İstanbulda Azәrbaycan Milli
Mәrkәzi yaradılanda M.Vәkilov buranın Mәrkәzi Komitәsinin
üzvü seçilir. Tәşkilatın vәzifәsi siyasi mühacirәti vahid
toplumda birlәşdirmәk idi. O, burada «Müsavat» partiyasını
tәmsil edirdi. Mustafa bәy, hәmçinin, 1928-ci ildә yaradılmış
«Prometey» tәşkilatının fәaliyyәtindә iştirak edirdi. Tәşkilatın
әsas mәqsәdi sovet quruluşunu devirmәk idi. Hәmin illәrdә
M.Vәkilov Azәrbaycanda baş verәn olayların bütün Avropaya
çatdırılmasında misilsiz işlәr görürdü. 1929-cu ildә Mustafa bәy
Azәrbaycan Milli Mәrkәzindәn istefa verir vә Polşaya gedir. 
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Belәliklә, 1930-1940-cı illәrdә M.Vәkilovun hәyatı Avropa
ilә bağlı olur. O, bir müddәt Polşada yaşayır. Sonra Almaniyaya
gedir, oradan Fransaya vә İsveçrәyә yola düşür.

Qeyd edәk ki, Mustafa bәy rus dilindәn әlavә bir çox xarici
dillәri dә mükәmmәl öyrәnmişdi. Mühacir hәyatı yaşadığı
illәrdә Türkiyәnin әksәr mәtbu orqanlarında – «Yeni
Qafqaziya», «Azәri türkü», «Odlu yurd», «Azәrbaycan yurd bil-
gisi» dәrgilәrindә çıxış etmişdi. Onun Parisdә fransız dilindә
olan «Prometey» jurnalında, elәcә dә alman vә rus dillәrindә
çıxan nәşrlәrdә onlarla mәqalәsi dәrc olunmuşdu. Berlindә nәşr
edilәn «Qurtuluş», Fransada rus dilindә olan «Kavkaz»
jurnallarında Azәrbaycanın tarixi ilә bağlı siyasi memuarları
çapdan çıxmışdı. Varşavada yaşadığı dövrdә «Prometey» adlı
siyasi klubun ikinci rәisi olmuşdu. Mustafa bәyin yazılarına
«Azәrbaycan», «Mücahid» vә digәr dәrgilәrdә dә rast gәlinirdi.
Yazdıqlarının hamısı siyasәt vә tarix mövzusunda olsa da, öz
publisistik dәyәrinә, tәhlilin dәrinliyinә görә diqqәti cәlb edirdi.
Başqa sözlә desәk, Mustafa bәy hәm dә әsl mühәrrir qәlәminin
sahibi idi.

Bu da tәsadüfi deyildi. Çünki o, hәr şeydәn öncә, әdәbiyyatı
çox sevirdi, mütaliәsi güclüydü. Xüsusilә poeziyanın vurğunu
idi. M.Ə.Sabirin şeirlәrindәn doymaq bilmirdi. Sәmәd Vurğun -
la isә qohum, daha dәqiqi, eyni soyadı daşıyan әmizadә idilәr.
O, bu böyük şairlә fәxr edirdi. Amma tәәssüf ki, vәtәndә
yaşayan çoxsaylı qohumlarının – istәr adlı-sanlı olan, istәrsә dә
sadә hәyat sürәn doğmalarının heç biri ilә әlaqә yarada
bilmәmişdi. Sovet rejimi dövründә, әlbәttә, bu, mümkün deyil -
di… Onunla ünsiyyәtdә olmuş insanların dediklәrinә görә,
uzun illәr uzaqlarda yaşasa da, danışıq tәrzindә doğma Qazax
lәhcәsinin şirinliyini ömrünün sonuna qәdәr qoruyub
saxlamışdı. 

Qәribәdir ki, dünyanın harasına getsә dә, Mustafa bәyi
hәyat yolları yenidәn Türkiyәyә gәtirmişdi. Hәtta başqa
ölkәlәrdә yaşadığı zaman da tez-tez buraya gәlirmiş. Bәlkә bu
da bir alın yazısı imiş. Çünki ona son mәnzil dә ömrü boyu
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gәzib-dolaşdığı, işlәdiyi vә yaşadığı ölkәlәrin heç birindә deyil,
mәhz Türkiyәdә qismәt olmuşdu.

Belәliklә, İkinci Dünya savaşının sonlarında o, Amasiyaya
gәlir. Burada yaşayan qohumları ilә görüşür. Hәmçinin ailә
hәyatı qurur vә sonra Ankara şәhәrinә qayıdır. Ankarada
yaşadığı illәrdә öz ixtisası üzrә işlәyir, Vilayәtlәr Bankının baş
hüquq mәslәhәtçisi olur.

…Azәrbaycanın Qazax mahalında dünyaya göz açan
Mustafa bәy 1965-ci ilin sazaqlı bir noyabr günündә Ankarada
vәfat edir. Çox tәәssüf ki, vәtәn eşqini ömrü boyu qәlbinin
dәrinliyindә gәzdirәn vә uzaqlarda ola-ola xalqının azadlığına,
rifahına çalışan bu insan haqqında uzun illәr heç deyilmәmiş,
bir sәtir belә yazılmamışdı. Onun barәsindә Bakı mәtbuatında
yalnız 1980-ci illәrin sonlarında mәlumat verilmәyә başlan -
mışdı. Mustafa bәyin mühacirәtdәki fәaliyyәti onun vәtәndә
yaşayan qohum-әqrәbasına, qardaş-bacısına böyük zәrbәlәr
vurmuşdur. Güllәlәnәn, sürgün edilәn, tәqiblәrә, tәzyiqlәrә
mәruz qoyulan Vәkilovların «cinayәt işlәri»ndә hökmәn
Mustafa bәyin adı çәkilmiş, bu adamların onunla qohumluqları
müxtәlif bucaqlar altında hallandırılmışdı.

Mustafa bәy Vәkilov Xalq Cümhuriyyәti dövrünün qaynar
vә zәngin ictimai-siyasi hadisәlәrindә öz dәst-xәtti ilә, vәtәninә
vә xalqına sәdaqәti ilә seçilәn, dövlәtçilik tariximizdә şәrәfli yer
tutan şәxsiyyәtlәrdәn olmuşdur.
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XUDADAT BƏYİN ACI TALEYİ

Bütün zamanlarda ömrünü xalqına, onun azadlığına
vә hәrtәrәfli inkişafına hәsr edәn insanlar olub.
Qәlbindә daim vәtәn eşqi yaşadan, xalqına canı-qanı

ilә bağlı olan belәlәrinә bәzәn quruluş, dövrün dәyişkәn ab-
havası, nizamsız proseslәr maneçilik etsә dә, mәhdudiyyәtlәr
qoysa da, onlar yollarından dönmәyib, öz mәqsәdlәrinә doğru
gediblәr. Onların xalqa xidmәt etmәk, fayda vermәk mәqsәdi
vәtәndaşlıq heysiyyәtindәn irәli gәlib.

Tarix boyu elә görkәmli şәxsiyyәtlәr olub ki, yaşadıqları
dövrdә hakimiyyәt, dövlәt quruluşu bir neçә dәfә dәyişib. Tәbii
ki, hәmin şәxslәr, әslindә, bu quruluşların hansısa birinә rәğbәt
bәslәyib, tәrәfdarı olublar. Bununla belә, xalqına, millәtinә
xidmәt etmәk amalları siyasi әqidәlәrini üstәlәyib, elә
ürәklәrincә olmayan quruluşda da bildiklәrini, bacardıqlarını
vәtәnә hәsr ediblәr. Başqa sözlә, xalqa gәrәk olmaq, onun
sabahı üçün çalışmaq әqidәlәri dәyişmәz qalıb.

Azәrbaycan xalqının lәyaqәtli oğlu, dәfәlәrlә tәqiblәrә
mәruz qalan, hәbsdәn, işgәncәlәrdәn, ölümdәn belә qorx-
mayan, dönüb yenidәn bütün bilik vә bacarığı ilә vәtәni naminә
çalışan Xudadat bәy Mәlikaslanovun tәrcümeyi-halı ilә tanış
olandan sonra mәhz belә duyğulara köklәnirsәn.

X.Mәlikaslanov istiqlal mücahidlәrindәn olub. Biz onu
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin görkәmli dövlәt
xadimlәrindәn biri kimi tanıyırıq. Azәrbaycanın әn ağır, әn
mәsuliyyәtli illәrindә yüksәk vәzifәlәr daşıyan bu şәxs, әslindә,
hәmin vaxtadәk dә, sonra da bütün varlığı ilә vәtәninә xidmәt
mücәssәmәsi olub. Əfsuslar ki, ömrünün son illәri Sovet
hakimiyyәti dövrünә tәsadüf edәn Mәlikaslanov amansız rejim
tәrәfindәn gözümçıxdıya salınaraq, tәqiblәrә, tәzyiqlәrә,
işgәncәlәrә mәruz qalaraq mәhv edilib. İnsan cәmiyyәtini
sarsıdıb silkәlәyәn, onun tarixi yaddaşında qanlı iz qoyan, bir
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tәrәfdәn şәxsiyyәtә pәrәstişi
tәbliğ edәn, digәr tәrәfdәn isә
şәxsiyyәtlәrin alçaldılmasını
adi hәyat norması kimi mәnim -
sә yәn sovet totalitarizminin
ötәn әsrin 30-cu illәrindә hәqi -
qi siyasi mahiyyәti bu idi.
Belәliklә, X.Mәlikaslanov da
heç bir günah işlәtmәdәn Sta -
lin dövrü repressiyalarının
qur banlarından birinә çevrilib.

Xoş siması, kübar görkәmi,
ağıllı baxışları ilә diqqәti cәlb
edәn Xudadat bәy daim qorxu
kabusunun tәsiri altında nara-
hat ömür yaşayıb. O zaman
Leninin kommunizm idealları

gerçәklәşib xalqlara firavanlıq gәtirmәliydi. Amma bu
«firavanlıq» ilk günlәrdәn minlәrlә, bәlkә dә yüz minlәrlә
insanın hәbsxanalarda çürümәsinә sәbәb oldu, dövrün mü tә -
rәq qi ruhlu ziyalıları güllәlәnmә ilә, sürgünlәrlә «mükafatlan -
dırıldı».

Müxtәlif ensiklopediyalarda X.Mәlikaslanovun cümhuriy -
yәt dövründә rәhbәr vәzifәlәrdә çalışdığı, parlament üzvü
olduğu göstәrilir. Bütün bunlardan öncә isә Xudadat bәy dәrin
biliyә vә savada malik nadir mütәxәssis, ixtiraçı-mühәndis vә
alim idi. Xüsusilә dәmiryol nәqliyyatı sahәsindә ixtisaslaşmışdı.
Texnika elmlәri üzrә azәrbaycanlılar arasında ilk professor
adını alanlardan idi.

Xudadat bәy Ağa oğlu Mәlikaslanov 1879-cu ilin aprel
ayında Şuşanın Tuğ kәndindә anadan olmuşdu. 1899-cu ildә
Şuşa realnı mәktәbini bitirdikdәn sonra Peterburq Yol
Mühәndisliyi İnstitutuna qәbul edilmişdi. Beş il sonra hәmin
ali mәktәbi birinci dәrәcәli diplomla başa vurmuşdu.

1901-1904-cü illәrdә Rusiya Sosial-Demokrat Fәhlә Partiya -
sının üzvü olan vә partiyanın Peterburq komitәsindә çalışan

Xudadat bәy Mәlikaslanov
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Xudadat bәy bir müddәtdәn sonra hәmişәlik bitәrәf qalır. Yәni
ömrünün sonunadәk heç bir partiyaya üzv olmur.

Xaricdә tәhsil alması onun taleyini xeyli dәrәcәdә müәyyәn -
lәşdirir. Belә ki, tәhsilini başa vurandan sonra uzun illәr
Azәrbaycandan, doğma Şuşadan kәnarda yaşayıb işlәyir. İnsti-
tutu bitirәn gәnc mühәndis yarım il Sankt-Peterburqda Voloq -
da-Petrozavodsk Dәmir Yolunun Çәkilişi İdarәsindә çalışır.
Peşәkarlığı ilә hamını heyran qoyur.

1905-ci ildә Tiflisә köçәrәk әmәk fәaliyyәtini yenә dә hәmin
sistemlә bağlayır. Zaqafqaziya Dәmir Yolunda işlәyir. Əvvәlcә
mühәndis, stansiya rәisinin kömәkçisi olur. Sonra Zaqafqaziya
Dәmir Yolunun Suram aşırımı keçidindә yol xidmәti rәisi
kömәkçisi vәzifәsinә keçir. Tapşırılan bütün vәzifәlәrdә etimadı
doğrultduğuna görә onu buraya rәis tәyin edirlәr.

X.Mәlikaslanov geniş günyagörüşә malik, hәrtәrәfli inkişaf
etmiş insan idi. O, istәr Peterburqda yaşadığı, istәrsә dә sonrakı
illәrdә hәmin şәhәrdә çıxan jurnallarda elmi mәqalәlәrini dәrc
etdirirdi. Qazandığı nәzәri biliklәri istehsalatla sıx әlaqәlәn -
dirmәyi bacarırdı. Dәmiryol texnikasına aid yeni ixtiralar
etmişdi. Bütün bunlar cavan mühәndisin tezliklә tanınmasına,
ad-san qazanmasına sәbәb olmuşdu.

1917-ci ilin fevral inqilabından az sonra – mart ayında Xu-
dadat bәy Mәlikaslanov Müvәqqәti hökumәtin sәrәncamı ilә
Xüsusi Zaqafqaziya Komitәsindә dәmir yolu üzrә müvәkkil
tәyin edilir. Onun vәzifәsi tez-tez dәyişir, bacarığı, idarәetmә
qabiliyyәti ilә hamının rәğbәtini qazanır, eyni zamanda,
yüksәliş pillәlәri ilә dә sürәtlә irәlilәyir. Heç bir il keçmir ki, ona
Zaqafqaziya komissarlığında Dәmiryol Nәqliyyatı Nazirliyi
üzrә komissar vәzifәsi tapşırılır. Bir neçә ay sonra isә tәzәcә
yaradılmış müstәqil Zaqafqaziya Federativ Respublikası
hökumәtinin dәmiryol naziri tәyin edilir.

1918-ci ildә Mәlikaslanovun ilk kitabı işıq üzü görür. Müәllif
Tiflis dәmiryol nәqliyyatının tarixi barәdә bilgilәrini qәlәmә
alaraq rus dilindә oxuculara tәqdim edir.

1919-cu ildә Xudadat bәyin tәşәbbüsü ilә Bakıda dәrslәrin
ana dilindә keçirildiyi ilk dәmiryol nәqliyyatı mәktәbi açılır.
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Azәrbaycanın dәmir yollarında tәmir işlәrinin aparılması da bu
dövrdә onun tәklifi, iştirakı vә rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn
tәdbirlәrdәn biri olur. Bütün bunlar nәqliyyatın ahәngdar
işlәmәsinә imkan verir vә yollarda qayda-qanun yaranırdı.

Xudadat bәyin fәaliyyәti bununla bitmirdi. 1919-cu ilin
aprelindә latın әlifbasına keçmәk üçün yaradılan xüsusi komis-
siyaya rәhbәrlik etmәyi Nazirlәr Şurası mәhz X.Mәlikaslanova
tapşırır. Komissiya o zaman Azәrbaycan parlamentinә layihә
dә tәqdim edir. Lakin onun müzakirәsi yarımçıq qalır.

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti elan olunduqdan sonra o,
daha böyük hәvәslә çalışır, özünü oda-közә vurur, gücü vә
bacarığı nәyә çatırsa, onu da yerinә yetirir.

Xudadat bәyin mәslәkdaşları vә silahdaşları çox idi. Onları
sanki zamanın özü yetirmişdi. Şәrqin ilk demokratik respub -
likasında, heç bir tәcrübәsi olmayan cümhuriyyәtdә mәsul
vәzifәlәrә irәli çәkilir vә layiqincә işlәyә bilir, inamı vә etibarı
doğruldurdular. Əksәriyyәtinin heç yaşı da çox deyildi. 30-35
yaşlarında idilәr, hәtta 25 yaşında olanlar da vardı. Onların
üstün cәhәti ondaydı ki, bu insanların әksәriyyәti tәhsillәrini
Avropanın nüfuzlu universitetlәrindә almışdı, siyasi proses -
lәrdә bişmiş mütәrәqqi ruhlu ziyalılar idilәr.

X.Mәlikaslanov da cümhuriyyәtdә ilk dәfә nazir tәyin olu-
nanda 40 yaşı yox idi. Amma zәngin tәcrübә toplamışdı. Dәrin
biliyә, idarәçilik qabiliyyәtinә vә tәşkilatçılıq bacarığına malik
idi.

Cümhuriyyәt hökumәtinin qәrarı ilә 1918-ci il iyunun 1-dәn
ölkә әrazisindәki bütün dәmiryol xәtlәri müstәqil Azәrbaycan
dәmir yoluna çevrilmişdi. Dәmir Yolu İdarәsi yaradılmışdı. Bu
dövrdә Azәrbaycan dәmir yollarının ümumi uzunluğu 954,2
kilometr idi. Az sonra Yollar Nazirliyi yaradıldı. Nazir vәzi fә -
sini isә bütün hökumәt kabinetlәrindә Xudadat bәy Mәlikas la -
nov icra edirdi.

Gәnc respublikanın gәnc yollar naziri öz hәmkarları vә
mәslәk daşları ilә әl-әlә verәrәk mәqsәdyönlu tәdbirlәr hәyata
keçirirdi. Onlar hәm yolların şәbәkәsinin genişlәndirilmәsinә
vә rahatlığının tәmin olunmasına, hәm dә bu yollarda hәrәkәt
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edәn texnikanın sazlığına vә çoxaldılmasına böyük әhәmiyyәt
verirdilәr. Ən vacib mәsәlәlәrdәn biri dә yollarda, xüsusilә
digәr respublikalara gediş-gәliş yollarında tәhlükәsizliyin
tәmin olunması idi. Bu mәqsәdlә 1918-ci il iyunun 4-dә Batumda
Azәrbaycan, Osmanlı, Gürcüstan vә Ermәnistan höku mәt lәri
arasında Cәnubi Qafqaz dәmir yollarının va qon-parovoz parkını
bölüşdürmәk barәdә saziş bağlandı. Azәrbaycan tәrәfindәn
sәnәdi Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә vә Mәmmәd Hәsәn Hacın -
ski imzaladılar.

Lakin hәmin illәrdә bütün işlәr heç dә rәvan getmirdi.
Cәnubi Qafqaz respublikaları arasında әrazi mübahisәlәri
olduğuna görә sazişin müddәaları reallaşmadı. Hәr dәfә belә
problemli mәqam vә şәrait yarananda vәziyyәtdәn çıxış yolu
tapmaq, işi düzgün istiqamәtdә aparmaq çox çәtin idi. Bununla
belә, gәnc respublikanın nәqliyyat sahәsindә artıq ixtisaslaşmış
vә püxtәlәşmiş yollar naziri müvafiq qәrarlar qәbul etmәyә
qadir idi. 1918-ci il dekabrın 26-da Azәrbaycan Xalq Cüm hu -
riyyәti Gürcüstanla ayrıca müqavilә imzaladı. 1919-cu il martın
18-dә Azәrbaycanla Gürcüstan arasında dәmiryol rabitәsi
haqqında daha bir saziş imzalandı. 1919-cu il aprelin 17-dә
Azәrbaycan Dәmir Yolu İdarәsi Batumda öz ticarәt agentliyini
tәşkil etdi. 1918-1920-ci illәrdә dәmiryol xәtlәrinin, hәrәkәt
vasitәlәrinin tәmiri qaydaya salındı. Dәmiryolçuların mәvacibi
artırıldı. Artıq 1920-ci ilin yazında Azәrbaycana mәxsus dәmir
yolunda çalışanların ümumi sayı 11 minә çatırdı. Ölkә
daxilindә vә xaricә hәrәkәt yalnız dәmir yolu ilә bitmirdi. Bu
dövrdә Bakıdan Xәzәr vasitәsilә Salyan, Lәnkәran, Ənzәli, Port-
Petrovsk (Mahaçqala), Hәştәrxan istiqamәtlәrindә әsas su
yolları fәaliyyәt göstәrirdi. Xәzәr ticarәt donanmasında 17
böyük buxar gәmisi vardı.

Belәliklә, o dövrdә X.Mәlikaslanovun rәhbәrlik etdiyi nazir-
liyin xәttilә görülәn işlәr tarixin yaddaşında bu cür qalıb: 1919-
cu il iyulun 15-dәn Bakı–Batum istiqamәtindә 4 cüt qatarın, ilin
sonunda isә Bakı–Port–Petrovsk istiqamәtindә dә ciddi qrafik
üzrә gündә 4 cüt qatarın hәrәkәti tәmin edildi.

1918-ci il oktyabrın 30-da Bakı Ticarәt Limanı İdarәsinin
fәaliyyәti bәrpa olundu. Ticarәt gәmilәri ilә Bakı–Mahaçqala,
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Salyan, Lәnkәran limanları arasında sәrnişin vә yük daşınması
tәşkil edildi. Hökumәtin ciddi sәylәri vә nazirliyin gәrgin
zәhmәti nәticәsindә 1919-cu ildә Bakı–Batum neft kәmәri dә
bәrpa edilib istifadәyә verildi. 1919-cu ilin avqust ayında ingilis
qoşunları Azәrbaycandan çıxdıqdan sonra Bakı limanı vә ticarәt
donanması da cümhuriyyәt hökumәtinin sәrәncamına keçdi.
Ölkәnin ticarәt gәmilәri Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
bayrağı altında üzmәyә başladı.

Hökumәtin şose yollarının bәrpası üçün 1919-cu il fevralın
17-dә nazirliyә ayırdığı 1 milyon manat kredit Xudadat bәyin
sәriştәsi sayәsindә sәmәrәli istifadә olunurdu. Hәmin il aprelin
24-dә isә bilavasitә Yevlax–Şәki şose yolunun tәmiri vә seldәn
qorunması üçün bәnd tikintisinә 210 000 manat vәsait verildi.
Nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri vә normal istismarı mәsәlәlәri
daim diqqәt mәrkәzindә saxlanılırdı. 1919-cu il aprelin 28-dә
Bakıda avtomobillәrin ilkin tәmiri vә avtomobil zavodunun
saxlanması üçün 175 000 manat vәsait ayrıldı.

Nazir X.Mәlikaslanovun rәhbәrliyi ilә yollarda hәlә çox
yeniliklәrin olacağı şübhәsiz idi. Lakin 1920-ci ilin aprel işğalı
bu planları yarımçıq qoydu.

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin görkәmli dövlәt xadimi
X.Mәlikaslanov bu illәr әrzindә hәm siyasi proseslәrin önündә
olmuş, hәm dә böyük quruculuq fәaliyyәti göstәrmişdi. Za-
qafqaziya Seyminin, Azәrbaycan Milli Şurasının üzvü olan
X.Mәlikaslanov cümhuriyyәtin birinci vә ikinci hökumәt
kabinet lә rin dә yollar vә poçt-teleqraf naziri, üçüncü, dördüncü
vә beşinci kabi netlәrdә yollar naziri idi. Beşinci hökumәt
kabinetindә 1920-ci il fevralın 18-dәk müvәqqәti olaraq hәm dә
ticarәt, sәnaye vә әrzaq nazirinin sәlahiyyәtlәrini icra etmişdi.

Onun haqqında yazılmış mәqalәlәrin birindә deyilir:
«X.Mәlikaslanov dekabrın 7-dә (1918-ci il) Bakıda açılmış
Azәrbaycan parlamentinin üzvü seçilmişdir. O, Nazirlәr
Şurasının sәdri Nәsib bәy Yusifbәylinin tәşkil etdiyi birinci vә
ikinci kabinetdә dә hәmin vәzifәni icra etmişdir. X.Mәlikas -
lanov tәşkilatçılıq qabiliyyәtinә görә N.Yusifbәylinin birinci
müavini tәyin olunmuşdu. Bundan başqa, o, 1919-cu il iyunun
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11-dә yaradılmış respublika Dövlәt Müdafiә Komitәsi sәdrinin
birinci müavini idi».

1920-ci ilin aprel ayında Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti
qurulduqdan sonra X.Mәlikaslanov bir sıra rәhbәr vәzifәlәrdә
çalışır. 1921-ci ilin әvvәlindә Dövlәt Tikinti Komitәsindә şöbә
müdiri işlәyir, daha sonra hәmin komitәnin sәdri olur. O,
Azәrbaycan Ali Xalq Tәsәrrüfatı Şurası yanında Dәmiryol
Tikin tisi İdarәsinin rәisi vә şuranın mәslәhәtçisi vәzifәlәrini icra
edir.

Sovetlәr X.Mәlikaslanovun nәyә qadir olduğunu yaxşı
bilirdi. Başa düşürdü ki, o, yüksәk ixtisaslı mütәxәssis, tәcrübәli
tәşkilatçı vә vәtәnini sevәn ziyalıdır. Bunun üçün dә ona әn
mәsul vәzifәlәri tapşırmaqdan belә çәkinmirdilәr. Əlbәttә,
onlar bunu X.Mәlikaslanova olan hörmәt vә etimada görә deyil,
öz mәnafelәri naminә edirdilәr. Odur ki, Xudadat bәyә 1923-
1925-ci illәrdә Azәrbaycan Dövlәt Plan Komitәsinin Sәnaye-
nәqliyyat-tikinti bölmәsinin müdiri vәzifәsini tapşırırlar.
1922-1924-cü illәrdә Zaqafqaziya Dәmir Yolu İdarәsinin üzvü
seçilir. 10 ilә yaxın (1921-1930) Azәrbaycan Politexnik İnstitu-
tunun İnşaat fakültәsindә yol, sәnaye, nәqliyyat vә tikinti
bölmәsinin sәdri işlәyir, bunlardan 6 ilini (1924-1930) hәmin
fakültәnin dekanı olur.

1928-ci ildә Azәrbaycan SSR Ali Texnika Komitәsinin sәdr
müavini, 1921-1930-cu illәrdә RSFSR vә Azәrbaycanın bir sıra
elmi-texniki mәdәni-maarif tәşkilatlarının üzvü, üç il (1927-
1930-cu illәr) SSRİ Xalq Tәsәrrüfatı Şurasının Elmi-texniki
kollegiyasının üzvü kimi dә fәaliyyәt göstәrir. 1926-1930-cu
illәrdә o, hәm Azәrbaycan SSR Mәrkәzi İcraiyyә Komitәsinin,
hәm dә Zaqafqaziya MİK-in üzvü idi.

Belәliklә, Xudadat bәyә getdikcә daha mәsul tapşırıqlar
veri lir, әn çәtin vәzifәlәr etibar olunurdu. Onu bir vәzifәdәn
götürüb digәrinә tәyin edirdilәr. Çünki hara getsә, oranı
dirçәldә bilirdi, nizam-intizam, qayda-qanun yaratmağı, işlәri
tәşkil etmәyi bacarırdı. X.Mәlikaslanov hәtta müxtәlif illәrdә
paralel olaraq bir neçә vәzifәni icra edib. 1929-cu ildә Azәr -
baycan SSR MİK-in qәrarı ilә Azәrbaycan Dövlәt Elmi-Tәdqiqat
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İnstitutuna hәqiqi üzv seçilmәsi vә növbәti, 1930-cu ildә Azәr -
baycan Neft İnstitutunun Nәqliyyat fakültәsinә rәhbәrlik
etmәsi deyilәnlәrә sübutdur.

Bütün bunlarla yanaşı, X.Mәlikaslanov elmi yaradıcılıqla da
mәşğul olmuş, bir çox mәqalәlәri Moskvada nәşr edilәn jurnal-
larda işıq üzü görmüşdür. Uzun illәr dәmiryol işi ilә bağlı
topladığı bilik vә tәcrübәni sonralar yazdığı kitablarda
ümumilәşdirmişdir. Belә ki, 1927-ci ildә Politexnik İnstitutunun
nәşriyyatında, iki il sonra isә Azәrbaycan Dövlәt Nәşriyyatında
dәmiryol texnikasına aid iki kitab nәşr etdirmişdir.

Sovet hökumәti cümhuriyyәt dövrünün kadrlarından öz
mәnafeyi naminә istifadә etsә dә, onları hәmişә düşmәn
gözündә görürdü. Onları izlәyir, şәrlәyir, cәzaya mәhkum
edirdilәr. Əslindә, bolşeviklәrin әsas siyasi opponentlәri
müsavatçılar idi. Onlarla haqq-hesabı çürütmәk hәmişә
gündәmdә qalırdı. Lakin yeni hökumәtin vәzifәli şәxslәri buna
mübahisә, diskussiya vә s. vasitәsilә nail olmağı düşünmür -
dülәr. Çünki müsavatçıların intellekti, dünyagörüşü, inkişaf
sәviyyәlәri düşünüb hazırlaşmadan, necә gәldi «dünya
inqilabı»na doğru gedәnlәrdәn xeyli yüksәk idi. Respublikanın
yeni rәhbәrlәrinin vәzifәsi, mәqsәdi bir idi: mane olanları aradan
götürmәk, onlardan yaxşı düşünәnlәri, mütәrәqqi fikirlilәri
tәklәyib mәhv etmәk. O zaman – Rusiyada Sovet hakimiyyәti
qurulduqdan sonra Leninin vә Trotskinin sәrәncamı ilә Solo -
vetsk adalarında (Ağ dәniz), Suzdal, Yaroslavl vә başqa yerlәrdә
hәbs düşәrgәlәri yaradılırdı. Minlәrlә «inqilab düşmәni» hәmin
düşәrgәlәrin ilk sakini oldu. Düşmәn adlandırılanlar kimlәr idi?
Rusiya zadәganları, başqa millәtlәrdәn olan görkәmli şәx -
siyyәtlәr, Avropanın müxtәlif ölkәlәrindә tәhsil almış ziyalılar,
Sovet hakimiyyәtinin qurulması uğrunda mübarizә aparan, ona
inanan bütün adamlar, bir dә yaxşı yaşadıqlarına görә tәq -
sirlәndirilәn minlәrlә günahsız kәndli. Mәhbuslar arasında
Azәr baycan xalqının әn yaxşı oğulları da vardı. Tәkcә «Müsa-
vat» partiyasının yüzlәrlә üzvü dәfәlәrlә belә düşәrgәlәrә sür -
gün edilmişdi.

Bir faktı da qeyd edәk ki, Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti
qurulan kimi XI ordunun Xüsusi şöbәsi ziyalılara, mövcud
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partiyaların üzvlәrinә, hәtta liberal әhvali-ruhiyyәli adamlara
belә amansız divan tutmağa başladı. On nәfәrdәn çox
azәrbaycanlı general mәhkәmәsiz vә istintaqsız güllәlәndi. Hal-
buki Azәrbaycan Ordusu qırmızı orduya qarşı vuruşmamışdı
vә mövcud razılaşmaya әsasәn, generallar tәqib olunmamalı
idilәr. Tәkcә iki general – Sәmәd bәy Mehmandarov vә Əliağa
Şıxlinski Nәriman Nәrimanovun sayәsindә sağ qalmışdılar.
Belәliklә, 1920-ci ilin axırlarından başlanan hәbslәr, istintaqlar,
dindirmәlәr 1930-cu illәrdә dәhşәtli bir vәziyyәt aldı. Əvvәllәr
Fövqәladә Komissiya müsavatçılar arasında say-seçmә hәbslәr
aparırdı. İki-üç ay çәkәn istintaqdan sonra mәhbuslar
buraxılırdılar. Hәmin mәhbusların әksәriyyәti dә sovet
platformasında işlәmәyә, bütün qüvvәlәrini yeni hakimiyyәtә
sәrf etmәyә hazır olduqlarını bildirirdilәr. Hәtta partiyanın sol
qanadını tәşkil edәnlәr «Müsavat»ın fәaliyyәtinin dayandırıl -
dığı barәdә xüsusi bәyanat da vermişdilәr. Onlar güman
edirdilәr ki, gizli fәaliyyәtdәn çıxdıqdan sonra tәqib olunma -
yacaq, respublikanın bütün vәtәndaşları kimi azad surәtdә
yaşayıb işlәyәcәklәr. Lakin müsavatçıların tәqibi dayandırıl -
madı, әksinә, sürәtlәndi. Bәyannamә dәrc olunan günün ertәsi
leqal «Müsavat» partiyasının bütün üzvlәrini müәyyәn bәhanә
ilә tutmağa, istintaq edib Baş Dövlәt Siyasi İdarәsi Kollegi -
yasının Xüsusi müşavirәsinin qәrarına әsasәn hәbs düşәr gә -
lәrinә göndәrmәyә başladılar.

X.Mәlikaslanovu da belә bir tale gözlәyirdi. 1930-cu ilin
әvvәlindә Azәrbaycan SSR XDİK-in Siyasi İdarәsi tәrәfindәn
«Azәrbaycan Milli Mәrkәzinin işi» üzrә ittiham olunaraq hәbs
edildi. 1933-cü ilin ortalarında azadlığa buraxıldı.

Bundan sonra sovet hakimiyyәti yenidәn X.Mәlikaslanovun
istedad, bilik vә bacarığından istifadә edәrәk ona mәsul vәzi -
fәlәr tapşırdı. 1933-cü il sentyabrın 1-dәn, yәni hәbsdәn azad
olunandan bir-iki ay sonra Azәrbaycan Nәqliyyat İnstitutunda
Dәmir yolu vә Azәrbaycan İnşaat İnstitutunda İnşaat işinin
tәşkili kafedralarına rәhbәrlik etdi.

Ovaxtkı rejim Xudadat bәyin qol-qanadını dәfәlәrlә
sındırmış, onu yersiz alçaltmış, nahaq yerә incitmiş, hәbs
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etmişdi. Amma bu insanın iradәsi sınmamış, gücdәn düş -
mәmişdi. Bütün bunlardan sonra da o, Azәrbaycanda magistral
dәmiryol şәbәkәsinin inkişaf planının işlәnib hәyata
keçirilmәsinә böyük töhfә vermişdi. Onun hәllinә çalışdığı
problemlәrdәn biri dә şәhәrdaxili nәqliyyat mәsәlәlәri idi.

Bütün bu illәr әrzindә Xudadat bәy qәlәmini dә yerә
qoymamışdı. O, çalışdığı sahәlәrә aid 70-dәn çox әsәr yazmışdı.
Bunların arasında dәmiryol nәqliyyatına aid  3  monoqrafiya da
var idi.

Lakin Xudadat bәyin başı üzәrindә daim qara qüvvә,
tәhlükә, kabus dolaşmaqda idi. Başqa sözlә, Stalin üsuli-idarәsi
onu elә «nişan almışdı» ki, hәmin tәhlükәdәn sovuşmaq
mümkün deyildi. Odur ki, 1934-cü ilin avqust ayında yenidәn
hәbs olunur. Tәbii ki, yenә dә әsassız ittihamlarla: әksinqilabi-
millәtçi tәşkilatın üzvü olduğu, ideoloji cәbhәdә rәhbәr
vәzifәlәri zәbt etmәk niyyәti daşıdığı vә xalq tәsәrrüfatının әsas
sahәlәrindә (neft, nәqliyyat, poçt-teleqraf) «ziyankarlıq»
apardığı üçün. Ona «trotskiçi», «әksinqilabi-millәtçi» vә daha
nә adlar qoymamışdılar?! X.Mәlikaslanovun işi üzrә ittiham -
namәdә oxuyuruq: «...Antisovet tәşkilatında iştirakına, Azәr -
baycan K(b)P MK rәhbәrliyini hörmәtdәn salmaq üçün millәtçi
söhbәtlәrdә iştirak etdiyinә vә әksinqilabi iş apardığına görә
Azәrbaycan SSR CM-in 72 vә 73-cü maddәlәri ilә cinayәt
mәsuliyyәti daşıyır». Xüsusi müşavirәnin gündәliyini Azәrbay -
can SSR Xalq Daxili İşlәr Komissarını әvәz edәn baş leytenant
Xoren Markaryan tәrtib edir.

