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Azər  bay  ca  nı “Türk  mən  çay” 
mü  qa  vi  lə  si  nə 
sü  rük  lə  yən sə  bəb  lər...

Şeyx Sə  fi oca  ğın  dan 
zü  hur edən “Tac  lı türk” 

ƏmirƏliSərdariİrəvani:

“İrə  van  da  ba  bam Hü  sey  nə  li xa  nın 
in  şa et  dir  di  yi Göy məs  cid  dən baş  qa 
heç bir ta  ri  xi abi  də  miz qal  ma  yıb”

Azər   bay   can Xalq 
Cüm   hu   riy   yə   ti   nin 
Par   la   ment sə   nəd   lə   ri 



QardaşTürkdillidövlətlərlə
əlaqələrinmöhkəmlənməsi

AzərbAycAn
üçünxüsusiönəmdaşıyır
PrezidentiİlhamƏliyev: “Türk dil li Döv lət lə rin Xü su si 
Xid mət Or qan la rı nın Konf ran sı öl kə lə ri mi zin təh lü kə siz li yi nin 
tə min edil mə si sa hə sin də ki fəaliy yə ti mi zi əla qə lən dir mə yə və 
XXI əs rin ça ğı rış la rı na bir lik də ca vab tap ma ğa im kan ve rən 
sə mə rə li va si tə lər dən bi ri dir”
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A K T U A L

SentyabrayındaBakıdaTürkdilliDövlətlərinXüsusi
Xidmət Orqanları Konfransının 22-ci iclası keçirilib.
Keçiriləntədbirlərinsonundaqəraraalınıbki,Türkdilli
DövlətlərinXüsusiXidmətOrqanlarıKonfransınınTür-
kiyəninAnkara şəhərindəDaimiKatibliyi  yaradılsın.
Eyni zamanda Konfransın növbəti iclasının gələn il
Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilməsi də qərara
alınıb.
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevBakıdasəfərdə

olan türkdilli dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının
rəhbərləriniqəbuledib.DövlətbaşçısıTürkdilliDövlət-
lərin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının növbəti
iclasınınBakıdakeçirilməsindənməmnunluğunuifadə
edib. İclasın ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığımızla
bağlıməsələlərinmüzakirəsiüçünyaxşıimkanyaratdı-
ğınıdeyənPrezidentİlhamƏliyevölkələrimizarasında
etimada əsaslanan çox sıx qardaşlıq münasibətlərinin
mövcud olduğunu deyib. İlham Əliyev ölkələrimizin
xüsusixidmətorqanlarıarasındaəməkdaşlığınmühüm
əhəmiyyətkəsbetdiyiniqeydedərək,butəmaslarıntəh-
lükəsizliyinvəregionalsabitliyintəminolunmasındakı
rolunuvurğulayıb.Azərbaycanın regionaləməkdaşlıq
proseslərindəfəaliştiraketdiyinideyənPrezidentİlham
Əliyevəlaqələrimizinmöhkəmləndirilməsiüçünsəylə-
rinbundansonradadavametdiriləcəyinibildirib.Döv-
lətimizin başçısı iclasda müzakirə edilən məsələlərin
ölkələrimizintəhlükəsizliyininmöhkəmləndirilməsiişi-
nəxidmətedəcəyinəəminliyiniifadəedib.
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevhəmçininTürk-

dilliDövlətlərinXüsusiXidmətOrqanlarıKonfransına

məkubgöndərib.Məktubdadeyilir:“AzərbaycanRes-
publikası beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi
sahəsindəəməkdaşlığıngenişləndirilməsinəböyükəhə-
miyyətverir.Müasirdünyada sülhəvə sabitliyəyeni,
dahatəhlükəlitəhdidləryaranmaqdadır.Butəhdidlərin
vaxtındaaşkarlanaraqqarşısınınalınmasıbütündövlət-
lərin milli maraqları və davamlı inkişafı baxımından
son dərəcə vacibdir. Regional, hətta qlobal xarakterli
təhlükələrin dəf edilməsi üçün dünya dövlətlərinin
fəaliyyətininəlaqələndirilməsizəruridir.
Qardaş türkdilli dövlətlərlə əlaqələrin möhkəmlən-

məsiAzərbaycan üçün xüsusi önəmdaşıyır.Müxtəlif
formatlarda həyata keçirilən əməkdaşlığımız qarşıda
duran bir çox məsələlərin həlli, o cümlədən regional
təhlükəsizliyintəminedilməsi,ekstremizm,terrorçuluq
vəseparatçılıq,qeyri-qanunimiqrasiya,narkotikmad-
dələrin qanunsuz dövriyyəsi, transmilli mütəşəkkil
cinayətkar qrupların fəaliyyətinin qarşısının alınması
istiqamətindəsəylərimizinbirləşməsinəyönəlmişdir.
Dövlətlərimizinüzləşdiyiriskvətəhdidlərləmübari-

zədəxüsusixidmətorqanlarımüstəsnaroloynayır.Bu
mənada,TürkdilliDövlətlərinXüsusiXidmətOrqanla-
rının Konfransı ölkələrimizin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsisahəsindəkifəaliyyətimiziəlaqələndirməyəvə
XXI əsrin çağırışlarına birlikdə cavab tapmağa imkan
verənsəmərəlivasitələrdənbiridir.Əminəmki,buiclas
tərəfdaşqurumlararasındatəcrübəmübadiləsivəana-
litik-informasiyadəstəyiüçünəlverişlişəraityaradacaq
vəbununladabeynəlxalqtəhlükəsizliyintəminedilmə-
sinətöhfəverəcəkdir”.
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Bu günlərdə hörmətli akademiki-
miz Ramiz Mehdiyevin 2019-cu ildə
AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzi
tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr
edilən“QriqoriankilsəsiSəfəvilərdöv-
lətinəqarşıcasusluqalətikimi”kitabı
ilə tanış oldum. İlk öncə onu qeyd
edimki,bukitabAzərbaycanınsiyasi
tarixşünaslıqelmindəQriqoriankilsə-
sininvəocümlədəndəbirçoxhallar-
daerməniruhanilərininhavadarıkimi

çıxışedənVatikanıntarixiAzərbaycan
və Türk dövlətlərinə qarşı təxribatı
fəaliyyətlərininaraşdırılmasıbaxımın-
dançoxmükəmməltədqiqatəsəridir.
Kitabla tanış olduqca başa düşürsən
ki, bir-çox məğlubiyyətlərimizin əsa-
sında bu xəyanətlərin təsir yükü heç
dəazolmamışdır.Bubaxımdanhör-
mətli akademik Ramiz Mehdiyevin
sözügedəntədqiqatəsərininişığında
“Azərbaycan“Türkmənçay”adlımən-

furandlaşmayabirdən-birəgəlibçıx-
madı”təhlilyazımıqələməaldım.
XIVəsrin20-ciillərindəoğuztürkü

Osmanın adı ilə Kiçik Asiyada Os-
manlı adlandırılmış feodal knyazlıq
yarandı. Bu dövlətdə müxtəlif türk
tayfalarındanvəyerliəhalininbirhis-
səsindən formalaşmış xalqı, türk-os-
manlılaradlandırmağabaşladılar.XIV
əsrin sonlarında şimal-şərqdə Canik
(Samsun),şərqdəSivas,cənub-şərqdə
KaramanadəkbütünAnadolubəylik-
ləriOsmanlıdövlətinintərkibinədaxil
oldu.XVəsrinəvvəllərindəAnadolu-
yaözününçoxsaylıqoşunuiləsoxul-
muşTeymur(1402-ciilAnkaradöyü-
şü) I SultanBəyazidi (1389-1402-ci il-
lərdə hakimiyyətdə olub) məğlubiy-
yətə uğratdı və sultan əsir düşdü.
Anadolununböyükbirhissəsiəvvəlki
bəyliklərəbölündü.
Yalnız Sultan II Murad 1444 və

1448-ci illərdə xaç yürüşü ordularını
əzdi,onunoğlu IIMehmet isə (1451-
81-ci illərdə hakimiyyətdə olub) de-
məkolar,ikiaylıqmühasirədənsonra
Konstantinopolualdı(29may1453-cü
il).Bizansimperiyasınınmövcudluğu-
na son qoyuldu, Konstantinopol (İs-
tanbul) isə Osmanlı imperiyasının
paytaxtınaçevrildi.
Artıq bu dövrdən  başlayaraq re-

gionundaimifaktorutürkləridi.
Bu zaman regionda ikinci böyük

birtürkdövlətiQaraqoyunlumövcud
idi. 1441-ci ildə, xaç yürüşlərinə dəs-
təkvermişermənikilsəsiözvarlığını
IIMuraddanqorumaqüçünQaraqo-
yunludövlətininhakiminin-Cahanşa-
hınqanadınınaltınasığınır.Ermənilər
bütün imkanlardan istifadə edərək
kilsəmərkəzləriniQafqazaköçürmək
üçün (1436-1467) Cahan şahdan belə
bir icazəalmağamüyəssərolurlar.Bu

Azərbaycanı 
“Türkmənçay”müqaviləsinə

sürükləyənsəbəblər...

AkademikRamizMehdiyevin
“Qriqoriankilsəsisəfəvilər
dövlətinəqarşıcasusluqaləti
kimi”kitabıiləbağlıqeydlər



WWW.ATХEM.AZ    БИРЛИК   5

A R A Ş D I R M A
barədə akademikRamizMehdiyevin
sözügedənkitabındaətraflıməlumat
verilir:“Ortaəsrlərinermənisalnamə-
çisiArakelDavrijetsi(1590-1670)ermə-
ni ruhanilərinin rəhbəri, patriarx Za-
kariyanın Cahan şahla görüşündən
xəbərverir.Salnaməçibildirirki,Qa-
raqoyunluhökmdarıQriqoriankilsəsi
üçün müasir İrəvanın yaxınlığında-
Eçmiədzində torpaq sahəsi ayırır:
“Hökmdar-CahanşahvəşahbanuBə-
yim xatın onu (patriarxı) böyük hör-
mətlə qarşılyıb şərəfinə ziyafət təşkil
etdilər,xələtbağışladılar,müdrikQri-
qorunmüqəddəsçürüməyənəlinivə
patriarx titulunu təqdim etdilər. O,
Tanrının köməkliyi,müqəddəs Lusa-
roviçiniznivəpadşahınəmriiləmü-
qəddəs Eç-

miədzinə, müqəddəs Qriqor tərəfin-
dənucaldılmışmüqəddəskilsəyəgə-
libTanrınınvəhəvarilərintəsviriolan
taxt-tacaçıxdı,kainatınbütünguşələ-
rindəyaşayanxristianxalqının(ermə-
nilər nəzərdə tutulur-R.M.) patriarxı
oldu.
Maraqlıbudurki,patriarxZakariya

nəyinmüqabilindəbu icazəniCahan
şahdan ala bilir və nədənmüsəlman
Qaraqoyunlu dövləti erməni kilsəsi-
nin himayəçisi rolunda çıxış edir.O
dövrdəQaraqoyunludövlətindədin-

lərin geniş rəng və çalarlarımövcud
idi.Qeyrimüsəlmanlarda–Yəhudiliy-
dən ortodoks xristianlığına qədər və
həmçninmüqəddəslərəpərəstişgeniş
yayılmışdı; bunlarla yanaşı, islamla
çulğalaşaraq və ya onu əvəzləyərək,
cadugərlik,bütpərəstlik,günəşpərəst-
lik,animizm,fetişizm,əcdadlarasita-
yişkimimüsəlmançılığaqədərkidini
etiqadvəpərəstişlərdəmövcudiyyə-
tinsürdürürdü.
Qaraqoyunludövlətininölkəiçəri-

sindəkiyaşanandinimühitivəərsəyə
gələnmənəviirsibucüridi.Budazəif
islami sütünlarıolanbirdövlətdədi-
gərdinicəryanlarınsərbəstinkişafına
şərait yaradırdı.Ancaq burda birmə-

qamı da unutmaq lazım
deyil ki,XIII-XV
əsrlərdə Qara də-
nizdəki Trabzon

limanı erməni ta-
cirlərinin əlində
idivədünyaticarət

dövriyyəsində onların xüsusi payı
vardı. Bax, Osmanlı sultanlarından
özləriniqoruyanbuzənginermənilə-
rin görünür ki,Cahan şahı “razı sal-
maqlarında”fəaliyyətləridənəzərdən
qaçmamalıdır.
Ermənikilsəsinəverilənsəlahiyyət-

ləroqədərçoxidiki,bubarədəakade-
mik Ramiz Mehdiyev xüsusi qeyd
edərək yazır: “Taxt-tacı Azərbaycan
ərazisinə-Eçmiədzinə köçürdükləri
(1441) andan, erməni din xadimləri
maddivəziyyətlərinisürətləyaxşılaş-
dırır,kilsəninyerləşdiyiərazininmiq-

yasını genişləndirirdilər. Daimi vergi
güzəştlərivədövlətyardımı,Səfəvilər
dövlətində və xaricdə yaşayan ermə-
nilərinillikianələri,xristianmissioner
təşkilatlarınınmaddiköməyiEçmiəd-
zinidövrün iri torpaqsahibinəçevir-
mişdi,daşınmazəmlakdangələngəlir
dəilbəilartırdı.
...Eçmiədzin monastırı-Ermənistan

patriarxı katolikosun iqamətgahı tək-
cə vəqflər, yəni müxtəlif vaxtlarda
kilsəyə vəsiyyət və hədiyyə edilmiş
daşınmaz əmlakla məhdudlaşmırdı.
Yeri gəlmişkən, bu əmlakı müsadirə
etmək,girovqoymaqvəyaşəxsimala
çevirmək mümkün deyildi. Eçmiəd-
zin rahiblərinin Süleyman şaha yaz-
dıqları təvəqqenamə (1680) ramazan
ayında imzalanmış fərmanına əlavə
olunub.Sənəddəoxuyuruqki,monas-
tır “bir miqdar malikanəyə, bağa və

dəyirmana ma-
likdir, onlardan

bəzisi kilsənin vəqf
əmlakına aiddir, digər

hissəsi isəbutəvəqqena-
məni yazanların vəsaiti-qı-

zılıhesabınaalınıb(səh46)”.
Artıq budövrdə avropa səh-

nəsində Osmanlı imperiyası tərəfin-
dəngetdikcəartantəhlükəbir-biriilə
müharibə aparan xristian dövlətləri-
nin yaxınlaşmasına gətirib çıxardı.
1667-ciildə,üçillikdanışıqlardanson-
raAndrusovdaAvropadövlətləriara-
sındabarışıqimzalandı.
Artıq Andrusov sülhündən sonra

Osmanlıimperiyasınaqarşıkoalisiya-
nın yaradılması üçün Moskvadan
AndreyViniuselçikimiReçPospoli-
tayaya(Polşaya)vəingiliskralıIIKar-
lınyanınagöndərildi.
Reç Pospolitiyanın (Polşa) 1672-ci

ildəOsmanlıimperiyasıiləmüharibə-
də tamməğlubiyyətiMoskvanı  qız-
ğındiplomatikaddımlaratmağasövq

roviçiniznivəpadşahınəmriiləmü-
qəddəs Eç-

qamı da unutmaq lazım
deyil ki,XIII-XV
əsrlərdə Qara də-
nizdəki Trabzon

limanı erməni ta-
cirlərinin əlində
idivədünyaticarət

dıqları təvəqqenamə (1680) ramazan
ayında imzalanmış fərmanına əlavə
olunub.Sənəddəoxuyuruqki,monas-
tır “bir miqdar malikanəyə, bağa və

dəyirmana ma-
likdir, onlardan

bəzisi kilsənin vəqf
əmlakına aiddir, digər

hissəsi isəbutəvəqqena-
məni yazanların vəsaiti-qı-

zılıhesabınaalınıb(səh46)”.
Artıq budövrdə avropa səh-

nəsində Osmanlı imperiyası tərəfin-
dəngetdikcəartantəhlükəbir-biriilə
müharibə aparan xristian dövlətləri-
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etdi.MoskvageneralMeneziniBran-
denburq kralının  yanına, Vyanaya,
Venesiyaya,Papanınhüzuruna,And-
rey Vinius isə Fransa və İspaniyaya,
YemelyanUkrainseviisəİsveçvəHol-
landiyaya göndərdi. Rus elçilərinin
əsasməqsədibuhökümdarlarıPolşa-
yaköməketməyəsövqetməkidi.1680-
ciildəMoskvanıninadlaçalışdığıha-
disəbaşverdi,bütünAvropaölkələri
Osmanlıimperiyasınaqarşımübarizə
aparmaqüçünbirləşdilər.Fransa,Ve-
nesiya,Brandenburq,ReçPospolotiya
vəMoskva ümumi ittifaq bağladılar.
Rusiyanın payına Krımla müharibə
düşdü.
Moskva ilə Reç Pospolotiyanın

Andrusov barışığı əsasında “əbədi
sülh” haqqındamüqaviləsini imzala-
ması antitürk koalisiyasının yaradıl-
masına yol açmışdı.Vyana ətrafında
məğlubiyyətdənsonraOsmanlıimpe-
riyasıqürubzolağınadaxilolduvəbu
məğlubiyyət əsrlərcəOsmanlı hökm-
ranlığı altındayaşamışxristianəhali-

sindənvəxüsusəndəermənilərinxə-
yanətindənmərkəzihakimiyyətəqar-
şıistifadəedilməyəbaşlanıldı.
BubarədəakademikRamizMehdi-

yevinçoxmaraqlıqeydivar:“Qərbvə
Rusiya diplomatiyasının tarixinə nə-
zər salsaqməlumolurki, onların er-
məni ruhaniləri və icmaları ilə qarşı-
lıqlıişbirliyihəmişəmövcudolub.Bu
amil XVII-XVIII  əsrlərdə regionun
müsəlman dövlətlərini zəiflətmək
üçün güclü separatizm aləti kimi er-
mənikartınınoynanılmasındailktəc-
rübəyəçevrildi.Həminməsələdəqərb
dövlətlərivəçarRusiyasınınisrarlıtə-
kidi,onlarınQriqoriankilsəsiiləbirgə
fəaliyyətiXIXyüzillikdəistənilənnəti-
cəniverdivəXXəsrinəvvəlindəOs-
manlı imperiyasının dağılmasında
əhəmiyyətliroloynadı.İranıvəAzər-
baycanı daxilən zəiflədən ermənilər
çar RusiyasınınAzərbaycan xanlıqla-
rını, eləcə də bütün Cənubi Qafqazı
işğaletməsinəşəraityaratdılar.XXəs-
rin əvvəlində ermənilər satqınlığa və

“beşincikolon”rolunuoynadıqlarına
görəqiymətli“mükafat”aldılar:Azər-
baycanın tarixi torpaqları hesabına
Cənubi Qafqazda müstəqil erməni
dövlətiyaradıldı(səh.9)”.
Həqiqətən də Rusiyada I Pyotrun

hakimiyyətə gəlməsi (1681/89 - 1725)
Rusiya-Osmanlımünasibətlərində də
ciddidəyişikliklərəsəbəboldu.
Avropasəhnəsindəuzunsürənmü-

haribədənsonra1699-cuildəKarlovit-
sa konqresi başlandı vəOsmanlı im-
periyasıiləKarlovitsasülhüimzalan-
dı.Busülhlədə türklərinAvropadan
sıxışdırılmasıprosesinəstartverildi.
AmmabusülhdənRusiyayadəyər-

liheçnəçatmadı...ÇünkiŞərqiMaca-
rıstan, Transelvaniya, Sloveniya avst-
riyalılara,ŞərqiUkraynaReçPospoli-
tiyaya,Aralıq dənizindəki adalarVe-
nesiyayakeçdi.Busülhün iştirakçıla-
rındanheçbirivəhəttahəminmüqa-
vilənin vasitəçiləri də (İngiltərə və
Hollandiya) Moskvanın tələblərinə
əhəmiyyət vermədilər. Rusiya tərəfi

Eçmiədzinkilsəsi
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qaliblərdəntələbetdiki,onlarSultanı
Kerç şəhəri, Dneprin cənub sahili və
Azovsahilləriniruslaraverməyəməc-
buretsinlər.AncaqqaliblərRusiyanın
tələblərinidəstəkləmədilər...
Aldadılmışruslar1700-cüildəOs-

manlıimperiyasıiləikiilliksülhmü-
qaviləsinibağladı.1700-cüilavqustun
8-də İstanbul müqaviləsinin bağlan-
ması xəbəri IPyotrayetişdi. Sabahısı
günRusiyarəsmən  İsveçəmüharibə
elanetdi, iyirmibir il (1700-1721)da-
vam edən Şimal müharibəsi başladı.
OsmanlısultanıIIIƏhməd(1703-1730)
müqavilənin ratifikasiya fərmanını,
yalnız 1710-cu ildə Tolstoya təqdim
etmişdi.İstanbulmüqaviləsininbənd-
lərinəgörə,RusiyaartıqOsmanlı im-
periyasının vassalı olan Krım xanına
xəracödəməyəcəkdi.Burazılaşmanın
digərbəndlərinəəsasənRusiyailkdə-
fə olaraq İstanbulda öz diplomatik
nümayəndəliyini açdı vəP.A.Tolstoy
diplomatikfəaliyyətəbaşladı.
Bu baxımdan akademik Ramiz