Hәyat yolları onu ömrünün sonunda da gәncliyinin keçdiyi
Rusiyaya aparır. Hәbs düşәrgәsindә amansız işgәncәlәr, ağrı-
acılar onu hәm mәnәvi, hәm dә fiziki cәhәtdәn mәhv edirdi.
Hәr gün ona nә vaxt divan tutulacağını gözlәyirdi. Bütün bun-
lar – insan amilini üstәlәyәn ideoloji zorakılıq, siyasi mәntiq -
sizlik, güllәlәnmә, sürgünlük şәxsiyyәtә pәrәstiş üzәrindә qәrar
tutan siyasi sistemin tükürpәdәn reallıqları idi. Belәcә, 1935-ci
il iyulun 23-dә Xudadat bәy Mәlikaslanov elә hәbs düşәrgә -
sindә dünyasını dәyişir.
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İllәr keçdi, çox bulanıq sular axıb duruldu. 1959-cu ildә
X.Mәlikaslanov da bәraәt aldı. Axı heç bir günah işlәtmәmiş,
heç bir sәhvә yol vermәmiş, heç bir cinayәt törәtmәmişdi! Öz
әqidәsinin, istiqlal tәşnәsinin, bәlkә dә istedadının, biliyinin,
gücünün (!) qurbanı olmuşdu. Bәdxahların, gözü götürmәyәn -
lә rin, vәzifә kürsülәrini özlәrindәn güclülәrә qısqananların
qәzәbinә tuş gәlmişdi.

Deyirlәr, insan var evdәn gedәr, insan var eldәn gedәr. Hәr
bir halda Xudadat bәy cәllad әli ilә xalqının, vәtәninin әlindәn
alınmış bir ziyalı idi. Bu gün onun hәyatını, fәaliyyәtini
öyrәnәnlәr bilirlәr ki, Xudadat bәy Mәlikaslanov dövlәtinә,
xalqına hәlә çox fayda verә bilәrdi. Min tәәssüf! Amma hәr
halda o, hәm insan vә vәtәndaş, hәm dә mütәxәssis vә vәzifә
sahibi kimi milyonlarla insana nümunә olan bir ömür yaşadı.
Əqidәsindәn, amalından, tutduğu yoldan dönmәdi!

263РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



HƏYATI GÜLLƏYƏ TUŞ GƏLDİ

XXәsrin 30-cu illәrindә qara bir kabus Azәr -
baycanı oba-oba, oymaq-oymaq dolaşırdı. Elә
bir bölgә, elә bir kәnd yox idi ki, repressiya

maşını hәmin vaxt oranı hәdәfә götürmәmiş olsun. Bәzәn eyni
ailәnin bir neçә üzvü ittiham olunur, bәzәn eyni nәslin bir qrup
nümayәndәsi «qaralanırdı». Hәmin illәrin amansız olayları
Qazax mahalının sayılıb-seçilәn nәsillәrindәn olan Vәkilovların
da neçә-neçә övladını «nişan almışdı». Onların arasında bir
xanım da var idi. Mәdinә Mehdi ağa qızı (Vәkilova) Qiyasbәyli.

Azәrbaycanın tanınmış nәsillәrindәn birinin övladı, digәr
nüfuzlu bir ailәnin isә gәlini olan, adı xalqımızın ilk tәhsilli
qızları sırasında çәkilәn, uzun illәr pedaqoji sahәdә fәaliyyәt
göstәrәn Mәdinә xanım Qiyasbәyli haqqında çox eşitmişik.
Yüksәk mәnәvi keyfiyyәtlәrә, böyük iradәyә malik, şәxsiy -
yәtini, heysiyyәtini zәdәsiz qoruyub saxlayan hәmin Azәrbay -
can qadını XX әsrin 30-cu illәrinin repressiya qurbanlarından
birinә çevrilmişdi.

Hadisәlәri bir qәdәr qabaqlayaraq qeyd edәk ki, Mәdinә
Qiyasbәyli Dövlәt Siyasi İdarәsi vә XDİK tәrәfindәn 1925-ci
ildәn başlayaraq hәbs olunduğu vaxta – 1936-cı il dekabrın 8-
dәk daim izlәnilib, fәaliyyәti nәzarәtdә olub. Bu idarәlәrin
agentlәri onun hәr addımını qeydә alıblar. Mәdinә xanımı guya
«Müsavat» partiyasının keçmiş üzvlәri ilә әlaqә saxladığı vә
onların fәal hәmkarı olduğu üçün «gözaltılamışdılar». 

Əslindә isә Azәrbaycan SSR XDİK-in M.Qiyasbәylinin belә
bir fәaliyyәt göstәrmәsi barәdә heç bir konkret mәlumatı
olmamışdı. Yәni belә bir әlaqәnin yoxluğundan onun haqqında
mәlumat yığmaq da qeyri-mümkün idi. Bununla belә, repres-
siya maşını Azәrbaycanın bu lәyaqәtli, ziyalı qızını lәkәlәmәyә
vә ömrünün çiçәklәnәn dövründә onun hәyatına amansızca -
sına son qoymağa nail oldu.
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Sovet siyasi idarәsinin ca -
sus ları niyә mәhz Mәdinәni
izlәyirdilәr? O, hansı işi ilә
diqqәti cәlb etmişdi? Nә üçün
Sovet hakimiyyәti şәxsiyyәti
heç bir şübhә doğurmayan,
yüksәk mәnәviyyatlı bu
müәllimә qәnim kәsilmişdi?
Mәdinә xanımın tәrcümeyi-
halına qısaca nәzәr yetirәk.

M.Qiyasbәyli Azәr bay ca -
nın ilk maarifpәrvәr qadın la -
rından biri, görkәmli pedaqoq
vә ictimai xadim olub. O, jur-
nalist vә tәrcümәçi kimi dә
fәaliyyәt göstәrib. Mәdinә
xanım Qiyasbәyli soyadını ailә
hәyatı qurarkәn qәbul edib. Onun qızlıq familiyası Vәkilova
olub. M.Qiyasbәyli 1889-cu ilin aprel ayında Qazax qәzasının
Salahlı kәndindә Vәkilovlar nәslinin nümayәndәsi Mehdi
ağanın ailәsindә dünyaya göz açıb. Atası elmә, maarifә vә
mәdәniyyәtә önәm verәn bir insan idi. Anası Gülzar xanım isә
Tiflisdә Nәcib Qızlar Seminariyasında tәhsil almışdı. Bәzi
mәnbәlәrdә Mәdinәnin ailәnin yeganә övladı olduğu qeyd
edilir. Bәzilәrindә isә onun qardaşlarının da olduğu, lakin hәlә
yeniyetmә ikәn dünyadan köçdüklәri göstәrilir. Mәdinә xanım
әmisi uşaqları, siyasi xadim, Azәrbaycan Cümhuriyyәti parla-
mentinin üzvü Rәhim bәy Vәkilovla (müsavatçı kimi fәaliyyәt
göstәrdiyinә görә sürgün edilib. Solovetsk adasından
sürgündәn qayıtdıqdan sonra Tiflisdә yaşayıb. 1934-cü ildә
DTK tәrәfindәn yenidәn hәbs edilәcәyini hiss edib vә әlә
keçmәmәk üçün Kür çayının üzәrindәki körpüdә özünü güllә
ilә vurub), İsfәndiyar bәy Vәkilovla (maarifçi olub, Qazax
Seminariyasında müәllim işlәyib. 10 il Solovetsk düşәrgәsindә
hәbs cәzası çәkib. 1936-cı ildә sürgündәn qayıdıb), Bahadır
bәylә (Azәrbaycan Milli Ordusunun zabiti vә rota komandiri

Mәdinә Qiyasbәyli
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olub. 1920-ci ildә güllәlәnib), Zәkәriyyә bәylә (uzun illәr
müәllimlik edib. 10 il Solovetsk düşәrgәsindә sürgündә olub)
mehriban qohumluq әlaqәlәri saxlayıb.

İlk tәhsilini Mәdinә elә evdә ata-anasından alıb. Onun
oxumağa davam etmәsi hәm özünün, hәm dә valideynlәrinin
arzusu olub. Bu mәqsәdlә dә Mehdi ağa qızını Tiflisә aparır vә
onu «Müqәddәs Nina» qız mәktәbinә qoyur. 1904-cü ildә
hәmin mәktәbi bitirәn Mәdinә xanım tәhsilini üstәlik birillik
kursda da davam etdirir. Ata qızının bütün bu qәrarlarına
böyük razılıqla dәstәk verir. 

Mütәrәqqi fikirli ailәdә böyümәsi, Tiflisdәki tәhsil illәri gәnc
qızın dünyagörüşünün formalaşmasında xüsusi rol oynayır.
1905-ci ildә birillik kursları da әla qiymәtlәrlә bitirәn Mәdinәnin
artıq müәyyәn arzuları, planları vardı. Belә ki, Tiflisdәn kәndә
qayıtdıqdan sonra o, burada qızlar üçün mәktәb açmaq
qәrarına gәlir. Tәbii ki, atası yenә dә onunla hәmfikir olur.
Amma bu da hәqiqәt idi ki, mollaların, cәhalәt tәrәfdarlarının
әhalisini «mәngәnә»dә saxladığı ucqar bir kәnddә belә yeniliyi
hәyata keçirmәk o qәdәr dә asan deyildi. Valideynlәr qızlarını
Mәdinә xanımın mәktәbinә gәtirmәyә cәsarәt etmirdilәr. Gәnc
müәllim çıxış yolunu әvvәlcә mәktәbә özünün yaxın
qohumlarının ailәsindә böyüyәn qızları cәlb etmәkdә tapır. 30
şagird toplayaraq mәktәb tәşkil etmәyә müvәffәq olur. 1906-cı
ildә maarif idarәsi mәktәbin fәaliyyәtini rәsmilәşdirir. Mәdinә
xanım tәhsil ocağının müdiri vә müәllimi tәyin edilir. Burada
türk vә rus dillәri, hesab, tәbiәtşünaslıq, hәtta musiqi dәrslәri
dә keçilirdi. Tәbiәtşünaslığı Mәdinәnin atası Mehdi ağa
Vәkilov, türk dilini Əhmәd ağa Gülmәmmәdov tәdris edirdi.
Qalan fәnlәrdәn dәrslәri Mәdinә xanım özü deyirdi. 

Artıq Mehdi ağanın qapısına elçilәr dә ayaq açmışdı. Lakin
ata qızının öz seçiminә azadlıq verdiyini bәyan etmişdi. Mәdinә
isә hәlә susurdu. Nәhayәt, o, Şәhriyar bәylә ailә hәyatı qurmağa
qәrar verir.

Şәhriyar bәy tanınan, sayılıb-seçilәn Qiyasbәyovlar nәslin -
dәn idi. Kiçik yaşlarında atasını itirmiş, anası Gülәndam
xanımın himayәsindә böyümüşdü. Anası savadsız olsa da,
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oğlunun tәhsil alması üçün әlindәn gәlәni әsirgәmәmişdi.
Şәhriyar bәy Qori Seminariyasını bitirmiş vә bir müddәt
müәllim işlәmişdi. Sonra onu Qazax qәzasının rәisi ştabs-kapi -
tan Reuttun dәftәrxanasına dilmanc (tәrcümәçi) götürmüş dü -
lәr. Çox mәdәni, mәrifәtli, ziyalı bir cavan idi. Amma onun
xәstә (vәrәm) olduğu da sirr deyildi.

Mehdi ağa hәyat yoldaşı seçmәkdә әvvәllәr qızına azadlıq
versә dә, onun Şәhriyar bәyi üstün tutmasından çox narahat
oldu. Gәncin xәstәliyini qızına xatırlatdı. Lakin Mәdinә taleyini
mәhz Şәhriyar bәylә birlәşdirmәkdә israrlı olduğu üçün ata bu
izdivaca xeyir-dua verdi. Belәliklә, 20-21 yaşlı müәllim Dağ
Kәsәmәn kәndinә gәlin köçdü.

Mәdinә xanım bu dağ kәndindә dә qız mәktәbi açmağa
müvәffәq olur. 1911-ci ildә onun ilk övladı – anası Gülzar
xanımın adını verdiyi qızı dünyaya gәlir.

1914-cü ildә ikinci dәfә analıq sәadәtini duyur. Tәzә dün yaya
gәlmiş bu qızına isә qayınanası Gülәndam xanımın adını verir.
Şәhriyar bәyin işi ilә әlaqәdar ailә bir müddәt Gәdәbәydә
yaşamalı olur. Bu bölgәdә dә Mәdinә xanım qızların savadlan -
ması istiqamәtindә fәaliyyәtini davam etdirir.

Atası Mehdi ağanın işlәdiyi Əskipara kәndindә qәtlә
yetirilmәsi Mәdinәyә ağır zәrbә olur. Bu vaxt onun anası da artıq
hәyatda yox idi, çoxdan dünyasını dәyişmişdi. Atasının ölümü
barәdә dәhşәtli xәbәri eşidәndә Mәdinә üçüncü övladını
gözlәyirdi. Az sonra oğlunu dünyaya gәtirir vә atasının şәrәfinә
onu Mehdi adlandırıb bir qәdәr tәsәlli tapır. 

Lakin bir-birinin ardınca gәlәn bәdbәxtliklәr Mәdinәni göz
açmağa qoymur. Bu әrәfәdә hәyat yoldaşı Şәhriyar bәyin dә
sәhhәti pislәşir vә o, vәrәm xәstәliyindәn vәfat edir. Belәcә, öm-
rünün әn xoşbәxt çağlarında bir-birinin ardınca gәlәn faciәlәr
gәnc qadını böyük sınağa çәkir. Ancaq Mәdinә iradәli idi. O
özünü әlә almağı bacarır. Kiçik övladı – oğlu artıq ayaq açıb
yeriyәndә ana Tiflisә köçmәyi qәrara alır. 

Tiflisdә Mәdinә xanım Zaqafqaziya Komissarlığında çalışır.
Lakin az sonra Cәnubi Qafqaz üç hissәyә parçalanır. Azәrbaycan
hökumәti Gәncәyә köçür vә o öz ata-baba yurdu Qazaxa qayıdır.
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Qazaxda Mәdinә Qiyasbәylini xalq mәktәblәri inspektoru
tәyin edirlәr. Hәmişә olduğu kimi, yenә dә maarifin inkişafı
yolunda var qüvvәsi ilә çalışır. 

Mәdinә xanımın siyasәtlә maraqlanması mәhz bu dövrdәn
başlanır. O, Azәrbaycanın istiqlalının tәrәfdarlarından birinә
çevrilir. 1919-cu ildә uşaqlarını da götürüb Bakıya gәlir. Bu
hәmin dövr idi ki, ölkәnin ziyalı tәbәqәsi Bakı şәhәrindә
cәmlәşirdi.

Bakıda Mәdinә xanım general İbrahim bәy Usubovun hәyat
yoldaşı Gövhәr xanıma pәnah gәtirir vә bir müddәt onunla
çalışır. Gövhәr xanımın öz mәnzilindә türklәr üçün tәşkil etdiyi
savad kurslarının strukturu Mәdinәnin çox xoşuna gәlir. 1920-
ci ilin mart ayında o da öz evindә tәxminәn belә bir axşam
kursu aça bilir. Kurs rәsmilәşdirilir vә buraya qısa müddәtdә
20 nәfәrә qәdәr savad almaq istәyәn qadın cәlb olunur. Onlara
Üzeyir bәy Hacıbәyli, Xәdicә Ağayeva, Şәfiqә Əfәndizadә vә
başqaları dәrs keçirdilәr.

Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәtinin qurulduğu 1920-ci ilin
dekabrında Mәdinә xanım darülmüәllimatın müdiri tәyin olu -
nur. Gövhәr xanım Usubovanı ona müavin tәyin edirlәr. Qeyd
edәk ki, o zaman general Usubovu yeni hökumәt Nargin
adasında güllәlәmişdi.

Mәdinә xanıma, әslindә, mәsuliyyәtli bir vәzifә hәvalә
olunmuşdu. Belә ki, onun müdir olduğu tәhsil müәssisәsi
Azәrbaycanın müxtәlif yerlәrindә açılması nәzәrdә tutulan qız
mәktәblәri üçün müәllimlәr hazırlamalı idi. Dәrslәri ana
dilindә keçmәk imkanı yaranırdı. Mәdinә xanım buraya
dövrünün görkәmli pedaqoqları olan bir qrup müәllimi cәlb
edә bilmişdi. Gәlәcәk müәllimlәrә Şәfiqә Əfәndizadә, Xәdicә
Ağayeva, Sara Talışinskaya, Badisәba Köçәrli, Fatma
Topçubaşova kimi ziyalı xanımlar dәrs deyirdi.

Darülmüәllimatın sorağı hәr yana yayılmışdı. Buraya tәkcә
Azәrbaycanın ayrı-ayrı yerlәrindәn deyil, digәr türk-müsәlman
ölkәlәrindәn dә oxumağa gәlirdilәr. Dağıstanda, Özbәkistanda,
Türkmәnistanda belә mәktәblәr yaradarkәn Mәdinә xanımın
tәcrübәsindәn istifadә edirdilәr. Bu arada M.Qiyasbәylini
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Tiflisdә açılan Türk Pedaqoji Texnikumuna işlәmәyә dәvәt
edirlәr. Lakin o, buna razı olmur.

1928-ci ildә Mәdinә xanım müdirlikdәn azad edilir. Əlbәttә
ki, әsil-nәcabәtinә, bәy nәslindәn, «köhnә» ziyalılardan olduğu
üçün. O, artıq qızların vә oğlanların birgә oxuduğu
(birlәşdirilmiş) vә Pedaqoji Texnikum adlandırılan tәhsil
müәssisәsindә sıravi müәllim işlәyirdi. Demә, onun gizli
izlәnmәsi hәlә iki-üç il bundan qabaq başlayıbmış...

Vә tәqiblәr müxtәlif şәkillәrdә davam edirdi. Texnikumun
binasında yerlәşәn otaqlarda yaşayan Mәdinә xanımı buradan
çıxarırlar. Ona köhnә Proletar küçәsindә pәncәrәlәri olmayan,
yarıqaranlıq, nimdaş, iki otaqdan ibarәt mәnzil verirlәr. Mәdinә
xanım çarәsiz oraya köçür.

Digәr tәrәfdәn, bu xanımı şәxsi hәyatında da bәdbәxtliklәr
izlәyirdi. 1932-ci ildә tramvaydan düşәrkәn yıxılıb ağır zәdә
alır. Hәyata Mustafa bәy Topçubaşovun şәfalı әllәrinin vә
cәrrah bıçağının sayәsindә qayıdır. Lakin onurğa sütununda
edilmiş cәrrahiyyә әmәliyyatından sonra da fәaliyyәti tam
bәrpa olunmur. Yәni o, çәtinliklә hәrәkәt edir, çox yeriyә bilmir.
Nәticәdә fәaliyyәt növünü dә dәyişmәli olur. Tәrcümәçiliyә
başlayır. Onun hәm dә gözәl jurnalist qәlәmi vardı. 

Tәsadüfi deyil ki, Mәdinә xanım Qiyasbәyli «Şәrq qadını»
jurnalının yaradıcılarından biri olmuşdu. Qohumu olan xalq
şairi Sәmәd Vurğun rus şairi Puşkinin «Yevgeni Onegin»
poemasını Azәrbaycan dilinә tәrcümә edәrkәn Mәdinә ondan
öz kömәyini әsirgәmir. Rusca mükәmmәl bilәn bu xanım dilin
incәliklәrinә aid bir sıra mәslәhәtlәri ilә şairә kömәk edir. O,
elәcә dә şairlәrimizdәn Sәmәd Vurğunun, Süleyman Rüstәmin,
Nigar xanım Rәfibәylinin, Rәsul Rzanın bir çox şeirlәrini
tәrcümә edәrәk rusdilli oxuculara çatdırmışdı. M.S.Orduba-
dinin «Dumanlı Tәbriz», Əbülhәsәnin «Yoxsullar» romanlarını
da rus dilinә o çevirmişdi.

Mәdinә Qiyasbәyli xalqını, millәtini, vәtәnini sevәn bir
insan idi. Stalin rejimi onun mәnsub olduğu Vәkilovlar nәslinin
bir dәstә nümayәndәsini «xalq düşmәni» elan etmişdi. Tәbii ki,
qohumcanlı bir xanım olan Mәdinә onlar üçün narahat ola, bir
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xәbәr tutmağa çalışa bilәrdi (görәsәn, doğmalarını sevmәk,
onlar üçün narahat olmaq nә vaxtdan qәbahәt sayılıb?!). Amma
bu o demәk deyildi ki, Mәdinә xanım Sovet hakimiyyәtinin
әleyhinә idi, yaxud bu quruluşa xәyanәt edirdi. Müxtәlif vaxt-
larda ona ayrı-ayrı yerlәrә tәqdim etmәk üçün verilәn, sovet
idarәlәrinin möhürü ilә tәsdiqlәnәn arayışlar da göstәrir ki,
M.Qiyasbәyli yeni quruluşa tam sadiq olub.

Hәmin arayışlardan yalnız birinә diqqәt yetirәk: 

«Hәmin arayış verilir Mәdinә xanım Qiyasbәyliyә,
ondan ötrü ki, o, 1930-1931-ci tәdris ilindә Azәrbaycan
Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutunun Fәhlә fakültәsi hazırlıq
kurslarının müәllimi vәzifәsindә çalışırdı. AKTİ-dә işlәdiyi
vaxt o, geridә qalan tәlәbәlәrә pulsuz dәrs demiş vә yaxşı
müәllim kimi mükafat almışdır. 

AKTİ-nin müdir müavini Hacızadә 
Gәncә, 28 iyul 1932-ci il».

1936-cı ildә 13506 saylı istintaq işi Əliabbas Qәdimovla
Mәdinә Qiyasbәylinin ortaq «cinayәt»i üzrә açılır. Xatırladaq
ki, o vaxt hәbs edilib istintaqa cәlb olunan insanlara әsasәn
«müsavatçı» damğası vururdular. Daha «fәal» hesab etdiklәrini
dә «Müsavat»ın Mәrkәzi Komitәsinin dördüncü heyәtinә
mәnsub olmaqda günahlandırırdılar. Ə.Qәdimov da mәhz belә
bir ittihama mәruz qalmışdı. Mәdinә Qiyasbәyli Əliabbas
Qәdimovdan bir gün sonra – 1936-cı il dekabrın 8-dә 1747 saylı
orderlә hәbs edilib. Kim idi Əliabbas Qәdimov?

Ə.Qәdimov Şәkidә doğulmuş, Kazanda vә Türkiyәdә ali
tәhsil almış, oranın әn tanınmış tәbiblәri, hәmçinin yurddaşımız
Əli bәy Hüseynzadә ilә birgә çalışmışdır. Vәtәnә döndükdәn
sonra yurdumuzun müxtәlif bölgәlәrindә insanlara şәfa vermiş,
eyni zamanda, Azәrbaycanın azadlığı vә müstәqilliyi uğrunda
mücadilә aparmışdır. Bu sәbәbdәn dә dәfәlәrlә kommunist
zindanına atılaraq dözülmәz işgәncәlәrә mәruz qalmış, sonda
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güllәlәnmişdir. Bu da azmış kimi, görkәmli ziyalı Əliabbas Əli
oğlu Qәdimovun adı uzun müddәt millәtimizә unutdurul muş -
dur.

M.Qiyasbәyli iki il hәbsdә qalır. Bu müddәt әrzindә o, 12
dәfә dindirilir. 1936-cı il dekabrın 10-da keçirilәn ilk istintaqın
müstәntiq Platonov tәrәfindәn tәrtib olunmuş protokolundan
görünür ki, tәzyiqlә onun boynuna gizli әksinqilabi «Müsavat»
tәşkilatının üzvü olduğunu qoymaq istәyiblәr. Sürgün edilәn
Vәkilov soyadlı yaxın qohumlarının adlarını çәkәrәk onlarla
әlaqәlәrini «aydınlaşdırmağa» çalışıblar. Hәtta Vәliyev soyadlı
bir nәfәri dә Vәkilov kimi qәlәmә veriblәr. Mәdinәdәn
«Baharlı» tәxәllüslü hәmin şәxslә münasibәtlәri barәdә
soruşublar. Qadın deyir ki, Baharlını cәmi bir dәfә görüb vә
onunla sürgündә olan әmisi oğlu barәdә maraqlanıb. Lakin
müstәntiqlәr Baharlının daha çox mәlumat verdiyini iddia edir,
Mәdinә Qiyasbәylinin «Müsavat», müsavatçılar haqqında daha
geniş bilgilәrә malik olduğunu eyhamlayırlar.

Repressiya olunanların çoxunun mәhz müsavatçı kimi
damğalanması ondan irәli gәlirdi ki, müsavatçılıq o vaxt
istiqlalın, cümhuriyyәt ideallarına sadiqliyin ifadәsi idi. «Müsa-
vat» partiyasının 1919-cu ilin dekabrında keçirilәn II qu -
rultayında Nәsib bәy Yusifbәyli müstәqil Azәrbaycan
ideyasının gerçәklәşmәsindә hәmin partiyanın rolunu belә
dәyәrlәndirmişdi: «Azәrbaycan amalı yalnız «Müsavat»ındır»
demәk yanlışdır. Bu, ümumi bir amal vә arzu idi. Ancaq onu
ilk dәfә «Müsavat»  üzә çıxardı. Kül örtülü bir od idi, «Müsa-
vat»  üfürüb alovlandırdı». «Müsavatçı» M.Qiyasbәylinin
növbәti istintaqlarında onun bu partiyanın üzvlәri ilә sıx
әlaqәdә olması fikri daha da şaxәlәndirilir. Yeni adlar çәkilir,
yeni ittihamlar irәli sürülür, Mәdinә Qiyasbәylini iştirakçısı
olmadığı hadisәlәrdә, söhbәtlәrdә günahlandırırlar. Az qala
onun özünü etmәdiyi әmәllәrә inandırmaq istәyirlәr. Mәdinә
xanımın boynuna qoymaq istәyirlәr ki, müsavatçıların
düşәrgәdә keçirdiyi aclıq aksiyası, Butırka hәbsxanasının
divarındakı әksinqilabi yazılar, yazıçı Maksim Qorkinin hәbs
düşәrgәsinә gәlişi, bir müsavatçının mәruz qaldıqları әzab-
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әziyyәt barәdә ona verdiyi mәktub haqqında geniş mәlumata
malikdir, bu barәdә müxtәlif yerlәrdә danışıb.

Müstәntiqlәrin öz istәklәrinә nail olmamaları, yәni tәlәb
etdiklәri cavabı almamaları istintaqı xeyli uzadıb.

Yeri gәlmişkәn: 1920-ci ilin yazında Azәrbaycan Cümhuriy -
yәti hakimiyyәti bolşeviklәrә tәhvil verәrkәn razılaşma әldә
olunmuşdu ki, kommunistlәr әvvәlki hökumәtin üzvlәrinin,
deputatların toxunulmazlığına, siyasi partiyaların azadlığına,
sәrbәstliyinә maneçilik etmәyәcәklәr. Lakin bu vәdlәrin heç
birinә әmәl olunmur. Yarım il keçmәmiş artıq yüzlәrlә insan
zindanlara atılır. Tәqiblәr, tәzyiqlәr, repressiyalar tüğyan edir. 

Hәlә Sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә V.İ.Leninin layihәsi
ilә Ağ dәnizin qoynundakı Solovetsk adasında hәbs, әslindә isә
ölüm düşәrgәsi yaradılmışdı. Bu düşәrgәyә düşәnin oradan
sağ-salamat çıxması ya tәsadüf, ya da tale işi idi. O zaman bu
cәhәnnәm mәkan haqqında sovet ölkәsinin hәr yerindә gizli
söhbәtlәr gedirdi. Tanınmış yazıçı Maksim Qorki dә oraya әsl
vәziyyәti öyrәnmәyә getmişdi. Lakin әvvәlcәdәn xәbәrdarlıq
almış mәhbuslar susmuşdular. Yalnız müsavatçılar ona әsl
hәqiqәti sezdirә bilmişdilәr. Mәdinә Qiyasbәyli hәm dә o
olayların canlı şahidi olmuş insanlarla әlaqәdә, onların
danışdıqlarını yaymaqda günahlandırılırdı.

1936-cı il dekabrın 16-da Mәdinә xanımı milliyyәtcә ermәni
olan müstәntiq Ohanesov dindirir. Hәmin mәkrli istintaqın bir
hissәsinә diqqәt yetirәk:

«Sual: Sizә bәlli olan müsavatçıların hamısının adını yenә
demәdiniz. Hamısının adını çәkmәk tәklif olunur.

Cavab: Daha heç kәsi tanımıram.
Sual: Yalan danışırsınız. Müsavatçı Qәdimov Abbas bәyi

tanıyırsınızmı?
Cavab: Mәn hәkim Qәdimov Abbas bәyi tanıyıram. O

mәnim şagirdim Hüseynova Nazilәnin әridir. Onu müsavatçı
kimi tanımıram. 

Sual: Qәdimovla şәxsәn tanışsınız?
Cavab: Bәli.
Sual: Onunla harada vә haçan tanış olmusunuz?

272 ИРАдя яЛИЙЕвА



Cavab: 1930-1931-ci illәrdә. Harada, xatırlamıram.
Sual: Qәdimov sizdә olubmu?
Cavab: Yox.
Sual: Bu, doğru deyil. İstintaqa mәlumdur ki, Qәdimov

sizdә bir neçә dәfә olub, 1930-cu ildә dә. Etiraf edirsinizmi?» 
Müstәntiq eyni sualı daha bir neçә dәfә tәkrar edir. Mәhbus

xanım isә belә bir adamın onun evindә olmadığını tәkrar-tәkrar
söylәyir. Lakin M.Qiyasbәyli müstәntiqlәrin bu sualına hökmәn
«müsbәt» cavab vermәli idi... 

İttiham edәnlәr istәdiklәrinә nail olurlar. Aydın mәsәlәdir
ki, Mәdinә xanımın ertәsi gün artıq müstәntiqlәr Ohanesovun,
Platonovun tәlәb etdiyi ifadәlәri vermәsi sәhhәti çox zәiflәmiş
bu qadına qarşı tәtbiq olunan işgәncәlәrin nәticәsi idi. Belәliklә,
hәrәkәtlәri insanlığa heç cür sığmayan bu vәhşilәrin zavallı
kökünә saldıqları qadın deyir: «Boynuma alıram ki, istintaqa
bir sıra yanlış ifadәlәr vermişәm. Sәmimi olmaq qәrarına
gәlmişәm. Mәn müsavatçıların әhatәsindәyәm. Ən yaxın
qohumlarım – Mustafa bәy Vәkilov keçmiş Müsavat hökumә -
tinin daxili işlәr naziri vә Rәhim Vәkilov müsavatçı idi vә buna
görә mәn dә «Müsavat»a rәğbәt bәslәmәyә başladım».

M.Qiyasbәyli hәtta «etiraf edir» ki, Qәdimov, hәqiqәtәn,
onun evindә olub: «Onun özü Bakıda olan müsavatçılarla әlaqә
qurmaq istәyirdi, çünki Şәkidәki hәrәkata yardım gәrәkdi.
Qәdimov mәnә bunu da bildirdi ki, xaricdәki «Müsavat»
mәrkәzi ilә әlaqә yaratmaq vә ondan yardım almaq mәqsәdilә
şәxsәn özü Türkiyәyә getmәk istәyir. O, Türkiyәdәki müsavat -
çı ların yerini ona deyә bilib-bilmәyәcәyimi soruşdu. Mәn heç
bir ünvan olmadığını, hәtta әn yaxın qohumlarımdan Mustafa
Vәkilovun Türkiyәdә olub-olmadığını bilmәdiyimi dedim...
Mәn Qәdimova Şәki avantürasına qatılmamağı da mәslәhәt
gördüm».

Mәdinә xanıma belә bir sual da verirlәr ki, Qәdimov Bakıda
yaşayan müsavatçılarla әlaqә yaratmaq üçün niyә mәhz ona
müraciәt edib. Yenidәn istintaq davam edir. Üç gün dalbadal
dindirilәn, ac-susuz saxlanan, işgәncәlәrә mәruz qalan qadın
yenidәn mәnәn güc toplayıb 1930-cu ilә qәdәr Qәdimovu
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tanımadığını bildirir. Müstәntiq Platonovun ona tәzyiq altında
qol çәkdirdiyinә baxmayaraq, yalanları boynuna almamaqda
davam edir.

1936-cı il dekabrın 25-26-da keçirilәn dördüncü dindirmәdә
ondan Cәfәr bәy Rüstәmbәyovun müsavatçı olduğunu bilib-
bilmәdiyini soruşurlar. Mәdinә dә Cәfәr bәyin 1924-cü ilә qәdәr
müsavatçı kimi sovet quruluşunun әleyhinә getdiyini söylәyir.
Sonra o, Cәfәr bәydәn 1928-ci ildә әksinqilabi müsavat
jurnallarını aldığını etiraf edir. 

Sonrakı dindirmәlәrdә Mәdinә Qiyasbәylidәn kimlәrin
haqqında xәbәr almırlar?! Ona Bәkir Çobanzadә, Qubaydullin,
Əziz Şәrif, Abdulla Şaiq, İsmayıl Hikmәt, Hәnәfi Zeynallı vә
başqaları haqqında suallar verirlәr. 

Mәdinә Qiyasbәylinin sonuncu, on ikinci dindirilmәsi 1937-
ci il sentyabrın 8-dә olur. Ona deyirlәr: «İzah edin görәk,
Azәrbaycan әksinqilabi-millәtçi tәşkilat ilә sizin әksinqilabi
әlaqәniz konkret olaraq nәdәn ibarәt idi?» Mәdinә xanım belә
bir әlaqәnin olduğunu yenә inkar edir.

Elә hәmin gün istintaqın başa çatması haqqında protokol
tәrtib olunur. Mәdinә xanım Qiyasbәyli bir daha elan edir ki,
heç vaxt «Müsavat» firqәsindә olmayıb, әksinqilabi-millәtçi
tәşkilatla heç bir әlaqә saxlamayıb. 

Əsl hәqiqәt mәhz belә olduğu halda, 1937-ci il sentyabrın 23-dә
ona qarşı yalan vә böhtanlarla, başdan-başa şәrlә dolu ittiham -
namә yazırlar. İttihamnamәnin mәzmununu oxuculara olduğu
kimi çatdırırıq: «Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti hәlә bәrqәrar
olmamışdan qabaq Qiyasbәyli Mәdinә xanım «Müsavat»
firqәsinin fәal üzvü olub, Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә vә «Müsa-
vat»ın başqa görkәmli başçıları ilә sıx әlaqәsi var idi. Azәr -
baycanda Sovet hakimiyyәti qurulandan sonra Qiyasbәyli yenә
dә әksinqilabi müsavatçı mövqeyindә qalıb, Bakıda olan qeyri-
leqal әksinqilabi «Müsavat» tәşkilatına daxil idi vә Baharlı Mәm -
mәd Hәsәn, Vәkilov Rәhim vә başqaları tәrәfindәn rәhbәrlik
edilәn qeyri-leqal «Müsavat» mәrkәzi ilә әlaqә saxlayırdı». 

Onların yazdıqlarına görә, guya hәmin tәşkilatın 1927-ci ildә
lәğv olunmasından sonra azad gәzәn Qiyasbәyli öz әtrafına
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әksinqilabi-millәtçi ruhda olan gәnclәri toplayıb. 1930 vә 1933-cü
illәrdә İranda olan müsavatçılarla qeyri-leqal әlaqә saxlayıb.
Hәbs olunan günә kimi әksinqilabi-millәtçi tәşkilatın üzvlәri
Ruhulla Axundov, Bәkir Çobanzadә vә başqaları ilә tәmasda
olub, sovet hökumәtinә qarşı mübarizә mövqeyindә qalıb, res -
publika rәhbәrliyinin әleyhinә işlәr aparıb. 

Nәhayәt, Qiyasbәyli Mәdinә Mehdi qızının güllәlәnmәsi,
әmlakının müsadirә edilmәsi barәdә qәrar qәbul olunur.
Tәkbaşına üç uşaq böyüdәn, bir bölgәdәn digәrinә, bir şәhәr -
dәn başqa şәhәrә köçәn, ömrü boyu müәllimlik edәn bu qa -
dının müsadirә olunmalı, akademik Ziya Bünyadov demişkәn,
görәsәn, nәyi varmış?!

1937-ci il sentyabrın 26-da 45 yaşlı Mәdinә xanıma amansız
hökm oxunur. Sentyabrın 28-dә saat 01.25-dә onun keşmәkeşli
hәyatı böyük faciә ilә bitir. Ziyalı, vәtәnpәrvәr, insansevәr bir
Azәrbaycan qızının güllәlәnmәsi aktını Suxanov vә Koqan
soyadlı zabitlәr imzalayırlar.

Mәdinә Qiyasbәyliyә atılan güllә Azәrbaycan qadınlarının,
analarının ürәyinә tuşlanan güllә idi. Bu güllә hәm dә onların
ziyasına, tәrәqqisinә, yeni fikir vә dünyabaxışına atılmışdı. 

İllәr, onilliklәr sonra digәr repressiya qurbanları kimi, bu
lәyaqәtli Azәrbaycan qadınının da günahsızlığı dönә-dönә sü -
but edilsә vә o, bәraәt alsa da, ailәsinin, doğmalarının ürәyin -
dәki göynәrtini yox etmәk mümkün olmayıb. Milyonlarla insan
neçә illәrdir ki, sovet rejiminin bu amansız, bağışlanmaz
sәhvlәri barәdә yazılmış әsәrlәri oxuyur, çәkilәn filmlәrә baxır,
dәhşәtә gәlir!

Tarix bu zülmü heç vaxt bağışlamayacaq!
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Ermәni terrorunun qurbanı

CAVANŞIR NƏSLININ NAZIR OĞLU

Azәrbaycanın istәnilәn
şәhәrindә, bölgә sin -
dә elә nәsillәr, süla -

lәlәr var ki, onları çox vaxt
mәnsub olduqları soyadları ilә
tanıyırlar. Mәşhur «Cavanşir»
soyadı da bu qәbildәndir. Be-
hbud xan Cavanşir hәmin nәslin
sayılıb-seçilәn övladlarındandır:
Azәrbaycan Xalq Cümhuriy -
yәtinin qurucularından biri, ic-
timai-siyasi xadim, AXC
dövrünün daxili işlәr naziri, par-
lamentin üzvü... Bir sözlә,
dövrünün tanınmış iş adamı,
eyni zamanda siyasәtçisi olmuş
bu şәxsiyyәt Azәrbaycan tarixinә

dövlәt xadimlәrindәn biri kimi düşmüşdür.
B.Cavanşir «Müsәlman Xeyriyyә Cәmiyyәti»nin rәhbәrlә -

rindәn idi. Elәcә dә Müsәlman Milli Şurası Müvәqqәti İcraiyyә
Komitәsinin üzvü kimi fәaliyyәt göstәrmişdir. Vaxtilә «Rusiya
Texniki Cәmiyyәti»nin işindә yaxından iştirak etmiş, elmi
fәaliyyәtlә dә mәşğul olmuşdur. Cümhuriyyәt hökumәtindә isә
iki nazir vәzifәsini yerinә yetirmiş, Azәrbaycan Milli Şurasının
«Azәrbaycan Mәclisi-Mәbusanının tәsisi haqqında qanunu»na
әsasәn cümhuriyyәt parlamentinә üzv seçilmişdir.

Bunlar qısa avtobioqrafik mәlumatlardır. Əslindә isә Behbud
xan Cavanşir keşmәkeşli bir ömür yaşamış, gücünü, potensialını,
bilik vә istedadını xalqının rifahı naminә tam sәrf edә bilmәmişdir.
Bunun sәbәbi tәkcә ömrünün qısa olmasında deyil, hәm dә
yaşadığı dövrün çәtinliklәrindә idi.
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Behbud xan Cavanşirin hәyatına, keçdiyi yola nәzәr salandan
sonra belә bir qәnaәtә gәlirsәn ki, onun ölümü namәrd ermәnilәr
tәrәfindәn xalqımıza vurulan saysız-hesabsız ağır zәrbәlәrdәn
biridir.

Belәliklә, cümhuriyyәt dövrünün bir çox vәzifәli şәxslәri,
mәmurları, görkәmli insanları kimi, onun da hәyatı ağır vә
faciәli olmuşdur.

B.Cavanşir 1877-ci ildә Tәrtәr qәzasının Azad Qaraqoyunlu
kәndindә doğulmuşdur. O, Qarabağ xanlığının әsasını qoymuş
Pәnahәli xanın nәticәsi, Azad xanın oğlu idi.

Behbud 13 yaşında alman dili tәmayüllü Tiflis realnı mәktәbinә
daxil olmuş vә o zaman şәhәr mağazalarından birinin ermәni
әsilli xidmәtçisinin oğlu ilә eyni sinifdә oxumuşdur. Bu, gәlәcәk
«inqilabçı», әslindә isә amalı-mәslәki müәmmalı olan Stepan
Şaumyan idi.

1902-ci ildә Behbud xan Cavanşir Almaniyaya gedir vә Fray-
berq Dağ-Mәdәn Akademiyasına qәbul olunur. Burada mükәmmәl
biliklәrә yiyәlәnәrәk akademiyanı fәrqlәnmә diplomu ilә bitirib
mühәndis ixtisasına yiyәlәnir. Qeyd edәk ki, B.Cavanşir hәmin
akademiyanı bitirәn ilk azәrbaycanlı mәzun idi.

Behbud xan sonra Londona yola düşür. Bir il orada
tәkmillәşdirmә kursları keçir vә 1907-ci ildә vәtәnә qayıdıb
Şubayevin neft mәdәnlәrindә işlәmәyә başlayır.

Qәrbi Avropada tәhsil alması Behbud xan Cavanşirin icti-
mai-siyasi dünyagörüşünә güclü tәsir göstәrir. Alman, ingilis,
fransız, rus, gürcü vә ermәni dillәrini mükәmmәl öyrәnir.

Behbud xan Bakının neft müәssisәlәrindә baş mühәndis
işlәmәklә yanaşı, xalqın maariflәnmәsi yolunda da ciddi işlәr
aparır. Bakı Müsәlman Xeyriyyә Cәmiyyәtinin rәhbәri seçilir,
Rusiyada vә Avropada ali tәhsil alan bir neçә azәrbaycanlı gәncә
öz vәsaiti hesabına tәqaüd verir, Azәrbaycan dilindә nәşr olunan
mәtbuat orqanlarına yardımlar göstәrir.

Çox keçmir ki, onun fәaliyyәti çar xәfiyyәlәri tәrәfindәn
izlәnmәyә başlanır. 1920-ci ildә Bakıda rus dilindә çapdan çıxan
«Zaqafqaziyada rus siyasәtinә dair sәnәdlәr» kitabından mәlum
olur ki, Behbud xan Cavanşir Əhmәd bәy Ağayevin 1905-ci ildә
gizli yaratdığı «Difai» partiyasının Mәrkәzi Komitәsinә daxil
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idi. O, hәm dә «Nicat» Cәmiyyәtinin vә «Rusiya Texniki
Cәmiyyәti»nin Bakı şöbәsinin üzvü seçilmişdi. Bu cәmiyyәtin
elmi әsәrlәrindә onun xeyli mәqalәsi çap olunmuşdu.

Əslindә Behbud xan xәfiyyәlәrin diqqәtini çoxdan cәlb
etmişdi. Hәlә 1907-ci il avqustun 28-dә Cavanşir uyezdi rәisinin
Daxili İşlәr Nazirliyinә yazdığı raportda deyilirdi ki, «xeyriyyә
cәmiyyәti» pәrdәsi altında gizli fәaliyyәt göstәrәn «Difai»
antidövlәt komitәsinin rәhbәrlәri Əhmәd bәy Ağayev, Qarabәy
Qarabәyov, Mәmmәdhәsәn Hacınski, İsabәy Aşurbәyov, Behbud
bәy Cavanşirski vә Niftalı bәy Behbudovdur. Bu fakt da göstәrirdi
ki, çarizm xәfiyyәsi hәmin ziyalıların Behbud xanın Azad
Qaraqoyunlu kәndindәki evinә yığılmasından xәbәrdar idi.

Yeri gәlmişkәn, Behbud xanın tәrcümeyi-halında «Cavanşir
qәzası» coğrafi adına tez-tez rast gәlinir. Bu, cümhuriyyәt
dövründә Yelizavetpol (Gәncә) quberniyasının tәrkibindә inzi-
bati-әrazi vahidi idi. 1873-cü il qanununa әsasәn tәşkil edilmişdi.
Mәrkәzi Tәrtәr mәntәqәsi idi. Burada qәza idarәsi fәaliyyәt
göstәrirdi.

Qәzada çar idarә üsuluna vә sosial әdalәtsizliyә qarşı
müntәzәm çıxışlar baş verirdi. Çarizmin devrilmәsindәn sonra
ermәnilәr burada möhkәmlәnmәk vә azәrbaycanlılara qarşı
soyqırımına başlamaq mәqsәdilә tәdbirlәrә hazırlaşırdılar. Ermәni
silahlı dәstәlәri hәlә 1917-ci ilin sonlarından Kolanı vә digәr
kәndlәrә basqınlar edir, aran vә dağ kәndlәrinin bir-biri ilә
әlaqәsini kәsirdilәr. Tәdbirlәr görülәnә qәdәr xalq arasında
böyük nüfuza malik olan «Difai»nin sәyi nәticәsindә ermәni
terroru ilә üz-üzә qalan çox sayda günahsız insan ölüm
tәhlükәsindәn xilas olmuşdu.

Dövrün salnamәsindәn mәlum olur ki, Behbud xanın sinif
yoldaşı olmuş Stepan Şaumyan onun kölgәsindә pәrdәlәnәrәk
Bakıda «Daşnaksutyun» partiyasını möhkәmlәndirmәyә çalışırdı.
O, Behbud xanın sayәsindә hәtta «Xalq evi»nin müdiri tәyin
edilmişdi. Bu mәsәlәlәrә sonralar Dubinski-Mexadzenin
«Şaumyan» kitabında aydınlıq gәtirilmişdir. Kitabda bildirilirdi
ki, bu gәnclәri bir-birindәn çox şey ayırırdı – ictimai vәziyyәti,
hәyat amalları, siyasi baxışları...

B.Cavanşir fevral-burjua inqilabından sonra yaranmış Milli
Müsәlman Şurası Müvәqqәti İcraiyyә Komitәsinin tәrkibinә
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seçilir. 1918-ci il martın 18-dәn 20-dәk S.Şaumyanın başçılığı
altında bolşeviklәr tәrәfindәn milli mәsәlәnin düzgün
qoyulmaması nәticәsindә törәdilәn qırğında otuz minә yaxın
azәrbaycanlı hәlak olmuşdu. Bu qırğının qabağını almağa
çalışanlardan biri dә B.Cavanşir idi. O, hәm dә barışıq komitәsinә
üzv seçilmişdi.

1918-ci il iyunun 17-dә Behbud xan Cavanşir Gәncәdә Fәtәli
xan Xoyskinin yaratdığı hökumәt kabinetindә daxili işlәr naziri
vәzifәsini tutur. Müavini general-mayor Sadıx bәy Ağabәyov
olur. O zamanlar neft mәdәnlәrini mühafizә edәn Bakı şәhәr
polisinin maaşları mәhz Behbud xanın kömәyi ilә neftdәn gәlәn
gәlirin üç faizi hesabına ödәnilirdi. B.Cavanşir polis әmәkdaşlarının
problemlәrinә yaxından bәlәd idi. Elә onun daxili işlәr naziri
tәyin olunmasında da bu mәsәlәlәrin rolu az olmayıb. Belә ki,
yeni yaradılan nazirlik vә onun tәrkib hissәsi olan polis dövlәtin
formalaşmasında, milli maraqların qorunmasında mühüm rol
oynayırdı. Behbud xan Cavanşirin tәqdimatı ilә Azәrbaycan
hökumәti 1918-ci il iyunun 2-dә Gәncә quberniyasının 9 qәzasında
polis orqanlarının tәsis edilmәsi barәdә qәrar qәbul edir. Behbud
xan Cavanşirin daxili işlәr naziri olduğu dövrdә Bakı ermәni-
daşnak vә bolşevik qüvvәlәrindәn tәmizlәnir. Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin paytaxtı Gәncәdәn Bakıya köçür. Daxili İşlәr
Nazirliyi «Metropol» mehmanxanasının binasında fәaliyyәtә
başlayır vә ölkәnin asayişi buradan idarә olunur. Behbud xan
daxili işlәr naziri işlәdiyi dövrdә İçәrişәhәrdә polis müdavimlәri
hazırlayan mәktәb açılır. Mәktәbdә 1200 müdavimin tәhsil
alması nәzәrdә tutulur. Behbud xan Cavanşirin nazirliyә rәhbәrlik
etdiyi dövrdә ölkәdә anarxiyaya son qoymaq, qanunvericiliyi
vә vәtәndaş tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә әmәli işlәr
görülür.

1918-ci il oktyabrın 6-da hökumәtin tәrkibindә kabinetdaxili
dәyişikliklәrdәn sonra o, hәm dә sәnaye vә ticarәt nazirini әvәz
edir. B.Cavanşir yerli sәnayenin inkişaf etdirilmәsinә vә
Azәrbaycanın xarici ölkәlәrlә ticarәt әlaqәlәrinin yaradılmasına
önәm verir vә buna çalışır. 1918-ci il dekabrın 26-da Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәti ilә Gürcüstan Respublikası arasında mal
mübadilәsi haqqında müqavilә imzalanır. Azәrbaycan tәrәfindәn
bu müqavilәlәri Behbud xan Cavanşir imzalayır. Hәmin sәnәdlәrә
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görә, tәrәflәr dәmir yolu ilә daşınan yüklәr üçün bir il müddәtindә
azad tranzitә, yәni gömrük rüsumu alınmamasına razılıq verirlәr.
Partiya mәnsubiyyәti sarıdan bitәrәf olan B.Cavanşir hәmin il
dekabrın 7-dә Azәrbaycan parlamentinә üzv seçilir. Parlamentdә
fәaliyyәt göstәrәn fraksiyalardan biri Behbud xan Cavanşirin dә
daxil olduğu bitәrәflәr fraksiyası idi. 1919-cu ilin oktyabrından
fraksiyada parçalanma baş verir. Bәhram bәy Axundov, Behbud
xan Cavanşir vә Əbdülәli bәy Əmircanov müstәqil olaraq
bitәrәflәr qrupu yaradırlar. Hәmin vaxt Fәtәli xan Xoyski
hökumәti ilә birgә Behbud xan da tutduğu vәzifәdәn istefa
verir. Ancaq o, parlamentdәki fәaliyyәtini davam etdirir.

1919-cu il  iyulun 18-dәn «Dәyanәt» kommersiya şirkәti açır
vә xarici ticarәtlә mәşğul olmağa başlayır. Bu sahәdә uğurlar
әldә edir.

Behbud xan Almaniyada oxuduğu illәrdә oranın aqrar sahәsinә
yaxından bәlәd olmuşdu. Onun sonralar hәmin ölkәdәn yumşaq
buğda növlәri gәtirәrәk Qarabağda әkib-becәrmәsi öz bәhrәsini
vermişdi. Bu diyara ilk avtomobilin gәtirilmәsi dә, yolların
abadlaşdırılması da Behbud xanın adı ilә bağlıdır.

O zaman «Müsavat» da sol qanadda formalaşmışdı. Onun
fәaliyyәti istәr partiya daxilindә, istәrsә dә parlamentdә vә
cәmiyyәtdә sabitliyin pozulmasına sәbәb olurdu. Parlamentdә
Q.Qarabәyovun «İttihad»ı sağlam müxalifәt sayılırdı. Sol qanadın
әsas lideri M.Hacınski idi. Bitәrәf qrupun rәhbәri Behbud xanın
M.Hacınskiyә qoşulması burada ciddi platforma yaradırdı. Çünki
Behbud xan böyük nüfuza malik idi. Hәtta vaxtilә bәzi tәdqiqatçılar
Əhmәd Ağaoğlu ilә birlikdә «Difai»ni yaratmış Qarabәy
Qarabәyovun, Mәmmәdhәsәn Hacınskinin, Behbud xan Cavanşirin
Sovet Rusiyası ilә diplomatik münasibәtlәr qurmaq tәlәbini tәftiş
etmişdilәr. Onların bu mәqsәdә görә günahlandırılmasının isә
әsası yox idi. Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulduqdan
sonra bolşeviklәr peşәkar mühәndis kimi tanınan vә xariclә
әlaqәlәri olan Behbud xana toxunmurlar.

1920-ci ilin sonlarında Behbud xan Cavanşir Xalq Komissarları
Sovetinin sәdri Nәriman Nәrimanovun tapşırığı ilә neft-mәdәn
avadanlığı almaq üçün bir müddәt Almaniyada yaşamalı olur.
O, bu tapşırığı Cәnubi Qafqaz Soveti xarici ticarәt tәmsilçisi kimi
yerinә yetirirdi.
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1921-ci ilin yayında Behbud xan Cavanşir hәyat yoldaşı
Tamara, qardaşları Surxay vә Cümşüdlә İstanbula, Əhmәd bәy
Ağaoğlugilә qonaq gedir. Yazıçı-alim Vilayәt Quliyev 1998-ci
ildә nәşr olunmuş «Ağaoğlular» kitabında bu mәqama da
toxunur. Orada Əhmәd bәyin qızı Sürәyya xanımın xatirәlәrindәn
sitat gәtirir: «Atam Maltadan qayıtdıqdan sonra ermәni
dostlarından bir professor bizә gәlәrәk atamın ermәnilәrin qara
siyahısında olduğunu, atamı sevәn dost kimi onu xәbәrdar
etmәyi özünә vәzifә bildiyini vә buna görә dә hәrәkәt etmәk
lazım gәldiyini söylәdi... Azәrbaycanın daxili işlәr naziri Behbud
xan Cavanşirin dә ermәnilәrin qara siyahısında olması xәbәrini
almışdıq. O arada Cavanşir xanımı vә iki qardaşı ilә Parisә
getmәk üçün İstanbula gәlmişdi. Özü vәziyyәtә tez uyğunlaşan
adam idi vә bizim Şahzadә bağındakı evimizdә beş gün gizli
yaşadı. Ancaq rus әsilli xanımı bu hәbs hәyatına dözә bilmәyәcәyini
söylәdiyindәn onlar evimizi tәrk edib «Pere Palas»
mehmanxanasında yerlәşdilәr. Ertәsi gün sәhәr tezdәn Behbud
xanın axşam «Pere Palas» mehmanxanasına gәlәrkәn bir ermәni
tәrәfindәn vurulduğunu eşitdik».

Belәliklә, 1921-ci il iyulun 17-dә axşam saat 23-dә Behbud
xan Cavanşir arvadı vә qardaşları ilә «Tәpәdaşı» ailә kazinosunun
italyan sәfirliyinә baxan qapısından çıxaraq «Pere Palas» hotelinә
gedәrkәn «Daşnaksutyun» partiyasının üzvü, Ermәnistan or-
dusunun keçmiş әsgәri Misak Torlokyan tәrәfindәn üç güllә ilә
qәtlә yetirilir. Qatil hәbs olunur.

Hadisә iyulun 17-si gecә baş verdiyindәn bәzi mәnbәlәrdә
bu tarix iyulun 18-i kimi dә göstәrilir. Behbud xan Cavanşir
1921-ci il iyulun 20-dә, ölümündәn üç gün sonra Beşikdaşdakı
Yәhya әfәndi dәrgahında dәfn olunur. Bәzi qüvvәlәrin
müqavimәtinә baxmayaraq, onun dәfn mәrasimi kütlәvi nümayiş
halını alır. Bu zaman onun qatili Misak Torlokyan İstanbuldakı
«Kroker» hotelindә, ingilis hәrbçilәrinin qәrargahında
saxlanılmışdı. Mәhkәmә isә Misakın törәtdiyi terror hadisәsini
araşdırmaq әvәzinә millәtlәrarası münaqişәni qızışdırmaqla,
baş vermiş hadisәni siyasilәşdirmәklә mәşğul idi.

Behbud xan Cavanşirin ölümü Murat Çulcunun «Ermәni
intriqalarının pәrdәarxası: Torlokyan davası» kitabında da öz
әksini tapıb. Belә ki, üç dәfә dalbadal açılan atәşdәn sonra yaralı
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Behbud xan qatilin üzәrinә yeriyәrkәn üzü üstә yerә yıxılır.
Tamara vә Cümşüdün qatilin silah tutan әlindәn yapışmalarına
baxmayaraq, növbәti güllә Cümşüdün sol yanağını sıyırır.
Qalatasaray mәrkәzi karakolunun polis mәmuru Əli әfәndi
hadisә yerinә çatır, Misak Torlokyanın qollarını qandallayır.

Behbud xan xәstәxanaya çatdırılır. O, hәmin vaxtadәk dә
rus inqilabı vә hәrc-mәrclik dövründә dәfәlәrlә sui-qәsdlәrә
mәruz qalmışdı. Lakin özünü soyuqqanlıqla qoruya bilmişdi.
Bәlkә dә payına düşәn ömür hәlә bitmәyibmiş... Bu dәfә isә
vәziyyәt başqa cür idi. O, hәyatının sona çatdığını dәrk etmişdi.
«Cәnablar, pәncәrәni açın, hava çatışmır, mәn ağırlaşıram» –
demişdi. Belәliklә, o, xәstәxanaya çatdırılandan 35 dәqiqә sonra
heç bir tibbi müdaxilә edilmәdәn dünyadan köçdü...

O zaman İstanbul ingilis işğalı altında idi. Odur ki, cinayәt
hadisәsindәn 20 gün sonra cani ingilis hәrbi tribunalında
mühakimә edilir. Lakin ermәni hiylәgәrliyi burada da özünü
göstәrir. İşi elә qururlar ki, cinayәtkar cәzasından qurtarır.
Əhmәd Ağaoğlunun qızı Sürәyya xanım mәhkәmәnin iştirakçısı
kimi sonralar yazdığı «Bir ömür dә belә keçdi» memuarında
qeyd edir: «Nәhayәt, mәhkәmә bitdi. Prokuror qatil üçün ölüm
cәzası istәdi. Bu tәlәb hәtta bizi çaşdırdı. Lakin prokuror 24 saat
içәrisindә Türkiyәdәn uzaqlaşdırıldı. Yerinә gәlәn prokuror isә
müttәhimә bәraәt istәdi vә qatil Torlokyan gecә ikәn qaçırıldı».

Mәhkәmә prosesindә qatil Torlokyan az qala millәt
qәhrәmanına çevrilir. Mәhkәmә hәqiqәtәn siyasi bir iclasa,
tәdbirә çevrilir. Vәkil Hasruyan Behbud xan Cavanşirin mәtbuatda
yayımlanan bәyanatına müraciәt edir. Onun bolşeviklәrlә әlaqәsi
mәsәlәsi gündәmә gәtirilir.

«Azәrbaycan» qәzetinin baş redaktoru olmuş Şәfi bәy
Rüstәmbәyli Behbud xan Cavanşirin qatilinin mәhkәmәsindә
şahid qismindә çıxış edir.

Şәfi bәy sözlәrinin tәsdiqi kimi Behbud xanın qәzetlәrdә
dәrc olunmuş müraciәtini xatırladır. Yazıdakı «bәzi mәsuliyyәtsiz
şәxslәrin soyğun vә qәsdlәrә yol verdiyi, onların hәrbi
mәhkәmәlәrdә cәzalanacaqları» fikrini yada salır.

Qara Ağazadә Bakıda mart qırğınları zamanı şәhәrdә iki
böyük binadan biri olan, müsәlman mәdәniyyәtinә dair nadir
kitabların saxlanıldığı «İsmailiyyә»nin yandırılmasını xatırladır.
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Əhmәd Hәmid ermәni Mirzabekyanın binasının toxunulmaz
qaldığını söylәyir.

Qacar nәslindәn olan Ziba xanım silahları yığılmış
müsәlmanlara ermәnilәrin hücumu barәdә danışır: «Ermәni
mәhәllәsindәn güllәlәr yağırdı. Qәtliamın üçüncü günü küçәyә
çıxıb bizә yaxın olan yanğın yerlәrinә getdim. On sәkkizә qәdәr
qadın vә uşaq cәsәdlәri gördüm. Qarnı yarılmış hamilә qadının
körpәsi qarnından çıxarılaraq parçalanmışdı. Yaşlı bir kişinin
damarları kәsilәrәk hәyatına ağır-ağır son qoyulmuşdu. Qәtliam
bizә paralel olan küçәyә qәdәr gәlib çatmışdı. Orada
dayandırılmışdı».

Şahid Yusif bәy Qasımov divara mıxlanmış uşağı, parça-
parça edilmiş qadını xatırladır, Tәzәpir mәscidindә tәqribәn
600-ә qәdәr cәnazәnin dәfnә hazırlandığını bildirir. Bakıda bir
çox evlәrin yandırıldığını söylәyir. Lakin bütün bunlar mәhkәmә
üzvlәri tәrәfindәn soyuqqanlıqla qarşılanır. Şәfi bәy mәhkәmәnin
gedişinә kәskin etirazını bildirir vә işin düzgün aparılmasını
tәlәb edir. Bütün bunlara baxmayaraq, mәqsәd qatili cәzasız
qoymaq idi. Cinayәt sübut edilsә dә, tribunalın qәrarı әdalәtsiz
vә sarsıdıcı olur. M.Torlokyan bәraәt alır.

44 illik ömründә Behbud xan çox çәtinliklәrdәn çıxmış, çox
imtahanlardan keçmiş vә ölümlәrdәn qurtulsa da, namәrd
ermәni güllәsinә tuş gәlmişdi. Ölüm ayağında ikәn son sözlәri
belә olub: «Mәnim şәxsi düşmәnim yoxdur. Mәni ancaq ermәnilәr
vura bilәrlәr» –  demişdi.

Behbud xanın ölümündәn sonra qardaşları Cümşüd vә
Surxay hәmişәlik Türkiyәdә qalırlar. Tamara isә ömür-gün
yoldaşını itirәndәn sonra yenidәn ailә qurmur. Ömrünün
sonunadәk Moskva şәhәrindә tәnha yaşayır.

Behbud xan Cavanşirin adı gәlәndә gözlәrimiz önündә tarix
vәrәqlәnir. Onun yaşadığı dövrün çәtinliklәri, keşmәkeşlәri
haqqında düşünürük. Bu igid insanın şәxsindә namәrd ermәnilәrin
qәtlә yetirdiyi Azәrbaycan oğullarını xatırlayırıq. Nankor
qonşularımızın istәyi Azәrbaycanın mәhz belә say-seçmә oğullarını
aradan götürmәk olub. Lakin onlar bilmirlәr ki, «su gәlәn arxa
bir dә gәlәr». Azәrbaycan xalqı belә oğulları hәmişә yetişdirir
vә qisas heç vaxt qiyamәtә qalmır.
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ZİYA BÜNYADOV – QƏHRƏMAN KİMİ DÖYÜŞDÜ, 
QƏHRƏMAN KİMİ YAŞADI

«Akademik Ziya Bünyadovun qiymәti yüksәkdir vә
onun xidmәtlәri әvәzsizdir… Ziya Bünyadov Azәrbaycan
xalqını әn gözәl tәmsil edәn şәxsiyyәtlәrdәn biri vә o
şәxsiyyәtlәrin içindә әn seçilәni idi… Ziya Bünyadov öz
iradәsi, biliyi, elmi әsәrlәri ilә… tariximizi saxtalaşdıran,
tәhrif edәn insanlara qarşı mübarizә aparırdı, Azәrbaycan
tarixinin doğru-dürüst olduğunu sübut edirdi vә onu
qoruyurdu».

Heydәr ƏLİYEV

Jurnalist sәnәtinin mәnә yaxından tanıtdığı maraqlı
simalardan, adlı-sanlı insanlardan biri dә görkәmli elm
xadimi, akademik Ziya Bünyadovdur. Sovet İttifaqı

Qәhrәmanı, böyük alim Z.Bünyadov hәrtәrәfli istedada malik,
bәnzәrsiz, nadir bir şәxsiyyәt idi. 

Ötәn әsrin 90-cı illәrindә bu nәhәng insanın repressiya
qurbanları haqqında araşdırmalarının qәzet variantlarının
hazırlanması mәnә tapşırılmışdı. O zaman «Azәrbaycan müәl -
limi» qәzetindә işlәyirdim. Bir gün qәzetin baş redaktoru Şahin
Sәfәrov mәnә mәsuliyyәtli bir iş verilәcәyini bildirdi. İki-üç
gündәn sonra redaktorun qәbuluna çağırıldım.

Kabinetdә Şahin müәllimlә XX әsrin görkәmli alimlәrindәn
sayılan Z.Bünyadov üz-üzә oturmuşdular. Ziya müәllimi dәr -
hal tanıdım. Başında yenә dә araxçına bәnzәr papaq, qarşısında
isә üç iri qovluq vardı. Otağa daxil olanda Ziya müәllim dәrhal
ayağa qalxdı vә biz salamlaşdıq. Bu, tәbii ki, onun yüksәk
mәdәniyyәtindәn, daxili ziyalılığından irәli gәlirdi. Sonrakı
әmәkdaşlığımız dövründә akademikin bu xüsusiyyәti özünü
bir az da aydın göstәrdi. Redaktorumuz mәni tәqdim edәndә
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ailәmiz haqqında da mәlumat
verdi. 1941-1945-ci illәr müha -
ri  bәsindә Z.Bünyadov atamla
eyni cәbhәdә vuruşmuşdu.
Sonralar da dostluq münasi bәt -
 lәrini qoruyub saxla mış dı lar.
Ona görә dә biz Z.Bün yadovu
uşaqlıqdan tanıyırdıq. Qısa
söhbәtdәn sonra o, atamı xoş
sözlәrlә xatırladı. Bu isә mәnә
mәmnun duyğular bәxş etdi.
Sonra Şahin müәllim akade mi -
kin redaksiyaya gәlişinin sәbә -
bi ni açıqladı. Söylәdi ki, bu
qovluqlarda Ziya Bünyadovun
Stalin repressiyası qurbanları
haqqında tәdqiqatının nәticәsi
olan 30-dan çox ziyalı barәdә istintaq materialları әsasında
yazdığı mәqalәlәr toplanıb. O zaman gizli arxivlәrin qapıları
alimlәrin, tәdqiqatçıların üzünә tәzәcә açılmışdı. Azәrbaycan
tarixinin bütün dövrlәrinin hәqiqәtlәrini incәliyinә qәdәr üzә
çıxarmağa çalışan Ziya müәllim hәmin illәrdә bu faciәni xalqa
çatdırmaq üçün var qüvvәsi ilә işә girişmişdi. Lakin onun rep -
ressiya qurbanları haqqında yazılarını dәrc etmәyә o zaman bir
çox qәzetlәr cürәt etmәmişdi. Şahin müәllim isә onları dәrc
etmәyi qәrara almış vә hәmin yazıların çapa hazırlanmasını
mәnә hәvalә etmişdi.

Qeyd edim ki, mәqalәlәr rus dilindә tәqdim olunmuşdu.
Onlar tәrcümә edilir, qәzet üçün hazırlanıb çapa imzalanmaz-
dan әvvәl müәllif tәrәfindәn diqqәtlә oxunurdu. Böyük alim
hәr bir söz, ad, fakt üzәrindә, necә deyәrlәr, әsirdi. O zaman
Ziya Bünyadovun, deyәsәn, heç sәhhәti dә bir o qәdәr yaxşı
deyildi. Amma buna baxmayaraq, mәqalәlәrin son variantını
oxumağa hәvәslә gәlirdi. Bu mәsuliyyәt, yazılarına bu qәdәr
hәssaslıq mәni az qala tәәccüblәndirirdi. O, sinәsi «Qızıl
Ulduz»lu qәhrәman, tanınmış alim vә ictimai xadim olmaqla

Ziya Bünyadov
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bәrabәr, hәm dә sanballı bir insan idi. Xalqına böyük sevgi vә
sәdaqәt bәslәyәn, Şәrq mentalitetinә dәrindәn bәlәd olan bu
şәxsiyyәtin üstәlik dә rusca mükәmmәl tәhsil alması, yüksәk
Avropa mәdәniyyәtinә yiyәlәnmәsi xarakterindә tam bir
vәhdәt yaratmışdı.

Qәzetdә repressiya qurbanları haqqında yazılar dәrc olun-
duqca redaksiyaya saysız-hesabsız mәktublar gәlir vә fasilәsiz
telefon zәnglәri edilirdi. Ayrı-ayrılıqda Ziya Bünyadova oxucu-
lar öz minnәtdarlıq duyğularını bildirirdilәr. İnsanlar bir
tәrәfdәn әdalәtin bәrqәrar olmasından, günahsız qurbanların
adlarının bir daha tәmizә çıxarılmasından sevinirdilәr, digәr
tәrәfdәn isә әziz oğullarını xatırlayan xalqın, bir növ, yarasının
qaysağı qopurdu... Hәmin dövrdә qәzetimiz әllәrdә gәzirdi,
hamı «Azәrbaycan müәllimi»ni axtarırdı, onun surәtini çıxarıb
arxivlәrindә saxlayırdı. Bu, ilk növbәdә, akademik Ziya Bünya -
do vun xalqı, geniş mәnada isә tarix qarşısında böyük xidmәtlәri
idi.

Sonralar mәn «Azәrbaycan» qәzetindә işlәmәyә başladım.
Əmәkdaşlığımız yenә dә davam edirdi. Yaşı artıq 70-i haqlasa
da, Ziya müәllim yenә axtarışlarda, işdә-gücdә, öz әqidәsi,
tapıntıları uğrunda mübarizәlәrdә idi...

Onun mübarizә yolu çox erkәn başlamışdı. 1923-cü il dekab -
rın 21-dә Astara şәhәrindә dünyaya göz açan Ziya Musa oğlu
Bünyadov orta mәktәbi bitirәndәn sonra Bakı Ümumqoşun
Mәktәbinә daxil olmuşdu. Seçdiyi bu hәrbi istiqamәt onu
qәhrәmanlıqlarla dolu uzun bir ömür yoluna qovuşdurmuşdu.
Çox keçmir ki, müharibә başlanır vә Ziya Bünyadov cәbhәyә
gedir.

Gәnc zabit 1-ci Belarus cәbhәsinin tәrkibindә Berlinәdәk
döyüş yolu keçir. Orduda onu cәsur vә istedadlı döyüşçü kimi
tanıyırdılar. Şücaәtindәn bәhs edәn döyüş epizodlarından
birindә deyilir ki, kapitan Bünyadovun әlahiddә bölüyü Pilitsa
çayını birincilәr sırasında keçib. Hәmişә düşmәnin müdafiә
xәtlәrini bir-birinin ardınca adlayan bölük döyüşçülәri bu dәfә
dә hünәr göstәrirlәr. Çayın o biri sahilinә çatan kimi qәflәti
zәrbә ilә mühüm әhәmiyyәt daşıyan körpünü tuturlar.
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Hitlerçilәr üç piyada diviziya ilә çaya yaxınlaşırlar, lakin bu-
rada güclü müqavimәtә rast gәlirlәr. Düşmәn әlavә qüvvә –
dörd tank vә yüzlәrlә әsgәr göndәrir. Faşist tәyyarәlәri göydәn
od әlәmәyә başlayır. Döyüşçülәr hәr tәrәfdәn hücuma mәruz
qalsalar da, nәinki davam gәtirmәyә, hәtta üstünlük әldә
etmәyә nail olurlar. İki saat yarım körpünü nәzarәtdә saxlayır
vә sovet tәrәfinin tank vә mexaniklәşdirilmiş hissәlәrinin
oradan, yәni körpüdәn keçmәsinә imkan yaradırlar. Bu zaman
kapitan Bünyadovun cәsur hәrәkәtlәri düşmәnin dörd piyada
diviziyasına zәrbә endirmәyә şәrait yaradır. Əmәliyyatlar
maneәsiz davam edir.

Tәkcә bu döyüşdә Ziya Bünyadovun bölüyü 160 faşist
әsgәrini vә zabitini mәhv edir, 45-ni isә әsir götürür, xeyli döyüş
texnikasını әlә keçirir.