Mehdiyevingeopolitikqarşıdurmala-
rın fonunda Osmanlı imperiyasına
qarşı xəyanət edən ermənilər barədə
çox obyektiv yanaşması var: “Qərb
dövlətlərinin əlində təzyiq və terror
alətinə çevrilmişermənilər,dinc türk
əhalisinəqarşıtörətdikləriçoxsaylıci-
nayətlərdənsonra,təbiiki,sultanha-
kimiyyətininkəskinreaksiyasıiləqar-
şılaşdılar.Ermənicinayətlərininqarşı-
sıtezbirzamandaalındıvəmüqəssir-
lər cəzalandırıldı. Ermənilər isə bu-
nunlabarışmayıbhay-küyqaldırdılar
ki,guyaonlarıkütləvişəkildəqırırlar.
Əlbəttə,busaxtaiddialarheçbirarxiv
sənədləri ilə təsdiq olunmur. Buna
baxmayaraq, ermənilər qərbdəki ha-
vadarlarının köməyi ilə dünyanı “er-
mənisoyqırımı”nainandırmağacəhd
göstərirlər. Yalançı “erməni soyqırı-
mı”artıqçoxdandırki,əslmahiyyəti-
niitirərəkTürkiyəyəqarşıtəzyiqaləti
kimiistifadəolunur.Odurki,erməni-
lərin keçmiş ağaları-ərəblər, osmanlı-
lar,azərbaycanlılar,ruslarvədigərlə-
rinə qarşı ittihamlar irəli sürməsinə
ciddi yanaşmaq lazım deyil” ( səh
66).
Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın Os-

manlı imperiyasındakı ilkdiplomatik
missiyanın rəhbəri olmuş
P.A.Tolstoyun, I Pyotra göndərdiyi
məktublarda türklər və onların xris-

tianlaramünasibətləri  barədə diplo-
mat çox maraqlı fikirlər səsləndirir:
“Sultan sarayında olarkən öz qabilli-
yətini və mədəniyyətini göstərməklə
bərabər,çox ciddi müşahidəçi və eh-
tiyyatlıolmalısan.Əkstəqdirədövlə-
tinistərhərbi,istərsədəsiyasətadam-
larının niyyətlərini anlamazsan.Türk-
lərvüqarlı,azadlıqsevən,hürvəəzə-
mətlixalqdır!”
Xristianlaraocümlədəndəxristian

ermənilərəəntolerantmünasibətmü-
səlmanAzərbaycan dövlətlərində də
ənənəvi xarakteri almışdı.Bu barədə
akademik Ramiz Mehdiyev yazır :
“Ortaəsrlərindigərermənimüəlliflə-
rinməlumatlarıdaSəfəvihökmdarla-
rının ermənilərə qarşı dözümlülük
göstərdiyini təsdiq edir. Belə ki, Bö-
yükŞahAbbas(1587-1629),IŞahSəfi
(1629-1642)vəIIŞahAbbas1642-1666)
dövründə Eçmiədzinə başçılıq etmiş
erməni katikolikosları Movses (1629-
1632)vəFilipposun(1633-1656)fəaliy-
yətini təsviredərkən,ermənilərinya-
şadığıərazilərdəyenixristianməbəd-
lərinintikilməsivəköhnələrininbər-
pasıüzrəgenişmiqyaslıişlərdənyazıb.
Müəllifözünün“Tarixkitabı”-əsərin-
dəbumövzuyaxüsusifəsil(XXVIfə-
sil)həsretməyiməqbulsayıb.Erməni
mənbələrinəinansaq,IŞahSəfininha-
kimiyyətidövründəYeniCulfanıner-
məni icması böyük məktəb açıb və
onunnəzdindəmətbəə fəaliyyətgös-
tərib. Bu mətbəə ermənilərdə kitab
çapınınbaşlanğıcıhesabolunur”.(səh
44).
Lakinbuyaxşılığınəvəzindəermə-

niruhaniləri ikilioyunoynayırdı.Bu
barədə də Ramiz müəllimin kitabın-
danöyrənirik:“1677-1680-ciilEçmiəd-
zinsəfəvilərəqarşıdüşmənmövqedə
dayanan gürcü knyazı XI Georgi (
1676-1688) ilə ittifaqagirib, həmçinin
qərbmissionerlərininrazılığıiləAzər-
baycan və İran ərazisində yaşayan
xristianların silahlı qiyamını planlaş-
dırdı. Eçmiədzin bu məqsədlə üç il
ərzindəermənilərvəgürcülərarasın-
datəbliğatişiapardı”(səh108).
BuproseslərdəVatikanındamənfi

rolunu nəzərdən qaçırmaq lazım de-
yil.VatikanOsmanlıvəSəfəviimperi-
yalarınaqarşıxristianüsyanlarını sti-
mullaşdırmaqla, onlara xristian döv-
lətlərininyaratmaqdadəstəkverəcəyi-
nə söz verərək, yəhudiləri də onlara

kömək etməyə həvəsləndirib, Fələs-
tində onlara dövlət qurmaq vədi də
verirdi. Eyni zamanda da Səfəvi hö-
kümdarlarınaməktublargöndərmək-
lə,həminəraziləridəxristianlarınmü-
səlman dövlətinin qanunlarına tabe
olmağavəsülhiçindəyaşayıştəbliğa-
tını aparacaqlarına söz verirdilər. Bu
çoxkobudikilitarixioyundurvəmən
gümanetmirəmki,onunnəticələrinin
məsuliyyətindən Vatikan bu gündə
mənəvicəhətdənyaxaqurtarabilməz.
Tədqiqatçı L.A.Semyonova anonim
mənbəninmateriallarına-“Karmelitlə-
rin xronikası”na istinadən, Səfəvilər
dövlətininərazisindəilkkarmelitlərin
peyda olması barədə yazır: “Anonim
naşir karmelitlərin Şərqdə peyda ol-
masınınsəbəbinibirtərəfli izahedir -
bu, Səfəvilər dövlətinin hökmdarı I
ŞahAbbasın türklərəqarşıbirgəmü-
barizəaparmaqüçünAvropadövlət-
ləriiləmüqaviləbağlamaqcəhdikimi
qiymətləndirilir.ŞahınRomarəhbərli-
yiiləyazışmalarındanfraqmentlərivə
səfirlik hesabatlarını misal göstərən
anonim naşir xəbər verir ki, ordusu
üçünsilahvəyardımalan,Avropailə
münasibətləri daha da möhkəmlən-
dirməyəçalışanIŞahAbbas,1599-cu
ildəİrandaxristianlığasərbəstsitayiş
olunmasınıbəyanedibPapaVIIIKli-
mentəmüraciətgöndərdi.IŞahAbbas
Papayabildirirdiki,daimisəfirləriqə-
buletməyəhazırdır.Papabuxahişdən
məmnun olub 1604-cü il iyulun 4-də
İsfahanayalınayaqkarmelitlərordeni-
nin bir qrup rahiblərini göndərdi” (
səh75).
BaxeləbudövrdənVatikanerməni

kilsəsiüçünxüsusirolayırdı.
Ramiz müəllim bu barədə yazır:

“ErmənilərVatikanmissionerlərinənə
lazımolduğunubaşadüşdülər-onlara
bütünölkəni əhatə edəbiləcək casus
şəbəkəsininqurulmasında, casusların
şahsarayınayerləşdirilməsində,kato-
likliyin yayılmasında, bir sözlə, Səfə-
vilərdövlətinindaxilindəəsl“beşinci
kolon” formalaşdırılmasında kömək
lazım idi”. Bəs əvəzində,ermənilərin
qərbmissiyalarındangözləntisinəola
bilərdi?Şübhəsiz,bugözləntihərşey-
dən əvvəl, iqtisadi maraqlarla bağlı
idi. Səfəvilər dövlətində yaxşımaddi
imkanamalikolanerməniləripul,im-
tiyaz, sərmayə, təmənnasız maliyyə
yardımı, Qərb tərəfdaşları və sərma-
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yəçiləriiləyeni,sərfəliəməkdaşlıqdan
başqanəmaraqlandırabilərdi?Onlar
həmindövrdədünyabazarlarındaöz
mövqelərini gücləndirmək üçün Av-
ropada etibarlı himayədarlar axtarır-
dılar”(səh83).
Ramizmüəllim,  ruhanilərin   bu

əməkdaşlığdaözmaraqlarınınoldu-
ğunudaxüsusiqeydedərəkdavam
edir:“Mahiyyətetibariləhiyləgərvə
satqınolanerməniruhanilərihərşeyi
götür-qoy etdikdən sonra bu əmək-
daşlığa“xeyir-dua”verdilər.Bunun-
ladaQərbincasusşəbəkəsinəəmək-
daşların cəlb edilməsi işində başlıca
obyektə çevrildilər. Başqa sözlərlə
desək,özünüsatmağahazırolanları,
yəni erməniləri, casus şəbəkəsinə
qoşdular”(səh84).
Digər bir yerdə akademik Ramiz

Mehdiyevqeydedir:“Emissarlartə-
rəfindən casusluğa cəlb olunan və
saraya çıxışı olan ermənilər, mis-
sionerləri şahınplanlarıvəniyyətlə-
rindənxəbərdaredirdilər.Buplanlar
həyata keçməyə macal tapmadan
missionerlərin səyi ilə dəfələrlə po-
zulmuşdu. Onlar bu işdə müxtəlif
üsullaraəlatırdılar:mötəbərməmur-
larısatınalır,şantajedir,siyasitəzyiq
göstərir,VatikanvəAvropamonarx-
larının xahiş məktublarından yarar-
lanırdılar”(səh93).
BudövrdəBeynəlxalqaləmdəvə-

ziyyətbirqədərOsmanlınınxeyrinə
dəyişmişdi.Belə ki,  Rusiyanın İsveç
üzərindəPoltava(1709,iyun)savaşı
zamanı qələbəsi  I Pyoturun üzünü
yenidəntürkcoğrafiyasınaçevirdi.
OnagörədəhəmOsmanlıda,həm

dəSəfəvilərdə rusdövlətlərininma-
rağlarınaxidmətedənölkə içi casus
şəbəkələrinəböyükehtiyacduyulur-
du.
Bu barədə Ramiz müəllim yazır:

“Səfəvi torpaqlarında fəaliyyətgöstə-
rənvəəvvəlkiağalarına-Azərbaycan
şahlarına xain çıxan “beşinci kolon”
un nümayəndələri- erməni və gürcü
knyazları rusları qarşılamağa ciddi
hazırlıqgörürdülər.Onlarınarasında
albankatolikosuYesaiHəsənCəlalyan
(1701-1728)xüsusifərdlənirdi.O,rus-
larameyliniaşkarbiruzəverir,erməni
ruhaniləri vəQarabağın xristianmə-
likləriiləəlbirfəaliyyətgöstərirdi.Hə-
sənCəlalyanQarabağərazisindəxris-
tian dövləti yaratmağı arzulayırdı,

ümidlərinidəruslarıngəlişinəvəSə-
fəvilər dövlətinin dağılmasına bağla-
yırdı.BöyükPyotrunXəzəryürüşün-
dəbaşrollardanbirionaayrılmışdı.
1723-cü il sentyabrın 22-də Azər-

baycanvəİranıniçərilərinəirəliləmək
məqsədilərusqoşunlarıiləbirləşməyə
canatanermənivəgürcühərbidəstə-
lərişahaqarşıqiyamqaldırdılar.
Lakinhadisələrgözlənilmədənbaş-

qaxarakteraldı.Pyotrvəonunbələd-
çilərinin planlarına daxil olmayan
proseslərbaşlandı.Beləki,1723-cüil-
dəRusiyanınmüdaxiləsinəcavabola-
raqtürkqoşunlarıCənubiQafqazıniri
şəhərlərinizəbtetdilər.Mürəkkəbvə-
ziyyəti nəzərə alan və Türkiyə ilə
uzunmüddətlimünaqişəyəgirməkis-
təməyən rus imperatoru yürüşü da-
yandırmaq əmri verdi. Bununla da
erməni-gürcü qiyamı əhəmiyyətini
itirdi”(səh.138).
Alban kilsəsinin xəyanətkar möv-

qeyiniaraşdırdıqdaaydınolurki,on-
larınruhanirəhbərlərininEçməidzin
tərəfindən ələ alınması  və özlərinin
isəzamankeçdikcəerməniləşməsiyu-
xarıdaqeydedilənmövqeyinseçilmə-
sindəəsas roloynadı.Baxmayaraqki,
Azərbaycan hökümdarları alban kil-
sələrinəmünasibətdə,onlarınvarlığı-
nın qarantı  kimi çıxış edirdilər. Bu
barədəRamizmüəlliminxüsusiqeydi
də var: “Ümumiyyətlə, DağlıqQara-
bağınbütünməliklərininsələfialban-
lar olsa da, onlardan bəzisi zaman
keçdikcə erməniləşmişdi.Kıştağın ən
məşhurbaşçılarındanbiriBöyükŞah
Abbasın xüsusi rəğbətini qazanmış
məlik Ayzak idi. Arakel Davrijetsi
onun alban köklərinə  işarə ilə “Aq-
vanq ölkəsi” ndən olduğunu yazır.
Səfəvilərəsədaqətinəgörə,ŞahAbbas
1609-cuildəməlikAyzaklabağlıayrı-
ca fərman vermişdi. Sənəddə alban
məlikininhökumətqarşısındaxidmət-
ləri sadalanır və sonra deyilirdi ki,
“kiminsə adıçəkilən məliki sıxışdır-
mağa və hüzurunu pozmağa ixtiyarı
yoxdur”(səh26).
Ammazamankeçdikcəanlaşıldıki,

ruslarhəmOsmanlını,həmdəAzər-
baycandövlətləriniiçəridəndağıtmaq
üçün xeyli iş görmüşdülər. Əslində
“Gülüstan”və“Türkmənçay”faciəsi-
niyaradanəsassəbəblərdənbiridəelə
bu idi. Üstəgəl  Qacarlar - Osmanlı
ziddiyyətləri1821-1823-cüillərdəmü-

haribəyə çevrildi.Müharibənin başlı-
casəbəbitərəflərarasındasərhədmə-
sələsiolmuşdu.Əslindəbumüharibə-
ninreallaşmasıüçünisəxeylibəhanə
yığılmışdı və xüsəsən şiə ocaqlarının
osmanlı xənadanları tərəfindən qo-
runmaması vədəfələrlə vəhabilər tə-
rəfindən oranın talan olunması və
sultanın bu baş verənlər qarşısında
acizliyi Fətəli şahı hiddətləndiridi.
İranşahıFətəlininşiələrüçünmüqəd-
dəshesabedilənKərbalanınpaşatərə-
findən qoruna bilməməsi ilə bağlı
daimonuməzəmmət etməsi vəKər-
bəlayaözqoşunlarınıgöndərəcəyi ilə
hədələməsi paşanın vəziyyətini daha
da ağırlaşdırırdı.Мəkkə, Kərbəla və
Nəcəf kimi müqəddəs yerlərə gedən
zəvvarlarınşikayətləri,xüsusiləFətəli
şahınМəkkəyəziyarətəgedənhərəm-
lərindənbirininkarvanındaaxtarışlar
vəziyyəti daha da kəskinləşdirmişdi.
Osmanlı dövləti iləƏfşarlılar dövləti
arasındabağlananKürdanmüqavilə-
si(1746-cı il) bu dövlətlər arasındakı
münasibətləri,xüsusiləOsmanlıhaki-
miyyətorqanlarıbütünƏfşarlılardöv-
lətininzəvvarlarınaköməkgöstərmə-
yivəonlarınBağdadvəSuriyavasitə-
silə Мəkkə yolunda təhlükəsizliyini
təminetməyiüzərinəgötürürdü.Mü-
qaviləyə görə Əfşarlılar dövlətinin
zəvvarlarımüqəddəsşəhərlərə(Kər-
bəla və Nəcəf) də gedə bilərdilər.
Əgərbuzəvvarlarözləriləticarətüçün
mallar aparmırlarsa, Bağdad hakim
dairələri onlardanhərhansı vergi və
yığmalaralmamalıidi.Əfşarilərərazi-
sindədəOsmanlının şiəvəələvi zəv-
varlarınadaeyniimtiyazlarverilirdi.
1802-ciilinavqustundaBöyükSü-

leyman canını tapşırar-tapşırmaz,
nəşi hələ  soyumamış, siyasi miras
uğrundaingilisvəfransızlarındabi-
lavasitə iştirak etdiyi ölüm-dirim
mübarizəsi başladı. Qohumu kəhya
Əli rəqibləri üzərində qələbə qaza-
nıb,paşanınyeriniələkeçirməyənail
oldu.O,hakimiyyətdətəqribənbeşil
qalabildi.1807-ciilinavqustundaƏli
məsciddədoğrandı. Bir qədər sonra
onunyeriniKiçikSüleymantutduvə
bu vəzifədə üç il qala bildi. Həmin
illərikürdlərvədiriyəlilərləmühari-
bələrə həsr edən bu paşada 1810-cu
ilinoktyabrındaöldürüldüvəSulta-
nınbu regionda  təsir imkanlarıde-
mək olar ki, qalmamışdı vəKürdan
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müqaviləsininşərtlərinitamicraedə
bilmirdi.Həmçinin Cəvdət paşaya
görə  Ərzurum paşası 1820-ci ildə
Qacarlardövlətindənqaçanqəbiləyə
himayədarlıq edirdi və Fətəli şahın
tələbinəbaxmayaraq,Sultanonugeri
qaytarmaqdan imtina etmişdi. İngil-
tərəiləbağlanmış1814-cüilmüqavi-
ləsindənsonrahərbiqüvvələriniye-
nidən quran Qacarlar dövləti hərbi
potensialınıçoxgücləndirmişdi.Onu
da qeyd etmək yerinə düşərdi ki,
Azərbaycanhökümdarlarınıningilis-
lərlə bu əməkdaşlığı ilkdeyildi. Bö-
yük Şah Abbasın da vaxtında belə
birəməkdaşlığınnəticəsiçoxuğurlu
olmuşdu.BubarədədəRamizmüəlli-
minsözügedənkitabındanöyrəni-
rik: “ŞahAbbasın hakimiyyəti döv-
ründəHörmüzAvropanıngücləndi-
rilmişistehkamınaçevrildi.Portuqa-
liya təhdidinin Səfəvilər dövlətinin
siyasi və ticarət təhlükəsizliyi üçün
ciddi əngəl doğurduğunu başa dü-
şənŞahAbbasorduyahazırlıq əmri
verdi.Səfəvi diplomatları Hind
okeanındaportuqaliyalılarınəsasrə-
qibi olan ingilisləri öz tərəfinə çək-
məyə müvəffəq oldular. İngilislərə
Azərbaycanipəyininixracındamüəy-
yənimtiyazlarverənşahonlarınhər-
bi gəmilərini ordusuna cəlb etdi.
Hərbiəməliyyatlar1622-ciildəbaşla-
dıvəikiaydançoxsürdü.Portuqali-
ya qarnizonundakı əsgərlərin sayı
səfəvi döyüşçülərinin sayından qat-
qat çox idi və onlarmüasir odlu si-
lahlarla təchiz olunmuşdular. Buna
baxmayaraq,qızılbaşlarınkomandir-
ləriəslşücaətvəhərbiistedadnüma-
yişetdiribqalanıaldılar.Portuqaliya-
lılarüzərindəqələbəSəfəvilər impe-
riyasının beynəlxalq nüfuzunu əhə-
miyyətlidərəcədəmöhkəmləndirdi”
(səh111-112).
1822-ci ildəKərkük,Mosulvədi-

gər şəhərlər də ələ keçirildi. Ancaq
təəssüfki,ikitürkdövlətininbir-bi-
rinəgirməsi,ənçoxruslarınişinəya-
rıdı.Regiondaruslarıngüclənməsin-
dənnarahatolanİngiltərəmüharibə-
nindayandırılmasıüşünaktivfəaliy-
yətə başladı.O dövrdə, Şərq siyasəti
iləbağlıkəskindönüşBöyükBritani-
yanın yeni xarici işlər naziri Corc
Kanninqinadı iləbağlı idi.Kanninq
Osmanlı iləQacarlardövlətinin rus-
laraqarşıqüvvələrininbirləşdirilmə-

sinin tərəfdarı kimi çıxış edirdi.Am-
ma1823-cü il iyulun 28-dəQacarlar
vəOsmanlıdövlətləriarasındaƏrzu-
rumdasülhmüqaviləsibağlandı.
RusiyaFətəlişahazorla“Gülüstan

sülhünü” sırımışdı. “Gülüstan
sülh”ünün şərtlərinə görə, Qacarlar
dövləti Gəncə, Qarabağ, Talış, Şəki,
Şirvan,Bakı,Quba,Dərbəndxanlıq-
larını, bütün Dağıstanı, Gürcüstanı
vəonahəmhüdüdolanölkələriRusi-
ya dövlətinə verdi. Onlar haqqında
hərcür iddiadanəlçəkirdi.Beləliklə,
bütövAzərbaycanikiyerəparçalan-
dı.Abbasqulu ağa Bakıxanov isə hə-
minmüqaviləimzalananvaxtRusiya
dövlətininnümayəndəheyətinintər-
kibində tərcüməçi vəzifəsini yerinə
yetirirdi...
Azərbaycanıbufaciəyəgətiribçıxa-

randigərsəbəblərdənbiridəingilislə-
rin xəyanəti oldu. Belə ki,CorcKan-
ninq iki türk dövlətinin yaxınlaşaraq
güclərini birləşdirəciyindən qorxaraq
Britaniya siyasətinin sükanını kəskin
şəkildəyenidəndöndərdi.O,heçkəsi
xəbərdaretmədənİngiltərəninyunan
vətürkləriikivuruşantərəfolaraqta-
nıyacağınıbəyanetdi. İndiyədək“qi-
yamçılar”, inqilabçılar, “quldurlar”
adlandırılanyunanlarıntərəfkimita-
nınmasındanbelə çıxırdı ki, İngiltərə
yunanlarınüsyanınıqanunihesabedir
vəüsyançılarilkolaraqhansıərazidə
möhkəmlənsələr,həminəraziİngiltə-
rətərəfindənmüstəqildövlətkimita-
nınacaqdı.
Onudaqeydetməkyerinədüşərdi

ki,özmövqeyiniQafqazdamöhkəm-
lətmək istəyən  Fətəli şahın ordusu
1826-cı ilin iyulunda Arazı кеçərək
sentyabr ayınadəkTalış, Şirvan, Şəki,
Qarabağ əyalətləri və Yelizavetpol
dairələrini azad etdi,lakinOsmanlıya
qarşıbaşlamışRusiya,Fransavəİngil-
tərəmüharibəsinindavamıkimi1827-
ciiliniyunun26-darusqoşunlarıFətə-
lişahınordusunaqarşıhücumakecə-
rəkNaxçıvanı,iyulun7-dəAbbasabadı
işğal etdilər. Amma İngiltərənin və
Fransanın Rusiya iləbir cəbhədəol-
masıMoskvanı  işğalısürətləndirmə-
yəsövqetdi.CənubiAzərbaycantor-
paqlarınadaxilolanrusqoşunlarıhü-
cumugenişləndirirlər.Oktyabrayının
13-də Təbriz tutuldu. Noyabr ayının
6-daDehqarqandayenidəndanışıqlar
başlayır.

Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsi
ilə Şimali Azərbaycan torpaqları bü-
tünlükləRusiyaimperiyasıtərəfindən
işğal edildi. Türkmənçay müqaviləsi
Rusiya tərəfindən1828-ci ilinmartın-
da,Qacarlartərəfindənisəiyulayında
ratifikasiyaedildi. İranşahıFətəli şa-
hın ratifikasiya fərmanı rus ordusu-
nun düşərgəsində İ.F.Paskeviçə təq-
dimedildi.EləbuərəfələrdəRusge-
neralıDibiçAdrianopola(Ədirnə)da-
xil oldu. Rus ordusu İstanbulun iki
addımlığındadayanmışdı.IIMahmud
Dibiçəbarışıqvəsülhtəklifetdi.
14sentyabr1829-cu ildəAdriano-

polda Osmanlı türkləri onlara qarşı
irəli sürülən şərtlərlə razılaşmağa
məcburoldular.Adrianopolsülhsa-
zişinə görə Osmanlı imperiyası de-
mək olar ki, Kuban çayının mənsə-
bindən, müqəddəs Nikolay buxtası-
nadək olan Qara dəniz sahillərini,
eləcədədeməkolar,bütünAxəlkələk
paşalığınıitirdi.Ruslarözticarətgə-
milərininDardanelvəBosforboğaz-
larından sərbəst keçidihüququ əldə
etdilər.Yunanıstanagəldikdə,o,müs-
təqildövlətelanedildi,sultaniləbu
ölkəniyalnız ildə11/2milyonpiastr
ödəməköhdəliyibağlayırdı .Yunan
əhalisinə Avropada mövcud olan
xristiansülalələrindənbirinəmənsub
şahzadələrdən hər hansını özlərinə
hökmdar seçmə imkanı verilmişdi,
lakinbunəingilis,nərus,nədəfran-
sızolmamalıidi.

AdıgözəlMəmmədov,
Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi  nin 

üz  vü, Pre  zi  dent mü  ka  fat  çı  sı
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Tədbiri giriş sözü iləATXƏM-in
sədriİlhamİsmayılovaçaraq1918-
ci ildəAzərbaycanXalqCümhuriy-
yətininənağırvaxtlarındaAzərbay-
cana qardaş köməyinə gəlmiş Qaf-
qaz İslam Ordusunun xilaskarlıq
missiyasıbarədədanışıb.Obildirib
ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibət-

lərihərzamandünyayaörnəkolub.
İlhamİsmayılovqeydedibki,101il
əvvəl Nuru Paşa öz komandanlığı
altındaAzərbaycanagəlibBakınıiş-
ğaldanazadetməsəydi,bugünBakı
müstəqilAzərbaycanın paytaxtı ol-
mazdı: “Həmçinin bu günküAzər-
baycandövlətinindəmövcudolub-

olmadığı bəlli olmazdı”. ATXƏM
sədriildən-iləBakınınişğaldanazad
edilməsi tədbirlərininkütləviliyinin
artdığını deyib və bundan qürur
duyduğunusöyləyib.
MilliMəclisindeputatı,“Avrasi-

ya Beynəlxalq Araşdırmalar İnsti-
tutu”İctimaiBirliyininsədriQəni-

QafqazİslamOrdusu
vəbakınınqurtuluşu
Sentyabrın12-dəRəşidBehbudovadınaMahnıTeatrındaAzərbaycanlılarınvə
digərTürkdilliXalqlarınƏməkdaşlıqMərkəzi(ATXƏM)və“AvrasiyaBeynəl-
xalqAraşdırmalarİnstitutu”İctimaiBirliyininbirgətəşkilatçılığı,Azərbaycan
MətbuatŞurasıvəMilliQHTForumunundəstəyiiləBakınınerməni-bolşevik
işğalçılarındanazadolunmasının101illiyinəhəsredilən“QafqazİslamOrdusu
vəBakınınqurtuluşu”mövzusundatədbirkeçirilib.
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rə Paşayeva bildirib ki, zamanında
Azərbaycanı xilas etməyi qardaşlıq
borcubilənqəhrəmanNurupaşaya
mənəviborcumuzuverməkhəmdə
birvicdanborcudur.Odeyib:“Qaf-
qaz İslamOrdusuAzərbaycana gə-
lib, Azərbaycanın igid oğulları ilə
birlikdə Bakını erməni-bolşeviklər-
dən xilas etdi. Biz həmişə onların
ruhlarıqarşısındabaşəyir,xatirələ-
rinidərinhörmətlə anırıq.Bu,Tür-
kiyə-Azərbaycan qardaşlığının ən
bariznümunəsidir”.
Türkiyənin Azərbaycandakı sə-

firiErkanÖzoralbildiribki,1918-ci
ildəbaşvermişbuhadisəniqeydet-
məyimizbizimüçünçoxönəmlidir.
1915-ci ildə Çanaqqala döyüşündə
türklərlə bərabər, azərbaycanlı qar-
daşlarımızdaşəhidolub.Üçilsonra
-1918-ciildəazərbaycanlıqardaşla-
rımıza kömək lazım olduqda heç

Qə  ni  rə Pa  şa  ye  va: 
“Za  ma  nın  da Azər  bay  ca  nı xi  las et  mə  yi 
qar  daş  lıq bor  cu bi  lən qəh  rə  man Nu  ru 
Pa  şa  ya mə  nə  vi bor  cu  mu  zu ver  mək 
həm də bir vic  dan bor  cu  dur”

İl  ham İs  ma  yı  lov: 
“Nu  ru Pa  şa Ba  kı  nı iş  ğal  dan azad 
et  mə  səy  di, bu gün Ba  kı müs  tə  qil 
Azər  bay  ca  nın pay  tax  tı ol  maz  dı”
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düşünmədən bu köməyi etdik. Ta-
rixboyuazərbaycanlıqardaşlarımıza
köməklazımolandamüraciətgözlə-
məmişik. Dostluğumuz, qardaşlığı-
mız100illərkeçsədə,davamedəcək
vədahadagüclənəcək.Bizbumü-
nasibətləringüclənməsiüçünhərbir
sahədəəlimizdəngələnietməyəha-
zırıq.
Prezident Administrasiyasının

sektormüdiriQafarƏliyev tədbir
iştirakçılarına 1918-ci ildə erməni-
bolşevikdəstələrininAzərbaycanda
törətdiyi qırğınlardan, Qafqaz İs-
lamOrdusunun xalqımızı bu çətin
vəziyyətdən xilas etməsindən söh-
bət açıb. 15 sentyabr tarixinin əhə-
miyyətindəndanışansektormüdiri
qeydedibki,Azərbaycanböyükçə-
tinliklərləüzləşənbirvaxtda-1918-
ci ildəQafqaz İslamOrdusuAzər-
baycana köməyə gəldi. Əgər bu
gün biz Bakının azad olunmasını
qeydediriksə,bunuozamankıtürk
və Azərbaycan əsgərlərinə borclu-
yuq.BugündəAzərbaycan-Türki-
yə qardaşlığı davam edir. Qafar
Əliyevqeydedibki,vaxtiləBakının
ən hündür nöqtəsindəAzərbaycan
xalqınınbaşınafaciələrgətirmişKi-
rova heykəl qoymuşdular, amma
onun Nuru Paşa kimi xilaskarları
barədə məlumatlar xalqdan gizli
saxlanılırdı.
Türkiyədənolanqonaqlar -araş-

dırmaçı, jurnalistMeryemAybike
Sinan, Əhməd Yəsəvi Vəqfinin
rəhbəri Fatma Sönmez, Ötüken
nəşriyyatının rəhbəri və redaktoru
Ayşegül Büşra Çalık və başqaları
çıxışlarında 15 sentyabr tarixinin
əhəmiyyəti, Türkiyə-Azərbaycan
dostluq və qardaşlıq münasibətlə-
rindənbəhsediblər.
Tədbirdə iştirak edən şair Nəri-

man Həsənzadənin “Nuru paşa”
poemasındanbirhissəniaktyorMid-
hət Aydın tamaşaçılara təqdim
edib.
Tədbirin ədəbi-bədii hissəsində

Şəmistan Əlizamanlı türkçülükdən,
bayrağımızdan,Nurupaşadanbəhs
edənmöhtəşəm ifaları iləhərkəsin
ürəyinifəthetdi.MüğənniŞahinİs-
mayılovun ifası da alqışlarla qarşı-
landı. Sonda tədbirdə iştirak edən
qonaqlaraxatirəhədiyyələritəqdim
edildi.
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Bir vaxtlar insanlar haqqında
yazı yazmaq, xoş sözləri qələmə
almaqdəbdəidi.İndibeləhallara
azrastgəlinir.Bəlkədəartıqhaq
qında yazı yazılacaq adamlar da
qalmadı.
Birazsərtsəslənir,amma“ətəyin-

də namaz qılınacaq” adamlar do-
ğurdanda qeybə çəkildi. Yada biz
bu adamların çoxunu ev, təqaüd,
mükafat davalarında gördüyümüz-
dənonlarınapardıqlarışəxsidavala-
rınıhəzmedəbilmədik.Özəllikləbu
məsələdə şairlər, yazarlar daha çox
qınağa gəlir; çünki bu xalq ən ağır
günündəbeləxilasyolunuözşairin-
dəngözləyib.Ölümünəgedən“afət-

lər”beləacılarınışairvəsfiiləxəfif-
lətməkistəyib.
Vaxt var idi Qarabağa bir güllə

atılandaxalqziyalısını,şairini,yaza-
rını səsləyirdi. Yəqin, indi xalq bu
“səhvini”birdahatəkrarlamaz.İndi
kimsə haqqında yazmaq olmur, ya
daboğazdanyuxarıyazılır.
OqtayRzabirbaşqaydıamma...
SononilərzindəOqtayRzanıçox

tez-tezgörürdüm.Həttahərçərşən-
bə günü “Müqəddəs Bayıl gü-
nü”ndənçıxandaonuevəmənapa-
rırdım.Buprosesbirneçə il idida-
vamedirdi.İlkbaşdaonunmaşında
harada oturmağını müəyyənləşdir-
mişdik.Hərşeyəoqədərnəzakətli,

mülayimyanaşmalarıolardıki!San-
kimaşınınhansıoturacağınımüəy-
yənləşdirirmişkimisoruşmuşduki,
Mirzə,hansıqapıdanminsəm,maşı-
nı incitmərik?Mənbuməsələyəelə
ilkgündənnöqtəqoymuşdum:“Bu
maşında siz yalnız müdir yerində
oturacaqsınız,həmdəqapınıyalnız
mənaçandansonra”.
Buərkimonunçoxxoşunagəlmiş-

di.Hərdəfəgetməklazımolandaar-
xa sağ qapının önündəməni gözlə-
yirdi.Birdəfəqolundantutubmaşı-
na oturtmaq istəyəndə, buna icazə
vermədi.“Maşınaözümminəbilmə-
yəndədahaburalaragəlməyəcəm”,-
dedi. Təbii ki, mən nəzakət xətrinə

Son də  fə 
ba  xı  lan pən  cə  rə...

İn  san da bu qə  dər gö  zəl ölə bi  lər  mi?..
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bunuedirdim,amma85yaşlıinsana
buköməkkimigörünəbilirdi.
Özünü heç vaxt taqətdən düş-

müş, nəfəsi sozalmış kimi göstər-
məkistəmirdi.Odurki,hərkəsonun
ölümünə inana bilmirdi, o bütün
davranışlarıiləbizəinandırmışdıki,
yüzyaşıkeçəcək.
Onu tanıyanlar, nazik qəlbini se-

zənlər hiss etmiş olarlar;OqtayRza
danışan ikiadamınsöhbətlərinəçox
usdufcamüdaxiləedərdi.Çoxmüşa-
hidəetmişəmki,maşındamusiqiça-
lınandasankimənimmusiqinidinlə-
məkistədiyimihissedərvəsusardı.
Birgündedi:“Səninbumusiqilə-

rinçoxgözəldir,ammanəəcəbsən-
dəDamlanınmahnılarıyoxdu?”
“Tanımıram”,-dedim.
Sonbirildədeməkolarki,hərdə-

fə yol gedəndə soruşurdu: “Mirzə,
Damlaya qulaq asdınmı?” Mənim
də“yezidliyim”tutmuşdu.Heçvaxt
Damlanınədinlədim,nədəonama-
şındadinlətdim...
...İndidinləyirəmamma...
Oqtay Rzanın dəfninin Salyanda

olmasıiçimisərnidirdi.Nəyəgörəsə
elə bilirəm ki, insan uşaqlığına aid
olduğuyerdədəfnedilməlidir.İnsa-
nınyaddaşı,rahatlığı,əbədigedəcə-
yiyerözanatorpağıolmalıdır.Bəl-
kəbunagörəydiki,şairindəfnolu-

nacağı yer müzakirə olunanda
“Məncə,Salyandahayaxşıolar”de-
yirdim. Çünki onun ürəyinin ən
məhrəmyerindədoğulduğutorpaq,
onun insanları dururdu. Bu üzdən
idiki,birayağıeləSalyandaolurdu.
Adam adama deyir, “yerin Salyan-
dır”.Busözübəlkəməcazimənada
deyiblər,ammahəqiqətənindişairin
yeriSalyandır...
Oqtay Rzanın məzarı başında

onunkeçmişbirtələbəsişairinhəm
də geoloq olduğunu nəzərə alıb,
şairi büllura bənzətdi. Məncə də
bənzətməçoxyerinədüşürdü.Onun
büllurkimiqəlbi,safürəyi,hərşeyi
gözəlgörəngözləritərtəmizbüllur-
dandatəmizidi.
Hardasaoxumuşam,insanhəyatı

boyu öz ölümünü qazanır, ölüm
şəklinidəonunəməllərinəgörəTan-
rıseçir.OqtayRzanınölümxəbərinə
ilk “yüyürənlər”dən olduğumdan
ölümü də məni heyrətləndirmişdi.
İnsanbuqədərdəgözəlöləbilərmi?
Divanda oturub, pəncərədən göyə
baxır. Adətən onun rübai demək
şəkliydi bu. Gözlərini öncə uzaq
məchulatuşlar,sağəlbarmağınıgö-
yəqaldırıb,şeirinəbaşlardı.
Şairlik Oqtay müəllim üçün bir

obrazidi,şeirdeyəndəözünüböyük
birauditoriyaqarşısındakıkimihiss

edər, şair olduğununməsuliyyətini
daşıyardı.Elarasındabucürölüm-
lərə“quşkimiuçubgetdi”deyirlər.
Bu sözün anlamını tam olaraq bil-
məsəm də, inanıram ki, bu, ruhun
bədəndən ayrılmasındakı rahatlığı
anladır,ruhunazadolabilməşəkli-
nitəsviredir.
Bunu yaradan nədir bəs? Ruhun

təmizliyi,gözəlliyi.
OqtayRzanınruhugözəlidi;kin

yox,nifrətyox,zülmyox.Həyatıki-
mi, yaşayışı kimi. Oqtay Rzaya ən
çoxonagörəhörmət edirdimki, o,
bütün ömrünü eyni qaydada, eyni
dəyərlərləyaşadı.Ömrünbirfəslinə
gələndənsonrakeçmişdəetdiklərin-
dən imtina edib, yeni bir kişiliklə
ortaya çıxmadı. Qəlbində yaxşılıq
gəzdirənlərin isə yolu həmişə açıq
olar.HəzrətiMövlanədeyirki,sənin
dünyaya baxdığın pəncərə kirlidir-
sə,gördüyünhərşeyçamurgörünə-
cək.OqtayRzanındünyayabaxdığı
pəncərəonunsafqəlbi, təmizürəyi
idi.Odurki,hərkəsi,hərşeyigözəl
görürdü. Onun dünyaya baxdığı
pəncərətər-təmizidi,bülluridi.Ey-
nən son nəfəsini verəndə baxdığı
pəncərəkimi...
Pəncərədemişkən...
Birpəncərədahavar.Opəncərə-

dənbaxandayalnızmərhəmət,xeyir-
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xahlıq,insanlıqgörürsən.OqtayRza-
nıyaşadanhəmdə,onungörəbildiyi
bu pəncərə idi. Onun dostları, onu
dinləyən, dəyərləndirən, qiymətini
bilən,hərzamanonuaxtaran,süfrəsi-
nin başında yerini ayıran, o süfrədə
kəsilənduz-çörəyəsonadəksadiqqa-
landostları.Onlarınhərbirininadını
qeydetməkəhdəvəfaolardı;Salyan

rayonunun icrabaşçısı SevindikHə-
təmov,ATXƏM-insədriİlhamİsma-
yılov,işadamıHacıQurban,iqtisadçı
CəbrayılCəbrayılov,millətvəkiliƏf-
latunAmaşov,dövlətməmuruQafar
Əliyev,şairTağıSadiq,geoloqİlham
Babayev, MQF-nin prezidenti Rauf
Zeyni,aktyorMitətAydın,hüquqşü-
nas İlqar İsmayılov, Lazımmüəllim,

YadigarMəmmədlivəb.
Oqtay Rza deyirdi ki, ömrümü

uzadanhəmdəyaxşıdostlarımınol-
masıdır.Məhz onun bu dostlarının
çiyinlərində və səxavətli əlləri, isti
ürəkləri ilə əbədiyyətə uğurlandı
Oqtay Rza. Əbədiyyətin mübarək,
uzaqdagörünəntənhaişıq...

İlqarİlkin

OqtayRza 1934-cü il no  yab  rın 2-də Azər  bay -
ca  nın Sal  yan ra  yo  nu  nun Qa  la  lı kən  din  də ana  dan 
olub. Ar  ba  tan kənd yed  diil  lik mək  tə  bi  ni bi  ti  rib, Sal-
 yan şə  hə  rin  də  ki Ni  za  mi adı  na or  ta mək  təb  də təh  si -
li  ni da  vam et  di  rib (1948-1951). Azər  bay  can Sə  na  ye 
İns  ti  tu  tu  nun geolo  ji-kəş  fıy  yat fa  kül  tə  si  ni fərq  lən -
mə dip  lo  mu ilə bi  ti  rib, geoloq ix  ti  sa  sı alıb (1951-
1956). Əmək fəaliy  yə  ti  nə Ba  yıl  da  kı Neft və Qaz  çı -
xar  ma İda  rə  si  nin 5 say  lı mə  də  nin  də baş  la  yıb: ope -
ra  tor, baş ope  ra  tor, neft  çı  xar  ma us  ta  sı olub (1956-
1961). El  mi-təd  qi  qat işi mü  da  fıə edib, geolo  gi  ya-
mi  ne  ra  lo  gi  ya elm  lə  ri na  mi  zə  di alim  lik də  rə  cə  si alıb. 
N.Tu  si adı  na APİ-nin ümu  mi coğ  ra  fı  ya ka  fed  ra  sın-
 da müəl  lim, baş müəl  lim olub. Ba  kı So  ve  ti  nin de -
pu  ta  tı se  çi  lib (1959-1960). 1961-ci ilin no  yabr-de -
kabr ay  la  rın  da Ümum  dün  ya Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Təş  ki  la  tı  nın Mosk  va  da ke  çi  ri  lən 5-ci konq  re  sin  də 

so  vet nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bin  də iş  ti  rak edib. 
“Bir may” ad  lı ilk şe  ri  ni yed  diil  lik mək  təb  də oxu -
yar  kən ya  zıb “So  sializm yo  lu” ra  yon qə  ze  tin  də dərc 
et  di  rib. Hə  min vaxt  dan poetik ya  ra  dı  cı  lıq  la mün  tə-
 zəm məş  ğul olub, bə  dii tər  cü  mə  lər edib. Dün  ya 
xalq  la  rı  nın ədə  biy  ya  tın  dan tər  cü  mə  lə  ri döv  ri mət -
buat  da mün  tə  zəm çap olu  nub. Əsər  lə  ri xa  ri  ci mət -
buat  da dərc edi  lib. “Ka  men  nıy Sve  til  nik” şer  lər 
top  lu  su 1987-ci il  də Mosk  va  da küt  lə  vi ti  raj  la bu  ra-
 xı  lıb.”Tor  pa  ğı din  lə  yi  rəm”, “Ürə  yi  mi oxu  yun”, 
“Ha  ra ge  di  rəm  sə”,”Ya  sə  mən çi  çək  lə  yən  də”, “Daş 
çı  ra  ğın işı  ğın  da”, “Fə  sil də  yi  şən  də”,”Gü  nə  şin 
adın  dan”,”Və  tən, yas sax  la  ma”, “Ad  lı, ün  van  lı 
mis  ra  lar”, “Se  çil  miş sə  tir  lə  rim”,”Dörd  lük  lər”, 
“Rü  bai kar  va  nı – dörd  lük çə  lən  gi” şer  lər ki  ta  bı  nın 
müəl  li  fi  dir.Oq  tay Rza 19 av  qust 2019-cu il  də 85 
ya  şın  da və  fat edib.
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Azərbaycan tarixinin müxtəlif
dövrlərininmənbələrəsasındaöyrə-
nilməsihərzamanaktualolmasıilə
diqqəti cəlb edir.Tarixi ədəbiyyat-
danfərqliolaraqmənbələrözmötə-
bərliyi, dövrün mənzərəsini dəqiq
vəqərəzsiz əks etdirməsi ilə yadda
qalır.BeləmənbələrsırasındaAzər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin ali
qanunvericiorqanıkimi1918-ci ilin
dekabrın 7-dən 1920-ci ilin aprelin
27-nəkimifəaliyyətgöstərmişAzər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin Par-
lamentinin iclaslarının protokolları-
nıqeydedəbilərik.
Azərbaycan Parlamentinin keçi-

rilmiş145iclasınınprotokollarıpar-
lamentli respublikanınhüquqidöv-
lətquruculuğuyolundafəaliyyətini
öyrənmək üçün mənbə kimi mü-

hüməhəmiyyətkəsbedir.Parlament
iclaslarınınprotokollarınınaraşdırıl-
masıgöstərirki,parlamentiniclasla-
rı Azərbaycan dilində aparılırdı.
Dövlətdilinəxüsusidiqqətvəqayğı
göstərilirdi.
Parlamentin nizamnaməsindən

(maddə: 106) məlum olur ki, Parla-
mentin iclaslarına onun sədri, sədr
olmadıqda əvvəlcə Həsən bəyAğa-
yev,sonraisəM.Y.Cəfərov,onlarol-
madıqda isə 2-ci müavin
S.M.Qənizadə rəhbərlik edirdilər.
AzərbaycanXalqCümhuriyyətipar-
lamentlirespublikaolduğundanPar-
lamentinsədri,eynizamanda,dövlət
başçısıfunksiyasınıyerinəyetirirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Parlamenti öz fəaliyyəti dövründə
demokratik əsaslarla fəaliyyət gös-

tərmiş, vətəndaşların hüquqlarını
qorumaq, dövlətin demokratik və
hüquqi əsaslarını möhkəmləndir-
məküçün lazımiqanunvəqərarlar
çıxarmışdır.Azərbaycanda yaşayan
bütünxalqların,milliazlıqlarınpar-
lamentdətəmsilolunması,qanunla-
rınhazırlanmasındabilvasitəiştirakı
həmin dövrdə qanunverici orqanın
ölkədə ayrı-seçkilik, milli zəmində
fikir ayrılığı yaratmadığını açıq şə-
kildəgöstərirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Parlament sənədlərinin Azərbaycan
Parlamentarizmisisteminiöyrənmək
üçünmənbəkimi əhəmiyyətinindi-
gərbirxüsusiyyəti isəondanibarət-
dirki,bizbusənədləriaraşdırarkən
parlamentin ayrı-ayrı iclalarında
Azərbaycanın o dövrkü siyasi, icti-

İs   tiq   lal bə   yan   na   mə   si   nin elan olun   ma   sı. Tif   lis, Qaf   qaz ca   ni   şi   ni   nin sa   ra   yı, 1918, 28 may
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maivəmədəniyyətxadimlərininqərb
siyasi idarəetmə sisteminə necə də-
rindənbələdolduqlarını,hakimiyyə-
tin bölgü prinsipinin siyasi idarəet-
mədəfaydalarınıdərindənmənimsə-
diklərinionlarınçıxışvəmüzakirələ-
rindəaçıqşəkildəgörəbilirik.