Müharibәnin dörd ağır ili boyu Bünyadov çox odlardan
keçir, şücaәtlәr göstәrir. Hәr an da Tanrı özü onu qoruyur,
bәlalardan hifz edir ki, sağ-salamat vәtәninә qayıtsın, hәlә uzun
illәr öz istedad vә zәkasından xalqının yoluna ziya saçsın.

Müharibәnin gedişi boyu Ziya Bünyadov «Qırmızı Bayraq»,
«Qırmızı Ulduz», «Aleksandr Nevski» ordenlәri, «Qafqazın
müdafiәsinә görә», «Varşavanın azad edilmәsinә görә»,
«Berlinin alınmasına görә» medalları, bir çox digәr orden vә
medallarla tәltif olunur, fәxri fәrmanlar, tәşәkkürlәr alır. SSRİ
Ali Soveti Rәyasәt Heyәtinin 27 fevral 1945-ci il tarixli qәrarı ilә
Sovet İttifaqı Qәhrәmanı kimi yüksәk vә şәrәfli ada layiq
görülür. Ziya Bünyadov sinәsindәki «Qızıl Ulduz»u qәhrәman -
lığın rәmzi kimi hәmişә iftixarla vә hörmәtlә gәzdirirdi. Hәtta
Azәrbaycan dövlәt müstәqilliyini әldә etdiyi ilk vaxtlarda bәzi
qüvvәlәrin tarixi hadisәlәri düzgün qiymәtlәndirmәyәrәk
Azәrbaycan xalqının müharibәdә göstәrdiyi hünәrin üstünә
kölgә salmağa cәhd etdiyi vaxtlarda, ölkәdә Qәlәbә bayramı
qeyd olunmayanda, müharibә qәhrәman larının gözdәn
salınmasına cәhd göstәrilәndә belә akademik Z.Bünyadov
sinәsindәki nişanı çıxarmamış, bundan, әksinә, qürur hissi
keçirmişdi. Ümummilli lider Heydәr Əliyev vaxtilә buna
münasibәtini belә bildirmişdi: «Azәrbaycanlılardan İkinci Dünya
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müharibәsindә iştirak edib, alman faşizminin qarşısını almaqda
rәşadәt göstәrәrәk yüksәk adlar alanları, hәmvәtәnlәrimizi, Sovet
İttifaqı Qәhrәmanı adına layiq görülәn insanları hәmişә yüksәk
qiymәtlәndirmişik... Ziya Bünyadov azәrbaycanlıların içәrisindәn
çıxmış az – yüz nәfәrdәn bәlkә bir az çox olan Sovet İttifaqı
Qәhrәmanından biri idi vә bu adı hәmişә şәrәflә, böyük iftixar hissi ilә
daşıyırdı. Son illәr, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra dünyada, keçmiş
Sovet İttifaqında, Azәrbaycanda gedәn cürbәcür ictimai proseslәr
zamanı, hәtta burada, Azәrbaycanda tarixinә, millәtinin qәhrәmanlıq
sәhifәlәrinә lәkә yaxmaq istәyәn bәzi adamlar Vәtәn müharibәsi
qәhrәmanlarının adlarını tarixdәn silmәyә cәhd göstәrәn zaman,
Qәlәbә gününü Azәrbaycanda lәğv edәn adamlar belә şәxslәrә mәnfi
münasibәt göstәrәn zaman da Ziya Bünyadov Sovet İttifaqı
Qәhrәmanının «Qızıl Ulduz»unu döşündә hәmişә iftixarla
gәzdirirdi».

Bu gün mübaliğәsiz demәk olar ki, akademik Ziya Bünya -
dov elmdә dә әsl döyüş, qәhrәmanlıq dolu yarım әsrlik bir yol
keçib.

1946-cı ildә ordudan tәrxis edildikdәn sonra Z.Bünyadov
N.Nәrimanov adına Moskva Şәrqşünaslıq İnstitutuna daxil olur.
Sonra hәmin institutun aspiranturasını da bitirir vә 1954-cü ildә
görkәmli sovet şәrqşünası Y.A.Belyayevin rәhbәrlik etdiyi
kafed rada ilk tәdqiqat işi olan «Afrikada İtaliya im pe rializmi»
mövzusunda namizәdlik dissertasiyasını müdafiә edir.

Hәmin il alim Bakıya qayıdır vә elmi axtarışlarını
Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutunda davam etdirir. 1964-cü ildә isә artıq «Azәrbaycan
VII-IX әsrlәrdә» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını
müdafiә edir vә bundan sonra Yaxın vә Orta Şәrq Xalqları İns -
titutunun Orta әsrlәr şöbәsinә rәhbәrliyi ona tapşırırlar. Profes-
sor Ziya Bünyadov 1967-ci ildә Azәrbaycan EA-nın müxbir
üzvü, 1973-cü ildә isә hәqiqi üzvü seçilir. 1981-ci ildәn
Şәrqşünaslıq İnstitutunun direktoru vәzifәsindә çalışır. 1990-cı
ildә Azәrbaycan EA-nın vitse-prezidenti olur vә ömrünün
sonunadәk bu vәzifәnin öhdәsindәn layiqincә gәlir.
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Ziya Bünyadovun çox operativ vә sadә iş üslubu var idi. Bu
illәr әrzindә böyük alimin elmi yaradıcılığı iki istiqamәtdә
inkişaf edirdi: Yaxın vә Orta Şәrq ölkәlәrinin feodalizm dövrü
tarixinin tәdqiqi vә Yaxın vә Orta Şәrq xalqlarının tarixinә, elm
vә mәdәniyyәtinә dair orta әsr müәlliflәrinin әsәrlәrinin
araşdırılması, izahlı tәrcümәsi vә nәşri.

Akademik Ziya Bünyadovun qәlәmindәn çıxan 300-dәn çox
elmi әsәrin hәr biri onun geniş erudisiyasını, hәdsiz işgü -
zarlığını vә böyük tәdqiqatçılıq qabiliyyәtini nümayiş etdirirdi.
Gör kәmli alimin orta әsr yaşayış mәntәqәlәrinin müәy yәn -
lәşdirilmәsinә, şәcәrә cәdvәllәrinin dәqiqlәşdirilmә sinә, Azәr -
baycanın qonşu ölkәlәrlә tarixi әlaqәlәrinә dair mühüm
faktların sistemlәşdirilmәsinә hәsr olunmuş yazıları, habelә
tibb, seysmologiya vә astronomiyaya dair orta әsr әrәb mәnbә -
lә rindәki mәlumatların aşkara çıxarılıb elmә gәtirilmәsi
sahәsindәki sәyi gәrgin әmәyin vә ciddi tәdqiqatçılıq mәharә -
tinin bәhrәsi idi.

Ziya Bünyadov orta әsrlәr Azәrbaycan vә Yaxın Şәrq tarixi -
nin әn mәhsuldar tәdqiqatçılarından idi. Onun «Azәrbaycan
VII-IX әsrlәrdә», «Xarәzmşahlar dövlәti», «Azәrbaycan Atabәy -
lәr dövlәti (1136-1225)» vә digәr әsәrlәri tarixşünaslığın klassik
nümunәlәridir. 1965-ci ildә çap olunan «Azәrbaycan VII-IX
әsrlәrdә» kitabı Z.Bünyadova Azәrbaycanın orta әsrlәr tarixi
üzrә ciddi tәdqiqatçı vә mütәxәssis şöhrәti gәtirmişdi. Bu,
Azәrbaycan tarixinin әrәb xilafәti dövrünә dair sovet
tarixşünaslığında yazılmış ilk tәdqiqat әsәri idi. Burada geniş
şәkildә araşdırmaya cәlb olunmuş әrәb, fars, türk, gürcü
mәnbәlәrinin o vaxtadәk mәlum olmayan vә çәtin әldә edilәn
yazılı abidәlәrin dәrin tәdqiqi vә tәhlili sayәsindә әrәb işğalı
әrәfәsindә vә xilafәt dövründә Azәrbaycanın sosial-iqtisadi vә
siyasi hәyatı hәrtәrәfli öyrәnilmiş, Azәrbaycanın orta әsrlәr
tarixinә dair bir sıra mühüm problemlәr öz hәllini tapmışdır.
Əsәrdә xilafәtә qarşı xalq kütlәlәrinin mübarizәsinә xüsusi yer
verilmiş, Babәkin başçılıq etdiyi Xürrәmilәr hәrәkatı geniş
şәkildә işıqlandırılmışdır. 

1978-ci ildә Ziya Bünyadov «Azәrbaycan Atabәylәr dövlәti
(1136-1225-ci illәr)» adlı monoqrafiyasını nәşr etdirir. Bu mono-
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qrafiya görkәmli alimin Şәrq renesansı dövründә Azәrbay ca -
nın iqtisadi, sosial vә mәdәni inkişaf problemlәrinin öyrәnil -
mәsi sahәsindәki uzunmüddәtli әmәyinin mәhsuludur.
Ki tab da Azәrbaycanın o dövrdәki siyasi tarixi mәsәlәlәri ilә
yanaşı, XII әsrin ikinci yarısı vә XIII әsrin birinci rübündә Orta
Şәrqin feodal sülalәlәrinә mәnsub hökmdarların qurduğu
dövlәtlәrin, o cümlәdәn Azәrbaycan Eldәniz Atabәylәri
dövlәtinin o zaman siyasi vә mәdәni hәyatda mühüm rol
oynadığı göstәrilmişdir. Əsәrdә, hәmçinin, hәmin dövrdә
Qafqazda siyasi şәraiti xarakterizә edәn bir çox qiymәtli vә ilk
dәfә elmi dövriyyәyә daxil edilmiş materiallar yerlәş di -
rilmişdir. Ziya Bünyadov öz monoqrafiyasında Azәrbay canın
vә qonşu ölkәlәrin orta әsr tarixinә dair bir sıra problemlәrin
gәlәcәk hәlli, kifayәt qәdәr öyrәnilmәmiş mәsәlәlәrin tәdqiqi
üçün böyük әhәmiyyәt kәsb edәn әsaslı elmi nәticәlәr әldә
etmiş, bununla da feodalizm dövrü tarixinin başlıca problem -
lә rinin, Şәrqdә feodalizmin inkişafının ümumi qanuna uy ğun -
luqları vә fәrdi xüsusiyyәtlәri kimi mühüm nәzәri mәsәlәlәrin
hәllinә böyük töhfәlәr vermişdir. 

Akademikin «Azәrbaycan Atabәylәr dövlәti» әsәri ölkәmi -
zin vә qonşu dövlәtlәrin tarixinin çox az öyrәnilәn dövrünün
araş dırılmasında mühüm әhәmiyyәt kәsb etdiyinә görә elmi
ictimaiyyәt tәrәfindәn layiqincә qiymәtlәndirilmişdir. Əsәr
1980-ci ildә elm vә texnika sahәsindә respublika Dövlәt
mükafatına layiq görülmüşdür.

Ziya Bünyadovun 1986-cı ildә Moskvada nәşr olunan
«Xarәzmşahlar – Anuştәkinlәr dövlәti (1097-1231)» adlı
monoqrafiyası Orta Asiya vә qonşu dövlәtlәrin Xarәzmşahların
dördüncü sülalәsi hökmdarlığı dövrünün 140 illik tarixinә hәsr
edilmişdir. Hәmin kitabda mәrkәzi Xarәzm olan dövlәtin
yaranması, inkişafı vә dağılmasından bәhs edilir. Tәdqiqat
әsәrindә Xarәzmşahlar dövlәtinin siyasi vә iqtisadi tarixinin
problemlәri araşdırılır, mәdәniyyәt tarixi mәsәlәlәrinә böyük
yer verilir. Akademik Ziya Bünyadova tarixçi-mediyevist kimi
böyük şöhrәt qazandırmış әsәrlәri hәmişә mәzmun dәrinliyi,
ümumilәşdirmә orijinallığı vә çıxardığı nәticәlәrin lazımi
dәrәcәdә әsaslandırılması ilә sәciyyәlәnirdi. 
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Tәdqiqatçı-alim türk, әrәb, fars, rus, gürcü, alban vә Qәrbi
Avropa mәnbәlәrindәn dә geniş istifadә edir, haqqında az
mәlumat olan yazılı abidәlәri öyrәnirdi. Akademikin çox geniş
elmi maraq dairәsi var idi. Tarixçi olmasına baxmayaraq, daim
Şәrq әdәbiyyatını araşdırırdı, bu sahәdә, әslindә, böyük işlәr
görürdü. Nizaminin müasiri, XII әsr Azәrbaycan müәllifi Xos-
rov әl-Ustadın «Munisnamә» әsәrinin әlyazmasını Böyük Bri-
taniya kitabxanalarından tapıb çıxarmış, surәtini gәtirәrәk
professor Rüstәm Əliyevә vermişdi. Ziya müәllim uzun
müddәt XI әsr müәllifi İmadәddin әl-İsfahaninin «Xәridәtül-әsr
fi cәridәtül-qәsr» әsәrinin surәtini әldә etmәk üçün yorulmadan
cәhd göstәrirdi vә nәhayәt, 1996-cı ildә ona mәlumat verdilәr
ki, әsәrin surәti Küveyt kitabxanasında saxlanılır. Ziya Bün ya -
dov dәrhal Birlәşmiş Ərәb Əmirliklәrinin institutla elmi
әmәkdaşlığı olan mәdәniyyәt mәrkәzinә mәktub yazır, müәy -
yәn adamlarla әlaqә yaradır, bu işdә kömәk göstәrmәlәrini
xahiş edir. Çox keçmir ki, әsәrin surәti instituta gәtirilir. 

Ziya Bünyadov, eyni zamanda, orta әsr müәlliflәrinin
әsәrlәrini, Yaxın vә Orta Şәrq xalqlarının tarixinә, elm vә
mәdәniyyәtinә dair qәdim yazıları tәdqiq, tәrcümә vә şәrh edir,
onların nәşri ilә mәşğul olurdu. Bu da elmi ictimaiyyәt
tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilirdi. Tәdqiqatları tәkcә
Azәrbaycanda deyil, Rusiyada, İraqda, Misirdә, Fransada,
Türkiyәdә, Orta Asiya respublikalarında da nәşr olunurdu. O,
alban tarixçisi Mxitar Qoşun «Alban salnamәsi»ni ingilis,
Əbdürrәşid Bakuvinin «Abidәlәrin xülasәsi vә qüdrәtli
hökmdarın möcüzәlәri», Nәsәvinin «Sultan Cәlalәddin Mәnq -
bu rinin hәyatının tәsviri» vә İbn әl-Əsirin «Kamil әt-tәvarix»
әsәrlәrini әrәb dilindәn rus dilinә şәrhli tәrcümә etmişdi.
Belәliklә, Azәrbaycanın, Yaxın Şәrqin feodalizm dövrü tarixinin
tәdqiqi, hәmçinin Asiyada, Qafqazda hәmin dövrlәrә aid nadir
mәnbәlәrin nәşri sahәsindә fundamental elmi әsәrlәri ona
ölkәmizdә «mediyevistlәr mәktәbi»nin banisi vә klassiki kimi
böyük şöhrәt qazandırmışdı. Alimin monoqrafiyaları, yüksәk
sәviyyәli tәrcümә vә mәtnşünaslıq işi olan kitabları bütün İslam
Şәrqi vә Yaxın Avropa mәkanında klassik fonda daxil olan fun-
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damental әsәrlәr idi. Akademik onların cәmindәn milli arxetip,
xalqın qan yaddaşı, etnik gen vә kod tәrkibinin sistemini
müәyyәnlәşdirirdi. Keçmiş hәrbçi zabitin elmdә seçdiyi strateji
silah tarixi yaddaşın özü idi. O, şәxsi tәcrübәsindәn bilirdi ki,
qalib ordu özünә әbәdi tabe etmәk istәdiyi xalqda әn әvvәl
yaddaşı mәhv etmәyә çalışır. 

Ümummilli lider Heydәr Əliyev 1997-ci il fevralın 24-dә
akademik Ziya Bünyadovla vidalaşma mәrasimindә geniş vә
mәzmunlu bir nitq söylәmişdi. Hәmin nitqdә akademiklә bağlı
bir çox hadisәlәr xatırlanmışdı. Onlardan biri dә Azәrbaycanın
Rusiyanın tәrkibinә qatılması ilә әlaqәdar yaşanan olaylar idi.
Heydәr Əliyev nitqindә deyirdi: «…60-cı illәrin ikinci yarısında
Azәrbaycanın 150 il öncә Rusiyaya könüllü surәtdә qәbul olunması
haqqında elmi mülahizәlәr gedirdi. Mәlumdur ki, 1964-cü ildә qәrar
qәbul edilmişdi ki, 150 il öncә Azәrbaycan könüllü surәtdә Rusiyanın
tәrkibinә daxil olmuşdur. Biz bunu bir bayram kimi qeyd etmişdik.
Bu münasibәtlә Azәrbaycan Lenin ordeni ilә tәltif olunmuşdu.
Bunların hamısı da tariximizin sәhifәlәridir. 

Amma Ziya Bünyadov bir alim kimi heç nәdәn qorxmayaraq, heç
kәsdәn çәkinmәyәrәk öz elmi fikirlәrini söylәyirdi. Xatirimdәdir, 67-
68-ci illәrdә Ziya Bünyadov bu barәdә artıq bir neçә dәfә açıq
bildirmişdi ki, doğrudur, Azәrbaycan Rusiyanın tәrkibinә daxil olub-
dur. Amma bu, könüllü olmayıbdır. Odur ki, tarixi hәqiqәti demәk
lazımdır».

Bu, o vaxtlar idi ki, yaşadığımız siyasi mühit, siyasi
konyunktur bunu qәbul etmirdi. Ziya Bünyadov buna görә
günahlandırılırdı, hәtta onu cәzalandırmaq istәyirdilәr. Mәsә -
lәsini Elmlәr Akademiyasının Partiya Komitәsinin müzaki rә -
sinә dә çıxarmışdılar. Lakin Ziya Bünyadov dediyinin üstündә
durmuşdu. «İndi bunlar adi bir mәsәlә kimi görünür. Amma o za-
manlar belә fikirlәr söylәmәk açıq-açığına hökumәtin, partiyanın
әleyhinә getmәk kimi yozulurdu». Ziya Bünyadov isә çәkinmirdi,
öz elmi fikirlәrini cәsarәtlә irәli sürürdü. Dediklәri doğru olsa
da, ovaxtkı rejimdә bunları sübut etmәk çәtin idi. Lakin sonrakı
tarixi araşdırmalar onun fikirlәrinin düzgün olduğunu göstәrdi.
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Bunlar günәşin özü kimi aydın hәqiqәtlәr idi vә Ziya
Bünyadov qanından-iliyindәn gәlәn cәsarәtlә yeri düşdükcә
içindәkilәri uca sәslә, qorxub-çәkinmәdәn açıb söylәyir, yazır,
elan edirdi. Vә indi biz onu da açıq deyә bilәrik ki, hәmin çәtin
illәrdә sovet alimlәrinin yazdıqlarının әksinә fikirlәr söylәyәn
insanı hәbslәrdәn, cәzalardan qoruyan mühüm bir amil dә
mәhz onun daşıdığı Sovet İttifaqı Qәhrәmanı adı idi. Görünür,
hәyatda tәsadüfi heç nә yoxdur. Bu xoşbәxtlik dә Ziya
müәllimә taleyi tәrәfindәn verilmişdi.

Ziya müәllimin elmi axtarışları tәkcә orta әsrlәr dövrü ilә
mәhdud laşmırdı. Alimi vәtәnin yaxın keçmişi dә maraqlan -
dırırdı. O, әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda baş verәn hadisәlәr,
Xalq Cümhuriyyәtinin fәaliyyәti, Bakı kommunası vә s. mövzu-
lara bir sıra mәqalәlәr hәsr etmişdir.

Nәhayәt, Ziya Bünyadov bolşevizm terroru vә siyasi
repressiyaların qurbanları ilә bağlı bir neçә sanballı tәdqiqat
әsәrini ortaya qoyur. Böyük alim elә tarixi hәqiqәtlәri üzә
çıxarır ki, onların hәmin dövrdә – sovet rejimi illәrindә aşkar
söylәnilmәsi azı cinayәt hesab olunurdu. Başqa sözlә, o,
bolşevizm terroru nәticәsindә 1920-1930-cu illәrdә Azәrbay can -
da aparılmış repressiyalar haqqında hәqiqәtlәri araşdırarkәn,
37-nin qurbanlarını xalqa tanıtdırarkәn, onlara bәraәt qazan dı -
rarkәn, adlarını tarixdә bәrpa etdirәrkәn vә belәliklә, o dövrü
doğru-düzgün işıqlandırarkәn dә әsl hünәr göstәrir.

Ümummilli lider Heydәr Əliyev Z.Bünyadovun fәaliyyә ti -
nin bu dövrünü dә yüksәk dәyәrlәndirib: «Ziya Bünyadovun
xidmәtlәri çoxdur vә onun әn böyük xidmәtlәrindәn biri dә ondan
ibarәtdir ki, 80-ci illәrin axırlarında – 90-cı illәrin әvvәllәrindә o, bir
daha böyük alim kimi, tәdqiqatçı kimi Azәrbaycanın açılmamış
arxivlәrinә bir daha getdi, o arxivlәrdәn Azәrbaycan tarixinin XX әsrә
aid sәhifәlәrini açdı, tәdqiq etdi, öz kitablarında, dövri mәtbuatda
yazılar verdi vә belәliklә dә, әgәr әvvәllәr Azәrbaycan tarixinin orta
әsrlәrә aid çox mühüm dövrlәrini elmi әsәrlәrindә işıqlandırdısa,
açdısa, göstәrdisә, son illәrdә özünü buna hәsr etdi. O cümlәdәn, ilk
Azәrbaycan Demokratik Respublikasının yaranması әrәfәsindә gedәn
proseslәri dә, o dövrü dә doğru-düzgün tәdqiq edәnlәrdәn biri dә Ziya
Bünyadovdur».
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Cәmiyyәtdә әdalәtsizliklәr davam etdikcә Ziya Bünya do -
vun mübarizәsi dә davam edirdi. O hәm dә Azәrbaycanın
bütövlüyünә, onun müstәqilliyinә qәnim kәsilmiş mәkrli
düşmәnlәri, millәtçi ermәni ideoloqlarını hәqiqi elmin gücü ilә
ustalıqla ifşa edirdi. Onun şәxsiyyәti Azәrbaycan xalqının
düşmәnlәrini hәmişә vahimәyә salırdı. Bir vaxtlar sovet,
Ermәnistan mәtbuatında, onların kitablarında vә «elmi
әsәr»lәrindә Azәrbaycan tarixi tәhrif olunurdu. Hәr tәrәfdәn
dәstә-dәstә alimlәr, yaxud alim adı daşıyan cürbәcür adamlar
Azәrbaycan tarixinә tәcavüz edirdilәr. Lakin bu tәrәfdә Ziya
Bünyadov dayanmışdı. O öz iradәsi, biliyi, elmi әsәrlәri ilә on-
lara tutarlı cavablar verirdi. Azәrbaycan tarixini qoruyurdu,
onun dünyaya doğru-düzgün çatdırılmasına xidmәt edirdi. 

«Qurani-Kәrim»in şәrhli tәrcümәsi dә Ziya Bünyadovun
xidmәtlәrindәn biridir. Alim ötәn әsrin 90-cı illәrinin әvvәl -
lәrindәn başlayaraq professor Vasim Mәmmәdәliyevlә birgә
müqәddәs «Qurani-Kәrim»i dilimizә çevirir, ona şәrhlәr yazır.
Sonra «Dinlәr, tәriqәtlәr, mәzhәblәr» adlı irihәcmli soraq kitabı
hazırlayır. Bununla da bu sahәdә yaranmış boşluğu aradan
qaldırmağa çalışır. Kitab alimin vәfatından sonra 1997-ci ildә
ümummilli lider Heydәr Əliyevin şәxsi tәşәbbüsü vә qayğısı
sayәsindә işıq üzü görür. Alimә 1990-cı ildә «Qurani-Kәrim»in
tәrcümәsinә görә H.Z.Tağıyev adına mükafat verilir.
Akademik, bundan başqa, A.A.Bakıxanovun «Gülüstani-
İrәm»inin avtoqraf nәşrini, M.Füzulinin «Mәtlәül-etiqad»
әsәrinin elmi mәtninin nәşrini işlәyib hazırlayır. O, 1993-cü ildә
«Gülüstani-İrәm» әsәrinin şәrhli nәşrinә görә A.A.Bakıxanov
adına mükafata layiq görülür. Vәtәnin tarixindәn vә taleyindәn
bizә sәhifәlәr açan «İrәvan sancağının dәftәri»ndәn sonra ali -
min sağlığında işıq üzü görәn son kitabı «Naxçıvan sancağının
dәftәri» olmuşdu. «Maraqlıdır, Ziya Bünyadovun böyük elmә
yolu Atabәylәr dövlәti haqqında kitabla başlamışdı. Vә bu gün
«Naxçıvan sancağının dәftәri» ilә tamamlanır. O, bir daha
göstәrir ki, görkәmli tәdqiqatçının bütün kitablarında ana xәtt
ağrılı nöqtәlәrdәn keçir» (Akademik Fәramәz Maqsudovun
çıxışından, 1997).
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Azәrbaycanda milli azadlıq hәrәkatı başlayarkәn Ziya
Bünyadovun elmi, ictimai-siyasi fәaliyyәti yeni bir istiqamәt vә
vüsәt alır. Gәnclәrimizdә milli dirçәliş vә milli oyanış
hisslәrinin gündәn-günә inkişaf etmәsi Z.Bünyadov kimi
alimlәrin әsәrlәrinin tәsiri ilә bağlı idi. Bunlar alimlәrimizin,
yazıçılarımızın, şairlәrimizin milli ruhu qaldırmağa, milli
әhvali-ruhiyyәni inkişaf etdirmәyә yönәldilmiş sәyinin nәticәsi
idi. Odur ki, hәmin illәrdә milli azadlıq hәrәkatının cücәrib boy
atmasında akademik Ziya Bünyadovun da böyük xidmәti
vardı. Hәm dә görkәmli alim milli dirçәliş hisslәrinin inkişaf
etmәsinә bir tәrәfdәn öz әsәrlәri, digәr tәrәfdәn mәhz ictimai-
siyasi fәaliyyәti ilә xidmәt edirdi.

O illәrdә Z.Bünyadov meydanlarda nitq söylәyәn,
Ermәnistanın Azәrbaycana tәcavüzünә qarşı sәsini qaldıran vә
ermәni qәsbkarlarının haqsız iddialarına etiraz edәn, bu sahәdә
әn qabaqda gedәn insanlardan biri idi. Mәhz Ziya Bünyadov
kimi güclü vә mötәbәr insanların әmәli, hәrәkәti ilә
Azәrbaycanın on minlәrlә vәtәndaşı, gәnclәr bu hәrәkata
qoşuldular. Onlar Azәrbaycanın milli azadlığına, müstәqil li -
yinә, vәtәnimizin әrazi bütövlüyünә qarşı edilәn tәcavüz әley -
hinә öz etirazlarını bildirir, mübarizәyә qalxırdılar. 

Yeni Azәrbaycan Partiyasının yaranmasında yaxından
iştirak edәnlәrdәn biri dә mәhz Ziya Bünyadov idi. Azәrbay -
canda hadisәlәr son dәrәcә qarışıq olan zaman – bir tәrәfdәn
bәdxah qonşularımız torpağımızda qan tökәndә, digәr tәrәfdәn
isә «sapı özümüzdәn olan baltalar» xalqın arasına çaxnaşma
salıb ölkәni parçalamağa cәhd edәndә Ziya müәllimin bütün
varlığı vulkan kimi püskürürdü. Bir dәstә ziyalı ilә birlikdә neçә
dәfә Naxçıvana getdi, ulu öndәr Heydәr Əliyevlә görüşüb
söhbәt etdi. Bu gün biz rahatlıqla deyә bilәrik ki, nә yaxşı,
hәmin mübarizәlәr nәticәsiz, bәhrәsiz qalmadı. 1992-ci ilin
soyuq, sazaqlı bir payız günündә Naxçıvanda Yeni Azәrbaycan
Partiyasının tәsis konfransı keçirildi. Ziya Bünyadovu yeni
yaranan partiyanın sәdr müavini seçdilәr... 

Akademik 1995-ci il noyabrın 12-dә keçirilәn müstәqil
Azәrbaycanın demokratik әsaslarla seçilmiş ilk parlamentinin
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deputatı kimi fәaliyyәt göstәrmәyә başlayır. O, ölkәdә aparılan
islahatların hüquqi bazasının yaradılmasında, qanun
yaradıcılığının tәkmillәşdirilmәsindә yaxından iştirak edir.
Milli Mәclisin deputatı kimi seçicilәri ilә görüşlәrә böyük
hәvәslә gedir, problemlәri ilә maraqlanırdı… 

Belәcә, bundan sonra da Azәrbaycanın azadlığı, dövlәt
müstәqilliyi uğrunda fәdakarcasına mübarizә apara-apara
şәhid oldu Ziya Bünyadov. Böyük alimin faciәli ölümü bütün
xalqımız üçün әvәzsiz itki idi. Akademik 1997-ci il fevralın 21-
dә öz evinin astanasında amansızcasına qәtlә yetirildi.

O, hәrb illәrindә Sovet İttifaqı Qәhrәmanı adını almışdı,
sonra elmdә qәhrәmanlıqlarla dolu uzun bir yol keçmişdi.
Nәhayәt, müstәqil Azәrbaycan Respublikasında әsl qәhrәman
kimi hәlak olmuşdu. «Ziya Bünyadov haqqında çox danışmaq olar
vә güman edirәm, bundan sonra daha da çox danışılacaq, haqqında
kitablar, xatirәlәr yazılacaqdır. Çünki o öz varlığı ilә elә bir insan idi
ki, böyük, şәrәfli hәyat yolu ilә elә bir yüksәk sәviyyәli şәxsiyyәt adı
almışdı ki, onun haqqında nә qәdәr çox desәk dә, yenә dә tam qiymәtini
verә bilmәyәcәyik». Ümummilli lider Heydәr Əliyev xalqımızın
görkәmli oğullarından olan Ziya Bünyadov haqqında belә
deyib. Ulu öndәr onun fitri istedada malik olduğunu hәmişә
yüksәk qiymәtlәndirib, cәsurluğunu, cәsarәtini, zәkasını,
fәdakarlığını, zәhmәtsevәrliyini, işgüzarlığını, әzmini layiqincә
dәyәrlәndirib. Ölümündәn sonra, 1998-ci ildә Ziya Bünyadov
«İstiqlal» ordeni ilә tәltif olunub. 

Görkәmli alimin zәngin biliyi, geniş dünyagörüşü, hәdsiz
zәhmәtsevәrliyi vә böyük tәdqiqatçı istedadı onun qәlәminә
mәxsus hәr bir әsәrindә özünü büruzә verir.

Akademik Z.Bünyadov hәlә çox xatırlanacaq. Bir dә ki, Ziya
Bünyadov haqqında әsl sözü elә Ziya Bünyadov özü deyib.
Keçdiyi hәyat yolu ilә sanki özünә әbәdi, uçulmaz-sökülmәz
bir heykәl ucaldıb. Qәhrәman kimi döyüşüb, qәhrәman kimi
dә yaşayıb.
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«QIRMIZI TERROR»: 
CİLOVSUZ QAN ÇANAĞI

Milli mәtbuatımızın banisi, böyük mütәfәkkir
Hәsәn bәy Zәrdabinin 1905-ci il dekabrın 28-dә
«Hәyat» qәzetindә dәrc edilәn «Rusiyada

әvvәlinci türk qәzetәsi» sәrlövhәli mәqalәsindә maraqlı bir
mәqam öz әksini tapıb. 

Mәqalәdә H.Zәrdabi 1875-ci ilin 22 iyulunda «Əkinçi»
qәzetinin yarandığı tarixi şәraitdәn, ilk mәtbu orqanımızın nәşri
zamanı üzlәşdiyi çoxsaylı çәtinliklәrdәn danışır. Bu zaman Mi-
nasov familiyalı bir ermәni mürәttibini dә yaddan çıxarmır. O
yazır: «O vaxtda Bakıda iki basmaxana (mәtbәә – red.) vardı.
Onların birisindә ki Quberniski Pravleniyanın idi, bircә
müsәlman hürufatını alayarımçıq düzәn Minasov adlı bir
ermәni var idi. Onu götürdüm danışdırdım. Söz verdi ki, nә
qәdәr hürufat düzәn lazım olsa, öyrәdib mәnim qәzetәmdә
işlәdәr. ...İyul ayına qәzetәnin açılmasını salmaqdan muradım
o idi ki, zikr olan Minasovdan başqa türk hürufatı düzәn
tapılmadı. O da bircә bacısı oğlunu gәtirib yanında şagird
saxladı». 

Hәsәn bәy Zәrdabi «Əkinçi» qәzetinin nәşrinә mürәttib Mi-
nasov familiyalı hәmin ermәni ilә başlayır vә әvvәldә niyyәt
xoş olsa da, ermәni xislәti özünü çox gözlәtmir. Yanına şagird
götürdüyü bacısı oğlu ilә birgә bu qәzetdәn dolanan, Hәsәn
bәydәn mәvacib alan Minasov «Əkinçi»dәn, onun naşirindәn
Bakı jandarmasına çuğulluq etmәyә başlayır.

«...Elә ki Dağıstanda şuluqluq başlandı, «Əkinçi»nin günü
dәxi artıq qarә oldu: bir gün Nәcәf bәy Vәzirovun mәqalәsi ki
Moskvadan göndәrmişdi, vermişdim düzmәyә, – deyә Hәsәn
bәy Zәrdabi xatırlayır. – Mәqalәdә bir dәrviş bazarda dükan -
ların qabağında qәsidәlәr oxuyub onları elm, tәhsil etmәyә
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çağırırdı. Senzor qol çәkib çap olmağa izin vermişdi. Qәzetә çap
olub paylanandan sonra qubernatorun hökmünә görә o
nömrәni bağlayıb mәni istәdilәr. Gedib gördüm ki, mәnim Mi-
nasovum oradadır.

Qubernator buyurdu ki, Minasov deyir, dәrvişin sözlәrinin
qeyri mәnası var. Ona görә nömrәni bağlayıb sәnә hökm
edirәm ki, bir qeyri nömrә çap edәsәn. Cavab verdim ki, qeyri
nömrә çıxarda bilmәrәm. Mәn gedәndәn sonra qubernator özü
bir nömrә çıxardıb paylatdı. Çünki nömrә mәnim adımdan
çıxmışdı, mәn tәvәqqe elәdim ki, dәxi mәnim adımdan qәzetә
çıxarmasınlar» (H.Zәrdabi, «Seçilmiş әsәrlәri», Azәrbaycan Dövlәt
Nәşriyyatı, 1960).

Bir çox sovet dövrü tәdqiqatçılarının fikrincә, Hәsәn bәy
Zәr da binin xatırlatdığı bu fakt burjua millәtçiliyi ilә zәhәr -
lәnmiş Minasovun qәzet barәsindә qubernatora yalan mәlumat
vermәsinә işarә kimi yozulur. Əslindә isә Minasovun mәlum
әmәli sırf ermәni-daşnak xislәtindәn irәli gәlirdi. Hәsәn bәy
Zәrdabini Bakı jandarmasına şeytanlayan Minasovun sima -
sında bu millәtçilik zәhәri Azәrbaycan düşüncәsindә yeni
parlamağa başlayan işıqlı ömürlәri söndürmәyә, ictimai fikri -
mizi zülmәtә bürümәyә can atırdı. 

«Rusiyada әvvәlinci türk qәzetәsi» mәqalәsindәki hәmin
xatırlatmanı böyük Zәrdabi bütün dövrlәrә ismarış kimi vermiş
vә bәdnam ermәni toplumuna inamın, güvәnin mümkünsüz -
lüyünü, onların tәfәkküründә bizә qarşı nifrәt zәhәrinin hәr
zaman olduğunu çatdırmışdır. 

1905-1918-ci illәrdә ermәnilәr tәrәfindәn azәrbaycanlılara
qarşı ardıcıl soyqırımlarının törәdilmәsinә, minlәrlә soydaşı -
mızın qәtliamına rәvac verәn nifrәt zәhәri Sovet hakimiyyәtinin
qurulmasından sonra özünә yeni mühit tapdı. 