Azərbaycandövlətçiliyi
tarixindəParlament

idarəçiliyininyaradılması
Qədimvəzəngindövlətçiliktari-

xinəmalik olanAzərbaycanda par-
lament idarəetməsistemi1918-ci il-
dənbaşlanır.1918-ciilinmayın28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
elan edilməsindən sonra bu istiqa-
mətdəhəmAzərbaycanMilliŞurası,
həm də Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətininhökumətiəməliaddımlar
atdı, normativ-hüquqi bazanı for-
malaşdıra bildi. Hələ çar Rusiyası
dövründə Dövlət Dumalarında
Azərbaycanı uğurla təmsil edən zi-
yalılarzəngindövlətçilikvəidarəet-
mətəcrübələriniirəlisürdülər,Azər-
baycan tarixində parlament mədə-
niyyətininəsasınıqoydular.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-

nin parlamentinin formalaşdırılma-
sınagedənyolasanolmadı.1917-ci
ildə çar Rusiyasının dağılması Cə-
nubiQafqazdamüstəqildövlətlərin
yaradılmasınaşəraityaratdı.Əvvəl-
cəCənubiQafqazdanRusiyaDövlət
dumasına seçilmiş deputatlardan
ibarətCənubiQafqazınidarəsiüzrə
xüsusikomitə,eləhəminilinnoyab-
rındaisəCənubiQafqazKomissarlı-
ğıyaradıldı.LakinRusiyada1917-ci
ilinoktyabrındabolşeviklərinçevri-
liş yolu ilə hakimiyyəti ələ alması
CənubiQafqazdanRusiyanınMüəs-
sislər Məclisinə seçilmiş deputatla-
rınyolunubağladıvənəticədə1918-
ci ilin fevralın 14-də həmin nüma-
yəndələrTiflisdətoplaşaraqCənubi
Qafqazınalihakimiyyətorqanıolan
ZaqafqaziyaSeyminiyaratdılar.
CənubiQafqaz Seymində və hö-

kumətində fəaliyyət göstərənAzər-
baycan,Gürcüstanvəerməninüma-
yəndələri arasındaümumi bir plat-
forma olmadığından Seym tezliklə
dağıldı və 1918-ci ilinmayın 26-da
Gürcüstanistiqlaliyyətinielanetdi.
CənubiQafqazSeymidağıldıqdan

birgünsonra,mayın27-dəAzərbay-

canın istiqlaliyyətini elan etmək və
Azərbaycan hökumətini yaratmaq
üçün Seymin bütün müsəlman nü-
mayəndələriTiflisdətoplandı. İclasa
4-cüRusiyaDövlətDumasınınvəCə-
nubiQafqaz Seyminin keçmiş üzvü
MəmmədYusifCəfərovsədrlikedir-
di. İclasda keçmiş Cənubi Qafqaz
Seyminədaxilolan“Müsavat”parti-
yası və partiyasızların demokratik
qrupununmüsəlmansosialistlərblo-
ku,“İttihad”vəmüsəlmansosial-de-
mokratların, menşevik “Hümmət”
partiyalarının nümayəndələri iştirak
edirdilər. İclas Batumdan qayıtmış
Cənubi Qafqaz Mərkəzi Müsəlman
Şurasının üzvüN.Yusifbəylininmə-
ruzəsi ilə açıldı. Natiq bildirdi ki,
TürkiyəCənubiQafqazınmüstəqilli-
yinin saxla¬nılmasında qəti qərarlı-
dırvəbugəncdövlətinmöhkəmlən-
məsi, güclənməsi və çiçəklənməsi
üçünəlindəngələniedəcəyinəhazır
olduğunubildirir...
N.Yusifbəylinin məruzəsini din-

ləyən SeyminMüsəlman Fraksiyası
Seyminözünüburaxmasıməsələsini
geniş və hərtərəfli müzakirə etdi,
Zaqafqaziya Müsəlmanlarının
Müvəqqəti Milli Şurası elan etmək
barədəyekdilsəsləqərarqəbuletdi.
Fövqəladə iclasAzərbaycanMilli

ŞurasınınRəyasətHeyətiniseçdi.Rə-
yasətheyətinə“Müsavat”partiyasın-
dan və bitərəflərin demokratik qru-
p u n d a n - M . Ə . R ə s u l z a d ə ,
M.H.Hacınski, N.Yusifbəyli, X.Xas-
məmmədov,M.Y.Cəfərov,Müsəlma
SosialistləriBlokundan–X.Məlik-As-
lanov və CəmoHacınski, Sosial-de-
mokrat“Hümmət”partiyasındanisə
-doktorX.P.Sultanovseçildilər.Gizli
səsvermənəticəsindəhəminvaxtBa-
tumdaTürkiyənümayəndəheyətiilə
danışıqlar aparan M.Ə.Rəsulzadə
Milli Şuranın sədri, H.Ağayev və
M.H.Seyidov sədrin müa-vinləri,
M.Mahmudov və R.Vəkilov katib,
F.X.Xoyski isə yekdil səslə icraedici
orqanın,hökumətinsədriseçildilər.
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə

keçmişQafqaz Canişinin sarayında
sədr müavini H.Ağayevin sədrliyi
vəM.MahmudovunkatibliyiiləMü-
səlmanMilliŞurasınınilkiclasıkeçi-
rildi. Gərgin keçən müzakirələrdə
Milli Şuranınaşağıdakıüzvləri işti-
rak edirdi: Fətəli xan Xoyski, Xəlil

bəyXasməmmədov,Nəsib bəyYu-
sifbəyov,MirHidayətSeyidov,Nə-
riman bəyNərimanov,Heybətqulu
Məmmədbəyov, Aslan bəy Qarda-
şov,SultanMəcidQənizadə,Əkbər
ağaŞeyxülislamov,MehdibəyHacı-
bababəyov,MəmmədYusifCəfərov,
Xudadat bəy Məlikaslanov, Rəhim
bəyVəkilov,HəmidbəyŞahtaxtins-
ki, Firudin bəy Köçərli, Cəmo bəy
Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyov,
Xosrov Paşa bəy Sultanov, Cəfər
Axundov, Məhəmməd Məhərrə-
mov,CavadMəlik-YeqanovvəHacı
Molla Axundzadənin iştirak etdiyi
həmin iclasdaAzərbaycanın istiqlal
bəyannaməsi qəbul edildi (Sultan
MəcidQənizadəvəCəfərbəyAxun-
dov səsvermədə bitərəf qaldılar).
Həmin dövrdə “Əqdnamə” və ya
“Misaqi Milli” adlanan bu sənədi
H.Ağayev,F.X.Xoyski,N.Yusifbəyli,
Cəmo bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüs-
təmbəyov, Nəriman bəy Nəriman-
bə-yov, Cavad bəyMəlik Yeqanov,
MustafaMahmudovimzaladılar.

Bəyannamədədeyilirdi:

İstiqlalbəyannaməsi
(əqdnamə)

1.Bu gündən etibarən Azərbay-
canxalqıhakimiyyəthüququna
malikolduğukimi,Cənub-Şər-
qi Zaqafqaziyanı əhatə edən
Azərbaycan da tam hüquqlu
müstəqilbirdövlətdir;

2.Müstəqil Azərbaycan dövləti-
ninidarəformasıXalqCümhu-
riyyətidir;

3.AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
bütünmillətlərlə,xüsusiləqon-
şu olduğu millətlər və dövlət-
lərləmehribanmünasibətlərya-
ratmaqəzmindədir;

4.AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
milliyyətindən, məzhəbindən,
sinfindən, silkindən və cinsin-
dən asılı olmayaraq öz sərhəd-
ləridaxilindəyaşayanbütünvə-
təndaşlarınasiyasihüquqlarvə
vətəndaşlıqhüququtəminedir;

5.AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
özərazisidaxilindəyaşayanbü-
tün millətlərin sərbəst inkişafı
üçüngenişimkanlaryaradır;

6.MüəssislərMəclisitoplanıncaya
qədər Azərbaycanın başında
xalqınseçdiyiMilliŞuravəMil-
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li Şura qarşısında məsuliyyət
daşıyan Müvəqqəti hökumət
durur.

Göründüyü kimi, Azərbaycan
MilliŞurasıçoxçətinbirşəraitdəiki
mühüm tarixi qərara imza atdı. Bi-
rincisi,Azərbaycanınistiqlaliyyətini
elanetdi, ikincisi,FətəlixanXoyski
başda olmaqla Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ilk hökumətini
formalaşdırdı. Lakin qarşıda hələ
dövlət quruculuğu prosesində
mühümaddımlardanbiri olanPar-
lamentinyaradılmasıdayanırdı.

1.1.Parlamentidarəçiliyi 
istiqamətindəAzərbaycan 

milliŞurasınınrolu
Parlament idarəetmə sisteminə

keçməküçünAzərbaycanMilliŞura-
sıqətiaddımlaratdı.Hələ1918-ciilin

iyunun17-dəGəncədəözfəaliyyətini
dayandırmışAzərbaycanMilliŞurası
həmin il noyabrın 16-da Bakıda öz
işini yenidən bərpa etdi.Milli Şura-
nın16noyabrtarixliiclasın-dageniş
nitq söyləyən M.Ə.Rəsulzadə qeyd
edirdi ki, “Milli Şuramız Məclisi-
Müəssisan əzası ilə tamamən xalq
tərəfindənseçilmişbirşuradeyildir.
Bugünkü Milli Şuramız parlaman
surətialmaqüçüngenişliyəcək,ora-
yabütünsiniflərdən,müqəddəratını
Azərbaycan müqəddəratı ilə əlaqə-
dar edib, Azərbaycanın şadlığı ilə
şadlanan, qəmi ilə qəmgin olan bü-
tün millətlərin nümayəndələri cəlb
olunacaqdır.Ovaxttambirparlama-
namalikolacağız...”
Qeydedəkki,hələ1918-ciiliniyu-

nun17-dəGəncədəikənşəhəridarə-
sinin binasındaM.Ə.Rəsulza- dənin

sədrliyi ilə Milli Şuranın keçirilən
sayca7-ciiclasındaMilliŞuranınbu-
raxılması, bütün qanunverici və ic-
raedici hakimiyyətin Azərbaycan
müvəqqəti hökumətinə verilməsi
haqqındaikimühümqətnaməqəbul
edilmişdi.Milli Şuranın buraxılması
haqqındabirincisənəddəgöstərilirdi
ki,həmdaxili,həmdəxarici siyasət
sahəsində Azərbaycanda yaranmış
ağırvəziyyətinəzərəalaraqAzərbay-
can Milli Şurası bütün hakimiyyəti
F.X.Xoyskininsədrliyi iləyaradılmış
hökumətəhəvaləedirvəonatapşırır
ki,özhakimiyyətininqısamüddətdə
çağrılacaq Müəssislər Məclisindən
başqa heç kimə güzəştə getməsin.
İkincisənəddəisəqeydolunurduki,
AzərbaycanhökumətiAzərbaycanın
dövlət istiqlaliyyətinivəmövcud si-
yasiazadlıqları ləğvedəbilməz,aq-
rarvədigərbukimimühüminqilabi
əhəmiyyətli qanunların dəyişdiril-
məsinəhökumətəheçbir səlahiyyət
verilmir.Azərbaycanhökuməti6ay-
dangecolmayaraqMüəssislərMəcli-
siçağırmalıdır.
Göründüyükimi,AzərbaycanXalq

Cümhuriyyətininmüqəddəratı üçün
yaranmış ağır tarixi şəraitdə Fətəli
Xan Xoyski hökuməti müvazinətini
itirmədi, Parlamentli respublika ida-
rəçiliyininhüquqinormavəqaydala-
rınasadiqqaldı,eynizamanda,Müəs-
sislərMəclisininçağrılmasıüçünha-
zırlıqgörməyəbaşladı.MilliŞuranın
1918-ci il 17 iyun tarixli qərarından
hələ 6 ay keçməmiş, daha doğrusu,
hökumətintəkbaşınahakimiyyətida-
vametdirməksəlahiyyətiolduğuhal-
da,FətəliXanXoyskinintəşəbbüsüvə
müraciətinəəsasən,1918-ci ilnoyab-
rın16-daAzərbaycanMilliŞurasıye-
nidənfəaliyyətəbaşladı.

1.2.AzərbaycanParlamentinin
təşkilihaqqındaqanununqəbul

edilməsi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Parlamentininformalaşdırılmasıhaq-
qındaqanunAzərbaycanMilliŞura-
sının1918-ci il20noyabrtarixli icla-
sında qəbul olundu. M.Ə.Rəsul-
zadənin sədrliyi ilə keçirilən həmin
iclasdaqeydolunurduki,hələ1917-
ciilinaprelayındatoplananÜmum-
qafqaziya Müsəlmanları Qurultayı
CənubiQafqazmüsəlmanlarıümum-
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millivəmədəniyyətləriniidarəvəsi-
yasi vəziyyətlərini müdafiə etmək
üçünbirmərkəzikomitətəşkililayi-
həsini cızaraq Bakı Komitəsinə ver-
mişdi. Mərkəzi Komitə keçən sənə
noyabrayındadəvətedilənMilliKo-
mitələr konfransının qərarına görə
Azərbaycan Məclisi-Müəssisanını 1
aysonrayaqədərtoplamalıydı.Fəqət
əhvali-siyasiyyə və fövqəladə vəziy-
yətbunaimkanverməyərək(1917-ci
ilinoktyabrındabolşevikçevrilişinə-
zərdətutulur–Z.Ə.)
CənubiQafqazdanRusiyaMüəs-

sislərMəclisinəgedəcəknüma¬yən-
dələrMüəssislərMəclisidağıldığın-
danTiflisəyığışaraqCənubiQafqaz
Seyminitəşkiletdilər.RusiyaMüəs-
sislərMəclisinə seçil¬miş14müsəl-
manməbusu siyahıların firqələr tə-
rə¬¬findən dərin¬ləşməsi surətilə
44-ə qədər çoxaldı. Azərbaycanda
Məclisi-Müəssisan toplamağın qey-

ri-mümkünolduğunugörənCənubi
QafqazMərkəziMüsəlmanKomitə-
sibuməsələninhəlliniCənubiQaf-
qaz Seymində Azərbaycanı təmsil
etməkdəgördü.Çünkibunümayən-
dələrCənubiQafqazdakımüsəlman
əhalisiarasındakımüxtəlifsiyasicə-
rəyanları təmsil edirdi və bir mil-
yondanyuxarımüsəlmanəhalisinin
səslərini qazanmış nümayəndələr
idi.OnagörədəCənubiQafqazSey-
mivəCənubiQafqazCümhuriyyəti
hökuməti öz işinə xitam verdikdə
CənubiQafqaz Seymindəki 44mü-
səlman nümayəndələri özlərini
AzərbaycanMilli Şurası elan etmiş
vəAzərbaycanın idarəsiniözüzəri-
nəgötürmüşdülər.

 
1.3.AzərbaycanParlamentinin
formalaşdırılmasıqaydaları
1918-ci ildə regionda və beynəl-

xalqaləmdəcərəyanedənhadisələr

Azərbaycan nümayəndəli orqanın
təşkil edilməsiməsələsində ümum-
xalq seçkilərinin keçirilməsi mexa-
nizmini işləyib hazırlamağa imkan
verməmişdi.MilliŞuranın20noyabr
tarixli iclasında qeyd olunurdu ki,
Azərbaycanyalnızazərbaycanlılarla
məskundeyildir.OnagörədəAzər-
baycanMilliŞurasıAzərbaycanəra-
zisində yaşayan bütün millətləri
təmsiletməlidir.HazırdaMilliŞura-
daolan44nəfərnümayəndəonları
təmsiletmir.Digərtərəfdən,müxtə-
lif siyasi partiya nümayəndələrin-
dən başqa Azərbaycan xalqının
müxtəlif təbəqələrəninnümayəndə-
lərinin də belə bir təşkilatda təmsil
olunmalarına böyük ehtiyac vardır.
MilliŞuradabildirilirki,Bakıquber-
niyası iləGəncə quberniyası, Zaqa-
taladairəsivəİrəvaniləTiflisquber-
niyalarının bir hissəsi Azərbaycan
ərazisini təşkil edir. Bu ərazilərdə
Qafqaz təqvimində verilmiş məlu-
matlaraəsasən2.750.000nəfərəhali
var. Onlardan 1.900.000 nəfəri mü-
səlman, 500.000 nəfəri erməni,
230.000 nəfəri isə ruslardır. Hər 24
minnəfərdənbirnümayəndəhesabı
ilə müsəlmanlar 80, ermənilər 21,
ruslar 10, almanlar 1, yəhudilər 1,
gürcülər1nümayəndəgöndərməli-
dirlər.
Beləliklə də, yuxarıda göstərilən

qaydalaraəsasənAzərbaycanParla-
mentinintəşkilihaqqındaqanunla-
yihəsiqəbulolunduvə120nəfərdən
ibarətAzərbaycanParlamentinifor-
malaş-dırmaqqəraraalındı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Parlamentinin çağrılması ilə bağlı
olaraqAzərbaycanMilliŞurasıadın-
danonunsədriM.Ə.Rəsulzadə1918-
ci il noyabrın 29-daAzərbaycan və
rus dillərində “Bütün Azərbaycan
əhalisinə”müraciətünvanladı.Mü-
raciətdədeyilirdi:
“...Bu ayın 19-da qəbul etdiyi qa-

nunnaməyəgörəŞurayi-Millidekab-
rın3-nəqədər120əzalıqbirMəclisi-
Məbusan(Parlament)halınagələcək-
dir.Buməclisəazlıqdaqalanmillət-
lərdənnümayəndələrcəlbolunduğu
kimi,məmləkətinvilayətlərindəndə
vəkillərçağırılmışdır.Bizəfəlakətvə
səfalətdən başqa bir şey verməyən
ədavətvəixtilafıbirtərəfəqoyaq.Ta-
rixhamımızıbiryerdəyaşamaqməc-

Azər   bay   can Məc   li   si-Mə   bu   sa   nı   nın tə   si   si haq   qın   da qa   nun, 1918, 20 no   yabr
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buriyyətində qoyub. Yeni başlayan
həyatıntəbiiməşəqqətləriniasanlıqla
çəkməküçünyaşayışımızıaqilvəin-
saniəsaslarüzərindəquraq,bir-biri-

mizi sevək, ehtiram edək. Milli və
məzhəb fərqlərinə baxmayaraq, bü-
tünAzərbaycanvətəndaşları bir və-
tənin övladlarıdır. Ümumi vətəndə

müştərək həyatlarını qurmaq və öz
səadətlərinə birlikdə yetişmək üçün
onlarbir-birlərinəəluzatmalıvəyar-
dımetməlidirlər...”
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1.4.AzərbaycanParlamentinin
açılmasıyolundameydana 

çıxançətinliklər
M.Ə.Rəsulzadənin “Bütün Azər-

baycan əhalisinə” müraciətinə uy-
ğunolaraqParlamentinaçılışı1918-
ciildekabrın3-nətəyinolunmuşdu.
Lakinyaranmışdaxilivəbeynəlxalq
vəziyyət Parlamentin açılmasına
hərtərfli şəkildə təsir edirdi. Bu
dövrdəAzərbaycandasiyasihadisə-
lərininkişafıdaxiliproseslərdənda-
haçoxIdünyamüharibəsiningedi-
şindənvənəticələrindənasılıidi.
Məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin

oktyabrın30-daTürkiyəiləAntanta
dövlətləri arasındaMudros barışığı
imzalandı. Mudros müqaviləsinin
şərtlərinə görə məğlub sayılan Os-
manlı dövlətinin qüvvələri Bakını
tərketməli,Antantaqüvvələri tərə-
findən Bakının tutulmasına mane
olmamalı,CənubiQafqazdəmiryo-
lu üzərindəki nəzarət hüququnu
Antantaya güzəştə getməli idi. İra-
nınƏnzəli limanındayerləşən ingi-
lishərbiqüvvələrimüttəfiqləradın-
danBakınıtutmalıidi.Mudrosbarı-
şığının 11-ci maddəsinə əsasən,
Azərbaycan İngiltərənin nüfuz
dairəsi elan edilir, 15-ci maddəyə
əsasən isə Azərbaycanın yolları və
neft mədənləri ingilis komandanlı-
ğınınnəzarəti altınakeçir,Türkiyə-
dənBakınınişğalınaetirazetməmək
tələbolunurdu.

Azərbaycan hö-
kuməti və onun
Osmanlı dövlətin-
dəolandiplomatik
n ü m a y ə n d ə s i
Mudrosbarışığının
Azərbaycana aid
ağır şərtlərinə bi-
ganə qalmadı.
Azərbaycanın İs-
tanbuldakı fövqə¬-
ladəvəsəlahiyyətli
n ü m a y ə n d ə s i
Ə.TopçubaşovTür-
kiyə tərəfinəAzər-
baycan nümayən-
dəsinin iştirakı ol-
madan Bakı və
Azərbaycandəmir-
yolu haqqında
Mudros barışığına
bəndlərin daxil

edilməsinə etirazını bildirdi. Etiraz
notasındadeyilirdi:“Osmanlıhöku-
mətinin Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətini tanımasına baxmayaraq,
CümhuriyyətinpaytaxtıBakışəhəri
haqqındamaddəninMudrosbarışı-
ğına daxil edilməsi beynəlxalq hü-
quq və normalara zidd olub,Azər-
baycanıningilislərtərəfindən
işğalolunmasınınasanlaşdı-
rılmasınaxidmətedir.”
Osmanlı qüvvələri Bakını

vəAzərbaycanıtərketdikdən
sonra1918-ciilnoyabrın17-də
generalV.TomsonBakıyagəl-
di.V.Tomsonbəyanatverərək
elanetdiki,noyabrın17-sisə-
hər saat 10.00-a qədər Bakı
şəhəriAzərbaycanvətürkor-
dularından təmizlənməlidir.
Bakı və onunneftmədənləri
ingilislərinnəzarətialtınake-
çəcəkdir,ölkəninqalanhissə-
siisəAzərbaycanhöku¬m¬ə-
tinin və ordusunun nəzarəti
altındaolacaqdır.Azərbaycan
rəsmi şəkildə tanınmır, lakin
İngiltərə, Fransa və ABŞ
nümayəndələri onun höku-
məti ilə de-fakto əlaqə yara-
dacaqlar. General Tomson
Bakının general-qubernatoru
olacaq, ingilislərşəhərpolisi-
nərəhbərlikedəcək,şəhərdu-
masıyenidənazadfəaliyyətə
başlayacaqdır...

Göründüyükimi,ingilisqoşunla-
rınınBakıyadaxilolmasıozamankı
AzərbaycanCümhuriyyətiniolduq-
ca çətin duruma salmışdı, istər hö-
kumət, istərsə də parlamentin açıl-
masını planlaşdıran Azərbaycan
MüvəqqətiMilli ŞurasıV.Tomsonla
danışıqlaraparmağaçalışırdılar.Bu
zamanBakıdafəaliyyətgöstərənrus
və erməni Milli Şuraları da Bakıya
gəlmiş Müttəfiq qoşunlarının baş
komandanıgeneralTomsonladanı-
şıqlar aparır və Azərbaycan Parla-
mentininaçılmasınahərtərəflimane
olmağaçalışırdılar.
İstər rus, istərsə də erməniMilli

Şuralarının Tomsonla danışıqları
müəyyən nəticəni vermişdi. Bakıya
gələn V.Tomson Azərbaycan Cüm-
huriyyəti hökumətindən tələb edir
ki,o,BakıdakıRusMilliKomitəsiilə
yaxınlıq etsin. Yaranmış vəziyyətin
ciddiliyini nəzərə alan Azərbaycan
Milli Şurası bir sıra qapalı və gizli
iclaslarkeçirdi.Lakinrusvəerməni
MilliŞuralarıiləaparılandanışıqlar
heçbirnəticəvermədi.
1918-ci il dekabrın 1-dəM.Ə.Rə-

sulzadənin sədrliyi ilə BakıdaMilli
Şuranın sayca 5-ci, qapalı keçirilən
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3-cü iclasında qısaməruzə ilə çıxış
edənF.XoyskiəyalətlərdəParlamen-
tə seçkilər barədəməlumat verərək
bildirdi ki, demək olar ki, hər yer-
dən seçilmiş nümayəndələr də de-
kabrın 3-nə gəlib çata bilərlər. Hə-
miniclasdaF.XoyskigeneralV.Tom-
sonla görüşünün nəticələri barədə
dəməlumat verdi.O, qeyd etdi ki,
bizim noyabrın 24-də qəbul etdiyi-
miz qətnamə ilə tanış olan V.Tom-
sonçoxrazıqaldı.O,bucürqətna-
mədənsonraRusMilliŞurasınıntə-
ləbinin həddindən artıq olduğunu,
RusMilliŞurasınınböyüksəhvbu-
raxdığınıqeydetdi.

AzərbaycanParlamentininaçılma-
sı uğrunda səylərini davam etdirən
Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci ilin
dekabrın3-dəBakıdasayca6-cıolan
son iclasınıkeçirdi.Axşamsaat8-də
hö-kumət üzvlərinin iştirakı və
M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçiri-
ləniclasdaF.X.XoyskigeneralV.Tom-
sondaneləhəmingünsaat14.00-da
aldığı məktubun məzmununu Milli
Şura üzvlərinə çatdırdı. Məktubda
deyilirdi:“Koalisiyalıhökumətintər-
kibi elan olunmayınca Bakıda Parla-
mentiniclasıkeçiriləbilməz.”
AzərbaycanMilliŞurasınınsonic-

lasındaXoyskininverdiyiməlumata

görə təkcəAzərbaycanparlamentini
istəməyənruslarvəermənilərdeyil,
həm də bütün vasitələrdən istifadə
edən bir sıra müsəlmanların özləri
tərəfindəndəAzərbaycanMilliŞura-
sınıV.Tomsonungözündənsalmağa
vəonunyanındaŞuranınrolunuhe-
çəendirməyəçalışırlar...
V.Tomsonla söhbətləri barədə

məlumatlarıdavametdirənF.Xoys-
ki“qətişəkildəgeneralahökumətin
təşkilininparlamentyoluiləforma-
laşdırılması prinsipi üzərində israr
etdiyinivəyalnızxalqınəsashissəsi-
nintərəfindənseçilmişqanunverici-
likorqanınınverdiyisəlahiyyətyolu
ilə seçilmiş hökumət həmin orqana
arxalanmalı vəonunqarşısındahe-
sabat verməli olduğunu” bildirdi.
Natiqsondaqeydetdiki,nəhayətki,
bufikirləgeneralV.Tomsonrazılaş-
dı.
Milli Şuranın son iclasındakı he-

sabatındaF.XoyskiTomsona-“Par-
lament xaricində yeni hökumət ya-
ratmaq olarmı?- sualı ilə müraciət
etdiyinivəTomsondan-“Bəli,mənə
hökuməttəşkiledəbiləcək2nəfərin
adınıgöstəriblər.BunlarMirzəƏsə-
dullayev və M.H.Hacınskidir... Bu
şəxslərhaqqındatəklifiermənilərdə
etdilər” - cavabı aldığını da səslən-
dirdi.Göründüyü kimi,Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin
açılmasıuğrundaçoxgərginbirmü-
barizə gedirdi. Parlamentin açılma-
sına həm daxili qüvvələr, həm də

Azər   bay   can Xalq Cüm   hu   riy   yə   ti   nin Par   la   men   ti   nin bi   na   sı (in   di   ki M.Fü   zu   li adı   na Əl   yaz   ma   lar İns   ti   tu   tu   nun bi   na   sı)

Azər   bay   can Xalq Cüm   hu   riy   yə   ti Par   la   men   ti   nin ic   las za   lı
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xarici faktorbütünvasitələrləəngəl
olmağa çalışırdı. Antantanı təmsil
edənİngiltərərəsmiləriisəAzərbay-
canımüstəmləkəkimiidarəedilmə-
sindəmaraqlıgörünürdü.
Bütün görünən çətinliklərə bax-

mayaraq, Cümhuriyyət xadimləri
tarixi şəraiti lazımıncaqiymətləndi-
rəbildilər.Aparılançoxgərgindanı-
şıqlar və diplomatik mübarizədən
sonranəhayətki,1918-ciildekabrın
7-də gündüz saat 1320-də
H.Z.TağıyevinNikolayevküçəsində
yerləşən keçmiş qız məktəbinin bi-
nasındamüsəlmanşərqindəilkpar-
lamentin birinci iclasının təntənəli
şəkildəaçılışıoldu.
ParlamentiaçanAzərbaycanMilli

Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə bö-
yüktəbriknitqisöylədi.Oradadeyi-
lirdi: “Möhtərəm Millət vəkilləri!
Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin
ilk parlemontosunu açmaq səadəti-
nin,Sizmöhtərəmmillətvəkillərini
təbriketməkşərəfininöhdəmədüş-
məsi ilə iftixar edirəm (alqışlar)…
Əfəndilər,Rusiyadazühuredənbö-
yük inqilabdigərhəqiqətlər arasın-
da bir böyük həqiqəti dəxi elan et-
mişdi.Buhəqiqətmillətlərinhürriy-
yətvəistiqlalhaqlarıidi…”
Parlament demokratiyasının tən-

tənəsini yüksək qiymətləndirən
M.Ə.Rəsulzadə daha sonra qeyd
edirdi:“Bugünəqəliyyəttəşkiledən
millətlərin nümayəndələri ilə qəza-
ların yeni nümayəndələri dəvət
olunmaq üzrə iştə bu məclis təşkil
edilmişdir. Bu məclis ümumi seçki
üsulu ilə toplanaraq Azərbaycan
Məclisi-Müəssisanıtoplanıncayaqə-
dər məmləkətimizin sahibi olacaq.
BuradaAzərbaycanda bulunan bü-
tünmillətlərin, təbəqələrinvəmüx-
təlifcərəyanlarınnümayəndələriol-
duğundan buməclis vətənimizi ta-
mamilətəmsiledəbilər...”
Parlamentin ilk iclasında “Müsa-

vat” fraksiyasının təklifi iləƏlimər-
dan bəy Topçubaşov Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin
sədri,HəsənbəyAğayev isə sədrin
1-cimüaviniseçildilər.
Beləliklə, Azərbaycan parlamenti-

nin yaradılması ilə parlamentli res-
publikanın fəaliyyət dövrü başladı,
hakimiyyətin bölgü prinsipində ali
qanunvericiorqanınyerivə roluhu-

quqişəkilalmaqlaAzərbaycanparla-
mentarizmisistemininəsasıqoyuldu.

nəTİcə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-

nin Parlament sənədlərinin Azər-
baycan Parlamentarizmi sisteminə
dair mənbə kimi təhlili göstərir ki,
1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il
Türkmənçaymüqa-vilələri ilə ikiyə
parçalanmış tarixi Azərbaycan bü-
tün dövlət atributlarındanməhrum
edilsədə,XIXəsrinIIyarısındaneti-
barənAzərbaycandadoğulubboya-
başaçatan,çarRusiyasınınelmimü-
hitivasitəsiləqərbdəyərlərinəyiyə-
lənən, eləcə də Qərbin bir çox ali
məktəblərində yetişən görkəmli zi-
yalı nəsli Azərbaycanda sivil ida-
rəetməsisteminiyaradabilmiş,tari-
xiAzərbaycanınşimalhissəsinidün-
yadövlətləriailəsinədaxiletmişlər.
AzərbaycandaParlamentsistemi-

nin formalaşmasında Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin liderləri –
M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov,
F.X.Xoyski,N.Yusifbəyli,H.Ağayev,
M.Y.Cə-fərov, M.H.Hacınski və di-
gərlərininböyükxidmətlərgöstərdi.
Hələ çarRusiyası dövründəDövlət
DumalarındaAzərbaycanıtəmsilet-
mələriiləzəngindövlətçilikvəpar-
lamentarizm təcrübəsi qazanmış
adını çəkdiyimiz dövrün ictimai-si-
yasivədövlətxadimləriöztəcrübə-
lərini Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin Parlamentini formalaşdır-
maqlaortayaqoydular.
Əsasfəaliyyətiniölkəninsuveren-

liyininqorunmasına,ölkəninsosial-
iqtisadi və maliyyə problemlərinin
həllinə,ölkəninsiyasivəərazitoxu-
nulmazlığını təmin etməyə, vətən-
daşların hüquqlarını qorumağa,
dövlətindemokratikvəhüquqiəsas-
larını möhkəmləndirməyə, istiqla-
liyyətinin dünya dövlətləri tərəfin-
dən tanınması üçün lazımi şərait
yaratmağa, onun xarici ölkələr, ilk
növbədəisəyaxınqonşularıiləsiya-
si, iqtisadi və ticarət əlaqələrini ya-
ratmağayönəltmişAzərbaycanXalq
CümhuriyyətininParlamentimüza-
kirələrə270-dənçoxqanun layihəsi
çıxartdı, onlardan 230-nu 3-cü oxu-
nuşdansonraqəbuletdi.
Parlamentsənədlərinintəhlilindən

aydınolurki,fəaliyyətəbaşladıqdan

sonraözününbirsıraiclaslarınıAzər-
baycanda 1918-1920-ci illərdə türk-
müsəlman əhalisinə qarşı daşnak-
bolşevikqüvvələritərəfindənhəyata
keçirilənsoyqırımlarahəsretdi.Zən-
gəzur,QarabağvəNaxçıvandaermə-
nilər tərəfindən törədilmiş soyqırım
cinayətlərinidəfələrləmüzakirəedə-
rəkmüvafiqqərarlarçıxardı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Parlament sənədlərinin Azərbaycan
Parlamentarizmisisteminiöyrənmək
üçünmənbəkimi əhəmiyyətinindi-
gərbirxüsusiyyəti isəondanibarət-
dirki,bizbusənədləriaraşdırarkən
parlamentin ayrı-ayrı iclalarında
Azərbaycanın o dövrkü siyasi, icti-
maivəmədəniyyətxadimlərininqərb
siyasi idarəetmə sisteminə necə də-
rindənbələdolduqlarını,hakimiyyə-
tin bölgü prinsipinin siyasi idarəet-
mədəfaydalarınıdərindənmənimsə-
diklərinionlarınçıxışvəmüzakirələ-
rindəaçıqşəkildəgörəbilirik.
İlkAzərbaycanParlamentininözü-

nəməxsusluğundabircəhətidəxüsu-
siləqeydetməklazımdırki,17aylıq
fəaliyyətidövründədemokratikprin-
siplərəsasındaidarəetməyəüstünlük
verənParlamentölkəərazisindəməs-
kunlaşmışmilliazlıqlarıdaunutma-
dı, onların da qanunvericilik orqa-
nındatəmsilolunmasınaşəraityarat-
dı.İstərrus,istərsədəerməniicmala-
rının nümayəndələri qanunların ha-
zırlanmasında, müzakirə edilməsin-
dəyaxındaniştirakedirdilər.

Dr.ZiyadƏMRAHOV
AMEA Elm ta   ri   xi İns   ti   tu   nun  

Ta   rix   şü   nas   lıq və Mən   bə   şü   nas   lıq  
şö   bə   si   nin mü   di   ri
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İlknövbədə,deməliyəmki,B.Əh-
mədlinin qələmə aldığı bu mövzu-
nunaktualvəvacibliyişübhəsizdir.
Çünkitəxminənikiəsrəyaxındırki,
Türkdünyasında,ocümlədənonun
bir parçası olan Azərbaycanda bu
üçlü formul, yəni türkləşmək,
müasirləşmək və islamlaşmaq özü-
nə möhkəm, dayanaqlı bir yer tut-
muşdur.
Bizcə,müxtəlif zamanlarda Türk

aydınlarıarasındabuüçlüformulla
bağlıfərqli,həttabəzəndabandaba-

naziddiyyətlifikirlərinolmasıonun
əhəmiyyətininəinkiazaltmış,əksinə
bir qədər də artırmışdır. Məsələn,
Osmanlı Türk dövlətinin ziyalıları-
nınbuüçlüformulaolanmünasibə-
tini, çarRusiyasının işğalı altındakı
Türkxalqlarınınaydınlarınınbaxış-
ları ilə eyniləşdirmək doğru deyil-
dir.Ən azı onagörə ki,Osmanlıda
türkçülük, müasirlik, islamlıq döv-
lətçiliyin bütünlüyü və müdafiəsi
üçün lazım olan taktiki mənafelərə
xidmət edilməyə çalışıldığı halda,

çarRusiyasının işğalınaməruz qal-
mış Türk ellərində isə özünüifadə,
özünümüdafiəvəmilliazadlıqhərə-
katıideyalarınayönəlmişdir.Buan-
lamda Türk ellərindən biri olan
Azərbaycan Cümhuriyyətinin bu
üçlü formula daha çox bağlanması,
həttabayrağınıonunlabütünləşdir-
məsitəsadüfiolmamışdır.
Əlbəttə, biz görürük ki,Osmanlı

dövlətinin son dövrü və Türkiyə
Cümhuriyyətinin quruluşunun ilk
dönəmlərindəbuüçlüformulorada

Prof.BədirxanƏhmədli:
“Tu  ran  çı  lıq  la Av  ra  si -
ya  çı  lı  ğın ya  xın  laş  ma -
sı mə  sə  lə  sin  də üs  tün -
lük slav  yan  la  rın əlin -
də  dir. Slav  yan  la  rın-
rus  la  rın nə  za  rə  ti 
(hər  bi-ideolo  ji) al  tın -
da  kı av  ra  si  ya  çı  lıq, ya -
xud da Tu  ran-Slav -
yan, Türk-Rus bir  li  yi 
biz  lə  rə çox da yax  şı 
heç nə vəd et  mir”.

“Türkçülüyünüçlüformulu”
Bu ya  xın  lar  da AMEA Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tu  nun şö 
bə mü  di  ri, ədə  biy  yat  şü  nas, tən  qid  çi, fil.ü.e.d., prof. Bə  dir  xan Əh  məd  li
 nin “Türk  çü  lü  yün üç  lü for  mu  lu: nə  zə  ri və ta  ri  xi as  pekt  lə  ri” (Ba  kı, 2019) 
ad  lı ki  ta  bı nəşr olu  nub. Hə  min ki  tab  la ya  xın  dan ta  nış ol  du  ğum üçün 
bə  zi dü  şün  cə  lə  ri  mi oxu  cu  lar  la bö  lüş  mək qə  naəti  nə gəl  dim.
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da ön planda olmuşdur. Görünür,
buna əsas səbəbhəmindövrdəOs-
manlı-Türkiyəmütəfəkkirləriiləçar
Rusiyası-Sovet Rusiyası imperiyala-
rının tərkibində məcburi yaşamağa
məcburolanTürkaydınlarınınqar-
şılıqlı fikir alış-verişi içində olması
təsirsizötüşməmişdir.
Bubaxımdankitabınmüəllifiəsə-

rin girişindəcə doğru qeyd edir ki,
üçlüformulunmeydanaçıxmasında
Əli Bəy Hüseynzadə ilə yanaşı Əli
Suavi, Ziya Göyalp, Yusif Akçura,
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və
başqalarıdamühümroloynamışlar.
Üstəlik,buradaideyalarlaformulun
yerlərini qarışıq salmaq olmaz. Bə-
dirxanmüəllim haqlı olaraq “türk-
ləşmək, müasirləşmək və islamlaş-
mağ”ın ideyalardan formula çevril-
məsiyolunuizləməyinəhəmiyyətini
göstərir.Çünkiyalnızbumetodəsa-
sındaüçlüformuluntəşəkkülvəin-
kişafmərhələlərini,ideyalardanfor-
mulaçevrilməsixəttini,eynizaman-
dabundaəməyiolanlarınye-
rinivərolunuobyektivşəkil-
dəqiymətləndirəbilirik.Belə
ki,buməsələdəheçbirkəsin
əməyi azaldılmadan və şişir-
dilmədən olduğu kimi veril-
məlidir. Yəni buüçlü formu-
lunyalnızƏlibəyHüseynza-
dəninadınayazılmasınıdoğru
görməyən B.Əhmədli qeyd
edir ki, vaxtilə bu məsələdə
əməyiolanƏliSuavinin,eyni
zamandahəminformulunfor-
malaşmasında mühüm rol
oyanayan Ziya Göyalpın və
həmin formulu Azərbaycan
bayrağındavədövlətideologi-
yasındaəksetdirənM.Ə.Rəsul-
zadənin yerini və rolunu da
qeyd etmək lazımdır. Şübhə-
siz, bütün hallarda üçlü for-
mulun əsas nüvələrindən biri
yenədəƏ.Hüseynzadəolmuş-
dur.
B.Əhmədlinin üçlü formula

daxilolan“müasirləşmək”mə-
sələsinə yanaşması da maraq
doğrur.Müəllifdoğruqeydedirki,
Rəsulzadənin sayəsində müasirləş-
mək üçlü formul arasında sonuncu
yerdən ikinci yerə qalxa bilmişdir.
Halbukimüasirləşməkprinsipitürk-
ləşməkvəislamlaşmaqdandahaəv-

vəlmeydana gəlmiş, tənəzzül döv-
rünüyaşayanTürk-İslamxalqlarının
arasında qurtuluşu avropalaşmaq-
da, qərbləşməkdə görən ziyalılar
(ƏliSuavivəb.)heçdəazolmamış-
dır. Hətta, Osmanlı, Qacarlar kimi
türk-islamdövlətlərininyuxarıtəbə-
qələrindəbeləbuna cəhdlərolmuş-
dur. Ancaq Qərblə Şərq mədəniy-
yətlərinin uzlaşdırılması məsələlə-
rindəki yarımçıqlıqlar istənilən ef-
fektiverəbilməzivəvermədidə.
EynizamandaçarRusiyasınıniş-