1920-ci ilin 28 aprelindәn etibarәn Azәrbaycanda bütün
hakimiyyәt Müvәqqәti İnqilab Komitәsinin vә Azәrbaycan Xalq
Komissarları Sovetinin (XKS) әlinә keçdi. Xalq Komissarları
Sovetinә Nәriman Nәrimanov başçılıq etsә vә hәr iki tәsisatın
tәrkibindә azәrbaycanlılar tәmsil olunsa da, bu, әslindә, formal
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xarakter daşıyırdı. Real hakimiyyәt hәlә 1920-ci ilin fevralında
yaradılmış Azәrbaycan Kommunist (bolşeviklәr) Partiyasının
әlindә idi.

AK (b)P Rusiya Kommunist (bolşeviklәr) Partiyasının tәrkib
hissәsi idi. Bilavasitә Moskvanın göstәrişlәrini yerinә yetirirdi.
Onun fәaliyyәtinә, faktiki olaraq, A.İ.Mikoyan rәhbәrlik edirdi.
Partiyanın rәhbәr özәyi dә qeyri-millәtlәrdәn, xüsusәn ermәni -
lәrdәn tәşkil olunmuşdu. Onlar Azәrbaycan Xalq Cümhuriy -
yәtinin dövlәt strukturlarının dağıdılmasında xüsusi can fә şanlıq
göstәrirdilәr. 

Cümhuriyyәtin hakimiyyәt strukturlarını parçalamaq üçün
Azәrbaycanın hәr yerindә inqilab komitәlәri yaradılmışdı. On-
lara fövqәladә sәlahiyyәtlәr verilmişdi. Bolşeviklәr Azәrbay -
canın müstәqil dövlәtçilik әnәnәlәrini mәhv etmәk üçün xalq
arasında nifaq vә düşmәnçilik salır, әhalinin müxtәlif tәbәqә -
lәrini üz-üzә qoyurdular. Onlar xalqı öz tәrәflәrinә çәkmәk
mәqsәdilә guya «istismarçılara qarşı fәhlә-kәndli hakimiyyәti»
yaratmağa çalışdıqları barәdә geniş tәbliğat kampaniyası
aparırdılar. Amma zahiri tәbliğatla real hәrәkәt bir-birinә zidd
idi. Əslindә, hәr şey xalqın dövlәtçilik әnәnәlәrini vә milli
müstәqillik şüurunu mәhv edәn qanlı diktaturanın tәşәkkülünә
yönәldilmişdi. Yerli inqilab komitәlәri mәhz bu mәqsәdә
xidmәt edirdi.

Elә hәmin mәqsәdlә dә yeni güc strukturları yaradılırdı. Bu
sahәdә atılan ilk addım ölkәnin hәr yerindә әvvәlki polisi lәğv
edәrәk fәhlә-kәndli milisinin tәşkilindәn ibarәt oldu. Fәhlә-
kәndli milisi ilә yanaşı, Fövqәladә Komissiya – FK vә Ali İnqila -
bi Tribunal fәaliyyәtә başlamışdı. 

Fövqәladә Komissiyanın vә Ali İnqilabi Tribunalın qanunla
heç bir mәhdudiyyәt qoyulmayan fövqәladә sәlahiyyәtlәri
vardı. Onların qәrarı dәrhal icra olunurdu. Hәr iki struktur
«әksinqilaba vә tәxribatçılığa qarşı mübarizә» pәrdәsi altında
müstәqil dövlәtçilik әnәnәlәrinin vә milli mәnlik şüurunun
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daşıyıcıları olan dövrün öndә gedәn, qabaqcıl adamlarını,
xüsusilә ziyalı potensialını mәhv edirdilәr. 

Ölkәnin hәr yerindә «qırmızı terror» külәyi әsirdi. Bolşevik
rejiminin möhkәmlәnmәsinә müqavimәt göstәrә bilәcәk hәr
kәs «xalq düşmәni», «әksinqilabçı», «pantürkist», «millәtçi» vә
ya «tәxribatçı» adı ilә «qırmızı terror»un hәdәfinә tuş gәlirdi. 

Belәliklә, 1918-ci ilin qanlı mart olaylarından sonra, faktiki
olaraq, Azәrbaycan xalqına qarşı yeni soyqırımı dalğası
başlanmışdı. Fәrq bircә onda idi ki, bu dәfә millәtin say-seçmә
adamları – Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin görkәmli dövlәt
xadimlәri, generallar, Milli Ordunun yüksәk rütbәli zabitlәri,
qabaqcıl ziyalılar, elm, maarif, incәsәnәt, mәdәniyyәt, din
xadimlәri, partiya rәhbәrlәri, siyasi xadimlәr, mәşhur alimlәr
mәhv edilirdi. 

Bolşevik-daşnak güruhu bu dәfә bilәrәkdәn xalqın
«düşünәn beyinlәr»ini hәdәf seçmişdi. Xalqı başsız qoymağa
hesablanmış bu siyasәt, әslindә, 1918-ci ilin mart soyqırımından
daha amansız, daha dәhşәtli idi. Bütün bu kütlәvi qırğınlar
Azәrbaycan Müvәqqәti İnqilab Komitәsinin razılığı olmadan
XI Qırmızı ordunun Xüsusi şöbәsi, XDİK, FK, Ali Hәrbi Tribu-
nal tәrәfindәn hәyata keçirilirdi. Hәmin strukturların rәhbәr
heyәtinin mühüm qismi ermәnilәrdәn ibarәt idi. Onlar bütün
ölkә boyu repressiyanın yüksәk sәviyyәdә icra olunmasında
fәal rol oynayırdılar. 

Azәrbaycan xalqının qabaqcıl övladlarına qarşı qanlı
qırğınlar bilavasitә Orconikidze, Kirov, Mikoyan, Sarkisyan,
Mirzoyan, Lominadze, Yeqorov vә başqaları kimi bolşevik-
daşnak cәlladlarının göstәrişi ilә yerinә yetirilirdi. Ölkәnin güc
strukturlarında özlәrinә yer etmiş ermәnilәr azәrbaycanlıları
kütlәvi surәtdә istintaqsız vә mәhkәmәsiz güllәlәyirdilәr. 1920-
ci ilin 28 aprelindәn sonra tәxminәn bir il әrzindә Azәrbaycan
xalqının 50 000-ә yaxın say-seçmә övladı güllәlәnmiş, sürgünә
göndәrilmiş, millәt özünün görkәmli simalarından mәhrum
edilmişdi.
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İşğal prosesindә vә «qırmızı terror» zamanı bolşevik-daşnak
cәlladları güllәlәnәnlәrin әmlakını da müsadirә edirdilәr.
Bununla kifayәtlәnmәyәrәk bütün әhalini, o cümlәdәn yox -
sulları qarәt edir, xalqın olan-qalanını, hәtta nәsillәrdәn yadigar
saxlanmış zinәt vә qiymәtli әşyalarını da zorla әllәrindәn
alırdılar. Azәrbaycanlıların boşaldılmış mәnzillәrinә әsasәn
ermәnilәr vә qeyri-millәtlәrin nümayәndәlәri köçürülürdü. 

Bir sözlә, Azәrbaycan xalqına divan tutulurdu.
Bolşevik rejimi müstәqil dövlәtçilik әnәnәsini, milli mәnlik

ruhunu әhalinin şüurundan çıxarmaq üçün xalqın mәnәviy -
yatına qarşı da hücuma keçmişdi. Cümhuriyyәt dövründә
dövlәt dili olan Azәrbaycan dili sıxışdırılırdı. Milli kadrların
hazırlanması kәskin surәtdә mәhdudlaşdırılırdı. Silklәr, silki,
mülki vә dini imtiyazlar, rütbәlәr lәğv edilmişdi. «Bәy», «xan»,
«ağa» sözlәrinin hәtta müraciәt forması kimi işlәnmәsi belә
qadağan olunmuşdu. Dini ayinlәrin icrası vә mәktәblәrdә şәriәt
dәrslәrinin keçilmәsi yasaq edilmişdi. Dini mәktәblәr kütlәvi
surәtdә bağlanmışdı. Qәdim memarlıq abidәlәri olan mәscidlәr,
minarәlәr uçurulub dağıdılırdı. Azәrbaycan xalqının mәnәviy -
yatına vә milli mәdәniyyәtinә qarşı amansız hücum dövrü
başlanmışdı. 

Milli kadrların yetişdirilmәsinә yaradılan süni maneәlәrlә
bir arada kәnardan Azәrbaycana rus, ermәni, yәhudi vә qeyri-
millәtlәrdәn olan әhalinin axınına hәr cür şәrait yaradılır, onlar
müvafiq iş vә Bakı şәhәrinin әn yaxşı yerlәrindә mәnzillәrlә
tәmin olunurdular.

Açıq-aşkar ruslaşdırma siyasәti yeridilirdi. Bu siyasәt
ölkәnin paytaxtında – «beynәlmilәl» şәhәr kimi tәbliğ olunan
Bakıda daha sürәtlә gedirdi. Rus dili Azәrbaycan dilini
sıxışdıraraq faktiki dövlәt dilinә çevrilmişdi. Bәhs olunan
dövrdә Azәrbaycan әrazisinin qonşulara paylanması siyasәti
mәqsәdyönlü surәtdә davam etdirilirdi.

Hakim dairәlәrin hәmin illәrdә ideoloji mәqsәdlәr naminә
tarixin gedişini geriyә çevirmәk niyyәti, Azәrbaycan xalqına
yad ideologiyanı, adәtlәri zorla qәbul etdirmәk cәhdi ermәnilәr
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üçün göydәndüşmә bir fürsәt idi. Vә onlar bu fürsәtdәn
yararlanıb Azәrbaycan mәdәniyyәtini, mәnәviyyatını, sözün әsl
mәnasında, özününkülәşdirirdilәr. 

Azәrbaycan xalqını tam vә qeyd-şәrtsiz özünün tarixi-
mәdәni köklәrindәn qoparmaq, genetik yaddaşını unutdur-
maq, milli әnәnәlәrindәn mәhrum etmәk üçün bütün vasitәlәrә
әl atılırdı.

Ermәnilәr hakim dairәlәrdә mövqe sahibi olmuş A.Mikoyan
kimi havadarlarının kömәyi ilә tutduqları әrazilәrin «azlığı»,
«yoxsulluqları» bәhanәsi ilә tarixi Azәrbaycan torpaqları olan
Zәngәzuru, Göyçә gölünün әtrafındakı geniş vә münbit sahәlәri
indiki Ermәnistan әrazisinә birlәşdirdilәr. Üstәlik, Azәrbaycan
torpaqları daxilindә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәti adı altında
süni bir qurumun yaradılmasına nail oldular. 

Azәrbaycan xalqının hәyat tәrzi, mәişәti, mәdәniyyәti ilә
әlaqәdar olan hәr dәyәr bir tәrәfdәn kommunist ideologiya -
sının, digәr tәrәfdәn ermәni millәtçiliyinin tәqiblәrinә mәruz
qalırdı. 1920-1930-cu illәrdә mәnәvi nihilizmin, milli özüllәrә,
әnәnәlәrә etimadsızlığın әsası qoyuldu vә bunun ziyanlı
tәsirlәrini müәyyәn mәqamlarda günü bu gün dә hiss
etmәkdәyik. 

Azәrbaycan xalqının simasızlaşdırılmasına yönәldilmiş
tәdbirlәrin ümumi zәncirindә görkәmli ziyalıları, elәcә dә el
arasında böyük nüfuza malik din xadimlәrini nüfuzdan salmaq
vә mәhv etmәk xüsusilә mühüm bir halqa kimi görünürdü.
Özünün «düşünәn beyinlәr»indәn, genetik bağlarından
mәhrum edilmiş xalqı kommunist şüarlarının kömәyi ilә daha
asanlıqla dәyişmәk vә adamları hәr hansı әmri yerinә yetirmәyә
hazır olan itaәtkarlara çevirmәk idi әsas niyyәt. 

Amma әn böyük dәhşәt hәlә qarşıda imiş. 
Bәşәr tarixindә dönüş nöqtәsi olan 1933-cü ildә bütün

dünyada Böyük iqtisadi depressiya dövrü (1933-1937) başlan -
dıqdan vә bәzi ölkәlәrdә faşizm meyillәrinin güclәnmәsindәn
sonra Avropada dәhşәtli bir müharibә ruzgarının kükrәyәcәyi
Stalinә sirr deyildi. Artıq 1933-cü ilin әvvәlindәn etibarәn
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birbaşa Stalinin göstәrişi ilә ölkә daxilindә vә xaricdә faşizm vә
müharibә әleyhinә mütәşәkkil tәbliğat kampaniyasına start
verilmişdi. 

Qaçılmaz müharibә tәhlükәsi Stalini qurduğu rejimi vә öz
şәxsi hakimiyyәtini nәyin bahasına olursa-olsun qoruyub saxla-
maq üçün kompleks tәdbirlәrә әl atmağa tәlәsdirirdi. Bu
tәdbirlәr sırasında ölkәnin bütün ehtiyatlarını «hәrbi relslәrә»
keçirmәklә yanaşı, «daxili vә xarici düşmәnlәr»ә qarşı kütlәvi
repressiyalar da xüsusi yer tuturdu.

1930-cu illәrin әvvәllәrindә ittifaq mәkanında aşkar
müxalifәt lәğv edilsә dә, ölkәdә hәlә dә mövcud olan vә
müharibә şәraitindә baş qaldıracağı gözlәnilәn potensial
müxalifәtin varlığı Stalini ciddi narahat edirdi. Hәlә partiyanın
1934-cü ilin yanvar-fevral aylarında keçirilmiş XVII qurultayın -
dan xeyli әvvәl, 1932-ci ilin dekabrında Stalin әleyhdarlarına
qarşı repressiyaların hәyata keçirilmәsinin әsas mexanizmi olan
yeni tәmizlәmәlәrә start vermişdi.

Əgәr әvvәlki tәmizlәmәlәrin hәdәfi yalnız «sosial cәhәtdәn
yad elementlәr» vә keçmiş müxalifәt idisә, 1933-cü ilin
yanvarından aparılan tәmizlәmәlәr zamanı partiya sıralarından
kәnarlaşdırılacaq şәxslәrin әnәnәvi kateqoriyaları siyahısına
yenilәri – «etibarsızlar» vә «mәslәkinә dönük çıxmışlar» da
әlavә edilmişdi. Xaraktercә ziyalılıq dәyәrlәrindәn çox-çox uzaq
olan Stalin ziyalılara nifrәt edirdi. O, dövrün reallıqlarını an-
layan ziyalıları özünün qeyri-mәhdud hakimiyyәtinә qarşı әn
ciddi tәhlükә gözündә görürdü. Bu sәbәbdәn repressiya dalğası
da ilk növbәdә «düşünәnlәr»i vururdu. Guya xalq düşmәn lә -
rinin ifşa edilmәsi bәhanәsi ilә ziyalı tәbәqәsinә mәhvedici
zәrbәlәr endirilirdi. 

Leninin vә Trotskinin tәşәbbüsü ilә bir vaxtlar ölkәnin әn
sәrt iqlimli yerlәrindә qurulmuş düşәrgәlәrә qısa müddәt
әrzindә bolşevizmә zidd fikirlәrә malik on minlәrlә ziyalı
sürgün olundu. O illәrdә xalqımızın taleyini vә müqәddәratını
hәll edәn «ÇK», «QPU» kimi dәhşәt saçan bolşevik güruhunun
әli ilә vә müxtәlif uydurma, cәfәng ittihamlar әsasında
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Azәrbaycanın, demәk olar ki, әn qabaqcıl ziyalıları mәhv edildi.
Repressiya illәrindә Azәrbaycanın 51 rayonundan 31-nin Xalq
Daxili İşlәr Komissarlığı rayon şöbәlәrinin rәisi ermәni idi. Vә
bu qanlı prosesdәn әn çox bәhrәlәnәnlәr yenә Azәrbaycan
xalqına faciәlәr yaşatmaqdan ötrü әn kiçik fürsәti belә
qaçırmayan ermәni cәlladları idi. 

L.Beriyanın Bakıya göndәrdiyi ermәni әlaltılarının – Sum-
batovun, Qriqoryanın, Markaryanın, Qalstyanın, Ohanesyanın,
Avanesyanın, Sinmanın, Şerin vә onlarla başqalarının cәllad
fәaliyyәti ilә qısa müddәtdә 80 minә qәdәr ziyalımız güllәlәndi.
Bakıda bütün quldur tribunal iclaslarını Vişinskinin müavini,
bәşәr övladının qatili Matuleviç öz hәmkarları Zaryanov vә
Jiqurla birgә aparırdı. Bu qәtllәrin başında isә L.Beriya vә
ermәni A.Mikoyan dururdu. Mәhkәmә iclasları vә hökmun
oxunması cәmi 15 dәqiqә çәkirdi. İttiham olunan şәxsin gül -
lәlәn mәsi ilә dә kifayәtlәnmәyәn cәlladlar repressiya olunmuş
insanların ailәsinә, yaxınlarına, dostlarına da «xalq düşmәni»
damğası vurur, onları hәr şeydәn tәcrid edir, min cür acı
çәkdirirdilәr. 

Bu illәrdә DTK-nın rәhbәrlәri Stalinә lazım olan «ölkәdә
geniş miqyasda yayılmış antisovet» «terrorçu» vә «trotskiçi»,
«zinovyevçi», «millәtçi» vә başqa buna bәnzәr tәşkilatların
mövcud olmasını sübut etmәyә çalışırdılar. Azәrbaycanda belә
millәtçi, әksinqilabçı, üsyançı tәşkilatlar guya ifşa olunduqdan
sonra yerli DTK-nın әsasәn ermәnilәrdәn ibarәt olan rәhbәrlәri
müәyyәn etdilәr ki, demә, bu tәşkilatın başçıları R.Axundov,
Ə.Qarayev, B.Çobanzadә, M.D.Hüseynov vә başqalarıdır. Bun-
lar da, öz növbәsindә, respublikada mövcud olan nazirliklәrin
rәhbәrlәrini, MK-nın mәsul işçilәrini, onlara tabe olan müәssisә,
zavod vә fabrik, mәdәn vә s. müdir vә rәhbәrlәrini hәmin
ümumrespublika әksinqilabi-millәtçi tәşkilata cәlb edib anti-
sovet üsyanı qaldırmalı, Mircәfәr Bağırovu öldürmәli,
Azәrbaycanı SSRİ-nin tәrkibindәn çıxarmalı idilәr. Gәlәcәk
Azәrbaycan burjua-demokratik respublikasının prezidenti
Ruhulla Axundov olmalı idi. Minlәrlә Azәrbaycan övladı bu
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uydurma ittihamın güdazına getdi, ya güllәlәndi, ya da öm-
rünün әn gözәl illәrini hәbsxanalarda min bir işgәncә içindә
keçirdi. 1936-cı ildәn etibarәn Stalin rejimi azәrbaycanlı
ziyalılara qarşı әn ağır, amansız, total hücumunu daha da
genişlәndirdi. 1937-ci ildә bu proses özünün zirvә nöqtәsinә
çatdı vә 1938-ci ilә kimi sәngimәk bilmәyәn sürәtlә davam etdi.
Şübhәsiz ki, sonrakı illәrdә dә kütlәvi repressiyalar ara
vermәyәcәkdi, lakin müharibәnin astanada olması vәziyyәti bir
qәdәr dәyişdi.

1936-cı ildә SSRİ DTK-nın sәdri L.Beriyanın rәsmi sәrәncamı
ilә dustaqlardan istintaqa lazım olan ifadәlәrin alınması üçün
üç nömrәli metodun tәtbiqinә icazә verildi. Bu metodun
mahiyyәti isә dustaqları döymәk, onları istintaq mәngәnәsinә
salıb müxtәlif işgәncә üsullarına mәruz qoymaq idi. 

Azәrbaycanlılaraın soyqırımlarında insan övladına qarşı
bәşәr tarixinin әn tükürpәdici qәddarlıqlarını törәdәn ermәni
vәhşiliyi yenә özünә fürsәt tapmışdı. Aradan illәr keçәndәn vә
repressiya cәlladlarının müәyyәn qismi öz layiqli cәzalarına
çatandan sonra edilәn etiraflar o dövrdә ermәnilәrin Azәrbay -
canın layiqli övladlarına necә divan tutduqlarının acı
mәnzәrәsini yaradır. 

...1936-cı il dekabrın 25-dә imzasız mәktub әsasında MİK-
in, Bakı Sovetinin, Yazıçılar İttifaqının üzvü olan Böyükağa
Talıblı «әksinqilabi-millәtçi meyillәrinә görә» hәbs edilir.
Müstәntiq Xoren Qriqoryan tәrәfindәn 16 dәfә dindirilir. Altı
ay әrzindә ondan lazım olan ifadәlәri ala bilmirlәr. Bununla da
günlәrlә, saatlarla işgәncәlәr başlanır. Onu әllәri, ayaqları ilә,
rezin şlanqlarla amansızcasına döymәyә başlayırlar... Nәhayәt,
B.Talıblı sınır. Buna kim dözәrdi?! Belәliklә dә Qriqoryan,
Markaryan, Avetisyan, Qalstyan vә bu tipli digәr müstәntiqlәrin
uydurduqları dünyanın saysız-hesabsız mәnasız günahlarında
B.Talıblı özünün tәqsirkar olduğunu etiraf edir.

Mәdinә Qiyasbәyli, Gülarә Qәdirbәyova, Xәdicә Qayıbova
ermәni müstәntiqlәri Ohanesov, Tevosyan, Qriqoryan, Ozanyan
tәrәfindәn dindirilir, amansız işgәncәlәrә mәruz qalırlar.
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...1937-ci il iyulun 15-dә keçmiş maarif naziri, ictimai xadim
Mәmmәd Cuvarlinski dindirilir. DTK-nın keçmiş әmәkdaşı
İ.M.Krotkov öz ifadәsindә deyir ki, «bir dәfә Şerin göstәrişi ilә
Cuvarlinskini beş-altı müstәntiq әhatәyә alıb rezin dәyәnәk vә
burulmuş nәm döşәkağı ilә döyüb işgәncә verirdilәr. Cuvarlin-
ski küt ağrılara dözmәyib yıxılır, yenidәn tәpik vә yumruqla
onu ayağa qaldırıb vururdular. Bütün bunlar tәhqir xarakteri
daşıyırdı. Sonra isә bunu әylәncә mәqsәdilә edirdilәr. Verilәn
işgәncәlәr nәticәsindә Cuvarlinski tam taqәtdәn düşürdü,
yarışüurlu vәziyyәtdә, özünә heç bir hesabat vermәdәn
istәnilәn sәnәdә, ifadәyә qol çәkirdi».

Belә amansız münasibәt minlәrlә azәrbaycanlı ziyalının
başına gәtirilirdi. H.Zeynallı, B.Çobanzadә, Y.V.Çәmәnzәminli,
B.Hәsәnbәyov, H.Bilәndәrli, M.Hüseynov, R.Axundov, A.Tağı -
zadә, T.Salahov, İ.Eminbәyli vә başqaları ermәni müstәntiqlәri
tәrәfindәn әn ağır işgәncәlәrә mәruz qalmışlar.

...Azәrbaycan Milli Diviziyasının komandiri olmuş Qambay
Vәzirovun işini Azәrbaycan XDİK DTİ-nin 5-ci şöbәsinin
keçmiş rәisi, qatı millәtçi Avanesyan aparırdı. Şahidlәrin
etirafına görә, Qambay Vәzirovu dindirmәlәr zamanı vәhşi cә -
sinә döyürmüşlәr. Avanesyan şәxsәn özü şöbә әmәkdaşlarının
yanında şallaqla zәrbәlәr endirәrәk tәlәb edirmiş ki, o özünün
әksinqilabi-millәtçi mәrkәzdә iştirakı haqqında ifadә versin.

...Vaxtilә Teatr Muzeyinin direktoru vәzifәsindә çalışan
Qasım Vahabzadә dә repressiya dövründә ermәni vәhşiliyini
öz taleyindә yaşamış, ömrünün 18 ilini Sibir çöllәrindә
sürgündә keçirmiş dәyәrli ziyalılarımızdan idi. Onu
Azәrbaycan Dövlәt Universitetinin professoru Bәkir Çoban za -
dәnin tәlәbәlәr arasında guya pantürkist ideyaları yaydığını
iddia edәn sәnәdә imza atmadığına görә tutmuşdular. İşi
NKVD-nin Azәrbaycan ziyalılarına qarşı min lәrlә repressiya
faktında adı keçәn Qriqoryan familiyalı әmәkdaşı aparırdı.
Qasım Vahabzadә yaşının ixtiyar çağlarında xatırlayırdı: «Mәn
işgәncәnin, qәddarlığın, amansız döyül mә nin insanın
mәnliyini, iradәsini almaq qüdrәtindә olduğunu bәlkә dә
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tәsәvvürümә gәtirә bilәrdim. Amma bu, nәsә başqa idi.
...Beynimdә yalnız «imza atmayacağam» sözlәri dolaşırdı.
Qriqoryan psixoloq idi. Mәni diqqәtlә süzәndәn sonra nә hisslәr
keçirdiyimi anladı. Sakit buraxdılar mәni. Bir neçә saatdan
sonra iki nәfәr idbar, bәdheybәt adam gәldi. Ermәni idilәr.
Qriqoryan mәnә yaxınlaşıb sakitcә dedi:

– Evdәn adam gәlib yanına. Arvadın mәnim kabinetim -
dәdir. Gәlib sәni evә aparsın. Əvvәl bura qol çәk.

Halsız idim. Hәmin iki nәfәrin yenә mәni döyәcәklәrini
düşündüyümdәn beynimdә yenidәn eyni sözlәr dolanmağa
başladı: «Qol çәkmәyәcәyәm».

İmzaların uzun siyahısına baxıb başımı yellәdim. Onda
Qriqoryan iki nәfәri mәnә göstәrib gülümsündü. Kameradan
çıxdı. Bir neçә dәqiqәdәn sonra gәnc xanımımla qayıtdı.
Onunla, tәlәbә yoldaşımla tәzәcә evlәnmişdim. İndi görәcәyim
hәyatımın әn ağır epizodu olacaqdı. Qriqoryan әyilib
gözlәrimin içinә baxdı. Xeyli baxandan sonra pıçıldadı: 

– ...Bәlkә qol çәkәsәn?
Kağızı yenә gözlәrimin qarşısına gәtirdi.
Bәkir Çobanzadәnin xarici kәşfiyyatla bağlı fәaliyyәti

haqqında sәnәdin altında filologiya fakültәsinin tәlәbәlәrinin
imzasından ibarәt uzun siyahıya mәnim dә imzam әlavә olun -
du».

Hәmin dövrdә Qәrbi Azәrbaycanda da amansız tәqiblәr
hәyata keçirilirdi. Repressiyadan canını qurtarıb İran vә
Türkiyәyә qaçan mühacirlәrin verdiklәri mәlumatlar Türkiyәdә
vә Almaniyada çıxan bir sıra mәcmuәlәrdә öz әksini tapmışdır.
Hәmin mәcmuәlәrdә 30-cu illәrdә ermәni zülmü nәticәsindә
Vedibasarda, Zәngibasarda vә Qәmәrlidә baş vermiş vә
müәyyәn motivlәri bizlәrә Fәrman Kәrimzadәnin ssenarisi
әsasında çәkilmiş «Axırıncı aşırım» filmindәn tanış olan kәndli
üsyanlarından bәhs edilirdi. 

O zaman Zaqafqaziya Seyminin xüsusi komissiyası İrәvan
vilayәtindә 200-dәn artıq türk kәndinin mәhv edilmiş oldu -
ğunu tәsbit etmişdi. 30-cu illәrdә Vedibasarın, Zәngibasarın,
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Qәmәrlinin, Dәrәlәyәzin, Ağbabanın vә digәr bölgәlәrin 50 000-
dәn artıq azәrbaycanlı әhalisi ailәliklә Qazaxıstan çöllәrinә
sürgün olunmuşdu. Sәrt iqlim vә bәrbad mәnzil şәraitinә
uyğunlaşa bilmәyәn әhalinin әksәriyyәti hәyatına vida etmişdi.
Sürgün müddәti qurtardıqdan sonra öz evlәrinә qayıtmaq
istәyәn ailәlәrin çoxunu yaşadıqları rayonun Türkiyә ilә sәrhәd
olması bәhanәsi ilә Ermәnistana buraxmamışdılar. Onlar ya
geri qayıtmış, ya da Azәrbaycan vә Gürcüstanda sığınacaq
tapmışdılar. Hazırda Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımızın
әksәriyyәtini 30-cu illәrdә Ermәnistandan sürgün edilmiş
ailәlәrin övladları tәşkil edir. 

Bütün bunlar hәlә ötәn әsrin 40-cı illәrinin sonlarında indiki
Ermәnistan әrazisindәn azәrbaycanlıların kütlәvi deportasiyası
başlanana qәdәr ermәnilәr tәrәfindәn aparılmış etnik
tәmizlәmәnin müәyyәn hissәsi idi. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtindә dә Baş Siyasi İdarәnin
ermәnilәrdәn ibarәt «üçlük»lәri fәaliyyәt göstәrirdi. Onlar
Qarabağa vә әtraf rayonlara (xüsusәn Ermәnistanla hәmsәrhәd
rayonlara) daxil olan azәrbaycanlı kәndlәrinә dә nәzarәt
edirdilәr. 1920-ci illәrin sonlarından başlayaraq Xankәndidә
fәaliyyәtdә olan xüsusi «üçlüy»ә yalnız ermәnilәr daxil idi.
Onların özbaşına hәrәkәti vә tәqiblәri nәticәsindә Qarabağın
azәrbaycanlı kәndlәrinin sayı getdikcә azalırdı. Hәr kәnddәn
xüsusi siyahılarla 10-15 kişi güllәlәnirdi. Azәrbaycanlıların
әmlakları müsadirә edilir, ailәlәri sürgün olunurdu. Elә o vaxt-
lardan Qarabağın azәrbaycanlı kәnd vә obalarının sakinlәrinin
sayı getdikcә azalıb yerlәrini ermәnilәr tuturdu.

Bakıda rәhbәrliyi әlә keçirmiş ermәni-daşnak qrupu ilә
Ermәnistanın partiya rәhbәrliyi, vaxtilә Şaumyanla Andronikin
etdiyi kimi, әlbir hәrәkәt edirdi. Stalinә vә Beriyaya arxalanaraq
Azәrbaycanda istәdiyini edәn ermәni-daşnak güruhunun
fitvası ilә bu dövrdә Şimali Azәrbaycanda, xüsusilә Bakıda
yaşayan minlәrlә cәnubi azәrbaycanlı soydaşımız zorla İrana
qaytarıldı. Onların böyük qismi şah zülmündәn Arazın bu
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tayına pәnah gәtirәnlәr idi vә zorla geri qaytarıldıqdan sonra
hәmin insanların ömrü qırıldı. 

O illәrdә müәyyәn vәzifәlәrә irәli çәkilmiş Azәrbaycan
övladlarının min bir iftira ilә lәkәlәnib, gözdәn salınıb repres-
siya maşınının cәnginә itәlәnmәsi dә ermәnilәrin әn çox istifadә
etdiklәri metod idi. 

1953-cü il martın 5-dә Stalin vәfat etdi. Onun ölümü
faciәlәrlә zәngin böyük bir mәrhәlәyә son qoydu. M.Bağırov vә
onun silahdaşları Stalinin ölümündәn sonra hәbs edildilәr.
Markaryan, Qriqoryan, Borşev, Yemelyanovun cinayәt işi üzrә
ittihamnamәlәrdә deyilirdi ki, 1953-cü il dekabrın 23-dә SSRİ
Ali Mәhkәmәsinin qәrarı ilә «vәtәnә xәyanәt vә digәr ağır
dövlәt cinayәtlәri törәtdiklәrinә görә Beriya vә onun yaratdığı
xәyanәtkar qrupun üzvlәri әn ağır cәzaya – güllәlәnmәyә
mәhkum edilsinlәr». 

Günahsız adamların istintaq işinin saxtalaşdırılması, onlara
qarşı yalançı әksinqilabi fәaliyyәt barәdә ittihamın irәli
sürülmәsi yolu ilә L.Beriyanın sui-qәsdçi qrupu Azәrbaycanın
bir çox ziyalı nümayәndәlәrini terrorçuluqla mәhv etmişdi.
Beriya vә onun ermәni әlaltıları qorxu, xof yaratmaq, namuslu
adamlar arasında şübhә, inamsızlıq toxumu sәpmәk, milli
zәmindә düşmәnçilik törәtmәk, onları ifşa edә bilәcәk insanları
aradan götürmәk yolu ilә törәtdiklәri cinayәtlәrin mәsuliyyә -
tindәn yaxalarını qurtara bilmәdilәr. Stalin repressiyaları
nәhәng bir ölkәnin xalqına qarşı yönәlsә dә, onun әn ağrılı
nәticәlәrini mәhz Azәrbaycan öz üzәrindә hiss etmişdi. Qәddar
düşmәnlәrimizin әli 80 000 azәri övladının qanına bulaşmışdı.

Vaxtilә on minlәrlә günahsız insanı vәtәnә xәyanәtdә, sovet
dövlәtinә qarşı üsyan hazırlamaqda, dövlәt çevrilişinә cәhddә,
әksinqilabi fәaliyyәtdә ittiham edәnlәr özlәri eyni ittihamlarla
müttәhimlәr kürsüsündә әylәşdilәr. Əlbәttә, bunu tarixin
ironiyası da adlandırmaq olar, amma bu, daha çox tarixin
intiqamına bәnzәyirdi. Çünki hәmin qatillәr öz qanlı әmәllәri
ilә zamanın tәkәrini istәdiklәri istiqamәtә döndәrmәyә,
zamanın özünә hökm etmәyә çalışırdılar. Ancaq yanılırdılar. 
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Hökmü zaman verir! Vә «yaddaşın mәhkәmәsi» deyilәn bir
anlayış da var. Burada Azәrbaycan xalqına dәyәn zәrbәlәr,
keçmişә saxta don geydirәnlәr, Stalin epoxası ilә bağlı qanlı
hәqiqәtlәri törәdәnlәr mühakimә edilir vә süzgәcdәn keçirilir.
Bu isә başımıza gәtirilәn faciәlәrlә dolu keçmişimizi daha
dәrindәn öyrәnmәk, sәhvәn әyintilәrdәn ibrәt götürmәk üçün
çox lazımdır.

Ulu öndәr Heydәr Əliyev hәmişә deyirdi ki, Azәrbaycanın
tarixini, әsrlәr boyu keçdiyi yolu hәm öz vәtәndaşlarımıza, hәm
dә bütün ölkәlәrin elm adamlarına, ziyalılarına, respublikamıza
maraq göstәrәnlәrә tanıtmaq borcumuzdur. Tarix elmimizin
Heydәr Əliyev konsepsiyası ölkәmizin şanlı sәhifәlәrini
araşdırmağı vә tәbliğ etmәyi qarşıya mәqsәd qoyur, eyni za-
manda bu tarixin faciәli tәrәflәrini dә olduğu kimi obyektiv
şәkildә tәtbiq etmәyi vacib sayır. Azәrbaycan tarixinin «Stalin
repressiyası» dönәmi dә bu baxımdan istisna deyil.
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SİYASİ REPRESSİYA QURBANLARINA BƏRAƏT
VERİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

1920-ci il aprelin 28-dәn başlayaraq Azәrbaycan Respub -
likası әrazisindә insan hüquqlarına zidd qanunlar әsasında to-
talitar dövlәt rejiminin törәtdiyi özbaşınalıq, zorakılıq
nәticәsindә yüz minlәrlә günahsız insan öz siyasi әqidәsinә,
fәaliyyәtinә, başqa cür düşündüyünә vә ayrı sәbәblәrә görә
rep ressiyalara mәruz qalmışdır.

Bu qanunun mәqsәdi Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
törәdilmiş siyasi repressiyaların qurbanlarına bәraәt verilmәsi,
onların siyasi, sosial vә vәtәndaşlıq hüquqlarının bәrpa
edilmәsi, mәnәvi itkilәrinin әvәzinin ödәnilmәsi, hәmçinin
özbaşınalığın başqa nәticәlәrinin aradan qaldırılması üçün
hüquqi әsasların müәyyәn edilmәsidir.

Maddә 1. Siyasi repressiya anlayışı 
Bu qanunun mәqsәdlәri üçün siyasi mülahizәlәrә görә

dövlәt tәrәfindәn tәtbiq edilәn, mәhkәmәlәrin vә mühakimә
funksiyaları verilmiş başqa orqanların qәrarı ilә, yaxud icra
hakimiyyәti orqanları vә vәzifәli şәxslәr, inzibati sәlahiyyәt
verilmiş ictimai tәşkilatlar vә ya onların orqanları tәrәfindәn
inzibati qaydada icra olunan, hәyatdan vә ya azadlıqdan
mәhrumetmә, qeyri-qanuni mәcburi müalicә üçün ruhi müali -
cәxanaya yerlәşdirmә, ölkәdәn çıxarma vә vәtәndaşlıqdan
mәhrumetmә, әhali qruplarını yaşayış yerindәn çıxarma,
sürgünetmә, köçürtmә vә xüsusi mәskәnә göndәrmә, azadlığın
mәhdudlaşdırılması şәraitindә mәcburi әmәyә cәlbetmә
şәklindә müxtәlif mәcburiyyәt tәdbirlәri, habelә sinfi, sosial,
milli, dini vә ya sair әlamәtlәrә görә dövlәt vә ya siyasi quruluş
üçün sosial tәhlükә sayılan şәxslәrin hüquq vә azadlıqlardan
başqa cür mәhrum edilmәsi vә ya bunların mәhdudlaşdırılması
siyasi repressiya hesab olunur.



Maddә 2. Siyasi repressiya qurbanları 
Siyasi repressiya qurbanları bu qanunun 1-ci maddәsindә

göstәrilәn siyasi repressiya növlәrinә mәruz qalmış şәxslәr,
onların ailә üzvlәri, o cümlәdәn öz valideynlәri vә ya qohumları
ilә birlikdә repressiyanın icra edilmәsi (sürgünün, köçürtmәnin,
cәzanın çәkilmәsi) yerlәrindә olan şәxslәr, repressiyanın icra
edilmәsi yerlәrindә anadan olmuş uşaqlar, hәmçinin siyasi rep -
ressiya kimi ölüm cәzasına mәhkum edilmiş şәxslәrin
uşaqlarıdır.

Maddә 3. Qanunun tәtbiq sahәsi 
Bu qanunun bәraәt verilmәsi qaydasına aid hissәsi yaşayış

yerindәn asılı olmayaraq, 1920-ci il aprelin 28-dәn 1991-ci il
oktyabrın 18-dәk olan dövrdә Azәrbaycan Respublikası
әrazisindә siyasi repressiyaya mәruz qalmış şәxslәrә şamil
edilir.

Azәrbaycan Respublikası göstәrilәn dövrdә SSRİ-nin
tәrkibinә daxil olan başqa respublikaların әrazisindә repres-
siyaya mәruz qalmış Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarına
bәraәt almaqda kömәk göstәrir.

Maddә 4. Bәraәt hüququ olmayan şәxslәr 
Qanuni vә әsaslı surәtdә mәhkum edilmiş aşağıdakı

şәxslәrә bәraәt verilmir:
1941-1945-ci illәrin müharibәsindә faşist qәsbkarları ilә

әmәkdaşlıq edәnlәrә; 
әdalәt mühakimәsi әleyhinә cinayәt vә hәrbi cinayәt

törәdәnlәrә; 
siyasi repressiya törәdilmәsindә iştirak edәnlәr vә sonradan

özlәri repressiyalara mәruz qalan şәxslәrә; 
qәtllәr, soyğunçuluq vә başqa zorakı hәrәkәtlәr törәdәn

bandaların tәşkilatçılarına, habelә bu cür bandaların tәrkibindә
bu kimi әmәllәrin törәdilmәsindә şәxsәn iştirak edәnlәrә.

Maddә 5. Bәraәt haqqında vәsatәtlәrә baxılması 
Bәraәt verilmәsinә dair әrizәlәri siyasi repressiyaya mәruz

qalmış şәxslәr, başqa maraqlı şәxslәr, yaxud ictimai tәşkilatlar
verә bilәrlәr.
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Ərizәlәrә Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğunda qa-
nunla müәyyәn edilmiş müddәtdә baxılır.

Azәrbaycan Respublikasının Prokurorluğu Azәrbaycan
Res publikası Daxili İşlәr Nazirliyini vә Azәrbaycan Respubli -
kası Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyini cәlb etmәklә siyasi repres-
siyaya mәruz qalmış şәxslәrin işlәrini yoxlayır vә yoxlamanın
nәticәlәrinә әsasәn mәhkәmәdәn kәnar tәtbiq edilmiş repres-
siya ilә bağlı bәraәt mәsәlәsinә dair (müsbәt vә ya mәnfi hәlli
barәdә) rәy verir.

Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğunun bәraәt veril -
mәk dәn imtina edilmәsi haqqında rәyindәn Azәrbaycan Res -
publikasının Ali Mәhkәmәsinә şikayәt edilә bilәr.

Azәrbaycan Respublikası (Azәrbaycan SSR) mәhkәmәlәri
tәrәfindәn mәhkum edilmiş siyasi repressiyaya mәruz qalmış
şәxslәrin işlәri Azәrbaycan Respublikası Prokurorluğunun
protesti ilә birlikdә Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmә -
sinә göndәrilir. Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsi
siyasi repressiyaya mәruz qalmış şәxslәrin işlәrinә vә verilmiş
şikayәtlәrә bir ay müddәtindә baxmalıdır.

Maddә 6. Siyasi repressiya faktının mәhkәmә qaydasında
müәyyәnlәşdirilmәsi 

Siyasi repressiya haqqında arxiv materialları olmadıqda,
siyasi repressiya faktı şahid ifadәlәrinә әsasәn mәhkәmә
qaydasında müәyyәnlәşdirilir.

Maddә 7. Əvvәllәr bәraәt verilmiş şәxslәrin hüquqları 
Siyasi repressiya ilә bağlı bәraәt verilmәsi haqqında

sәlahiyyәtli orqanların qәbul etdiklәri qәrar bu qanun qüvvәyә
mindikdәn sonra da qüvvәdә qalır. Bәraәt verilmiş belә şәxslәr
bu qanunda nәzәrdә tutulmuş hüquqlardan vә güzәştlәrdәn
istifadә edirlәr.

Maddә 8. Siyasi repressiya materialları 
Bәraәt verilmiş şәxslәrin vә onların varislәrinin işlәrdә

qorunub saxlanılan әlyazmaları, fotoşәkillәri vә başqa şәxsi
sәnәdlәri almaq hüququ vardır.
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Repressiya ilә bağlı işlәri arxivdә saxlayan orqanlar vә
vәzifәli şәxslәr bәraәt almış şәxsin öldüyü vaxtı, ölümünün
sәbәbini, hәmçinin dәfn edildiyi yeri әrizәçilәrin xahişi ilә on-
lara bildirmәlidirlәr.

Maddә 9. Bәraәt verilmiş şәxslәrin hüquqlarının bәrpası 
Bәraәt verilmiş şәxslәrin siyasi repressiya ilә әlaqәdar dövlәt

mükafatından, elmi dәrәcәdәn, hәrbi rütbәdәn, pensiyadan vә
başqa hüquqlardan mәhrum edilmәsi haqqında qәrarlar
qüvvәdәn düşmüş sayılır.

Bu qanunun 3-cü maddәsindә göstәrilәn dövrdә
Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn sürgün edilmiş şәxslәrin
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә yenidәn mәskunlaşması
üçün zәruri tәdbirlәr dövlәt tәrәfindәn görülür.

Maddә 10. Pensiya tәyin edilәrkәn әmәk stajının hesab -
lanması 

Əmәk pensiyası hesablanarkәn bәraәt verilmiş şәxslәrin
әmәk stajı «Əmәk pensiyaları haqqında» Azәrbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hesablanır. 

Əmәk stajının hesablanması 16 yaşından başlanır.

Maddә 11. Dövlәt rüsumunun ödәnilmәsindәn azad
edilmә 

Siyasi repressiya qurbanlarına bәraәt verilmәsi ilә әlaqәdar
mәhkәmә sәnәdlәrinin hazırlanması, surәtlәrin çıxarılması
üçün dövlәt rüsumu vә mәhkәmә xәrclәri tutulmur.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydәr ƏLİYEV

Bakı şәhәri, 15 mart 1996-cı il
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KÜLƏK YARADANLAR 
TUFANA DÜŞDÜLƏR





İosif Vissarionoviç Cu qaş vili

Milliyyәtcә gürcü olan İosif
Vissarionoviç Stalin 1879-cu il
dekabrın 21-dә Gürcüstanın
Qori şәhәrindә anadan olmuş -
dur. Stalinin hәqiqi soyadı – İosif
Vissarionoviç Cu qaş vili (onun
vә atasının adı gürcü di lin -
dә İoseb vә Besarion kimi tәlәf -
füz olunur), qısaldılmış formada
isә Sosodur. İnqilaba qәdәr
Cuqaşvili çoxlu tәxәllüs vә par-
tiya lәqәblәrindәn istifadә et -
mişdir: әsasәn Besoşvili (Beso –
«Vissarion» lәqәbinin qısaldıl -
mış forması), Nijeradze, Çiji -
kov, İvanoviç. Bu lәqәblәr
arasında (Stalini çıxmaq şәrtilә)
әn mәşhuru gürcü folklorundan çıxan «Koba» olmuşdur. Stalini
sonralar da qoca bolşeviklәr «Koba» lәqәbi ilә çağırarmışlar,
müharibәyә qәdәr hәtta Voroşilov da ona bu cür müraciәt
edәrmiş.

1941-1945-ci illәr müharibәsindә ona «yoldaş Sta lin» de yәr -
mişlәr.

1953-cü il martın 5-dә 73 yaşında Moskvada vәfat etmişdir.
Ailәdә üçüncü uşaq olmuşdur, iki ilkinlәr uşaqlıqda

ölmüşdür. Doğma dili gürcü dili olmuş, rus dilini sonra
öyrәnmişdir, lakin hәmişә hissolunacaq gürcü lәhcәsi ilә
danışmışdır.

İosif Stalin
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Kasıb çәkmәçinin vә kәndli
qızının ailәsindә böyümüşdür.
İosifin 11 yaşı olanda atası
vәfat etmişdir. O, 1888-ci ildә
Qoridә möhkәm nizam-inti za -
mın hökm sürdüyü kilsә -
yә, 1894-cü ildә isә Tbilisidә
seminariyaya daxil olur. Lakin
buranı bitirә bilmәyib oradan
qovulur (rәsmi versiyaya görә,
mark siz min tәşviqatına görә).
Daim lider olmağa çalışmış vә
yaxşı oxumuşdur, anasının
istәyi ilә karyerasını kilsәdә
qurmaq istәyir. Tәhsil illәrindә
seminariyada gürcü dilindә
şeir yazmışdır. Onun şeirlәrin -

dәn bir neçәsi inqilabdan әvvәl nәşr olunmuş şeirlәr
toplusunda olmuşdur: 1949-cu ildә Stalinin 70 illiyinә onun rus
dilindә şeirlәrindәn ibarәt kitabı hazırlanırdı (gürcü dilindәn
tәrcümәyә böyük mütәxәssislәr, әsasәn Arseni Tarkovski cәlb
olunmuşdu), lakin kitab nәdәnsә nәşr olunmadı.

İosif 1901-1902-ci illәrdә RSFSR-in Tbilisi vә Batumi komitә -
lәrinin üzvü seçilmiş, RSFSR-in II qurultayından (1903) sonra
artıq bolşevizmin fәal iştirakçısı olmuş, dәfәlәrlә hәbs edilmiş,
sürgün olunmuş vә sürgündәn qaçmışdır. 1905-1907-ci illәrdә
Birinci rus inqilabının iştirakçısı, 1907-1908-ci illәrdә RSFSR-in
Bakı komitәsinin üzvü, RSFSR-in 6-cı Ümumrusiya konfran sın -
dan (1912) sonra MK-nın plenumunda MK-nın vә RSFSR MK-
nın rus bürosuna seçkisiz qәbul olunmuşdur.

1907-ci il iyunun 25-dә bolşeviklәrin pula ehtiyacını ödәmәk
üçün inkassator faytonuna hücum tәşkil etmişdir.

O, 1917-ci il fevral inqilabından sonra Petroqrada qayıdır.
Lenin mühacirәtdә olarkәn MK-ya vә bolşevik partiyasının Pe-
terburq komitәsinә rәhbәrlik edir. 1917-ci ildәn «Pravda»
(«Hәqiqәt») qәzetinin redaksiya heyәtinin, Bolşevik Partiyası

Lenin vә Stalin
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MK-nın Siyasi Bürosunun, Hәrbi-İnqilabi Mәrkәzin üzvü
olur. Leninin mәcburi gedişi sәbәbi ilә әlaqәdar olaraq gizli
şәraitdә keçirilmiş RSDF(b)P-nin VI qurultayında Stalin MK-da
hesabat mәruzәsi ilә çıxış edir. Oktyabr silahlı üsyanında fәallıq
göstәrir. 1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra Xalq Komissar -
ları Sovetinә millәtçilik üzrә xalq komissarı kimi daxil olur.

Müvәqqәti hökumәtә vә onun siyasәtinә mövqeyindәn belә
çıxır ki, demokratik inqilab hәlә qurtarmayıb vә hökumәtin
devrilmәsi praktiki mәqsәd deyil.

Rusiyada vәtәndaş müharibәsi başlayandan sonra Stalin
Rusi yanın cәnubuna Şimali Qafqazdan çörәyin hazırlanıb
sәnaye mәrkәzlәrinә çatdırılması üçün ÜMİK-in (ВЦИК)
fövqәladә sәlahiyyәtli nümayәndәsi kimi göndәrilir. 1918-ci il
iyunun 6-da Sarıtsına çatan Stalin şәhәrdә nizam yaradır, Mos -
kva ya әrzaq çatdırılmasını tәmin edir, daha sonra isә Sarıtsını
Krasnovun dәstәlәrindәn müdafiәyә hazırlayır. K.E.Voroşilovla
birlikdә onlar Sarıtsının müdafiәsini tәmin edib Krasnovun
vә Dutovun ordu hissәlәrinin birlәşmәsinin qarşısını alırlar.

1918-ci ilin dekabrında admiral Kolçakın Sibirә hücumu
başlayır. O, şimaldan hücuma keçmiş ingilislәr vә ağqvardi ya -
çılarla birlәşmәyi planlaşdırırdı. Yaranmış fövqәladә, hәm dә
ciddi vәziyyәti aradan qaldırmağı Lenin Stalinә tapşırır. Stalin
Dzerjinski ilә birlikdә Perm altındakı vәziyyәti tez vә qәtiyyәtlә
bәrpa edir.

1922-ci ilin aprelindә RK(b)P MK-nın plenumunda Stalin
MK-nın birinci katibi seçilir. Əvvәllәr bu vәzifә yalnız partiya
aparatına rәhbәrlik demәk idi, partiyanın lideri vә dövlәtә
rәhbәrlik isә formal da olsa Xalq Komissarları Sovetinin sәdri
V.İ.Lenindә qalmaqda idi.

Lenin Stalinin tәşkilatçılıq qabiliyyәtini, biliyini, tәcrübәsini,
milli vә digәr kәskin siyasi problemlәri hәll edә bilmәsi baca rı -
ğını yüksәk qiymәtlәndirirdi. Onların arasında şәxsi vә prin-
sipial mübahisәlәr dә olurdu. Lakin bu hallar heç bir şәkildә
siyasi ziddiyyәtә gәtirib çıxarmamışdı. Buna baxmayaraq,
Lenin Stalini kobudluqda çox kәskin surәtdә ittiham edirdi.
Onun fikrincә, Stalinin bu keyfiyyәti birinci katib vәzifәsindә

319РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



olan şәxs üçün deyil, bu hal partiya rәhbәrliyinin parçalan ma -
sına gәtirib çıxara bilәr.

Lenin «Qurultaya mәktub»unda qeyd edirdi ki, Stalin çox
kobuddur vә onu birinci katib vәzifәsindәn çıxarmaq lazımdır.
Stalinin işçi kimi keyfiyyәtlәrini nәzәrә alan partiya rәhbәrlәri
bunu etmәdilәr. Leninin vәfatından sonra Stalin Siyasi Buronun
iki әn nüfuzlu üzvlәri L.B.Kamenev vә Q.E.Zinovyevlә birlәşib
«üçlük» formalaşdırdı. Birlikdә onlar L.D.Trotski vә onun
tәrәfdarlarını mәğlub etdilәr.

1930-cu illәrin әvvәlindәn etibarәn kәnd tәsәrrüfatının
mәrkәzlәşmiş kolxozlarda birlәşdirlmәsi – tәsәrrüfatın mәcburi
kollektivlәşdirilmәsi aparılır. Torpağa hüququn lәğv edilmәsi
«siniflәr mәsәlәsi»nin hәllinin nәticәsi idi. Hәmçinin ozamankı
iqtisadi düşüncәlәrә әsasәn iri kolxozlar texnikanın
birlәşdirilmәsi vә әmәyin bölüşdürülmәsi hesabına daha effek-
tiv işlәyә bilәrdi. QULAQ adlanan ozamankı kәndlilәr
kollektivlәşmәyә qarşı çıxıb-çıxmadıqlarından asılı olmayaraq,
mәhkәmәsiz, istintaqsız әmәk düşәrgәlәrindә işlәdilir vә ya
Sibirin vә Şәrqin ucqar hissәlәrinә göndәrilirdilәr.

Stalinin yeritdiyi sәnayelәşdirmә buğda vә digәr mәhsul la -
rın xaricә ixracından әldә olunan böyük vәsaitlәr vә
avadanlıqlar tәlәb edirdi. Kolxozlar üçün dövlәtә verilәcәk
böyük miqdarda kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları planı qoyulmuş -
du. Bәzi tarixçilәrin fikrincә, mәhz bu planlar 1932-1933-cü
illәrdә baş vermiş kütlәvi aclıqlara gәtirib çıxarmışdı.

Sәnayelәşmәnin mәcburiyyәt qarşısında ağır sәnayenin
baza sahәlәrindәn inkişafa başlaması bazarları kәndә lazımi
mәhsullarla tәmin edә bilmәdi.

Şәhәrlәrin normal mәhsul tәchizatı pozuldu, tәsәrrüfat
malları vergisi natura şәklindә idi, 1924-cü ildә isә pulla
әvәzlәndi. Çıxılmaz vәziyyәt yaranmışdı: balansın bәrpası üçün
sәnayelәşmәni sürәtlәndirmәk lazım idi, sәnayenin sürәtli
inkişafı üçün kәnddәn gәlәn mәhsulların, eksporta gedәcәk
malların vә işçi qüvvәsinin miqdarı artmalı idi, bunun üçün isә
çörәk istehsalı vә onun әmtәәliyi artırılmalı idi vә kәndlәrdә
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ağır sәnaye mәhsullarına (maşınlara, dәzgahlara) ehtiyac yarat-
maq lazım idi.

Bu çәtinliyi aradan qaldırmaq isә yalnız kәnd tәsәrrüfatının
radikal modernlәşmәsindәn sonra hәll oluna bilәrdi. Nәzәri
olaraq bunu üç yolla etmәk olardı. Birinci – «Stolıpin
islahatları»nı yeni formada davam etdirmәk, QULAQ-ların
artan gücünü dәstәklәmәk, kәndlilәrin iri fermerlәrә vә prole-
tariata tәbәqәlәşmәsi, kәndin әsas vәsaitini onların xeyrinә
yönәltmәk. İkinci – kapitalist tәsәrrüfatının mәnbәlәrini
(QULAQ-ları) ortadan qaldırmaq vә iri mexaniklәşdirilmiş
kollektiv tәsәrrü fat ların yaradılması. Üçüncü yol – fәrdi kәndli
tәsәrrüfatlarını tәdricәn inkişaf etdirmәk vә onları «tәbii»
tempdә birlәşdirmәk – bu yol, bütün hesablara görә, çox gec
baş verәcәkdi. 1927-ci ildә çörәk istehsalı dayandırılandan sonra
qәti addımlar atmaq lazım gәldi (sabit qiymәtlәr, qapalı bazar
vә hәtta repressiyalar) vә artıq 1928-1929-cu illәrdә baş vermiş
növbәti çörәk qıtlığı bu problemin tezliklә hәllini labüd etdi.

1929-cu ildә tәdarük zamanı görülmüş fövqәladә tәdbirlәr
artıq qeyri-normal hal kimi qәbul edildi vә 1 300-ә qәdәr
qiyama gәtirdi. 1929-cu ildә artıq bütün şәhәrlәrdә (1928-ci ildә
yalnız bәzi şәhәrlәrdә) çörәyә kartoçka tәtbiq edildi.

Kәndlәrdә fermerliyi kәndlilәri tәbәqәlәrә bölmәklә yarat-
maq Sovetlәrin ideoloji prinsiplәrinә uyğun deyildi.
Kollektivlәşmә kursu götürüldü. Bu da QULAQ-ların bir sinif
kimi mәhvinә sәbәb oldu.

İkinci mühüm sual – sәnayelәşmә üsulunun seçilmәsi idi.
Bu mәsәlәnin müzakirәsi çәtin vә uzun çәkdi, müzakirәnin
nәticәsi isә dövlәtin vә cәmiyyәtin gәlәcәk taleyini müәyyәnlәş -
dir di. Əsrin әvvәllәrindәki Rusiyadan fәrqli olaraq, xarici in-
vestorlar mühüm maliyyә mәnbәyi kimi SSRİ-dә yox idi vә
SSRİ sәnayelәşmәni yalnız vә yalnız öz daxili resursları
hesabına inkişaf etdirә bilәrdi. Nüfuzlu qruplar (Siyasi Büronun
üzvü N.İ.Buxarin, Xalq Komissarları Soveti nin sәdri A.İ.Rıkov vә
ÜMPİS-in (ВЦСПС) sәdri M.P.Tomski) Yeni İqtisadi Siyasәt
(YİS) sayәsindә vәsaitin toplanması vә inkişafın «amanverici»
üsuluna, İ.V.Stalin isә sürәtlәndirilmiş üsula tәrәfdar idilәr. Sta-
linin nöqteyi-nәzәri qalib gәldi.
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Tehran konfransı: Stalin, Ruzvelt, Çörçill

1938-ci ildә Qәrb ölkәlәrinin Çexoslovakiyanı onun zәngin
sәnaye potensialı ilә birlikdә Hitlerә bağışlayıb imzaladıqları
«Münhen sövdәlәşmәsi»nә cavab olaraq 1939-cu ilin 23 avqus-
tunda Stalin Adolf Hitlerlә «hücumetmәmә paktı» imzaladı.
Molotov–Ribbentrop paktının gizli әlavәlәrindә (yalnız XX
әsrin sonlarında nәşr olunub) SSRİ vә Almaniya öz aralarında
Şәrqi Avropanı nüfuz dairәlәrinә bölmәyi razılaşdırmışdılar.
Nәticәdә paktın imzalanmasının bütün «günahı» antinasist
cәbhәsi yaratmaq istәmәyәn vә Almaniyanı «sakitlәşdirmәk»
siyasәti yürüdәn Qәrb ölkәlәrinin boynuna qoyuldu.

Bu pakt Hitleri öncә İngiltәrәyә hücum etmәklә iki cәbhәdә
döyüşmәyә mәcbur etdi. Belәliklә, müttәfiqlәr SSRİ-yә kömәk
etmәyә mәcbur oldular. Lakin tarixçi Dmitri Volkoqono -
vun fikrincә, pakt müdafiәedici olmaqdan daha çox hücumedici
idi, Robert Konkvest isә düşünür ki, Stalinin vә Hitlerin rәhbәr
olduqları rejimlәrin bir-biri ilә yaxın olması paktın bağlanması
üçün әsas sәbәbdir. Paktın iqtisadi cәhәtlәrindәn dә yan keçmәk
olmaz. Sovet rәhbәrliyinin әsas şәrti SSRİ-yә kredit verilmәsi idi.
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Müharibәdәn öncә potensial düşmәndәn kredit götürmәk –
unikal tarixi hadisәdir, lakin Stalin bunu bacardı. Nәticәdә SSRİ
7 il müddәtinә 4,5%-lә 200 mln. alman markası aldı. Bu vәsait
investisiya mәqsәdi üçün istifadә olundu: Almaniyadan
avadanlıq, maşın vә dәzgahlar alındı, bu avadanlıqların böyük
hissәsi sonda Almaniyaya qarşı döyüşdә istifadә olundu.

Sentyabrın 1-dә – paktın imzalanmasından düz bir hәftә
sonra Hitler Polşaya qәrbdәn hücum etdi. 17 sentyabrda Sovet
İttifaqı ukraynalıları vә belorusları müdafiә bәhanәsi ilә
Polşanın şimalına girdi vә ölkәnin şәrq hissәsini tutdu
(indiki Qәrbi Ukrayna vә Qәrbi Belorus). O da deyilmәlidir ki,
hücum zamanı Polşa vә Sovet İttifaqı arasında hücumetmәmә
haqqında pakt mövcud idi. Elә hәmin il SSRİ vә Latviya, Litva
vә Estoniya arasında әldә edilmiş razılığa әsasәn bu ölkәlәrә
Sovet ordusunun azsaylı kontingenti yeridildi (1940-cı ildә bu
ölkәlәr öz parlamentlәrinin qәrarı ilә SSRİ-yә qoşuldular). Az
sonra Sovet İttifaqı sovet-rumın razılaşması әsasın da Bessara -
bi yanı tutdu, belә ki, Rumıniya 1918-ci ilin aprelindә onu
birtәrәfli surәtdә özünә birlәşdirmişdi (1918-ci ildә RSFSR ilә
imzalanmış müqavilәni pozaraq). Bu әrazi Moldova SSR elan
edildi. Bu yerlәrin әhalisinin bir qismi beynәlxalq münasibәt -
lәrin kәskinlәşmәsi ucbatından mәrkәzi rayonlara köçürüldü.

1941-ci ilin mayında Stalin öz üzәrinә Xalq Komissarları
Sovetinin sәdri mәsuliyyәtini götürdü.

1941-ci il iyunun 22-dә Üçüncü Reyx Sovet İttifaqına
tәcavüz etdi. SSRİ üçün Böyük Vәtәn müharibәsi başladı. Bәzi
tarixçilәrin fikrincә, Stalin faşist Almaniyasının tezliklә hücum
edәcәyi haqqında casus mәlumatlarına haqsız olaraq etinasız
yanaşmışdır. Digәrlәri isә düşünür ki, bu haqda mәlumat
kifayәt qәdәr deyildi vә Stalinin әlindә әsas var idi ki, bu
mәlumatları dezinformasiya hesab etsin (bәzi tarixçilәr
almanların SSRİ-yә hücumunun gözlәnilmәzliyini yaponların
Perl-Harbora hücumu ilә müqayisә edirlәr). Hәr halda hücum
zamanı Sovet ordusunun dislokasiyası sәrhәdlәr qәrbә çәkildiyi
üçün zәif idi, qüvvәlәr sәrhәddә zәif konsentrasiyada vә
müdafiәyә tam hazırsız vәziyyәtdә idi. Mәhz bu şәrtlәr,
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hәmçinin şәxsi heyәtin elә dә yüksәk olmayan hazırlığı vә pis
idarәolunma müharibәnin ilk mәrhәlәsindә Hitlerә SSRİ
üzәrindә üstünlük qazandırdı vә o, qısa müddәtdә sovet
müdafiәsini yarıb Sovet ordusunun nәzәrәçarpacaq qüv vә lә ri -
ni әhatәyә alıb mәhv edә bildi, hәmçinin Beloru siya -
nı, Baltikyanını, Ukraynanı vә RSFSR-in qәrb hissәlәrini tutdu.

Bir neçә aydan sonra Sovet ordusu öz müdafiәsini tәmin
etdi vә 1941-ci ilin qışında almanları Moskva yaxınlığında
dayandırdı. O zamana kimi artıq sәnaye müәssisәlәri Şәrqә
köçürülmüşdü. 1937-ci il «tәmizlәmә»sinin qurbanları әvәzinә
yeni nәsil hәrbçilәri özünü büruzә verdi – Jukov, Konev,
Vasilevski vә hәbsdәn azad olunmuş 1937-ci il «tәmizlә mә» -
sinin qurbanı – Rokossovski.

Müharibә başlayan kimi Stalin Dövlәt Müdafiә Komitәsinin
sәdri, müdafiә xalq komissarı vә SSRİ Hәrbi Qüvvәlәrinin ali
baş komandanı oldu. 16 avqust 1941-ci il tarixli ali baş
komandanın qәrargahının 270 saylı әmrindә deyilirdi: «Döyüş
zamanı üzәrlәrindәn fәrqlәnmә nişanlarını çıxarmış vә düşmәn
tәrәfә keçmiş vә ya onlara әsir düşmüş komandir vә siyasi
işçilәr qatı dezertir hesab olunsunlar, onların ailәlәri isә hәrbi
andı pozmuş vә vәtәni satmış dezertirlәrin ailәsi kimi hәbsә
mәhkum edilsin». Mühasirәdәn çıxmış vә ya әsirlikdәn
qayıtmış sovet әsgәrlәri filtrasiya düşәrgәlәrinә düşür, bundan
sonra isә böyük әksәriyyәti yenidәn orduya qayıdırdı.
Müharibәdәn sonra alman düşәrgәlәrindәn azad olmuş bütün
sovet әsgәrlәri XDİK-in yoxlanışından keçirdilәr. Onların bir
hissәsi SSRİ-dә hәbs vә mәhkum olunmuşdu.

Müharibәnin başlanğıcında Povoljye almanları Sibirә vә
Mәrkәzi Asiyaya köçürüldü, 1944-cü ildә isә Krım tatarları vә
bәzi Qafqaz xalqları da (hәmçinin Axıska türklәri) öz yerlәrin -
dәn deportasiyaya mәruz qaldılar.

Aralarında ideoloji nifrәt olmasına baxmayaraq,
SSRİ, Böyük Britaniya vә ABŞ rәhbәrlәri antihitler koalisiyası
yarada bildilәr vә 1944-cü ildә ikinci cәbhә açıldı. Bir neçә dәfә
keçirilmiş yüksәksәviyyәli görüşlәrdә Stalin özünü bacarıqlı vә
qәtiyyәtli diplomat kimi göstәrdi.
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Müharibә zamanı Stalin «Sovet İttifaqı Qәhrәmanı» adına
layiq görülüb, iki dәfә «Qәlәbә» vә I dәrәcәli «Suvorov»
ordenlәri ilә tәltif olunub. 6 mart 1943-cü ildә Stalin Sovet
İttifaqı marşalı rütbәsi, 27 iyun 1945-ci ildә isә mәxsusi daxil
edilmiş Sovet İttifaqı generalissimusu rütbәsi verildi. Hәtta
müharibә qurtardıqdan sonra da Stalin hәrbi idarәlәrә (1946-cı
ilin fevralınadәk xalq müdafiә komissarı vә 1947-ci ilin martına
kimi SSRİ Hәrbi Qüvvәlәri naziri) rәhbәrlik edib.

Müharibәdәn sonra ölkә iqtisadiyyatının sürәtli inkişafı vә
qәsdәn yandırılmış torpaqların bәrpasına başlanıldı. Mühari -
bәdәn sonrakı quldur özbaşınalığını Stalin qәti tәdbirlәrlә
kökündәn kәsdi.

Müharibәdәn sonra azad edilmiş vә daha sonradan Varşava
Müqavilәsi Tәşkilatını әmәlә gәtirәcәk Şәrqi Avropa ölkәlәrindә
prostalin kommunist rejimlәri quruldu. SSRİ vә ABŞ arasında
Uzaq Şәrqdә baş vermiş münaqişә Koreya müharibәsinә gәtirib
çıxardı.

1940-cı illәrin sonlarında böyük dövlәtçilik ideologiyası
(kosmopolitizmlә mübarizә) güclәndi. 1950-ci illәrin әvvәl lә -
rindә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә, daha sonra isә SSRİ-dә böyük
sәs-küyә sәbәb olmuş antisemit istiqamәtli bir neçә proses baş
verdi.

Stalinin göstәrişinә әsasәn ictimai, xüsusilә dә humanitar
elmlәrdә dәrin yenidәnqurma hәyata keçirildi. Orta vә ali
mәktәblәrdә vәtәn tarixinin tәdrisi bәrpa olundu.

Elm, texnika vә mәdәniyyәt xadimlәrini hәvәslәndirmәk
mәqsәdilә hәr il verilәn (1941-ci ildәn başlayaraq) Stalin
mükafatı tәsis edilir. Bu dövrdә elmin inkişafını yüksәliş kimi
qiymәtlәndirmәk olar. Fundamental vә tәtbiqi elmi-tәdqiqat
institutları şәbәkәsinin, konstruktor bürolarının vә ali
mәktәblәrdә laboratoriyaların yaranması hәrcәhәtli tәdqiqat -
lara imkan yaratdı. Alimlәr ölkәnin hәqiqi elitasına çevrildi.
Fizik lәrdәn Kurçatov, Landau, Tamm, riyaziyyatçılardan Kel -
dış, kosmik texnikanın yaradıcısı Korolyov, aviakonstruktor
Tupo levin adları bütün dünyada tanınır. Stalin SSRİ-ni yeni
inkişaf mәrhәlәsinә çıxaracaq mütәrәqqi elm vә texnika

325РЕПРЕССИЙА БУРУЛЬАНЫ



sahәlәrinә daha çox diqqәt ayırırdı. Tәkcә 1946-cı ildә şәxsәn
Stalin özü atom texnikası vә elminin inkişafı ilә әlaqәdar
mühüm әhәmiyyәtli 60 sәnәd imzalayıb. 1952-ci ildәn
başlayaraq yerli kompüterlәr yaradılmağa başlandı. Bu
qәrarların nәticәsi tәkcә ölkәnin nüvә zirehinin yaradılması
olmadı, hәmçinin dünyada ilk atom-elektrik stansiyası – Ob-
ninsk AES tikildi (1954), 1957-ci ildә dünyada ilk atom buzqıran
«Lenin» gәmisi suya buraxıldı vә energetikanın növbәti inkişafı
sürәtlәndi.

Lakin o da deyilmәlidir ki, elmi fәaliyyәtin mәrkәzi şәkildә
idarә olunması dialektik materializmә zidd olan elmi sahәlәrin
inkişafdan qalmasına sәbәb oldu. Genetika vә kibernetika kimi
böyük elmi-tәdqiqat sahәlәri «burjuaziyanın yalançı elmi» elan
edildi. Bunun nәticәsi çoxsaylı hәbslәrә vә tanınmış sovet
alimlәrinin güllәlәnmәsinә cәbәb oldu. Stalinin özünün maraqlı
olduğu biologiyada keçәllәşmә, linqvistikada dil haqqında yeni
tәlim kimi yalançı elmi sahәlәr Stalin dövründә hәqiqәtәn dә
dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnirdi.

Stalin şәxsiyyәtinә pәrәstiş: Sovet tәbliğatı Stalinin
әtrafında yarıilahi «böyük rәhbәr vә müәllim» siması yaratdı.
Stalin vә onun yaxın әtrafının adları şәhәrlәrә, zavodlara, kol -
xozlara, hәrbi texnikalara verilirdi. Onun adı Marks, Engels vә
Leninlә birlikdә çәkilir, haqqında tәriflәyici mahnılar
bәstәlәnirdi vә hәtta SSRİ-nin 1944-cü il himninin mәtninә dә
salınmışdı.