ğalıaltındayaşayantürk-islammü-
təfəkkirlərindən də xeyli bir qismi
(M.F.Axundzadəvəb.)radikalqərb-
ləşmək tərəfdarı olmuşlar. Ancaq
burada müəllifin qeyd etməsi ki,
Axundzadə Avropanı təqlid etmə-
dən yeniləşməyin tərəfdarı olmuş-
dur, bunu doğru hesab etmirik.
ÇünkiAxundzadənin bütün əsərlə-
rində demək olar ki, qeyd şərtsiz
Qərbdəyərlərini,Avropa qanunları
qəbul etmək var. Bununla yanaşı,

avropalaşmaq
məsələsində Cəmaləddin Əfqani
və Həsən bəy Zərdabini  onlardan
sonrakımərhələkimivermək,hətta
Əfqanini qərbləşmə tərəfdarı kimi

qələmə vermək də doğru deyildir.
Məncə,Əfqaniqərbləşməktərəfdarı
deyil,əksinəQərbinözideyaları ilə
onaqarşıdayanmaqrefleksininmilli
ruhlunümayəndəsiidi.
Hesab edirəm ki, müəllifin Əli

bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy
Ağaoğlu,ZiyaGöyalpınvəMəhəm-
məd Əmin Rəsulzadənin nümunə-
sindəmüasirləşməkməsələsinə ba-
xışı əsasən qənaətbəxşdir.  Doğru-
danda,ƏlibəyHüseynzadəavropa-
laşmağı təqlidçilik deyil, daha çox
müasirtexnologiyalarımənimsəmək
baxımından irəli sürmüşdür. Yəni
Avropa tərəqqisini qəbul etmək
mümkündür, ancaq bütövlükdə isə
avropalaşmaq ruhuna bürünmək
yanlışdır. Əhməd bəy Ağaoğlu isə
Hüseynzadədənfərqliolaraqqərbçi-
liyibirqədərdəifratşəkildəmənim-
səməyi təklif edirdi. Bədirxan Əh-
mədli yazır: “Ə.Ağaoğlu isəbütün-
lükləQərbləşməyi lazımbilirdi.Ol-
sunki,onubufikrəgətirənMaltada

sürgünhəyatıyaşamasıOsman-
lının düşdüyü çətin durum ol-
muşdur”. Müəllif doğru yazır
ki,ZiyaGöyalpınisəmüasirləş-
məməsələsinəbaxışı,öncəTürk
kültürünü mənimsəməklə baş-
layır. Üstəlik, Göyalp müasir-
ləşmək anlamındaQərbmədə-
niyyətinə yaradıcı bir mənada
yanaşır,millikültürləQərbmə-
dəniyyəti arasında uzlaşmanın
mümkünlüyünü ortaya qoyur-
du. M.Ə.Rəsulzadənin müasir-
ləşməyə münasibəti Qərbləş-
məkdənçoxcəmiyyətinmillivə
dinianlamdayeniləşməsidir.
Kitabınanaxəttiolantürkçü-

lük məsələsinə gəlincə, B.Əh-
mədlidoğruqeydedirki,birçox
müəlliflərƏliSuavinin“ilktürk-
çü”olmasının əleyhinə olsa da,
ancaq onun yalnız türkün milli
kimliyini üzə çıxarılmasındade-
yil,dilvəəlifbaməsələlərindədə
mühüm əməyi olmuşdur. Bizcə,
müəllifinSuaviiləbağlıbaxışları
daha tutarlıdır. Çünki digər
müəlliflər Suavinin Türklükmə-

sələsində rolunu qeyd etsələr də,
əsasəngenişizahetməmişlər.
Daha sonra “İttihad və Tərəqqi”

cəmiyyətinin türkçülüklə bağlı gö-
rüşlərinişərhedənB.Əhmədliyazır

kişafmərhələlərini,ideyalardanfor-
mulaçevrilməsixəttini,eynizaman-
dabundaəməyiolanlarınye-
rinivərolunuobyektivşəkil-
dəqiymətləndirəbilirik.Belə
ki,buməsələdəheçbirkəsin
əməyi azaldılmadan və şişir-
dilmədən olduğu kimi veril-
məlidir. Yəni buüçlü formu-
lunyalnızƏlibəyHüseynza-
dəninadınayazılmasınıdoğru
görməyən B.Əhmədli qeyd
edir ki, vaxtilə bu məsələdə
əməyiolanƏliSuavinin,eyni
zamandahəminformulunfor-
malaşmasında mühüm rol
oyanayan Ziya Göyalpın və
həmin formulu Azərbaycan
bayrağındavədövlətideologi-
yasındaəksetdirənM.Ə.Rəsul-
zadənin yerini və rolunu da
qeyd etmək lazımdır. Şübhə-
siz, bütün hallarda üçlü for-
mulun əsas nüvələrindən biri
yenədəƏ.Hüseynzadəolmuş-

B.Əhmədlinin üçlü formula
daxilolan“müasirləşmək”mə-
sələsinə yanaşması da maraq
doğrur.Müəllifdoğruqeydedirki,
Rəsulzadənin sayəsində müasirləş-

Qərbdəyərlərini,Avropa qanunları
qəbul etmək var. Bununla yanaşı,

avropalaşmaq

lükləQərbləşməyi lazımbilirdi.Ol-
sunki,onubufikrəgətirənMaltada

sürgünhəyatıyaşamasıOsman-
lının düşdüyü çətin durum ol-
muşdur”. Müəllif doğru yazır
ki,ZiyaGöyalpınisəmüasirləş-
məməsələsinəbaxışı,öncəTürk
kültürünü mənimsəməklə baş-
layır. Üstəlik, Göyalp müasir-
ləşmək anlamındaQərbmədə-
niyyətinə yaradıcı bir mənada
yanaşır,millikültürləQərbmə-
dəniyyəti arasında uzlaşmanın
mümkünlüyünü ortaya qoyur-
du. M.Ə.Rəsulzadənin müasir-
ləşməyə münasibəti Qərbləş-
məkdənçoxcəmiyyətinmillivə
dinianlamdayeniləşməsidir.
Kitabınanaxəttiolantürkçü-

lük məsələsinə gəlincə, B.Əh-
mədlidoğruqeydedirki,birçox
müəlliflərƏliSuavinin“ilktürk-
çü”olmasının əleyhinə olsa da,
ancaq onun yalnız türkün milli
kimliyini üzə çıxarılmasındade-
yil,dilvəəlifbaməsələlərindədə
mühüm əməyi olmuşdur. Bizcə,
müəllifinSuaviiləbağlıbaxışları
daha tutarlıdır. Çünki digər
müəlliflər Suavinin Türklükmə-

sələsində rolunu qeyd etsələr də,
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ki, təşkilatın proqramında türkləş-
dirməsiyasətidahaçoxZiyaGöyal-
pındüşüncələrinəəsaslanıb.“Türk-
çülüyü Türkiyədə ictimai fikir, sis-
temli nəzəriyyə halına gətirən və
dövlətçilik ideologiyasının əsasına
qoyanZiyaGöyalp”dır,-diyəyazan
müəllifə görə, o, ümumən türk və
onun keçmişi haqqında yazmamış,
həmdətürkçülüyünsiyasi,ictimai,
sosiolojivəziyyətiniortayaçıxarmış-
dır.B.Əhmədlininbufikirlərinəqa-
tılmaqla yanaşı hesab edirik ki, 
Z.Göyalp “Türkçülüyün əsasları”
əsərində nədənsə özündən əvvəlki
türkçülükideoloqlarınındüşüncələ-
rinəçoxazyervermiş,həttahəmin
dövrünəsastürkçülükideoloquƏli
bəy Hüseynzadənin adını yalnız
“yalavac”kimiçəkməkləkifayətlən-
mişdir.  Bizcə,müəllif buməsələyə
dəaydınlıqgətirməliidi.
Üstəlik, Əli bəy Hüseynzadənin

“ilk türkoloq”, “türkçülüyü ideoloji
cəhətdən işləyib hazırlayan”, “türk
dünyasındatürkçülüyünatası”kimi
adlnadırılmasınıçoxdadoğruhesab
etməyənmüəllifəgörə,bufikirlərda-
ha çoxAzərbaycan coğrafiyasındakı
türkçülüyə aiddir.Hesab edirəmki,
bu fikir bir o qədər də dəqiq deyil.
ÇünkiHüseynzadənin ideyalarıyal-
nızAzərbaycan türkləri üçün deyil,
bütünTürkdünyasıüçünönəmliol-
muşdur.  Hətta, mən deyərdim ki,
HüseynzadəninTürkçülükməfkurə-
sindən Türkiyə daha çox faydalan-
mışdır nəinki Azərbaycan. Eyni za-
manda,onunladarazılaşabilmərəm
ki, Hüseynzadənin yaradıcılığında

türkçülük ideolojideyil, ancaqelmi,
maarifçixarakterdaşımışdır.Əslində
türkçülüklə bağlı elmi və maarifçi
təbliğatınözüdaha çox ideolojimə-
sələlərləbağlıolmuşdur.
Bütünbunlarlayanaşı,B.Əhməd-

linin o fikri ilə razılaşırıq ki,Azər-
baycanda türkçülüyün əsasmərhə-
lələrindənbiriAzərbaycanCümhu-
riyyətinin qurucusu Məhəmməd
ƏminRəsulzadəninadıylabağlıdır.
Məhz Rəsulzadənin siyasi-ideoloji
mübarizəsi sayəsində Türkçülük
Azərbaycan Cümhuriyyətinin qu-
rulmasında, eyni zamanda dövlət
ideologiyasının,ocümlədənüçrəng-
li bayrağının müəyyənləşməsində
əsasroloynamışdır.
B.Əhmədlinin kitabda islamlşa-

maqla bağlı düşüncələri də maraq
doğrur.Müəllifİslamdinininkəskin
şəkildə tənqidinin çar Rusiyasının
işğalı altında olan şimali Azərbay-
candan,dahadoğrusuTiflisdəyaşa-
yan M.F.Axundzadə tərəfindən ol-
masını müsbət hesab edir. Ancaq 
B.Əhmədlionudoğruqeydedirki,
C.ƏfqaniM.F.Axundzadədən fərqli
birüsul seçərək İslamdinini söküb
dağıtmaq yox, islami vəhdət yarat-
maqyolunututmuşdur.

Eyni zamanda, müəllif kitabda 
Z.Göyalpın, M.Ə.Rəsulzadənin, 
Ə.Ağaoğlunun, Y.Akçuranın da is-
lamlaşamqlabağlıdüşüncələrinyer
vermişdir. Hesab etmək olar ki,
müəllifhəminmütəfəkkirlərinİslam

diniiləbağlıbaxışlarınıəsasəndoğ-
ruizahedəbilmişdir.
B.Əhmədlimonoqrafiyanın “İde-

yadan nəzəri konsepsiyaya-formula
doğru”bölümündədəbirdahaüçlü
formulunyaranmasıvəinkişafımə-
sələsinə qayıdır. Müəllifə görə, 
Ə.Hüseynzadə sadəcə, formulun
prinsiplərini irəli sürüb, ancaq onu
ideoloji cəhətdən əsaslandırmayıb,
yalnız türkçülükdən az-çox nə isə
yazıb və bunun da daha çoxAzər-
baycana bağlılığı var. Üçlü formu-
lunsiyasimənakəsbetməsi, ideya-
dan nəzəriyyəyə çevrilməsi isə 
Z.Göyalpın adıyla bağlıdır. Şübhə-
siz,Hüseynzadəninəməyininbudə-
rəcədə azaldılması, bunun fonunda
Göyalpınönplanaçıxarılmasıdoğ-
rudeyildir.
B.Əhmədli monoqrafiyanın “Gə-

ləcəyəbaxış”bölümündə isə turan-
çılıq, avrasiyaçılıq və modernçilik
məsələlərindən bəhs edir. Müəllif
yazırki,turançılıqindidahaaktual-
dır.Hesabedirəmki,turançılıq20-ci
əsrin əvvəllərində daha aktual idi,
nəinkiindi.Biz,indihəminaktuallı-
ğa sadəcə can atırıq. Turançılıqla
avrasiyaçılığınyaxınlaşmasıməsələ-
sinəgəlincə,hesabedirəmki,indiki

haldaüstünlükslavyanlarınəlində-
dəir. Slavyanların-rusların nəzarəti
(hərbi-ideoloji) altındakı avrasiyaçı-
lıq, yaxud da Turan-Slavyan, Türk-
Rus birliyi bizlərə çoxda yaxşı heç
nəvədetmir.

FaiqƏləkbərli(Qəzənfəroğlu)
AMEA Fəl  sə  fə İns  ti  tu  tu  nun apa  rı  cı  

el  mi iş  çi  si, do  sent, fəl  sə  fə üz  rə  
fəl  sə  fə dok  to  ru 

B.Əh  məd  li  nin ki  tab  da is  laml  şa  maq  la bağ  lı dü  şün  cə -
lə  ri də ma  raq doğ  rur. Müəl  lif İs  lam di  ni  nin kəs  kin 
şə  kil  də tən  qi  di  nin çar Ru  si  ya  sı  nın iş  ğa  lı al  tın  da olan 
şi  ma  li Azər  bay  can  dan, da  ha doğ  ru  su Tif  lis  də ya  şa -
yan M.F.Axund  za  də tə  rə  fin  dən ol  ma  sı  nı müs  bət he -
sab edir. An  caq B.Əh  məd  li onu doğ  ru qeyd edir ki, 
C.Əf  qa  ni M.F.Axund  za  də  dən fərq  li bir üsul se  çə  rək 
İs  lam di  ni  ni sö  küb da  ğıt  maq yox, is  la  mi vəh  dət ya -
rat  maq yo  lu  nu tut  muş  dur.
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Kalkolitik Çağ’a geçişle birlikte
DoğuAnadoluBölgesibaştaolmak
üzereAnadolu’daönemligelişmeler
yaşanmıştır.KalkolitikÇağ’daDoğu
Anadoluveçevresindeyaşayantop-
lumlar bölgenin coğrafyasına, ikli-
mineuygunolaraktarım,hayvancı-
lık, avcılık, balıkçılıkvemadencilik
yaparak geçimlerini sağlamışlardır.
Kalkolitik Çağ’da taş aletlerin yanı
sırabakırdakullanılmayabaşlamış,
topluluklar ve bölgeler arası ticare-
tin önem kazanması, gelişmesi so-
nucumetalsilahüretiminegeçilmiş-
tir. Bu çağda bakır üretiminin yanı
sırakurşunvegümüşüretimideya-
pılmaktadır.
KalkolitikÇağ’daAnadolu’daölü

gömmealetleribölgeleregörefarklı-
lıkgöstermiştir,ölüleryerleşimyeri
içine veya yerleşim yeri dışına ölü

hediyeleriilegömülmüştür.Kalkoli-
tikÇağmimarisindekullanımalan-
larına ve plan, tekniğe göre çeşitli
malzemelerkullanılmıştır.Özellikle
taşdoğadayoğunolarakbulunması
vedayanıklıolmasısebebiyleçeşitli
işlevlerde kullanılmıştır. Bu çağda
teknolojiningelişmesive ileridüze-
ye çıkması sebebiyle çanak çömlek
yapımıönemkazanmıştır.Boyabe-
zeli, perdah bezeli seramikler yay-
gınlaşmıştır.
İnsanların maden aletlerinin ya-

nındataşaletlerikullanmasıyla,ya-
şamın her alanında gelişmeler ya-
şanmış,döneminsanınyaşamınıde-
ğiştirdiği kadar sanatını da etkile-
miştir.Bölgelerarasıticaretvekültü-
relilişkilerdeartışgörülmüştür.
Anadolu coğrafi konumu ve

jeopolitikönemindendolayıeneski

KAL  KO  Lİ  TİK ÇAĞ’  DA 
DO  ĞU ANA  DO  LU’  NUN

GE  NEL VA  Zİ  YE  Tİ

GökçenACAR
Azer  bay  can Mil  li İlim  ler 

Aka  de  mi  si Nah  çı  van Şu  be  si
acargkcn20@gmail.com
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çağlardanberiyerleşimyerigörmüş
karakıtalarıolanveeskidünyakıta-
larıolarakkabulgörenAsya,Avru-
paveAfrikaarasındakarabağlantısı
sağlayanenönemligeçittir.Buözel-
liği kıtalar arası köprü kurmasına
nedenolmuştur.Sadeceköprüözel-
liği kurmamış topluluklar tarafın-
daneneskiçağlardanberiyerleşim
yeri görmüştür. Genel olarak Ana-
dolu diye tabir edilen bölgesinin
içerisinde yer alan Doğu Anadolu
Bölgesijeopolitikvejeostratejiköne-
me sahip bir bölge olup, tarihte ve
günümüzde de dünya ve özellikle
bölgegüçleri içinkesişme,karşılaş-
ma,birleşmevegeçişnoktasıolarak
önemli ve etkin bir konuma sahip
olmuştur.
Dünya üzerinde ki konumu orta

kuşağınekvatorayakınolankesmi-
nin, kuzey yarım küresindedir. Bu
özelliği ikliminietkilemişveDağlık
topografyaya sahip Doğu Anadolu
Bölgesi’ndekarasal iklimhakimdir.
Dağlıkveengebeli bir alanıveböl-

geye has fiziki özellikleri vardır.
1500m’nin üzerinde olan ortalama
yükseltisiileülkemizinenyüksekve
enengebelibölgesidir.DoğuAnado-
lu Bölgesinin arazisi derin ve sarp
vadilerleyarılmıştırbuyüzdentarih
boyunca işgal etmek ve fethetmek
zorolmuştur.
Doğu Anadolu’nun en önemli

vasfı diğer bölgelerden daha enge-
beli yüksek oluşudur. Bölgenin ge-
nellikle ortalama yükseltisi 1800
metreninüstündeolup,bazıbölüm-
lerde 2000, hatta 2500 metreyi bile
geçer.DoğuAnadolubölgesi4bölü-
meayrılır.YukarıFıratBölümü,Er-
zurumKarsBölümü,YukarıMurat
VanBölümü,HakkariBölümü.
Bölge bitki örtüsü özelliği bakı-

mından İran-Turan flora bölgesine
dahilolmaktaveyüksekdağlıkpla-
tolukalanlardameşeormanları,ku-
zeydoğuda ise sarıçamlar bulun-
maktadır.
İlkçağlardan beri yerleşim yeri

görmüşolmasıvebirçokuygarlığın

yerleşimyeriolmasıDoğuAnadolu
Bölgesi ne kadar önemli olduğunu
gösterir.Bölgeticaretalanındageliş-
mişvemadencilikalanındasonde-
recezengindir.İnsanoğlutarafından
maden vemetalcilik faaliyetleri ya-
şamsalbirkonumasahipolupönem-
li olmuştur. Günlük kullanımların-
da,her türlüaraçgereçyapımında,
silah yapımında ve süsleme alanla-
rında yaşamlarının hemen hemen
heralanındakullanılmıştır.
M.Ö. 8. Bin yıla tarihlendirilen

Anadolu’dakieneskimetalbulun-
tular Çanak Çömleksiz Neolitik
Çağ’aaityerleşimyerlerindeortaya
çıkmıştır. (Koçak, 2009; 209-224).
Bölge coğrafyasında Neolitik Çağ’-
dan itibaren görülen madencilik
KalkolitikÇağileberaberdahayük-
sekniteliklereulaşmıştır.
Kalkolitiğin kelime anlamı Yu-

nanca’dan khalkos (Bakır) ve lithos
(Taş) sözcüklerinden türetilmiştir.
Döneminadınada“KalkolitikÇağ”
denilmiştir.Bakır–TaşÇağıadıve-
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rilen bu sürece İleriÜreticiDönem
yadaGelişkinKöyDönemigibiad-
lar da verilmektedir. (Sevin,
2003,78).