Stalinin şәxsi hәyatı vә ölümü: 1904-cü ildә Stalin Yekate-
rina Svanidze ilә evlәnir, lakin üç ildәn sonra arvadı vәrәmdәn
dünyasını dәyişir. Onların yeganә oğlu Ya ko vu II Dünya mühari -
bәsi zamanı almanlar әsir alır. Bu haqda yayılmış versiyaların
birindә, hәmçinin İvan Stadnyukun «Müharibә vә Qurtuluş»
sovet kinosunda almanlar Stalinә onun oğlunu feldmarşal Pau -
lusa dәyişmәyi tәklif edirlәr, buna cavabında isә Stalin deyir:
«Mәn әsgәri feldmarşala dәyişmirәm». 1943-cü ildә Yakov
qaçmağa cәhd edәrkәn alman hәrbi düşәrgәsi Zaksen hau zendә
güllәlәnir. Yakov üç dәfә evli olub, Yevgeni adlı oğlu hәtta 1990-
cı illәrin Rusiya siyasәtindә dә iştirak edib (Stalinin nәvәsi An-
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pilov blokunun namizәdlәri sırasında olmuşdur); Cuqaşvi -
lilәrin bu birbaşa kişi xәtti indi dә mövcuddur.

1919-cu ildә Stalin ikinci dәfә evlәnir. İkinici arvadı ÜK (b) P
üzvü Nadejda Alliluyeva olur. O, 1932-ci ildә Kremldәki
otağında özünә qәsd edir (rәsmi olaraq isә qәfil ölüm kimi
göstәrilir). Stalinin ikinci nikahından iki uşağı olur: Svetlena vә
Vasili. Hәrbi hava qüvvәlәrinin zabiti Vasili Böyük Vәtәn
müharibәsindә müxtәlif komandir vәzifәlәri tutur, mühari -
bәdәn sonra isә Moskvanın havadan müdafiәsinә (gene ral-
leytenant) rәhbәrlik edir, Stalinin vәfatından sonra isә hәbs
olunur. 1960-cı ildә azadlığa çıxdıqdan bir müddәt sonra vәfat
edir. Stalinin qızı Svetlana Alliluyeva 1967-ci il martın 6-da
Dehlidәki Amerika Birlәşmiş Ştatları sәfirliyindәn siyasi
sığınacaq istәyir vә elә hәmin il dә ABŞ-a köçür. Stalinin
ailәsindә 11 yaşına kimi Artyom Sergeyev (vәfat etmiş inqilabçı
Fyodr Sergeyevin oğlu – «yoldaş Artyom») dә tәrbiyә alıb.

Hәmçinin mühacirәtdә Stalinin nikahdankәnar oğlu – Kons -
tantin Kuzakov dünyaya gәlir. Stalin onunla әlaqә saxla ma -
mışdır.

1953-cü il martın 5-dә Stalin beyninә qansızmadan vәfat
edir. Belә bir versiya da mövcuddur ki, L.Beriya vә ya N.Xruş -
şov ona kömәk etmәmәklә ölümünә sәbәb olmuşlar.

1953-cü il martın 5-dә böyük insan axını Stalinlә vidalaşmaq
istәdiyindәn basabas yaranır. O zaman hәlak olanların dәqiq
sayı hәlә dә mәlum deyil, lakin ölәn kifayәt qәdәr çox olmuşdu.
Hәmçinin bir fakt da mәlumdur ki, basabasda hәlak olanlardan
biri 1422 nömrәsi almışdı; nömrәlәmә yalnız o cәsәdlәr üçün
aparılırdı ki, onları qohumlarının vә ya dostlarının kömәyi ol-
madan müәyyәn etmәk mümkün deyildi.

Stalinin balzamlanmış cәsәdi Lenin mavzoleyindә ümum -
xalq nümayişinә qoyulur vә hәmin mavzoley 1953-1961-ci
illәrdә «V.İ.Lenin vә İ.V.Stalin mavzoleyi» adlanır. 1961-ci il
oktyabrın 30-da Sov.İKP-nin XXII qurultayında qәrara alınır ki,
«Stalinin Lenin vәsiyyәtlәrini kobud şәkildә pozması ... onun
cәsәdini mavzoleydә saxlamağı qeyri-mümkün edir». 1961-ci
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il oktyabrın 31-dәn noyabrın 1-nә keçәn gecә Stalinin cәsәdi
mavzoleydәn çıxarılır vә Kreml divarında basdırılır. Sonradan
mәzarın üzәrindә abidә ucaldılır (büstün müәllifi M.V.Tomski).

Stalin Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1939) vә Sovet İttifaqı
Qәhrәmanı (1945) fәxri adlarına layiq görülüb. İki «Qәlәbә» or-
deni (1943, 1945), üç «Qırmızı Bayraq», üç Lenin , I dәrәcәli Su-
vorov ordenlәri kavaleridir.

Mixail Şoloxov Stalinin şәxsiyyәtә pәrәstişi haqqında
yazırdı: «Bu, hәqiqәtdir, pәrәstiş var idi, amma şәxsiyyәt dә var idi».

İllәr ötdükcә Stalin haqqında yeni fikirlәr söylәnilir, yeni
faktlar açıqlanır. Çörçill xatirәlәrindә deyirdi ki, «Sezar vә
Napoleon kimi, Stalinin dә şәxsiyyәti vә sirri dünyanı hәmişә
mәşğul edәcәk».

1943-cü ildә Stalin öz qeydlәrinin birindә yazırdı: «Mәn
bilirәm ki, ölümümdәn sonra mәnim mәzarıma çoxlu sayda
zibil atacaqlar, amma tarixin külәyi amansızcasına onları
dağıdacaq».

Mircәfәr Abbas oğlu Bağırov

Mircәfәr Bağırov 1896-cı il sentyabrın 17-dә Qubada anadan
olmuş, 26 may 1956-cı ildә 60 yaşında vәfat etmişdir.
Azәrbaycan SSR Kommunist Partiyası MK-nın birinci katibi
(1933 – 12 iyul 1953); Azәrbaycan SSR Xalq Komissarları Sove-
tinin sәdri (oktyabr 1932 – dekabr 1933; aprel-iyul 1953); gene -
ral-polkovnik idi.

Atası Mirabbas, anası Yaxşı xanım. Mircәfәr ailәnin әn kiçik
uşağı idi. İki bacısı olub. Özündәn böyük bacısı Seyid Mә -
sumә 1883-cü ildә anadan olub.

Mircәfәr Bağırovun iki övladı olub. O, Hәştәrxanda
işlәyәrkәn Mariya adlı bir zadәgan qızı ilә ailә qurur vә bu
nikahdan 1919-cu ildә Cahangir (Vladimir) adlı oğulları
dünyaya gәlir. 1926-cı ildә Mariya vәfat edir. Mәsumә vә digәr
bacısının tәkidi ilә Mircәfәr Bağırov 4 ildәn sonra İçәrişәhәrdә
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yaşayan Yevgeniya Mixay-
lovna ilә evlәnir. Bu nikah-
dan 1932-ci il avqustun 9-da
ikinci oğlu Cen dünyaya gәlir.
Böyük oğlu Cahangir aviasiya
mәktәbindә oxuyub. İkinci
Dünya müharibәsi baş layanda
artıq tәyyarәçi idi. Müharibәdә
iştirak edib vә 1 il sonra yaralı
halda tәrxis olunub. Mühari -
bәyә yararsız olmasına bax-
mayaraq, Cahangir yenidәn
cәbhәyә gedib. 1943-cü il iyun
ayında qeyri-bәrabәr döyüşdә
7-8 alman tәyyarәsini vurub,
sonda yanacağı qurtardığı
üçün tarana gedib vә tәyya -
rәsini alman tәyyarәsinә çırpıb. Vәfatından sonra «Lenin» or-
deni ilә tәltif olunub. Cәnazәsi Hәzi Aslanovun kömәkliyi
ilә Bakıya gәtirilәrәk Yasamal qәbiristanlığında dәfn edilib.
Hazırda Cahangirin qәbri anası Mariyanın qәbrinin yanındadır.

Cen isә Bakıda 10-cu sinfә qәdәr 6 saylı mәktәbdә tәhsil alıb.
Tiflisdә hәrbi mәktәbdә, 1951-ci ildә Moskvada Jukov adına Avi-
asiya Akademiyasında oxuyub. 1953-cü ildә Mircәfәr Bağırovu
işdәn azad ediblәr vә o zaman Cenә akademiyadan çıxmaq, başqa
instituta getmәk tәklif olunub. O da Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutunu
seçib. Professor, elmlәr doktoru idi. 1994-cü il mayın 24-
dә Moskvada vәfat edib. Cen 1971-ci ildә ailә hәyatı qurub. 1978-
ci il aprelin 26-da bir oğlu olub, adını Mircәfәr qoyub. Hәmin
Mircәfәr dә 2005-ci ildә Hindistanda mәzuniyyәtdә olarkәn av-
tomobil qәzası nәticәsindә dünyasını dәyişib.

Mircәfәr Bağırov ilk tәhsilini mollaxanada alıb. 1907-ci ildә
Quba şәhәrindәki ibtidai mәktәbә daxil olub. Tәhsilini Quba
Ali ibtidai mәktәbindә davam etdirib. 1913-cü ildә mәktәbi
bitirәrәk, Petrovskda (Mahaçqala) 2 illik pedaqoji kursa (rus dili
müәllimliyi) daxil olub. 1915-ci ildә kursu bitirib vә әmәk

Mircәfәr Bağırov
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fәaliyyәtinә gәnc müәllim kimi Xudat stansiyasındakı kәnd
mәktәbindә başlayıb. 1915-1917-ci illәrdә Nәcәfkәnd, Quba
şәhәr mәktәblәrindә müәllimlik edib vә mәktәbә uşaqların cәlb
olunması, böyüklәr üçün axşam kursunun açılması vә
savadsızlığın lәğvi sahәsindә xeyli iş görüb.

Mircәfәr müәllimliklә yanaşı, zәhmәtkeşlәr arasında fәal
maarifçilik vә çarizm әleyhinә gizli inqilabi tәbliğat işi aparırdı.
Kәndlilәrә vә onların övladlarına savad öyrәtmәklә azәrbay -
canlı qızları mәktәbә cәlb edir, kәndlilәrә yoxsulluqlarının vә
hüquqsuzluqlarının sәbәbini anladır, onları zülmkarlara vә
istismarçılara qarşı mübarizә aparmağa çağırırdı.

1917-ci il fevral inqilabı dövründә açıq inqilabi fәaliyyәtә
başlayan M.Bağırov Qubada әsgәr vә kәndli deputatları sove-
tinin yaradılması, fәhlә vә kәndli ittifaqının möhkәmlәnmәsi,
xan vә bәy torpaqlarının yoxsul kәndlilәr tәrәfindәn zәbt
olunması uğrunda mübarizә aparır.

M.Bağırovun vә başqa inqilabçıların rәhbәrliyi altında
әksәriyyәti yoxsul kәndli vә әsgәrlәrdәn ibarәt olan İnqilabi
Şura Qubada hakimiyyәti әlә alır, döyüş drujinası yaradır vә
mülkәdar mülklәrini әlә keçirir. Qubada İnqilab Komitәsinin
hakimiyyәti elan edilir vә qәza icraiyyә komitәsi yaradılır.
M.Bağırov komitәnin sәdr müavini seçilir.

1918-ci ilin mart-may aylarında M.Bağırovun vә başqa
inqilabçıların Quba qәzasında fәhlә, kәndli vә әsgәr sovetlәri
yaratmaq, milli qırğının qarşısını almaq uğrunda apardıqları
mübarizәyә baxmayaraq, fәaliyyәtlәri uğursuz olur. M.Bağırov
gizli fәaliyyәtә keçir. Sonra isә Bakıya gәlir. O, ilk gündәn döyüş
drujinasının tәrkibinә daxil olur vә Bakının müdafiәsindә
iştirak edir. 1918-ci ildә Bakıda sovetlәr mәğlubiyyәtә uğrayır.
M.Bağırov bu zaman Petrovun dәstәsinin qalıqları ilә bir -
likdә Hәştәrxana gedir.

Bağırov 1919-cu ilin mart ayında Moskvada keçirilәn I Kom-
munist Beynәlmilәl Konqresinin iştirakçısı olur vә mәşvәrәtçi
sәs hüququna malik Azәrbaycan kommunistlәrini tәmsil edir.

1918-1920-ci illәrdә M.Bağırov Hәştәrxanda dәmir polkun
partiya kollektivinin katibi, Birinci müsәlman polkunun hәrbi
komissarı, XI ordunun Hәrbi İnqilab Şurasının mühüm
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tapşırıqlarını yerinә yetirәn işçi, xüsusi tәyinatlı dәstәnin hәrbi
komissarı, Qafqazda Sovet hakimiyyәtinin qurulması üzrә
Qafqaz bürosunun әmәkdaşı, Qafqaz korpusu Hәrbi İnqilabi
Şurasının müvәkkili vәzifәlәrindә çalışır. Onun başçılıq etdiyi
dәstә Hәştәrxanda әksinqilabi mart qiyamının yatırılmasında,
Ural, Voronej, Volqoqrad әtrafında ağqvardiyaçılara qarşı
döyüşlәrdә vuruşur, özünü bacarıqlı komandir vә zәhmәt keş -
lәrin azadlığı uğrunda mübariz bir әsgәr kimi göstәrir.
M.Bağırov igidlik vә mәrdliyә görә 1920-ci ilin әvvәllәrindә
RSFSR MİK tәrәfindәn «Qırmızı bayraq» ordeni ilә müka -
fatlandırılır.

Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulduqdan sonra M.Ba -
ğırov Azәrbaycan Müvәqqәti İnqilab Komitәsi tәrәfindәn
Dağlıq Qarabağa göndәrilir. O, Dağlıq Qarabağ Vilayәt İnqilab
Komitәsi sәdrinin müavini vә XI ordunun Hәrbi İnqilabi
Şurasının müvәkkili kimi fәaliyyәt göstәrir vә burada Azәr -
baycan ordusu hissәlәrinin tәrkibindә Qarabağ qiyamının
yatırılmasında, ermәni-daşnak vә әksinqilabi qüvvәlәrin dar -
ma dağın olunmasında xeyli әmәk sәrf edir.

1920-1921-ci illәrdә XI ordunun Hәrbi İnqilabi Şurasının
sәrәncamında olan M.Bağırov II briqadanın komandiri, I atıcı
diviziyanın hәrbi tribunalının, XI ordu hәrbi tribunalının sәyyar
sessiyasının sәdri, Azәrbaycan diviziyasının hәrbi komissarı
vәzifәlәrindә çalışır. O, bu mәsul hәrbi vәzifәlәrdә Azәrbaycan
ordusunun yaradılmasında, onlara azәrbaycanlıların cәlb
edilmәsindә, әsgәrlәrin nizam-intizamının möhkәmlәn di ril mә -
sindә, yeni silahlarla silahlanmalarında, döyüş qabiliyyәtinin
yüksәldilmәsindә xeyli iş görür.

1921-ci il fevralın 25-dә Azәrbaycan Kommunist Partiyası
Mәrkәzi Komitәsi Siyasi Bürosunun iclasında iştirak edәn
M.Bağırova Azәrbaycanda ali idarәedici orqan olacaq Azәr bay -
can Fövqәladә Komissiyasının tәşkil edilmәsi tapşırılır. O,
martın 28-dә Siyasi Büroda «AzFK» – «AzÇK» haqqında çıxış
edir, aprelin 2-dә isә әlavәlәrlә geniş mәruzә edir. M.Bağırov
1921-ci il aprelin 2-dә AzFK sәdri tәsdiq olunur. Bu qәrar 1921-ci
il mayın 6-19-da keçirilmiş I Ümumazәrbaycan sovetlәr
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qurultayı tәrәfindәn bәyәnilir vә o, Nәriman Nәri ma nov başda
olmaqla, tәşkil edilmiş Azәrbaycan SSR Xalq Komissarları Sove-
tinin tәrkibinә seçilir. Bu vәzifәdә 1927-ci il sentyabrın
ortalarına kimi çalışır. M.Bağırov bu illәrdә AzFK sәdri olmaqla
yanaşı, eyni zamanda Azәrbaycan xalq daxili işlәr komissarı vә
Azәrbaycan SSR XKS sәdrinin müavini vәzi fә lәrini dә daşıyır.
N.Nәrimanovun tәklifi ilә M.Bağırov RK(b)P MK Siyasi Büro-
sunun 1921-ci il oktyabrın 15-dә keçirilәn icla sında Qafbüronun
tәrkibinә tövsiyә edilir. O, ağır vә çәtin olan bu vәzifәlәrdә ilk
gündәn antisovet qüvvәlәrә qarşı amansız mübarizә aparır,
üsyanları qәddarlıqla yatırır, Azәrbaycanda kәşfiyyat işinin
tәşkilindә vә möhkәmlәnmәsindә, bu sistemә azәrbaycanlıların
cәlbi sahәsindә xeyli iş görür.   M.Bağırov AK(b)P MK-nın
tapşırığı ilә 20-ci illәrdә Azәrbaycanın bir sıra rayonlarında
fövqәladә vәziyyәt yarandığı zaman hәmin yerlәrә göndәrilәn
komissiyalara başçılıq edir vә MK-ya mәlu mat lar verir. Onlar-
dan «Cavanşir qәzasında vәziyyәt haqqın da», «Qarabağ
qәzasında vәziyyәt haqqında», «Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayәtinin vәziyyәti haqqında», «Dәmir yolu haqqında» vә s.
göstәrmәk olar.

1927-1928-ci illәrdә Tiflis şәhәrinә göndәrilәn M.Bağırov Za-
qafqaziya Su Tәsәrrüfatı İdarәsinin, 1928-1929-cu illәrdә isә Za-
qafqaziya Kәnd Tәsәrrüfatı İdarәsinin sәdri vәzifәlәrindә
çalışır. O, burada da özünün bacarıqlı bir tәşkilatçı olduğunu
göstәrir.

Azәrbaycan kәndlәrindә kollektiv tәsәrrüfatların yaradıl -
masına qarşı artan etiraz hәrәkatı ilә әlaqәdar M.Bağırov
yenidәn Bakıya çağırılır vә 1929-cu ilin sentyabrında
Azәrbaycan Dövlәt Siyasi İdarәsinin sәdri tәyin edilir. O, bu
vәzifәdә 1930-cu ilin sentyabrına kimi çalışır vә antisovet
qüvvәlәrә qarşı amansız mübarizәyә başçılıq edir.

M.Bağırov 1930-cu ilin sentyabrında Moskvaya ÜİK(b)P MK
yanında marksizm-leninizm kursunda oxumağa göndәrilir.
1932-ci ilin fevralında kursu bitirәrәk ÜİK(b)P MK aparatında
tәlimatçı tәyin edilir. 1932-ci ilin axırlarında yenidәn Bakıya
göndәrilir vә hәmin ilin oktyabrından 1933-cü ilin dekab rı na -
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dәk Azәrbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinә sәdr tәyin olu -
nur.

1933-cü il dekabrın 10-da Azәrbaycan KP MK vә Bakı
Komitәsinin birlәşmiş büro iclasında  M.Bağırov Azәrbaycan
K(b)P MK vә BK-nın birinci katibi tәsdiq edilir.

1937-ci il avqustun 5-dә SSRİ NKVD-si bir qәrar çıxarır.
Hәmin qәrara 3 nәfәr – SSRİ daxili işlәr naziri Yejov, Mikoyan
vә Stalin qol çәkir. Qәrarda yazılır ki, müsavatçılar, ittihadçılar,
sosial-demokratlar, hümmәtçilәr, eyni zamanda menşeviklәr vә
daşnaklar güllәlәnmәlidir. Bundan sonra M.Bağırovun fәaliy -
yәtindә 1937-1938-ci illәr qara lәkә kimi qalır. Çünki bu illәrdә
Azәrbaycanın minlәrlә millәtsevәr alimi, şair vә yazıçısı, par-
tiya, dövlәt xadimi, qabaqcıl, öndә gedәn ziyalıları hәbs edilmiş,
güllәlәnmiş vә ya sürgünә göndәrilmişdir. Bu repressiya tәkcә
onun deyil, hәmin dövrdә SSRİ mәkanında partiya, sovet vә s.
tәşkilatlarda çalışanların әksәriyyәtinin hәyatında bir qara lәkә
olaraq qalır. Çünki o dövrdә «vәtәn xainlәrini», «әksin qilab -
çıları», «xariclә әlaqәlәri olanları» tapıb üzә çıxarmaq müttәfiq
respublikalarda adi hal olmuş vә plana çevrilmişdi.

Ceyhun Hacıbәyliyә görә, 1937-ci ilin oktyabr ayında keçiri -
lәn mәhkәmәlәr Azәrbaycan sovet rәhbәrliyinin tәmizlәn mә -
sinin әn qızğın vaxtı idi. Bağırovdan başqa bir çox şәxs
vә zi fә sindәn azad olunmuş vә hәbs edilmişdi. Ceyhun bәy bil -
dirir ki, sadәcә hәqiqi millәtçilәri deyil, stalinizmin marksizmlә
eyni olmadığını sübut edә bilәcәk marksist mütәfәkkirlәri dә
aradan götürürdülәr. Beriya ilә yaxın dostluğu olduğundan
Bağırovdan başqa, demәk olar ki, digәr köhnә bolşeviklәr
aradan qaldırılmışlar. Ceyhun bәyin yazdıqlarına görә, o,
Bağırovu Azәrbaycandakı repressiyalara görә günahkar hesab
etmirdi, Ceyhun bәy onu Beriya ilә yaxın әlaqәlәrinә görә xilas
olmuş potensial qurban kimi görürdü. Lakin Bağırov
repressiyanın tәmәlini hazırlayan partiya qurul taylarında
vә 1937-1938-ci illәrdә keçirilәn mәhkәmәlәrdә öz rәqiblәrini
lәkәlәmәkdәn vә onlara qarşı ittihamlar irәli sürmәkdәn geri
çәkilmirdi.   
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1937-ci ildә Mircәfәr Bağırovun özünü dә hәbs edirlәr vә o,
10 gün ev dustağı olur. 

1933-1953-cü illәrdә M.Bağırov Azәrbaycan Kommunist
Partiyası MK vә BK-nın birinci katibi vәzifәlәrini daşımışdır. Bu
dövrdә  Bakı neft sәnayesinin hәrtәrәfli inkişafı ilә yanaşı, başqa
sәnaye sahәlәri dә inkişaf etmiş, yeni fabrik vә zavodlar  tikilib
istifadәyә verilmiş, bir sıra yeni neft yataqları vә mәdәnlәri kәşf
olunmuşdur. Kәnd tәsәrrüfatında әkinçilik, pambıqçılıq
sahәlәri genişlәndirilmiş, subtropik bitkilәr әkilmәyә başlanmış,
süni suvarma kanalları çәkilmiş vә Azәrbaycan tarlalarında
traktorlar, kombaynlar vә s. texnika işlәmәyә başlamışdır.

● 1941-1945-ci illәr müharibәsi zamanı alman-faşist işğalçı -
larına qarşı mübarizәyә vә Qәlәbәyә Azәrbaycan fәhlәlәri,
kәndlilәri vә ziyalıları var qüvvә ilә sәfәrbәr edilmişlәr.

Azәrbaycan xalqı müharibәdәn sonra – 1946-cı ilin
fevralında SSRİ Ali Sovetinә keçirilәn ilk seçkilәrdә
M.Bağırovun deputatlığa namizәdliyini irәli sürür. 

1953-cü il aprelin 18-dә Azәrbaycan KP MK-nın plenumu
keçirilir. Hәmin plenum M.Bağırovu Azәrbaycan KP MK-nın
birinci katibi vәzifәsindәn azad edib Azәrbaycan SSR Nazirlәr
Sovetinin sәdri tәsdiq edir. Lakin dövlәtә xain çıxmış L.Beriya
ilә әlaqәdar olaraq bir neçә aydan sonra M.Bağırova da
münasibәt dәyişir.

1953-cü il iyulun 12-13-dә Azәrbaycan KP MK vә Bakı
Komitәsinin birlәşmiş VI plenumu (plenumda 989 nәfәr, demәk
olar, respublikanın әksәr rәhbәr işçilәri iştirak etmişlәr)
M.Bağırovu Azәrbaycan SSR Nazirlәr Soveti sәdri vәzifәsindәn
azad edir vә Azәrbaycan KP MK bürosunun tәrkibindәn çıxarır.
VI plenumda L.Beriya vә M.Bağırovun mәsәlәsi geniş müzakirә
olunur. Plenumun M.Bağırov haqqında qәrarında yazılır:
«Beriya ilә әlaqәdar yoldaş M.Bağırovun partiyaçıya
yaraşmayan hәrәkәtlәrini qәbul etmәk vә pislәmәk. Beriya işi
ilә әlaqәdar partiyaçıya yaraşmayan hәrәkәtlәrinә, partiya
qarşısında qeyri-sәmimiliyinә, öz işlәrindә böyük siyasi sәhvlәr
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buraxdığına görә M.Bağırovu Azәrbaycan SSR Nazirlәr Soveti
sәdri vәzifәsindәn götürmәk vә onu Azәrbaycan KP MK büro-
sunun tәrkibindәn çıxarmaq».

1954-cü il martın 13-dә partiyadan çıxarılan M.Bağırov 1953-
1955-ci illәrdә Kuybışev neft idarәsi rәisinin müavini
vәzifәsindә çalışır.

Mircәfәr Bağırovun mәhkәmәsi

M.Bağırov 1955-ci ildә hәbsә alınaraq istintaqa cәlb olunur,
Bakıda 12-26 aprel 1956-cı il tarixdә keçirilmiş mәhkәmәnin
hökmü ilә әn ağır cәzaya – güllәlәnmәyә mәhkum edilir vә
rәsmi mәlumata görә, hökm yerinә yetirilir. Mәhkәmә indiki
Şәhriyar adına mәdәniyyәt evindә keçirilir. Mәhkәmәni
Nürnberqdә SSRİ-nin nümayәndәsi olmuş prokuror Rudenko
aparır. M.Bağırovun bağışlanmaq haqqında sovet rәhbәrliyinә
müraciәtlәri rәdd edilir. Lakin Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun
iclaslarının sәnәdlәrindәn aydın olur ki, beynәlxalq vәziyyәt
mürәkkәb olduğundan Mikoyanın tәklifi ilә bu qәrarın icrası
iki il dayandırılır. Bununla belә, Azәrbaycana güllәlәnmә
haqqında qәrarın qüvvәdә qaldığı bildirilir.

Onun hәbsi әhali arasında birmәnalı qarşılanmır vә hәtta
bәzi etiraz aksiyalarına da sәbәb olur. Cәmil Hәsәnlinin «Azәr -
bay canda milli mәsәlә: hәqiqәtlәr vә müәmmalar (1956-1959)»
mәqalәsindә göstәrilir ki, 1956-cı il martın 9-da Tbilisidә Stali-
nin heykәlinin yanında keçirilәn mitinqdә әsas tәlәblәrdәn biri
Mikoyanın, Bulqaninin vә Xruşşovun vәzifәdәn kәnarlaşdı rıl -
ması, digәri isә Azәrbaycan KP MK-nın keçmiş birinci katibi
M.Bağırovun hәbsdәn azad edilmәsi olub.

1980-ci illәrdә xarici mәtbuat vә radioların yaydıqları
mәlumata görә, M.Bağırov Sibirdә hәbsxanaların birindә vәfat
edib. Lakin o, hәlә 1956-cı ilin aprelindә SSRİ Ali Mәhkәmәsinin
Hәrbi Kollegiyası tәrәfindәn ölüm cәzasına mәhkum edil -
dikdәn bir qәdәr sonra, hәmin ilin may ayında güllәlәnib.
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Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı adından
HÖKM

26 aprel 1956-cı il SSRİ Ali Mәhkәmәsinin Hәrbi kollegi -
yasının aşağıdakı tәrkibdә:

Sәdr: әdliyyә general-leytenantı Çeptsova A.A.
Üzvlәri: әdliyyә polkovniki Kovalenko Q.Y. vә әdliyyә

polkovniki Kostromina A.A.
Katiblәrin yanında: kapitan Afanasyev M.V. vә әdliyyә

kapitanı Smirnov N.Q.,
Tәrәflәrin iştirakı ilә: dövlәt ittihamçısı tәrәfindәn – SSR

İttifaqı Baş prokuroru, hәqiqi dövlәt әdliyyә müşaviri Rudenko
R.A. vә müdafiәçi vәkillәr Qavrilova V.N., Nutenko Y.M., Bo-
qaçeva P.Y., Semyonovski Q.S., Apraksina K.N. vә Qrineva M.İ.
Bakıda açıq mәhkәmә iclasında ittiham işinә baxaraq: Bağırov
Mircәfәr Abbasoviç, tәvәllüdü 1896-cı il, Azәrbaycan SSR Quba
şәhәri; Borşev Timofey Mixayloviç, tәvәllüdü 1901-ci il,
Azәrbaycan SSR Qusar rayonunun Qusar kәndi; Qriqoryan
Xoren İvanoviç, tәvәllüdü 1902-ci il, Ermәnistan SSR Qafan
rayo nunun Sevakar kәndi; Azәrbaycan SSR Cinayәt Mәcәl -
lәsinin 63-2, 70-ci maddәlәrinә, törәdilәn cinayәtlәrin cәminә
әsaslanaraq cәzalandırmaq:

Bağırov Mircәfәr Abbasoviçә,
Borşev Timofey Mixayloviçә,
Markaryan Ruben Ambartsumoviçә,
Qriqoryan Xoren İvanoviçә әn yüksәk cәza  – güllәlәnmә

hökmü verilsin, hәr birinin bütün әmlakı müsadirә edilsin.
Hökm qәtidir vә kassasiya şikayәtinә qәbul olunmur.
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AZƏRBAYCAN DTK-sının KEÇMİŞ İŞÇİSİ 
LAVRENTİ PAVLOVİÇ BERİYANIN ZİDDİYYƏTLİ

KARYERASI NECƏ BAŞA ÇATDI...

SSRİ Xalq Daxili İşlәr Ko missarlığının sәdri, yüz min lәrlә
insanın güllәlәnmә si nә vә sürgünә göndәrilmәsinә әmr
verәnlәrdәn biri, mәşhur sovet
cәlladı Lavrenti Pavloviç Beri -
ya nın güllәlәnmәsindәn 60
ildәn çox keçir.

Stalinin әn yaxın tәrәfdaşla -
rından olan Lavrenti Beriya 23
dekabr 1953-cü ildә SSRİ Ali
Mәhkәmәsinin hökmü әsasın -
da güllәlәndi. L.P.Beriya onil -
liklәr әrzindә Rusiyanın bütün
tarixi boyu mövcud olmuş әn
kәdәrli fiqurlardan biri hesab
olunur. Onu tez-tez çar İvan
Qroznının yaxın tәrәfdaşı Mal -
yuta Skuratovla müqayisә
edirlәr.

L.Beriya siyasi repressiya -
lara görә әsas mәsuliyyәt daşı -
yan şәxs vә Stalinin «baş cәlladı» kimi tanınıb. Bu, daha çox
onunla bağlıdır ki, tarixi hәmişә qaliblәr yazır. L.Beriya İosif
Stalinin ölümündәn sonra hakimiyyәt uğrunda mübarizәni
uduzaraq mәğlubiyyәtini tәkcә öz hәyatı hesabına ödәmәdi,
eyni zamanda Stalin dövrünün «günah keçisi» kimi dә tarixә
düşdü.

L.Beriyanı günahsız qurban hesab etmәk axmaqlıq olardı.
Lakin etiraf etmәk lazımdır ki, bu adamın tarixdәki real rolu vә
şәxsiyyәti barәdә az mәlumat var.

1899-cu il martın 17-dә Abxaziyanın kasıb kәndli ailәsindә
anadan olan Beriya 16 yaşından Cәnubi Qafqazda inqilab hәrә -
ka tına qoşulur. Bir neçә dәfә hәbs edilir. Sovet hakimiyyәtinin

Lavrenti Pavloviç Beriya
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qurulmasından sonra 21 yaşlı Beriya Azәrbaycan FK-nın
sıralarında xidmәtә başlayır, daha sonra Gürcüstanda işlәyir,
әksinqilabçı qüvvәlәrin zәrәrsizlәşdirilmәsindә iştirak edib
«Qırmızı Bayraq» ordeni alır.

1927-ci ildә Beriya Gürcüstanın xalq daxili işlәr komissarı
olur. 1931-ci ildә isә Gürcüstan Kommunist Partiyası Mәrkәzi
Komitәsinin birinci katibi tәyin edilir.

O vaxtdan etibarәn Beriyanın ziddiyyәtli imici formalaşır.
Bir tәrәfdәn onu repressiyalarda ittiham edirdilәr, digәr
tәrәfdәn isә 32 yaşlı Beriya özünü güclü tәsәrrüfatçı kimi
tәsdiqlәmişdi vә onun sayәsindә Gürcüstan iqtisadiyyatı sürәtlә
inkişaf edirdi. Mәhz Beriyanın sayәsindә Gürcüstanda dövlәt
tәrәfindәn çayın, mandarinin vә üzümün әn yuxarı alış qiymәti
müәyyәn edilmişdi. Gürcüstan onun dövründә SSRİ-nin әn
sürәtlә inkişaf edәn respublikalarından birinә çevrilmişdi.

Şübhәsiz ki, Beriyanın siyasi repressiyalarda әli var idi.
Ancaq onun 1937-1938-ci illәrdә yüz minlәrlә ziyalının, dövlәt
vә partiya xadiminin mәhv edildiyi «Böyük terror»da iştirakı
vә rolu ziddiyyәtlidir.

Lavrenti Beriya SSRİ NKVD aparatında 1938-ci ildә
görünür. Hәmin ilin noyabrında o, Nikolay Yejovu NKVD-nin
rәhbәri postunda әvәzlәyir. Mәhz Beriyanın gәlişi ilә «Böyük
terror» dayanır, daha sonra iki il әrzindә Yejovun dövründә
hәbs edilmiş 200 000-dәk adam hәbsdәn buraxılır.

Müharibә illәrindә Beriya tәkcә NKVD vә NKVQ-nin (Xalq
Dövlәt Tәhlükәsizliyi Komissarlığı) rәhbәri olmur, o, hәmçinin
müdafiә sәnayesini vә nәqliyyatı da kurasiya edir.

Beriya sәnaye müәssisәlәrinin Uzaq Şәrqә köçürülmәsini
tәşkil edәn әsas adam idi. 1944-cü ildә isә müharibә şәraitindә
Beriya sovet atom silahı layihәsinin kuratoru olur. Bu proqram
sayәsindә 1949-cu ildә SSRİ amerikalıların gözlәdiyindәn xeyli
tez atom bombası әldә edir. Mәhz «atom layihәsi» sayәsindә
Beriya SSRİ-nin әn yüksәk rütbәli dövlәt xadimlәrindәn birinә
çevrilir vә Stalinin varisi kimi qәbul edilmәyә başlanır.

1953-cü il martın 5-dә İosif Stalin ölәndә rәhbәrlikdә
hakimiyyәti tam әlә ala bilәcәk fiqur yox idi. Hakimiyyәtdә,
faktiki olaraq, üçlü koalisiya – Sovet hökumәtinin rәhbәri vә
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ölkәnin formal lideri Georgi Malenkov, Stalinin ölümündәn
sonra partiyanın lideri olan Nikita Xruşşov vә Dövlәt
Tәhlükәsizliyi ilә Daxili İşlәr nazirliklәrini birlәşdirib ona
rәhbәrlik edәn Lavrenti Beriya mövcud idi.

Bu üçhakimiyyәtlik çox davam edә bilmәzdi. Tәrәflәrdәn
hәr biri öz mövqelәrini möhkәmlәndirirdi. Beriya Daxili İşlәr
Nazirliyinin rәhbәrliyinә öz adamlarını tәyin edәrәk inanırdı
ki, mәhz güc strukturlarına nәzarәt hakimiyyәt mәsәlәsini hәll
edәcәk.

Əgәr hakimiyyәt Beriyanın әlinә keçsәydi, ölkәni nә
gözlәyәcәyini demәk çәtindir. Bәzilәri deyir ki, bu, yeni repres-
siyalara sәbәb olardı, digәrlәri әmin edir ki, Beriya siyasi
mәhbusların genişmiqyaslı әfvinә vә reabilitasiyasına hazırla -
şırdı. Daha radikallar isә iddia edir ki, ümumiyyәtlә Beriya
tәcrübәli tәsәrrüfatçı kimi ölkәnin ideologiyasızlaşdırıl ma sına,
bazar iqtisadiyyatına vә hәtta Baltikyanı respublikalara
müstәqillik vermәyә meyillәnirdi.