DoğuAnadolu
Bölgesi’ndeKalkolitikÇağ

Anadolu’da bölgelerin göstermiş
olduğu genel özellikleri Kalkolitik
Dönem’defarklıkültürlerinoluşma-
sına neden olmuştur. Homojen bir
kültür olmadığı için budönemi ar-
keolojikbuluntularagöreKuzeybatı
Anadolu, Göller Bölgesi, Konya
Ovası,Çukurova,DoğuAnadoluve
Güneydoğu Anadolu olmak üzere
altıKalkolitikbölgesineayrılır.
Anadolu Bölgesi’nin ilk Kalkoli-

tikÇağ’ı,NeolitikDönemindevamı
olarak görülmektedir. Bölgede son
yıllardayapılanarkeolojikazıçalış-
malarıveyüzeyaraştırmalarısonu-
cuyenibilgilerelegeçmiştir.Mezo-
potamyakültürününizleribubölge-
de görülmekte ve kültür isimleri

olan“Halaf,Obeid,Uruk”gibikla-
sikdönemisimleribirçokaraştırma-
cı tarafından kullanılmaktadır.Kal-
kolitik Çağ’ın başlangıç aşamasını
HalafKültürütemsileder.AdınıSu-
riye’dekikazıyeriolanTellHalaf’-
tanalır.Frangipane,Halafyerleşim
yerlerininbazılarınıntümyılboyun-
cayerleşimyerigören,oturulanböl-
geolmadığını,mevsimlik,kısasüre-
lik yerleşmeler olduğunuve bunla-
rınarasındadabüyükboyutlarasa-
hipvesüreklioturulanbüyükköyle-
rinvarlığınıilerisürmüştür.
M.Ö.5000’densonragenişbirala-

na yayılmış olan Erken Kalkolitik
ÇağKültürüçanakçömlekkültürü,
şehirplanlaması,mimarlıkvediğer
küçük sanat eserlerinden kendini
göstermektedir. Halaf Kültürü’nün
sonaermesindensonraM.Ö.4.bin-
yılDoğuAnadolu’daMezopotamya
etkili güneyeaitObeydkökenliya-
pılar önemli değişiklikler meydana
getirir. İnsan arasında artık ekono-
mik yapı farklıları oluşmaya başla-
mış ve ekonomik eşitsizlikler mey-
danagelmiştir.Budönemdeenbü-
yükgelişmlerdenbiri“kent”inorta-
ya çıkışıdır. M..Ö. 4. binyılda bu
kentdenilenyapılarDoğuAnadolu
Bölgesi’nde Elazığ (Altınova) yöre-
sindegörülür.Norşuntepe,Korucu-
tepe, Malatya Arslantepe bu döne-
min en önemli kazı merkezleridir.
Kazıçalışmalarındanelegeçençeşit-
linesneler,gelişmişmetalişlemecili-
ği ile yapılmış el sanatları, mimari
kalıntılarburadakentyaşamınıgös-
termektedir.
Madencilikalanındakiilerlemeve

üretilenmetaleserlerinyaygınlaşma-
sı,şehirleşmevefarklımeslekgrup-
larınınortayaçıkmasınabağlıolarak
sosyalsınıflarınortayaçıkışıvetica-
retinönemkazanmasıarasındayakın
bir ilişkibulunmaktadır.DoğuAna-
dolubölgesioldukçayüksekdağlarla
kaplı olduğundan minarel açısında
zenginvemetalkaynaklarıbakımın-
dan son derece zengin bir bölgedir.
Bölgeninsahipolduğubakıryatakla-
rıjeolojikliteratürdeayrıntılıbirşe-
kildeifadeedilmiştir.DoğuAnadolu
Bölgesi’ndebulunanbakıryatakları,
batıdabulunanAmanosdağlarından
(Hatay)başlayıpdahaçokbiryarım
ay şeklinde doğuya doğru uzanan,

birincil(primer)sülfatlıfilizlerdirve
üstseviyelerdeikincil(seconder)ba-
kır filizlerinindemevcut olduğuve
Antik çağlarda bu bakır madenleri-
ninilkkezişletildiğikabuledilmek-
tedir.
DoğuAnadolu’daKalkolitikÇağ’a

ait en önemli merkezlerden biri de
NorşunTepe’dir.Uluovayadadiğer
biradıylaAltınova,MuratSuolarak
dabilinenFıratNehri’ningeçtiğiyer-
deveaynızamandaAntitorosveDo-
ğuTorosSıradağlarıarasındayeral-
maktadır. Altınova oldukça verimli
araziyapısınasahipolduğundando-
layıtarihöncesidönemlerdenitibaren
sürekliolarakyerleşimesahneolmuş-
tur.Altınova’dakienönemliyerleşim
yerlerinden biridir. Norşuntepe Geç
Kalkolitik Çağ’a ait tabakaların yapı
katlarındakiyapısalöğeleriniçerisin-
debakırınişlendiğinikanıtlayanişlik
yerleriortayaçıkarılmıştır.
KalkolitikÇağErken,OrtaveGeç

olmaküzereüçevrede incelenmek-
tedir.
Anadolu’da bugüne kadar tanı-

nan en gelişmiş Erken Kalkolitik
kültürHacılarbölgesindekarşımıza
çıkmaktadır. Burası bir kent görü-
mündedir. Yapılar kare ya da dik-
dörtgen planlı, taş temelli, kerpiç
yapılardüzdamlıdır.Evlerbirbirine
bitişikvearasındadarsokaklarbu-
lunmakta ve yerleşmenin etrafını
çevreleyen kerpiç koruma duvarı
vardır.Buevleregenişavludanaçı-
lan kapılardan girilir. Bu evlerde
geniş olan mekanlar da küçük bir
kutsal alan, işlik, kuyu ve çanak
çömlekatölyeleribulunmaktadır.
AnadoluMedeniyetlerMüzesi’n-

de,DoğuAnadolu’nunOrtaKalko-
litikÇağı’naaitTilkitepe’yeaityapı-
lankazıbuluntularıyeralmaktadır.
Van Gölü’nün güneyinde bulunan
Tilkitepe’deobsidiyenaletler,Halaf
seramiğineaitboyalıçanakçömlek-
lerelegeçmiştir.
EskiÇağlar’danberi günümüzde

de dünyanın en eski tarihi yolları
üzerinde bulunan,Asya ileAvrupa
arasında köprü olan Anadolu’da
farklı etnik grupların yaşadığı Kal-
kolitik Çağ’da taş aletlerin yanında
bakırındakullanılmayabaşlanması-
nınöğrenilmesindensonrayaşamın
heralanındagelişmeleryaşanmıştır.
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GöbəkliTəPə:
tarixinsıfırnöqtəsi

“Tarixinibilməyənmillətincoğrafiyasınıbaşqalarımüəyyənləşdirər”

Şəkil1.Göbəklitəpə

Tarix qədim zamanlardan günü-
müzəqədərcəmiyyətinkeçdiyiyolu
araşdıraraq gələcəyimizə işıq salır.
Ümumiyyətlə, tarixlə maraqlanma-
yan və ya tarix haqqında danışma-
yan çox az insan var. Tarix, siyasət
və idman insanlar arasında ən çox
müzakirə olunan mövzular olmağı
baxımındandeməkolarki,hamıaz
vəyaçoxdərəcədəbuelmləmaraq-
lanır.Tarixibilməkhəmdəonagörə
vacibdirki,məhzbununnəticəsində

keçmişdəedilənsəhvlərdəndərsçı-
xarmaqvəmüasirdünyadabaşve-
rənhadisələridahayaxşıqavramaq
mümkünolur.Bugünbaşverənis-
tənilənsosial-iqtisadivəsiyasihadi-
sənin tarixi kökləri və səbəbləri ilə
birgəanalizetmədəndüzgünnəticə
çıxarmaqmümkündeyil.Tarixelmi-
nə bu perspektivdən yanaşanda
onunsadəcədünyagörüşümüzüar-
tırmaq,zövqalmaqüçündeyildərs
çıxarmaqüçündəoxunmalıolduğu

qənaətinəgəlirik.Tarixümumilikdə
bəşəriyyətinxüsusilikdəisəmillətin
hafizəsidir. Hafizəsini itirən millət
isə məğlub olmağa məhkumdur.
Çünki “tarixini bilməyən millətin
coğrafiyasınıbaşqalarımüəyyənləş-
dirər”.Tarixvətarixicoğrafiyaelm-
lərininəhəmiyyətinimənfurqonşu-
larımız (ermənilər) tarixi saxtalaş-
dırmağa, özlərinə uydurma tarix
yazmağa başladıqda bir daha acı
təcrübəiləöyrənmişolduq.
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Eləarxeolojikəşflərvətarixifakt-
lardavar ki, təkcə birmillət vəya
bir bölgə deyil bütün bəşəriyyət
üçünmühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bəzəndəbucürkəşflərbütünnəzə-
riyyələrialt-üstedərək,tarixinyeni-
dənyazılmasıilənəticələnir.Beləki
insanların ovçuluq və yığıcılıqla
məşğul olduqları köçəri həyatdan
oturaq həyata keçməsi və kənd tə-
sərrüfatının yaranmasından sonra
dini inancların, məbədlərin və ya-
vaş-yavaşşəhərlərinyarandığı(Sxem
1) nəzəriyyəsi tarixin axışı ilə bağlı
əngenişyayılanvəqəbuledilənnə-
zəriyyədir.
Buardıcıllıqtəbiikişərtidirovçu-

yığıcılıq-köçərilik və əkinçilik ara-
sındabir-birindənkeçidolmamışdır,
beləkihələdəbəziucqarbölgələrdə
ovçu-toplayıcıicmalaryaşayır.Sxem
1-dəki ardıcıllığı pozan və tarixin
yenidən yazılmağına səbəb olan
kəşflərdən biri də müasir Türkiyə
ərazisindəkiGöbəklitəpəməbədidir.
E.Ə.9.600-7.300-ci illərəaidbumə-
bədinsanlarınbəlkədədini inancı-
nıntələblərinəuyğunolaraqməbəd
inşaetməküçünoturaqhəyatakeç-
diyinivəkəndtəsərrüfatıiləməşğul
olduğunu sübut edir. Bu arxeoloji
kəşf yeni olmasa da 1 İyul 2018-ci
ildəTürkiyəninŞanlıurfarayonunun
Göbəklitəpə arxeoloji sahəsi Birləş-
mişMillətlərTəşkilatıElm,Təhsilvə
MədəniyyətTəşkilatıolanYunesko-
nun(UNESCO)DünyaMirasıSiya-
hısınadaxiledildi.2011-ciildənbəri
TürkiyəninYuneskodakıMüvəqqəti
İrsSiyahısındayeralanGöbəklitəpə
arxeolojisahəsiYuxarıMesopotami-
ya bölgəsində dünyanın məlum ən
qədim meqalitik quruluş qrupun-
danolanvəeramızdan11miniləv-
vələ qədər uzanan dövrünə aid-
dir(1).İnşasıMiladdanəvvəl10000-
ci ilə uzananGöbəklitəpə tarixdəki
ənqədimvəənböyükibadətmərkə-
zidir. Göbəklitəpə İngiltərədə olan
Stonehenge-dən7000,Misirpirami-
dalarından isə 7500 il qədimdir.

Həmçininoturaqhəyatakeçiditəm-
sil edən mədəniyyət bitkisi buğda-
nınatasınadaGöbəklitəpə(Şəkil1)
ətəklərində rast gəlinmişdir. İnşa
edildikdənminilsonraüzəriinsan-
lartərəfindənörtülərəktorpağabas-
dırılan bu məbədlər 1995-ci ildən
başlayanarxeolojikəşflərləyenidən
günüzünəçıxır.
 İnsanların ovçuluq-yığıcılıqla

məşğulolduğuvəköçəriyaşadıqları
dövrlərdən etibarən dini inancları-
nın olduğunu sübut edən və bəlkə
dəkəndtəsərrüfatıiləməhzməbəd-
lərə ibadətəgələnləriqidailətəmin
etməküçünməşğulolmağabaşladı-
ğı fikrinin yaranmağına səbəb olan
Göbəklitəpənin kəşfinin dəmaraqlı
vəibrətamizhekayəsivar.Beləyerli
əhali tərəfindənmüqəddəs yer ola-
raq qəbul edilən və ilin müəyyən
vaxtlarında qurbanlar kəsilən təpə-
də ilk arxeoloji tədqiqatlar 1963-ci
ildəisəİstanbulUniversitetivəChi-
cago Universiteti əməkdaşlığı ilə
aparılmış,bölgəaraşdırmışlakiniş-
lərinüzərindədurulmamışdır.
Ərazikəndlilərəverilmişvəkənd

təsərrüfatıməqsədi ilə istifadəedil-
məyəbaşlanmışdır.1983-cüildəGö-

bəklitəpəərazisininsahibiMahmud
Ulduzun əmisi ŞəfəqUlduz ərazini
şumlayarkənböyükbirdaştapırvə
tarixiəhəmiyyətiolduğunudüşünə-
rək Şanlıurfa muzeyinə aparır. La-
kin ixtisasca tarix müəllimi olan o
dövrünmuzeymüdiri tasın adi bir
əhəngdaşı olduğunuvə tarixi əhə-
miyyətə malik olmadığını söyləyə-
rəkdaşıyerinəqaytarmağıməsləhət
görür. Şəfəqbəy isədaşı burakimi
əziyyətlə gətirdiyini geriyə qaytar-
mayacağınıvəyoldaatacağınıbildi-
rir. Bundan sonra daşmuzeyin an-
barına yerləşdirilir.  1992-ci ildə o
bölgədə tədqiqat aparan alman ar-
xeoloqprofessorKlauzŞmit (Klaus
Schmidt)daşımuzeydəgörərəkdə-
yərliolduğunudüşünürvəharadan
gəldiyinisoruşur.Alimintəşəbbüsü
1995-ci ildə ilə bölgədə yenidən ar-
xeolojiqazıntılarbaşlanır.Berlində-
ki Almaniya Arxeologiya İnstitutu
vəŞanlıurfaMuzeyininəməkdaşlığı
ilə aparılan tədqiqatlarda  Neolit
dövrünəaid,boyları3-6metr,çəki-
ləri40-60 tonolan,vəhşiheyvan fi-
qurları təsvir olunmuşvə “T”hərfi
şəklindədaşlartapılıb.Qazıntılarda,
eynizamanda,8-30metrdiametrin-

Sxem1.Sivilizasiyanınyaranmasıvəinkişafıardıcıllığı
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dədairəvivədüzbucaqformasında
dünyanınənqədimməbədqalıqları
vətəxminən12miniləvvələaidol-
duğubildirilən65santimetruzunlu-
ğunda insan heykəli kimi müxtəlif
tarixiəsərlərdəgünüzünəçıxarılıb
Göbəklitəpəarxeolojisahəsinəla-

zımiəhəmiyyətiverməkvədahaçox
insanın bölgə haqqında məlumatlı
olmağı üçün 2019-cu il Türkiyədə
“Göbəklitəpə ili” elan edilmişdir.
Burada muzey və seyr sahəsi inşa
edilmişhəmçininərazinindahayax-
şıqorunmasıməqsədiiləüstüörtül-
müşdür. Burada görüntü və səs ef-
fektləri ilə bəzədilmiş bölgəyə uy-
ğun memarlıq üslubu ilə diqqəti
cəlb edən ziyarətçi mərkəzi əsl za-
man makinasına bənzəyir. Burada
simulyasiyavasitəsiilə12miniləv-
vələ səyahət etmək o dövrdə bu
möhtəşəmabidələriinşaedəninsan-
larınnecəyaşadığınıizləməkmüm-
kündür.

 O dövrdə burada ictimai əmək
bölgüsüaparılmış, işçi sinfi, idarəçi
sinfivədinixadimlərayrılmışdı.Əl-
lərində daşlara forma verəcək heç
biralətyoxidi.Yalnızcaçaxmaqdaşı
vasitəsi iləhərbiri 5 tondan20 ton
ağırlığaqədərdəyişəndaşlarıyona-
raqinsanıtəmsiletdiyihesabedilən
“T”hərfiformasıəldəetmişlərvəbu
saldaşlarınüzərinəmüxtəlifheyvan
(ilan,tülkü,buğaqabanvəs.)fiqur-
larıçəkmişlər.Hərməbəddəortada
iki böyük “T” formalı sal daş və
onun ətrafında 12 ədəd daha kiçik
sal daşlar düzülmüşdür. Yənimin-
lərlə il əvvəl Göbəklitəpəni inşa
edənlərtarixdəkiilkmemarlar,hey-
kəltəraşlarvəmühəndisləridi.
Bütünbunlarınəzərəalaraq,Gö-

bəklitəpə“tarixinsıfırnöqtəsi”yəni
başlanğıcı adlanır. Qazıntılar baş-
landığıgündənindiyəqədər4oraq
qazılmış və təmizlənmişdir. Lakin
radartexnologiyasıvasitəsiiləaparı-

lan tədqiqatlar bu cür otaqlarının
sayının 20 olduğunu göstərmişdir.
Yəni hələ 16 otaq torpağın altında-
dır. Bəlkə də bu otaqlar da çıxarıl-
dıqdansonratarixləəlaqədarbaşqa
inqilabikəşfləridəgörəcəyik.Bölgə-
də20ildənartıqtədqiqataparanvə
Göbəklitəpənin bütün dünyada ta-
nınması üçün çalışan professor
KlauzŞmit(2014-cüildəvəfatetmiş-
dir) bütün otaqların təmizlənməsi
üçünənazı50ilvaxttələbolundu-
ğunubildirmişdir.Bubölgənindiq-
qəticəlbedənbaşqaxüsusiyyəti isə
buğdaəkininbaşladığıyerlərdənbi-
ri və bəlkə də birincisi olmasıdır.
Burada qazıntılarda eyni zamanda,
8-30 metr diametrində dairəvi və
düzbucaqlı şəkilli dünyanın ən qə-
dimməbədqalıqlarıvətəxminən12
min il əvvələ aid, pivə düzəltmək
üçünistifadəedilənböyükdaşqab-
lar65santimetruzunluğundainsan
heykəli kimi müxtəlif tarixi əsərlər
dəgünüzünəçıxarılmış.
BeləlikləGöbəklitəpəabidələribi-

zəbirdahatarixelmininəhəmiyyəti-
ni xatırlatmaqla yanaşı tarixi bilmə-
yinnəqədərvacibolduğunudasü-
but edir. Göbəklitəpənin kəşfi isə
başlıbaşınadərsçıxarılmalıbirhadi-
sədirki,öz tariximizə,mədəniyyəti-
mizəqarşıdiqqətlivəhəssasolmaqla
bağlıgözəlbirnümunədir.Bumöh-
təşəmtarixiabidələrdəqazıntılarda-
vam etdikcə yeni-yeni bilinməyən
sirlərinortayaçıxacağınainanıram.

FərruxRəhimov
 ADAU-nun as   sis   ten   ti.
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Doğmapaytaxtküçələrindəgəzər-
kən şəhərin qədim tarixi binaları ilə
bugünküçağdaşgöydələnlərinbir-bi-
rini tamamlamasına fəxrlə baxırıq.
Hərsəmtiözhekayəsi,yaranmaəhva-
latları ilə zəngindir – şəhristanBakı-
mızın. İnsandayanacaqlardakı sərni-
şinlərin avtobuslara tələskən əyləşə-
rəkünvanlarınayolalmasını,parklar-
da adamların bəzən ərkyana yüksək
səslətelefondadanışmalarınıseyret-

dikcə…həqiqətəndəsukimiaxanza-
manın əllə saxlanmasının mümkün
olmadığı hisslərinə bürünür. Lakin
birtərəfdəndəhəminanınmobilapa-
ratlarlayaddaşlarahəkkolunmasıtə-
səllisi adamı tilsimləməməyə bilmir.
Düşünürsən,görəsənkeçmişBakısa-
kinlərioqədərdəuzaqolmayangələ-
cəkdə fortepiano uzunluğunda olan
telefon cihazlarının nəinki hər kəsin
cibinə sığarölçüdəkiçiləcəyini,hətta

eyniandahəmdəşəkilçəkəbiləcəyini
heçtəsəvvüredərdilərmi?!..Busualla-
rı özlüyümdə keçmiş binalara baxa-
raqsorğularkən,anidəndahabirsual
mənidüşündürür;bəsbizVətənimiz-
dəilkkütləvidaşımanəqliyyatvasitə-
sinin və ya telefonun tarixçəsini bili-
rikmi?Axı bumodern-sürətli yaşam
tərzi– illərləyavaşsurətalaraqgün-
dəlikrəqəmsalhəyatımızınbirparçası
olmuşdur. Hələ bunların nə vaxtsa

keçmİŞbAkiyA
atlıtramvayiləsəyahət

Müasir şə  hər hə  ya  tı  nın get  dik  cə sü  rət  lən  mə  si  ni ar  tı  ran əsas amil 
lə  rin kü  çə  lər  də şü  tü  yən müasir brend ma  şın  lar və de  mək olar ki, 
uşaq  dan bö  yük  lə  rə ki  mi hər kə  sin əlin  də olan mo  bil te  le  fon apa 
rat  la  rı ol  du  ğu  nu ha  mı  lıq  la ar  tıq çox  dan qə  bul et  mi  şik.



dəbdən düşə biləcəyini ağlımızdan
beləkeçirmədiyimizidemirəm.
Biz bu şəhərdə yaşayırıq, amma

sanki, olubkeçənlərə biganəyik.Dü-
nənimizi sorğulamırıq, öyrənmirik,
onunladahayaxındantanışolmaqis-
təmirik.Eləisəgəlinbiranlıqindikiiri
prospektliküçələrdənkeçərəkkeçmiş
Bakıyasəyahətedək.Bəli,eləolduğu-
muz işıqforlu,yenibəyazpiyadake-
çidli yolun digər tərəfinə keçək və
özümüzüatlıkonkayaminməküçün
çatdıraq…
Bakı. aprel,1889-cu il…Şəhərdə ilk

dəfə dəmir relslər üzərində atların
qoşqukimiçəkdiyitramvaynəqliyyat
vasitəsi xalqın istifadəsinə verilir. Bu
ölkə tarixində indiki anlayışla avto-
busların“atası”sayılır.Dahaəvvəllər
bir yerdən digər məntəqəyə getmək
üçün əsasən, faytonlardan istifadə
edənəhalibundansonradahamütə-
şəkkil, əsrinin qabaqcıl nəqliyyatı ilə
tanışolur.Bakıdabukütləvidaşıma-
cılıq vasitəsinə Rusiyadakı kimi “at-
larla”mənasınagələn–konkaadıve-
rilir.Şəhərəhalisininböyükcoşquvə
rəğbətlə qarşıladığı bu xeyirxahlığın
təşəbbüskarıvəöncüsüdəməhzHacı
ZeynalabdinTağıyevolur.Busəbəb-
dənhətta onun rəhbərlik etdiyiAtlı-
DəmiryolSəhmdarCəmiyyətidətəsis
edilib.Konkayayaylarındapəncərə-
siz,qışaylarında isəpəncərələrləqa-
padılmış nəqliyyat vasitəsi olub.Ge-
dişhaqqıdövrününməbləğiilə5qə-

piq idi. Yay aylarında bəzi gənclər
konkanın damına çıxardı ki, onlar
üçündə gediş haqqı 3 qəpiqdənhe-
sablanardı.Belənəqlolunurki,şəhə-
rinbəzigəncdəliqanlıbəylərifaytonu
sürətliidarəedərmişvəbudafayton-
larlakonkanəqliyyatınınqəzasınada
səbəbolardı…Bəzənhövsələsiçatma-
yantələskənlərdayanacağaçatmadan
özməhəllələrində konkadan atlayar,
belələrininarasındayıxılanlaradaaz
rastgəlinməzmiş.
Bəsit sükanı varmış qədim atlı

tramvayların.Beləki,onusürəninbir
əliatlarıncilovunda,digərəliisəəyləc
mexanizmasınıidarəedəncihazınüs-
tündəolarmış.Bunəqliyyatvasitəsin-
də adətən bir də konduktor olardı.
Bakınınbəziküçələrienişliolduğun-
danatlaroranıçətinqalxarmış,bəzən
isə ilişib yerində qalardı. Elə həmin
andacayerliuşaqlarkonkayayaxınla-
şar və onu azacıq itələyərək kömək
edərdilər. Hə bir də xüsusən qeyd
edək ki, Bakı konkası keçmiş çarlıq
ərazilərində yeganə marşrut vasitəsi
olubki,oradasərnişinlərəsiqaretçək-
məkqadağanedilmişdi.Baxmayaraq
ki, vaqonlar iki kupeli idi. Düşünü-
rəm ki, bu qadağa olmasa idi belə
azərbaycanlılarəslaqadınlarınvəaz-
yaşlılarınolduğuyerdətütündənisti-
fadəniözlərinərəvabilməzdilər.Adə-
təndəşərqlilərəməxsusqaydaüsulu
iləqadınlarvəkişilər ayrıkupelərdə
gedərdi.
Birazdakonkanınyolmarşrutları-

nı nəql edim. Əminəm, çoxlarımız
hələdəhəminyollardabugündəge-
dib-gəlməkdədir. Müasir küçələrlə
əsas istiqamətlər: 1) Vağzal, Telefon-
naya(indiki28may),Fəvvarələrmey-
danı, Neftçilər Prospekti - Bayıl, 2)
Vağzal, Balaxanskaya (indiki Füzuli
küçəsi,Nizami,-Şamaxinka,3)Vağzal,
28May,Nobelqardaşları,-Ağşəhər.
Adıkeçənmarşrutlarınəksistiqamət-
lərininolduğunudaunutmayaq.Da-
hasonralarıisədəmiryolustansiyala-
rına gedən xətlər də istifadəyə veril-
mişdi. Xüsusi olaraq qeyd etmək la-
zımdır ki, Bakı konkası kütləvi daşı-
macılığı imkanlı azərbaycanlıların
ianəsiiləərsəyəgəlib.İstifadəvaqon-
larıİsveçrəvəRusiyaistehsalıolub.İş
saatları səhər saat 07:00- dan axşam
21:00-dək olan nəqliyyat vasitəsinin
özqarajlarıvəatlarınsaxlandığıyerlə-

ri olub.Atlı-DəmiryoluSəhmdarCə-
miyyətibütünişçilərinqeydinəqalma
məqsədiləonlarınmaaşlarınıvətibbi
xərclərinivaxtındatəminedərmiş.Ba-
kıküçələrindəsonatlıkonka1923-cü
ildəgörünüb.Onudahamüasirelekt-
riklitramvaylarəvəzedib.
Atlı tramvayın şəhər marşrutunu

qeydedərkənoradaindiki28Maykü-
çəsininkeçmişadınınTelefonnayaol-
duğunutəsadüfənyazmadım.Həmin
küçədəölkəmizintarixikimiçoxkeç-
məkeşli illər, talelər yaşayıb. Gəlin
oradandakeçək…Beləki,1883-cüil-
dəBakıDəmiryoluVağzalıistifadəyə
verildikdən sonra həmin ərazi bir
müddət“Vağzalnaya”adlanıb.Daha
sonra Azərbaycan tarixində böyük
texniki nəaliyyətlərdən sayılan Bakı-
da ilk telefon stansiyası və xətləri
1886-cıildənburadaistismaraverildi-
yiüçünküçəninadıhəminildəntele-
fonlar məhləsi şərəfinə Telefonnaya
adınıdaşımağabaşlayıb.Düzdür,şə-
hərdə ilk telefonxətləri 1881-ci ildən
çəkilməyəbaşlayıb.İlkbaşlardadabu
xətlər əsasən, “Qafqaz və Merkuri”
Gəmi Cəmiyyəti ilə Bakı limanında
olan“Kaspi”NeftCəmiyyətiniəlaqə-