Beriyanın planları nә olsa da, onu reallaşdıra bilmәdi.
Vaxtilә «Böyük terror»un әsas dәstәkçilәrindәn biri olan Nikita
Xruşşov qabaqlayıcı oyuna başladı. O, Georgi Malenkov vә
daha iki nüfuzlu siyasәtçi – Nikolay Bulqanin vә Vyaçeslav
Molotovla ittifaq bağlayıb Beriyaya hücuma keçdi. Mәrkәzi
Komitә әvvәlcә DİN-ә nәzarәt edәn xüsusi şöbә yaratdı. Beriya
tәhlükәni hiss etmәdi vә hesab etdi ki, DİN-ә nәzarәt ona öz
tәhlükәsizliyi üçün narahat olmamağa imkan verәcәk. Ancaq
N.Xruşşov hәrbçilәri, o cümlәdәn marşal Georgi Jukovu öz
tәrәfinә çәkә bildi.

1953-cü il iyunun 26-da Kremldә SSRİ Nazirlәr Kabinetinin
müşavirәsindә N.Xruşşov gözlәnilmәdәn Beriyanı dövlәt
әleyhinә fәaliyyәtdә vә Britaniyanın xeyrinә casusluqda ittiham
etdi.

Özünü itirmiş Beriya cavab vermәyә çalışdı. Qәsdçilәrin bir
hissәsi tәrәddüd edib Beriyanın sadәcә «sәhvlәrini göstәrmәyi»
tәklif etdi. Lakin hәlledici mәqamda iclas zalına başda Jukov ol-
maqla generallar daxil oldu vә onlar Beriyanın әllәrini
qandalladılar.
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Generalların birinin maşınında Beriyanı Kremldәn çıxart -
dılar vә Moskva Hәrbi Dairәsinin qarnizon hauptvaxtına
saldılar. Bir sutkadan sonra Moskva Hәrbi Dairәsi qәrargahının
altında yerlәşәn bomba sığınacağına düşürdülәr. Beriyanın
hәbsi günü Moskva küçәlәrinә ordu bölmәlәri çıxarıldı. Lakin
mәsәlә küçә döyüşlәrinә qәdәr gedib çıxmadı. Sonrakı bir neçә
gün әrzindә Beriyanın bütün yaxın tәrәfdaşları hәbs edildi.

1953-cü ilin dekabrında SSRİ Ali Mәhkәmәsinin xüsusi iclası
marşal İvan Konevin sәdrliyi ilә «Beriyanın işi»nә baxdı. Ona
qarşı irәli sürülmüş ittihamlar «Böyük terror» illәrindә irәli
sürülәn ittihamlardan az fәrqlәnirdi. Casusluq, hakimiyyәtdәn
sui-istifadә, kütlәvi zorlama vә bir çox digәr ittihamlar...

Bu ittihamların Beriyanın real fәaliyyәtinә aidiyyәti yox idi,
ancaq mәhkәmәnin mәqsәdi heç dә hәqiqәtlәri üzә çıxarmaq
deyildi.

1953-cü il dekabrın 23-dә Lavrenti Beriya ölüm cәzasına
mәhkum edilir vә Moskva Hәrbi Dairәsi qәrargahının bun -
kerindә ölkәnin Baş prokuroru Rudenkonun iştirakı ilә
güllәlәnir. Gecә Beriyanın cәsәdini 1-ci Moskva krematoriyasına
aparıb yandırır, külünü Moskva çayının üzәrinә sәpirlәr.

Doğrudur, alternativ versiya da var. Beriyanın oğlu Serqo-
nun vә Stalinin qızı Svetlananın danışdığına görә, 1953-cü il
iyunun 26-da heç bir iclas olmayıb. Lavrenti Beriya öz evindә
onu hәbs etmәyә gәlәnlәrlә atışmada öldürülüb...

«Arqumenti i faktı» hәftәliyi
Rusiya

2015-ci il 
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700 MİN İNSANI QƏTLƏ YETİRƏN 
NKVD BAŞÇISI

Николай Иванович Йежов 19
апреl 1895-ъи илдя анадан олмуш,
4 фев рал 1940-ъы илдя вяфат етмиш-
дир. 

Cәmi iki il SSRİ Xalq Daxili
İşlәr Komissarlığına (XDİK –
NKVD) başçılıq edәn Nikolay
Yejov qәddarlığı vә cәl ladlığı
ilә tarixdә amansız iz qoyub.
700 000-ә yaxın insanın әn ağır
cәzalara mәhkum olun ma -
sında birbaşa iştirakı olan
N.Yejovun NKVD-dә fәaliy yәti
«yejovşina» dövrü ki mi repres-
siyalarla yadda qalıb.

Stalinin repressiya maşınını
böyük ustalıqla idarә edәn
Nikolay Yejov hәmin dövrdә «dәmir komissar» adı ilә tanınıb.
İki illik ibtidai tәhsili olan N.Yejov bütün varlığı ilә Stalinә
sәdaqәt nümayiş etdirib. Ardı-arası kәsilmәyәn repressiyaların,
sürgünlәrin, güllәlәnmәlәrin icrasını hәyata keçirib. N.Yejov o
qәdәr amansız olub ki, ölüm hökmü ilә bağlı sәnәdlәrә imza at-
maqla öz cәlladlıq ehtirasını söndürә bilmәyib, bir çox hallarda
cәzaların icrasında şәxsәn iştirak edib.

N.Yejovun NKVD-yә rәhbәrlik etdiyi dövrdә diqqәtçәkәn
mәqamlardan biri «xalq düşmәnlәri»nin sayına qoyulan plan
olub. NKVD başçısı hәr bir respublikaya vә vilayәtә neçә nәfәr
insanın cәzalanmasını konkret rәqәmlәrlә göstәriş verib.
Cәzalar iki növә bölünüb: güllәlәnmә vә xüsusi düşәrgәlәrә
sürgün. Repressiyaya mәruz qalacaq insanların sayı vә siyahısı

Nikolay Yejov
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N.Yejovun başçılığı ilә NKVD-dә hazırlanıb. Bu insan talelәrinә
son qoyan sәnәd Siyasi Büroda tәsdiqlәnib. Stalin siyahıda
kimin adının qarşısına 1 rәqәmi qoyubsa, yәni 1-ci kateqoriya
güllәlәnmә, 2 rәqәmi qoyubsa, sürgün vә hәbs cәzası nәzәrdә
tutulub.

Cәzaların say planı ilә bağlı mәmurlar arasında bu cür
yazışmalar olub. Omsk Vilayәt Xalq Daxili İşlәr Komissarlığı
idarәsinin rәisi Qorbaçın N.Yejova teleqramı: «Vilayәtdә 1-ci
kateqoriyadan 5 444 nәfәr hәbs olunub». Yejovun cavabı: «1-ci
kateqoriyaya aid olan hәbslәrin sayı 8 000-ә çatdırılsın vә tәcili
mәruzә edilsin». Digәr mәruzәlәrdә göstәrilir ki, Ukrayna planı
30 000 nәfәr, Belarusiya 5 000 nәfәr artıq yerinә yetirib.

Rәhbәrin bütün tapşırıqlarını kor-koranә olsa da canla-başla
lazımi sәviyyәdә hәyata keçirәn Nikolay Yejov mövcud dövrdә
Stalin üçün sәrfәli kadr olub. Onun üçün N.Yejov repressiya
alәti funksiyasını daşıyıb. Ölkәdә tüğyan edәn repressiya
dalğasının xalqda böyük narahatlıq yaratdığını Stalin dәrk edib
vә tәbii ki, bunun törәdә bilәcәk fәsadlarını da düşünüb. Amma
rәhbәr üçün çıxış yolu tapmaq çәtin olmayıb: «yejovşina
dövrü»nә son qoymaq vә sonradan onu lәnәtlәmәk.

Digәr tәrәfdәn dә N.Yejovun fәaliyyәtindә bir sıra qüsurlar
özünü büruzә vermәyә başlayıb. Spirtli içkilәrin aludәçisi ol-
maqla yanaşı, N.Yejov narkotik vasitәlәrdәn dә istifadә edib.
Hәtta bәzi hallarda içkinin tәsirindәn özünü idarә edә bilmәyib.
Bu haqda Siyasi Büronun üzvlәri vә şәxsәn Stalin dә mәlumatlı
olub. Stalin sonralar Yejov haqqında bu fikirlәri sәslәndirib:
«Yejov. Bu insanı yalnız alçaq adlandırmaq olar. O bizim әn
dәyәrli insanlarımızı mәhv etdi. Son vaxtlar özünü tamamilә
itirmişdi. Zәng edirdin komissarlığa, deyirdilәr Mәrkәzi
Komitәyә gedib. Zәng edirdin Mәrkәzi Komitәyә, deyirdilәr işә
qayıdıb. Evinә adam göndәrirdin, kefli vәziyyәtdә meyit kimi
yatıb. Neçә günahsız insanın hәyatına son qoyub bu insan.
Buna görә dә biz onu güllәlәdik».

SSRİ adlı mәkanda at oynadan, meydan sulayan Yejovun
ailәsindә böyük problemlәr yaşanıb. Rәsmi nikahda olduğu
hәyat yoldaşı Sulamifya bir çox kişi ilә eşq macәraları ilә ad
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çıxarıb. 1938-ci ildә isә Mixail Şoloxovun mәşuqәsi olub. Onlar
heç kimdәn çәkinmәdәn Moskva mehmanxanalarında sevgi
oyunları yaşayıblar. Onların olduqları otaqlarda gizli sәsyazan
qurğular quraşdırılıb vә Yejov hәyat yoldaşı ilә Şoloxovun intim
söhbәtlәrinә dәfәlәrlә qulaq asıb. Yejov isә özünә Sulamifyanın
rәfiqәsini mәşuqә seçib.

Nikolay Yejov 1939-cu il aprelin 10-da xarici kәşfiyyatla
әmәkdaşlıq, Sovet hakimiyyәtinә qarşı gizli silahlı üsyanın
hazırlanması ittihamı ilә hәbs olunub. Nikita Xruşşov
xatirәlәrindә Yejovun hәbs olunduğu günü belә xatırlayır:
«Hәmin gün mәn Kremldә idim. Stalin mәni Kremldәki
mәnzilinә şam yemәyinә dәvәt etmişdi. Otaqda bizdәn başqa
Molotov vә bir neçә nәfәr dә var idi. Yejovdan söhbәt düşәndә
heç vaxt öz tәmkinini pozmayan Stalin möhkәm әsәbilәşdi vә
dedi ki, bu tәhlükәli caninin hәbs olunmaq vaxtıdır, elә bu gün.
Biz nadir hallarda Stalinin belә әsәbilәşdiyini görmüşdük. Qısa
bir vaxtdan sonra otaqda telefon zәng çaldı. Yejovun hәbsi
haqqında Stalinә mәruzә edildi».

1940-cı il fevralın 1-dә Yejovun istintaqı sona çatır. İstintaqı
aparan Yesaulov ittihamnamәni oxuduqdan sonra soruşur:

– Siz günahınızı etiraf edirsinizmi?
Yejov qәtiyyәtlә etirazını bildirir:
–  Xeyr, mәn ittihamnamә ilә razı deyilәm. Tәlәb edirәm

Siyasi Büronun üzvlәrindәn biri mәnimlә görüşsün.
– Axı siz istintaq materiallarına qol çәkib imza atmısınız.
– Bunu ona görә etmişәm ki, mәni incitmәsinlәr, döy -

mәsinlәr.
N.Yejovla söhbәti alınmayan müstәntiq onun tәlәbi

haqqında Beriyaya mәlumat verir. Beriya da, öz növbәsindә,
istintaqın yekunlaşıb işin mәhkәmәyә verilmәsi haqqında
Stalinә mәruzә edir vә deyir ki, bu balacaboy (Yejovun boyu 1
m 51 sm olub) yaramaz mәhkәmәdә öz günahını etiraf
etmәyәcәk, hәlә üstәlik artıq-әskik dә danışacaq. Nәhayәt, belә
qәrara gәlinir ki, Beriya Yejovla görüşsün. Sәhәrisi gün Beriya
türmәdә Yejovla özünәmәxsus tәrzdә görüşür. Görüş otağına
girәn kimi stolun üstünә bir qrafin araq qoyur:
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– Süz iç, Kolya, bir az rahatlan. Bu nәdir? Əllәrin әsir. Qoy
mәn sәnә süzüm. Sәnin kimi o qәdәr çinovniklәr partiyamızın
qarşısında mәrdi-mәrdanә günahlarını etiraf ediblәr. Amma
heç biri sәnin kimi qorxmayıb. Bәlkә sәn dә günahlarını boy-
nuna alsan, hәyatını xilas etmiş olarsan.

– Siz mәnә söz verә bilәrsiniz ki, mәnim qohumlarım repres-
siyaya mәruz qalmayacaq? Axı onların heç bir günahı yoxdur.

– Buna şübhәn olmasın. Birini dә iç vә get düşün.
Mәhkәmәdә günahlarını boynuna al.

Əslindә, N.Yejov onu nә gözlәdiyini çox gözәl bilirdi. Axı
vaxtilә belә mәsәlәlәrlә birbaşa özü mәşğul olmuşdu. O, yaxşı
dәrk edirdi ki, mәhkәmәdә etiraf edilib-edilmәmәsindәn asılı
olmayaraq, Stalinin qәrarı yerinә yetirilmәlidir.

Yejovun mәhkәmәsi çox da uzun çәkmir. Ona qarşı irәli
sürülәn ittihamların heç biri ilә razılaşmır.

Mәhkәmәdәki son çıxışında Yejovun әn yaddaqalan ifadәsi
isә bu olur: «Yoldaş Stalinә çatdırın ki, mәn ona sәdaqәtlә
xidmәt etmişәm, ölәndә dә Stalin uğrunda deyib ölәcәm».

Mәhkәmә Nikolay Yejova ona mәxsus olan әmlak vә
әşyalarını müsadirә etmәklә güllәlәnmә hökmü çıxarır.

1940-cı il fevralın 4-dә mәhkәmәnin hökmü icra olunaraq
Nikolay Yejov güllәlәnir. Hәyatının sonuncu dәqiqәsindә o,
«Yaşasın Stalin!» sözünü deyir.

Modern.az

Ruben Ambartsumoviç Markaryan:
1896-cı ildә Dağlıq Qarabağın Şuşa şәhә -
rindә anadan olmuş, 1956-cı ildә güllә -
lәnmişdir – Xalq Daxili İşlәr Komissarlığının
(XDİK) әmәkdaşı, sovet xadimi, partiya
üzvü, general-leytenant.

SSRİ Ali Sovetinin deputatı (1946-1950).
R.Markaryan dәrzi ailәsindә anadan

olmuşdur, milliyyәtcә ermәnidir. 1915-1917-
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ci illәrdә çar ordusunda xidmәt etmişdir. 1918-ci ildә könüllü
olaraq Qırmızı orduya yazılmışdır. 1921-ci ildә bitәrәf olaraq
Qırmızı ordudan könüllü şәkildә tәhlükәsizlik orqanlarına
keçmişdir. 1932-1934-cü illәrdә Dağlıq Qarabağın Stepanakert
şәhәri üzrә Baş Siyasi İdarәsinin vilayәt şöbәsinin rәisi
olmuşdur.

15 iyul 1934 – sentyabr 1935-ci illәrdә XDİK-in Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayәti üzrә idarәsinin rәisi olmuşdur.

1939-cu ilәdәk Azәrbaycan XDİK orqanlarında qeyri-rәhbәr
işdә olmuş, sonra iki-üç ay xalq komissarını әvәz etmiş, 1939-
cu ilin fevralından 1941-ci ilin avqustunadәk xalq komissarının
müavini vәzifәsindә çalışmışdır. 1941-ci ilin avqustundan 1942-
ci ilәdәk İran әmәliyyatında ordu bölmәlәrindә xidmәt
etmişdir.

1943-cü il mayın 7-dәn 1953-cü il avqustun 7-dәk Dağıstan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının daxili işlәr naziri – xalq
komissarı olmuşdur. 1953-cü ilin axırlarında tәqaüdә çıxmışdır.

1955-ci ilin әvvәlindә «qәsdçi Beriya–Bağırov qrupu»nun
iştirakçısı kimi hәbs edilmiş vә Butırka hәbsxanasının tәkadam -
lıq kamerasına yerlәşdirilmişdir. Bәraәt almamışdır. 1956-cı ildә
güllәlәnmişdir.

Xoren İvanoviç (Ovanesoviç) Qriqor -
yan: 1902-ci ildә Qәrbi Azәrbaycanın Se-
vakar kәndindә (indiki Qafan) anadan
olmuş, 1956-cı il mayın 16-da güllәlәn -
mişdir.

X.İ.Qriqoryan keşiş ailәsindә doğulmuş,
Şuşa şәhәrindә tәhsil almışdır. 1923-cü ildәn
dövlәt tәhlükәsizlik orqanlarında çalış mış -
dır. 1937-ci ilin dekabrından 1939-cu ilin

fevralınadәk Azәrbaycan SSR XDİK-in Su nәqliyyatı şöbәsinә
başçılıq etmişdir. Bu vәzifәdә Xәzәr Gәmiçiliyi işçilәrinә, «Kras-
naya Zvezda» zavodunun rәhbәrliyinә qarşı saxtalaşdırılmış
cinayәt işlәrinin açılmasının, döyülmәlәrin vә işgәncәlәrin,
kütlәvi hәbslәrin tәşәbbüskarı olmuşdur. İkinci Dünya
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müharibәsi illәrindә Qafqazın müdafiәsindә iştirak etmişdir.
1943-1947-ci illәrdә Azәrbaycan SSR xalq daxili işlәr
komissarının müavini, 1947-1953-cü illәrdә Ermәnistan SSR-in
xarici işlәr naziri olmuşdur. 1953-cü ildә Daxili İşlәr Nazir-
liyinin Yerevan şәhәri üzrә idarәsinin rәisi tәyin edilmişdir.
Hәmin il orqanların adına xәlәl gәtirdiyi üçün hәrbi
rütbәsindәn mәhrum edilmiş, 1953-cü ilin may ayında hәbs
olunmuş vә sonradan mәhkәmәnin qәrarı ilә güllәlәnmişdir.
İstintaqın gәldiyi qәnaәtә görә, X.Qriqoryanın iştirakı ilә 100-ә
yaxın cinayәt işi saxtalaş dırıl mışdır. Bu cinayәt işlәri ilә bağlı
yüzlәrlә tәqsirsiz adam mühakimә edilmiş, sonradan onların
çoxu güllәlәnmişdir.

Timofey Mixayloviç Borşev: 1901-ci ildә
Bakı quberni yasının Quba rayonunun Qusar
kәndindә anadan olmuş, 1956-cı il mayın 16-
da güllәlәnmişdir. 

Qәssab ailәsindә anadan olmuş, Tiflis dәki
şәhәr mәktәbinin üç sinfini bitirmişdir. 1913-
1920-ci illәrdә nәşriyyatda yığıcı işlәmişdir.
1918-ci ilin noyabrından Fәhlә-Kәndli
Partiyasının üzvü olub. 1920-ci il mayın 17-dә
hәbs olunaraq Azәrbay can dan qovulub.

1920-ci ildәn Vladiqafqazda, Bakıda vә Azәrbaycan SSR-in
digәr rayon vә şәhәrlәrindә daxili işlәr vә tәhlükәsizlik
orqanlarında müxtәlif vәzifәlәrdә çalışmış, 1937-ci ilin
noyabrından Azәrbaycan SSR xalq daxili işlәr komissarının
müavini tәyin edilmişdir. 1938-ci ilin iyulunda Türkmәnistan
SSR xalq daxili işlәr komissarı vәzifәsinә tәyin olunmuş,
Türkmәnistan SSR-in partiya orqanları tәrәfindәn amoral
davranışda ittiham edilmişdir. Bu barәdә 1939-cu il avqustun
5-dә Stalinә mәlumat verilmişdir. 1941-ci ilin fevralından
Borşev SSRİ Dövlәt Tәhlükәsizliyi Xalq Komissarlığının
(DTXK) İkinci İdarәsinin rәis müavini işlәmişdir. 1941-ci ilin
iyulundan 1948-ci ilin aprelinәdәk daxili işlәr vә tәhlükәsizlik
orqanlarının Sverdlovsk vilayәti üzrә rәisi olmuşdur. 1948-ci
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ilin aprelindә pul islahatı keçirilәn zaman vәzifәsindәn sui-
istifadә etdiyi üçün işdәn qovularaq ehtiyata göndәrilmişdir.
1948-ci ilin noyabrından 1952-ci ilin fevralınadak Bakı Şәhәr
İcraiyyә Komitәsinin sәdr müavini, 1952-ci ilin may ayından
1953-cü ilin aprelinәdәk Azәrbaycan SSR Kommunist Partiyası
Mәrkәzi Komitәsi katibinin kömәkçisi vә inzibati orqanlar
şöbәsinin müdir müavini işlәmişdir. 1953-cü ilin aprel-iyul
aylarında Daxili İşlәr Nazirliyinin Azәrbaycan Dәmir
Yolundakı mühafizә idarәsinin rәisi olmuş, Beriyanın
hәbsindәn sonra DİN orqanlarından qovulmuşdur.

1955-ci il yanvarın 25-dә hәbs edilmiş, 1956-cı il aprelin 26-
da Azәrbaycan SSR Cinayәt Mәcәllәsinin 62-2 vә 73-cü mad -
dәlәri üzrә tәqsirli bilinәrәk güllәlәnmәyә mәhkum edilmişdir.
M.Bağırovun işi üzrә mühakimә olunmuşdur. 1956-cı il mayın
16-da güllәlәnmişdir. Bәraәt almamışdır.

İvan Mixeyeviç Zaryanov: 1936-cı il yanvarın 27-dә SSRİ Ali
Mәhkәmәsi Hәrbi Kollegiyasının üzvü İ.M.Zaryanova briqada
hәrbi hüquqşünası, 1938-ci il martın 4-dә İ.Zaryanov diviziya
hәrbi hüquqşünası adı verilmişdir. Uzun illәr SSRİ Ali Soveti
Hәrbi Kollegiyasının tәrkibindә olmuşdur. Minlәlә günahsız
insanların ölüm hökmünә imza atmışdır. 1943-cü il martın 11-dә
İ.Zarya nova әdliyyә general-mayoru rütbәsi veril mişdir. İ.V.Stali -
nin ölümündәn sonra hәbs edilmiş vә general-mayor rütbә -
sindәn mәhrum edilmiş, Sov.İKP sıralarından çıxarılmışdır.

İvan Osipoviç Matuleviç: SSRİ Ali Mәh -
kәmәsi Hәrbi Kollegiyasının sәdr müavini,
әdliyyә general-leytenantı. 1895-ci ildә
Rusiya imperiyasının Peterburq şәhәrindә
anadan olmuş, 1961-ci il iyunun 19-da vәfat
etmişdir.

Fәhlә ailәsindә anadan olmuşdur, litva -
lı dır. Şәhәr mәktәbinin üç sinfini bitirmiş,
yeniyetmә yaşlarından zavodda fәhlә işlә -
mişdir. 1918-ci ildәn Moskvada Fövqәladә
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Komitәnin komissarı, tәlimatçı, yeddinci atıcı diviziyası siyasi
şöbәsinin rәis müavini olmuşdur. 1920-ci ildәn mәhkәmә vә
istintaq işindә çalışmışdır: XIII ordunun hәrbi tribunalının
müstәntiqi, Xerson Hәrbi Dairәsinin VI ordusunun hәrbi
tribunalının üzvü, Türküstan cәbhәsinin 51-ci diviziyasının
hәrbi tribunalının rәis müavini, 19-cu atıcı korpusunun 32-ci
atıcı diviziyasının hәrbi tribunalının sәdri olmuşdur. 1928-ci
ildәn SSRİ Ali Mәhkәmәsi Hәrbi Kollegiyasının üzvü, 1933-cü
ilin martından SSRİ Ali Mәhkәmәsi Hәrbi Kollegiyasının sәdri
V.V.Ulrixin müavini olmuşdur.

1940-cı ilin noyabrında Xarkov Hәrbi Dairәsinin hәrbi
tribunalının sәdri, 1941-ci ilin iyunundan Cәnub cәbhәsinin 18-
ci ordusunun hәrbi tribunalının sәdri, 1941-ci ilin avqustundan
Cәnub, Şimali Qafqaz vә Zaqafqaziya cәbhәlәrinin hәrbi
tribunalının sәdri vәzifәlәrindә işlәmişdir.

1945-ci ilin sentyabrından yenidәn SSRİ Ali Mәhkәmәsi
Hәrbi Kollegiyasının üzvü tәyin edilmişdir. 1948-1954-cü illәrdә
SSR Ali Mәhkәmәsi Hәrbi Kollegiyasının sәdr müavini
işlәmişdir.

İ.Matuleviç Stalin repressiyalarında fәal iştirak etmişdir.
1936-1938-ci illәrdә o, mәşhur Moskva proseslәrindә bütün
mәhkәmә heyәtlәrinә daxil olmuş, Ali Mәhkәmәnin
Leninqraddakı kollegiyalarında sәdrlik etmişdir. Hәmin vaxt
şair Boris Kornilov vә astrofizik Matvey Bronşteyn güllәlәnmәyә
mәhkum edilmişlәr.

1950-ci il sentyabrın 29-30-da әdliyyә general-leytenantı
İ.O.Matuleviç Leninqraddakı Zabitlәr evindә keçirilәn «Lenin-
qrad işi» prosesinә sәdrlik etmişdir.

Lenin, «Qırmızı Bayraq» vә digәr ordenlәrlә tәltif edilmişdir.
1955-ci ilin yayında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası

Mәrkәzi Komitәsinin Partiya nәzarәti komissiyası SSRİ Ali
Mәhkәmәsi Hәrbi Kollegiyasının işini yoxlayır. İ.Matuleviç
cinayәt işlәrini saxtalaşdırdığını etiraf edir. Hәmin ilin avqus-
tunda o, qanunçuluğu pozduğuna görә partiya sıralarından
xaric edilir vә әdliyyә general-leytenantı rütbәsindәn mәhrum
olunur. 
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Yuvelyan Davidoviç Sumbatov-Topu -
ridze: Üçüncü dәrәcәli dövlәt tәhlükә siz liyi
komissarı, general-leytenant. 

1889-cu ildә Kutaisi quberniyası Senaki
rayonunun Papana kәndindә anadan ol -
muşdur.

1896-1901-ci illәrdә doğulduğu kәnddә
tәhsil almış, 1905-ci ildә ikiillik rus
mәktәbindә oxumuşdur.

Milliyyәtcә gürcüdür. 1905-1910-cu illәrdә menşeviklәrin
Rusiya Sosial-Demokrat Fәhlә Partiyasının, 1918-ci ildәn isә
Kommunist Partiyasının üzvü olmuşdur. 1920-ci ilin mayından
1921-ci ilәdәk Azәrbaycanın tәhlükәsizlik orqanlarında mәxfi
әmәkdaş olmuşdur. 1921-ci ildәn sonra tәhlükәsizlik
orqanlarının agenturasına rәhbәrlik etmişdir.

Birinci vә ikinci çağırış SSRİ Ali sovetlәrinin deputatı, 1934-
1937-ci illәrdә Baş Siyasi İdarәnin sәdri, Azәrbaycan XDİK-in
rәisi, 1937-1938-ci illәrdә Azәrbaycan Daxili İşlәr Nazirliyinin
xalq komissarı, 1937-1950-ci illәrdә SSRİ Ali Sovetinin deputatı
olmuşdur. 1938-ci il aprelin 17-dәn SSRİ XDİK-in İnzibati-
Tәsәrrüfat İdarәsinin rәisi, 1947-ci il martın 27-dәn 1953-cü
ilәdәk Azәrbaycan SSR Nazirlәr Sovetinin sәdr müavini
işlәmişdir.

1947-ci il aprelin 3-dә DİN orqanlarından tәrxis edilmişdir.
1953-cü il iyulun 15-dә hәbs edilmişdir. Hәmin ilin dekabr

ayında psixiatriya xәstәxanasına yerlәşdirilmiş, istintaq zamanı
vәfat etmişdir.

Andrey Aleksandroviç Jdanov: 26 fev -
ral 1896-cı ildә Mariupolda anadan ol -
muş, 31 avqust 1948-ci ildә Moskvada vәfat
etmişdir.

A.Jdanov 1915-ci ildә bolşeviklәrә qoşu -
lur vә partiya sıralarında yüksәlir. 1934-cü
ildә S.M.Kirova sui-qәsddәn sonra Lenin-
qradda Kommunist Partiyasının liderlәrin -
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dәn olur. 1940-cı ilin aprelindә Sovetlәr tәrәfindәn işğal edilәn
Estoniyaya yollanır, oyuncaq dövlәtin qurulmasında vә ölkәnin
SSRİ ilә birlәşmәsindә böyük rol oynayır. İkinci Dünya
müharibәsindә A.Jdanov Leninqrada cavabdehlik daşıyırdı.
Daha sonra Finlandiya ilә Sovetlәr arasında 4 iyul 1944-cü ildә
atәşkәs anlaşması imzalayır. 1947-ci ildә Paris anlaşmasına
qәdәr Finlandiyada müttәfiq nәzarәt komissiyasına başçılıq
edir.

1946-cı ildә Stalin tәrәfindәn SSRİ Mәdәniyyәt Nazirliyinә
gәtirilir vә ilk işi Anna Axmatova vә Mixail Zoşşenko kimi rus
yazarlarını qaralamaq olur. 1947-ci ildә Kominformu yaradır vә
Avropanın kommunist partiyalarını koordinasiya edir. 1948-ci
ilin fevralında ölkәdә geniş ölçüdә musiqi biçimçiliyinә qarşı
tәmizlәmә hәrәkatına başlayır. D.Şostakoviç, S.Prokofyev vә
digәr bәstәkarlar  bu tәmizlәmәlәr sırasında ağır zamanlar
yaşayırlar.

1948-ci ildә Moskvada ürәk tutmasından vәfat edir. Stalinin
әmri ilә 1948-ci ildәn Mariupol şәhәri onun adı ilә adlandırılır.
Heykәli dә şәhәrin mәrkәzindә qoyulur. 1989-cu ildә  şәhәrin
adı özünә qaytarılır, heykәli isә 1990-cı ildә sökülür.
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FAKTLAR

Repressiya illәrindә Azәrbaycanın 51 rayonundan 31-nin
Xalq Daxili İşlәr Komissarlığı rayon şöbәlәrinin rәisi ermәni idi.
Ona görә tәkcә 1937-ci ildә Azәrbaycanda «xalq düşmәni» adı
verilәn 29 min ziyalımız güllәlәndi. 1937-1938-ci illәrdә
Azәrbaycanın minlәrlә ziyalısı, o cümlәdәn Hüseyn Cavid,
Mikayıl Müşfiq, Yusif Vәzir Çәmәnzәminli, Əli Nәzmi, Əhmәd
Cavad vә bu kimi görkәmli elm xadimlәri xarici dövlәtlәrә ca-
susluqda vә pantürkizmdә günahlandırılaraq repressiya olun-
dular.

Belәliklә, ermәnilәrin Azәrbaycanda apardıqları soyqırımı
fәaliyyәti müxtәlif üsul vә yollarla hәr zaman davam etmәkdә
idi. Sovetlәr birliyi vә hәmişә rusların әlaltıları olan ermәnilәr
әllәrinә keçәn bütün vasitәlәrlә Azәrbaycanı türkçülükdәn
uzaqlaşdırmağa, tariximizi saxtalaşdırmağa çalışırdılar.

Ziyalılarımızı mәhv etmәklә kifayәtlәnmәyәn ermәnilәr tar-
ixi abidәlәrimizi dә yandırır, bunu hәr zaman «qәza» adlandırır
vә istintaqdan yayınırdılar.

Bәzi mәnbәlәrә әsasәn, bu müddәtdә 40 000 (qırx min)
azәrbaycanlı ziyalı repressiya olunub. Ən şiddәtlisi isә 1937-
1941-ci illәr arasında baş verib.
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ÜZEYIR BƏY HACIBƏYLİ 
HAQQINDA ERMƏNİ DONOSU

1937-ci ildә Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyası Hәmkarlar
Komitәsinin sәdri Akopyan Moskvaya göndәrdiyi mәktubda
yazırdı:  «...Ü.Hacıbәyov rәh bәrlik etdiyi Dövlәt Xor
Kollektivinә digәr tәhsil ocaqlarından qovulmuş yad ünsürlәri
cәlb edir. Mәsәlәn, Q.Əmiraslanova iri neft sәnayeçisi olmuş
sinfi düşmәn qızıdır. S.Mәmmәdbәylinin atası xalq düşmәni
kimi güllәlәnmiş polkovnikdir. Ü.Hacıbәyov Müsavat
hakimiyyәti dövründә «Ordan-burdan» adlı qәzet çıxarmışdır.
Əmәkdar incәsәnәt xadimi İonesyanın söylәdiyinә görә, hәmin
qәzetin bir nüsxәsi xalq artisti Sarabskidәdir (Fikir verin, bir
ermәni o biri ermәnini şahid gös tәrir – red.)... Ü.Hacıbәyovun
qardaşı «Müsavat» partiyasının üzvü olmuşdur. Bolşeviklәr
Bakıya daxil olanda o, İrana qaçmışdır. Fransada yaşayan
qardaşına yeddi il müddәtindә pul göndәrmişdir. Bütün
bunları, elәcә dә onun Naxçıvan MSSR-dәn SSRİ Ali Sovetinin
Millәtlәr Sovetinә deputatlığa namizәdliyinin irәli sürülmәsini
nәzәrә alaraq, Sizdәn xahiş edirik ki, Ü.Hacıbәyovun
tәrcümeyi-halını hәrtәrәfli yoxlaya sınız vә onun әsl simasını
aşkara çıxarasınız».

O zaman Moskva mәktubdakı faktların araşdırılması üçün
onu Bakıya Azәrbaycan Dövlәt Tәhlükәsizlik Komitәsinin sәdri
işlәyәn Y.Sumbatova göndәrir. Y.Sumbatov özünün apardığı
araşdırmalarından sonra Ü.Hacıbәylinin deputatlığa namizәd -
liyinin geri götürülmәsini tәklif edir. 

Mircәfәr Bağırov Sumbatovun tәklifini rәdd edir vә
Ü.Hacıbәyli deputat seçilmәklә xilas olunur.

Qeyd edәk ki, M.Bağırov dahi bәstәkarı qorumaq üçün
onun deputat seçilmәsini özü tәklif etmiş vә buna nail olmuşdu.

Başqa şәrhә ehtiyac qalmır…

Terrorla bağlı bәzi rәqәmlәr

● Nikita Xruşşovun dövründә yaradılmış komissiyanın
mәlumatına әsasәn, 1921-1953-cü illәrdә SSRİ-dә 25-26
mil yon insan repressiyaya mәruz qalıb.
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● 17 milyon insanın cәzasını QULAQ düşәrgәlәrindә
çәkdiyi vә onda-birinin orada öldüyü qeyd olunur.

● Repressiya olunanlardan 7 milyonunun mülkü müsadirә
edilib, özlәrisә sürgün olunub.

● 1989-cu ildә SSRİ DTK 1921-1953-cü illәrdә siyasi repres-
siyaya mәruz qalanların sayını 799 455 nәfәr kimi gös tә rә -
rәk onlardan 681 692 nәfәrin 1937-1938-ci illәrdә rep  res siya
olunduğunu qeyd edib.

● Bundan әlavә, İkinci Dünya müharibәsi illәrindә 153 000
insan hәrbi tribunalların qәrarı әsasında güllәlәnib. Daha
115 000 adam istintaq dövründә, böyük ehtimalla, işgәn -
cәlәrә dözmәyәrәk hәlak olub.

● 1940-cı ilin mәlumatına әsasәn, QULAQ düşәrgәlәrindә
«xalq düşmәnlәri» vә kriminalların sayı mәhbusların
ümumi sayının yarısından az olub. Mәhbusların 57 faizi
xırda oğurluq, әmәk intizamının pozulması, «brak»
mәhsul buraxılması vә bu kimi digәr pozuntulara görә
cәzalandırılıb.

● «Memorial» tәşkilatının mәlumatına görә, hazırda Ru si -
ya da repressiya qurbanları vә onların övladlarının sayı
800 000 nәfәr tәşkil edir.
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