SerUilyamHirleynLindley-
BakiyaSollarsuyucekenmuhendis
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ləndirirdi. Həmin ildən isə məşhur
Nobelqardaşlarıcəmiyyəti–şirkətin
başmühəndisləriilətəciliəlaqəninya-
ranmasıüçünözbinaları iləmühən-
dislərin evlərinə telefon xətti çəkdir-
mişlər. Bu haqda daha ətraflı başqa
qaynaqlarda da rast gəlmək müm-
kündür.
Bizəmaraqlıgələcəkməqamlardan

biri isə tez zamanda telefonun ölkə
əhalisinin ayrılmaz, vazkeçilməz bir
parçasına çevrilməsidir. Azərbaycan
rabitəsimərhələ adlayaraqBakı-Dər-
bənd-Petrovsk (1903), Bakı-Salyan
(1903), Bakı-Gəncə-Tbilisi (1911), Ba-
kı-Tbilisi(1913),Bakı-Tehran(1913)və
AzərbaycanXalqCümhuriyyətidöv-
ründəisəartıqqonşuRusiya,Gürcüs-
tanvəİranlabirbaşatelefonxətləriis-
tifadəyəverilib.Dahasonralarisəmil-
yonçuMusaNağıyevintəşəbbüsüvə
hökumətəmüraciəti əsasında1911-ci
ildən şəhərin bəzi yerlərində telefon
taksafonları quraşdırılıb. Xüsusi ola-
raq əlavə etmək istərdim ki, 1927-ci
ildəAvropanın ənuzun telefon xətti
(uzunluğu3268kmolub)məhzBakı-
Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq)
şəhərləriarasındaçəkilib.

Burada haşiyə çıxaraq bildirək ki,
dövrününölkətarixindərabitəintiba-
hıyaşanarkənburadafəaliyyətgöstə-
rəninsanlarıdaözənləseçərdilər.Xü-
susi dərs və təcrübəproqramı keçən
əməkdaşlarsınaqlaseçildikdənsonra
işəqəbuledilərdi.Buradaişləyənxa-
nımlarmütləq18-30yaşlararasıvəən
azı1.65smboyhündürlüyünəmalik
olmalı idilər.Səbəb?Biranlıqtelefon
stansiya mərkəzlərini təsəvvür edin.
Yazınınilkabzasındadayazdığımki-
mi,Eriksonfirmasındanolantelefon-
larindikifortepianouzunluğundaidi.
Əyləşən xanım işçilər oturaq vəziy-
yətdə zəng naqillərini birləşdirmək
üçün bunamütləq əlləri çatmalı idi.
Həminqızlarailəqurmuşinsanlardan
seçilməzdi. Buna səbəb isə o idi ki,
ailə,uşaqlabağlıfikirləronlarınyalnış-
lığa yol verməsinə səbəb ola bilərdi.
Ailə quran xanımlar işdən azad olu-
nardı,lakinyerlipoçt,telefonidarəsi-
ninpersonalındanbiriilənikaholdu-
ğu təqdirdə – işdə saxlanma icazəsi
verilərmiş.Ümumiyyətlə,telefonxət-
ləri işlərindəçalışanbütünəməkdaş-
lar peşəkar və bir neçə əcnəbi dildə
danışabiləcəkinsanlardanseçilərdi.

GəlinqayıdaqvağzaldakıTelefon-
nayaküçəsinə...1913-cüildəÇarRo-
manovlar sülaləsinin 300 illik haki-
miyyət yubileyi münasibətilə küçə-
nin adı Romanovski adlanır. Milli
Cümhuriyyətimiz qurulan dövrdə,
yəni1918-ci ildənhəminküçəyəSer
UilyamHirleynLindleyinadıverilir.
Hansı ki o, Bakıya Xudatın Şollar
kəndindəniçməlişirinsukanalınıçə-
kənməşhuringilismühəndisidi.Əf-
suslar olsun ki, xalqımızın böyük
dostuolmuşbuadamınadınahal-ha-
zırdaölkəmizdənəküçəadı,nəxati-
rə lövhəsi, nə də bir büst mövcud-
dur…Ancaq Avropanın bir sıra şə-
hərlərindəonunadımüxtəlifşəkillər-
də əbədiləşdirilib. Heç olmasa sima
olaraqonutanıyaqdeyə,vəfaborcu-
muz olaraq yazımda Ser Lindleyin
fotoşəklinipaylaşıram.
Son dəfə Bakıda onun adını daşı-

yan küçə 1923-cü ildə kommunistlər
tərəfindən28aprelolaraqdəyişdirilir.
Müasirdövrdəisəhəminküçəhərbi-
rimizin iftixarla səsləndirdiyimiz –
Respublika günü şərəfinə verilən 28
Mayadlanır.
Məncə, bizi keçmiş Bakıda gəzdi-

rənatlıkonkadandüşübartıqmüasir
Bakıyaqayıtmağınvaxtıdır.Düşünü-
rəm ki, nə qədər gündəlik işlərimiz
çoxolsada, bəzənözümüzəqayıda-
raqbugünlərənecəgəldiyimiziaxtar-
malıyıq. Bu, hər birimizin borcudur.
Haradangəldiyimiziunutsaq,gələcək
nəsillərbunubizəbağışlamaz.

ƏbülfəzŞEYDABƏYOV
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Türklərindünyayabəxşetdiyina-
dir incilərdən olan “Dədə Qorqud
kitabı” (“Kitabi-Dədə Qorqud) yal-
nızdilimizinvəədəbiyyatımızınde-
yil, eyni zamanda etnik tariximizin
öyrənilməsində böyük əhəmiyyət
kəsb edən mühüm mənbələrdən,
görkəmlialimimiz,akademikYaqub
Mahmudovun təbirincə desək,
“Azərbaycantarixşünaslığınınçağla-
yanbulaqlarındandır”.Ortaəsroğuz
xalqyaradıcılığınıngörkəmliabidəsi
olanbuepikəsəribirçoxtədqiqatçı-
larhaqlıolaraqmilli-etnikvarlığımı-
zınensiklopediyasıadlandırırlar.
İndiyədək “Dədə Qorqud

kitabı”ndabəzisüjetlərintari-
xigerçəkliklərlə səsləşməsinə
dairmüəyyənfikirlərirəlisü-
rülüb araşdırmalar aparılsa
da,zənnimizcəbuistiqamətdə
düyünləriaçabiləcəkilktutarlı
addım türkiyəli tədqiqatçı
Muammer Kemaloğlu tərəfin-
dənatılmışdır.M.Kemaloğlunun
2018-ci ildə Ankara şəhərində
“Kitap72”nəşriyyatında işıqüzü
görmüş“DədəQorqud(dastaniç-
rə tarix)” əsəri “Kitabi-DədəQor-
qud” dastanlarının tarixi aspekt-
dən çözülməsi yönündə uğurlu
başlanğıcdır.
Əsərin mahiyyəti və məzmunu

haqqındadanışmazdanəvvəlqısaca,
birneçəkəlməmüəllifinözühaqqın-
daməlumatverməkistərdim.Muam-
merKemaloğlu1960-cıildəTürkiyə-
ninDoğuAnadolubölgəsində,Muş
vilayətininBulanıkilçəsindədünya-
yagözaçmışdır.UlubabalarıBulanı-
ğaAxılkələkbölgəsininGöyyəkən-
dindən,GöyyəyəisəQazaxmahalın-
danköçetmiş,Azərbaycan türkləri-
ninməşhurAlqazaxlı (Şıxlinski) so-

yundanolanqarapapaqağalarıolub.
Hazırda Ankarada yaşayan, uzun
müddətTürkiyəCümhuriyyətiDöv-
lətDəmirYollarında(TCDD)müxtə-
lifməsulvə rəhbərvəzifələrdə çalı-
şan,günümüzdədəTCDD2-ciböl-
gəmüdirliyindəözəməkfəaliyyətini
davametdirənM.Kemaloğlunuadı-
nıçəkdiyimizdəyərliəsəriyazmağa
sövq edən də elə öz əsilzadə nəsil-
nəcabətinin soy kötüyünün –Alqa-
zaxlıların tarixi keçmişinə işıq sal-
maqistəyiolmuşdur.
Qazax-Borçalıbölgəsinin,qarapa-

paqlarınetnik tariximənimdəelmi
maraq,bilgivəçalışmadairəməda-
xilolduğuüçünMuammerbəyinbu
istiqamətdə fəaliyyətlərini diqqətlə
izləyirdim. Yeri gəlmişkən qeyd
edimki,Borçalı əsilli filoloq-alimlə-
rimizin araşdırmalarından “Kitabi-
DədəQorqud”dastanlarındakıbəzi
motivlərin,məkanların,leksikvahid
vəözəlliklərinGürcüstanla,xüsusən
də Borçalı və Ahısqa bölgələri ilə
bağlılığıbarədəelmicamiəninbilgisi
var idi. Prof. Dr. Valeh Hacıların
“Gürcüstanda türkxalqədəbiyyatı”
monoqrafiyasının “”Kitabi-Dədə

Qorqud” və gür-

eTnİkTArİXİmİzə 
İŞiQsAlAnəsər

(M.Kemaloğlunun“DədəQorqud(dastaniçrətarix)”kitabıbarədə)



cüxalqədəbiyyatı”adlananparaqra-
fında “DədəQorqudkitabı” eposu-
nungürcüfolkloruiləbağlılığıaraş-
dırılır. V.Hacılar yazırdı ki, bəşəri
xüsusiyyətlərinə görə eposun bəzi
boyları Qafqaz xalqları arasında, o
cümlədən gürcülər içərisində geniş
yayılmışvəzamankeçdikcəmilliko-
loritalmış,DədəQorquddastanları-
nınbirsıraboylarındarastlanansu-
rətlər və mifoloji dünyagörüşünün
oxşarizlərigürcüepiknəğmələrində
və osetin mifologiyasında da əks
olunmuşdur. Prof.Dr. M.Çobanov,
Prof. Dr. Ş.Məmmədli, Prof. Dr.
Ə.Tanrıverdi, Dos. Dr. G.Qocayeva-
Məmmədova,Dr.M.Çobanlınıntəd-
qiqatlarında isə “Dədə Qorqud”un
Borçalıizləriaraşdırılır,buçərçivədə
tarixi-coğrafi onomastik uyğunluq
vələhcə-ağızidentikliyiincələnir.
Gürcüstandatürketnikvahidinin

təşəkkülündə iziolmuş tayfabirlik-
lərinintarixiiləilgilənənbiraraşdır-
maçıolaraqM.Kemaloğlununböyük
intuziazm və əzmkarlıqla girişdiyi
bu işin hansı sonuca varacağını, ta-
rixşünaslığımıza hansı yeniliyi gəti-
rəcəyini səbirsizliklə gözləyirdim.
Əsər ərsəyəgələnəqədər onunözü
ilə dəfələrlə yazışmış, görüşmüş,
müəyyənməsələlərədairfikirvəsə-
nəd-mənbəmübadiləsietmişdik.M.
Kemaloğlu yalnız mənbələrlə işlə-

məkləkifayətlənməmiş,Türkiyədən
əlavəAzərbaycan,İranvəOrtaAsi-
yada ulularının – qazaxlıların ayaq
izləri olan bölgələri addım-addım
gəzmişvənəticəetibariləortayasan-
ballı bir kitab çıxarmışdır.  “Dədə
Qorqud(dastan içrə tarix)”adlanan
bu kitab giriş, “DədəQorqudda ta-
rixsəl arxa plan”, “Salur-Qaraman-
lar” və “DədəQorqud ellərində iki
türkboyu”başlıqlıüçbölümvəbib-
lioqrafiyadanibarətdir.
Kitabı nəzərdən keçirəndə bəlli

olurki,M.Kemaloğluyaxınəqrəbası,
görkəmli qorqudşünas-alim Prof.
Dr.MuharremErginin“Dastantarix-
dən doğular” sözlərini əlində əsas
tutaraq,yuxarıdadaqeydetdiyimiz
kimi,öznəsilşəcərəsininizindəAğ-
qoyunlulardan əvvəlki  oğuz/türk-
məntarixiniaraşdırmışdır.Xüsusən
dəmüəlliftərəfindənProf.Dr.M.Er-
ginintərtibetdiyi“DədəQorqudki-
tabı,I-II”,“Oğuzdastanı”,“Şəcəreyi-
tərakimə”, “Təvarixi-ali-Səlcuq”,
“TopqapıOğuznaməsi”,Lorivilayə-
tiİcmalDəftəri”kimimötəbərtarixi
mənbələr,Səlcuqlu,Elxanlı,Qaraqo-
yunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi, Osmanlı
vəGürcüstan tarixinə dairmüvafiq
elmi ədəbiyyat dəyərləndirilərək
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanların-
dacərəyanedənhadisələrinhamısı-
nınoğuz/türkməntarixi iləbağlıol-
duğuiddiasıirəlisürülmüşdür.Eyni
zamanda dastanlar tarixi dövrlər –
Sırdərya Oğuz Dövləti (X əsr), Bö-
yükSəlcuqluDövləti(XIəsr)vəAğ-
qoyunlu Dövləti (XIV) dövrləri və
Oğuzelləriniəhatəedəncoğrafiböl-
gələr üzrə təsnifatlaşdırılaraq onla-
rınayrı-ayrılıqdarealtarixi hadisə-
lərləbağlılığı təhlil edilmişdir. “Qa-
zanbiqoğlıUruzbiqündustaqoldu-
ğı” (“Qazan bəyin oğluUruz bəyin
dustaqolduğu”),“SalurQazanınivi
yağmalanduğı”(“SalurQazanınevi-

MuammerKemaloğlu
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nin yağmalandığı”) və “İş Oğuza
Daş Oğuz asi olub Beyrək öldügi”
(“İşOğuzaDışOğuzasiolubBeyrək
öldüyü”) dastanlarında hadisələrin
Qazax mahalında (Qazax-Borçalı
bölgələrində) baş verdiyi nəticəsinə
gəlinmişdir.
Zənnimizcə M.Kemaloğlunun

tədqiqat işinin əsas ipucu və etnik
tariximizdə bəzi qaranlıqmətləbləri
aydınlada biləcək dönüş nöqtəsi
“Dədə Qorqud” eposunun qəhrə-
manlarındanQazanxanın(SalurQa-
zanın)adınınəslindəQazaxxanol-
ması mülahizəsinin irəli sürülməsi-
dir.Müəllifəgörə,Qazaxxanantro-
ponimiyabilərəkdənElxanlıhökm-
darı Sultan Mahmud Qazan xanın
adına uyğunlaşdırılmış, yaxud da
“DədəQorqudkitabı”vədigəroğuz-
namələrdə  səhvənQazanxanşək-
lindəyazılmışdır.
Qeyd olunan mülahizə əsasında

Sırdərya(Seyhun)çayımənsəbindən
başlayaraqNurataSəraxsMan-
qışlaqGürganZəncanƏhər
ŞəmkirQazaxmahalıtrayekto-
riyası üzrə  oğuzların axınlarını və
fəthlərini araşdıran M.Kemaloğlu
həmin bölgələrdə baş verən tarixi
hadisələri elmi süzgəcdən keçirmiş,
Qazaxxanınsülaləsinindavamçıları
olan qazaxlıların adı ilə bağlı yer-
yurdadlarınıtəsbitetmişvəbeləbir
önəmlinəticəyəgəlmişdirki,qazax-
lılaroğuz/türkməntarixindəönəmli
rol oynamışdırlar və onların şəcərə
yolları “Kitabi-Dədə Qorqud” epik
hekayələrindəki (boylarındakı) bəzi
dastanqəhrəmanlarıiləkəsişmişdir.
Müəllifingəldiyidigərbirqənaətə

görə,IX-XəsrlərdəSırdəryada,sonra
Böyük Səlcuqlu Dövləti tarixi içəri-
sində,dahasonraQaraqoyunlu,Ağ-
qoyunlu, Səfəvi və Osmanlı türk-
oğuz/türkməndövlətləridönəmində
baş vermiş mücadilələrdə və digər
tarixi hərbi-siyasi proseslərdə göz

önündəolanqazaxlılarənböyükvə
güclüoğuzboylarındanolansalurla-
rın boy bəylərini təşkil edən qara-
manlarla eyni kökdəndirlər. M.Ke-
maloğlunun bu qənaətini gücləndi-
rən mühüm amillərdən biri  salur
boy bəyinin oğuznamələrdə adı çə-
kilən3oğlundan(Qutluğbəy,Qazan
bəy,Qaramanbəy)ikisinin–Qazan
bəy (Qazaxbəy)vəQaramanbəyin
adlarının Qazaxmahalında toplan-
mış rəvayətlərdəvəyerli el şairləri-
ninşeirlərindəQazax-Qaramanma-
halı,Qazaxlı-Qaramanlıoymağışək-
lindəyanaşıçəkilməsidir.
Qeydedəkki,qazaxlılarınSırdər-

ya və Amudərya çayları hövzələri,
Manqışlaqyarımadasıiləbağlılığına
dairməlumatlara digərmənbələrdə
dərastgəlinir.Rustarixçisivəetnoq-
rafı İvan Şopen Tiflisdə rus dilində
çap olunan «Tiflisskiye vedomosti»
qəzetinin14avqust1830-cuilsayın-
da «K.A.Ş.» (“kollec asessoru Şo-
pen”)imzasıilədərcolunmuşvəel-
midövriyyəyəbusətirlərinmüəllifi
tərəfindən gətirilmiş məqaləsində
yazırdı: «Qazaxlar tayfasına daxil
olanqarapapaqlar 1078-ci ildə, yəni
Gürcüstanda II Georginin çarlığı
dövründə Ciqun (böyük ehtimalla
Ceyhun,Amudərya)çayınıkeçibin-
diki Qazax distansiyasının ərazisin-
dəməskunlaşmış,oradanqonşuəya-
lətlərəyayılmışdırlar».
XVII əsrdə Qafqaza səyahət et-

miş, bu səyahəti sırasında Qazax
mahalındadaolmuş tanınmış fran-
sız səyyahı Jan Şarden özünün yol
qeydlərində bu mahalın əhalisinin
Xəzər dənizinin şimal-şərqindəki
dağlarda, yəni ki, Manqışlaq yarı-
madasında yaşayan qazax tayfala-
rındantörədiyinivurğulayırdı.
Sırdəryabölgəsindəmövcudolan

Sığnaq, Sarvan kimi toponimlərə
Qazax mahalına qonşu bölgələrdə
(indikiGürcüstanərazisidaxilində)

rastlandığı da gözardı edilməməli-
dir.
Əlavəolaraqonudaqeydedəkki,

M.Kemaloğluözəsərində,həmçinin,
“Dədə Qorqud kitabı”nın yazarını
müəyyən etməyə çalışır və oğuzna-
mə mətnlərinin müqayisəli təhlili
əsasındabueposunXVəsrdəİstan-
bulda“Təvarixi-ali-Səlcuq”adlıməş-
hurəsərinmüəllifiolanƏliYazıçıza-
də tərəfindən yazıldığını təxmin
edir.
“DədəQorqud(dastaniçrətarix)”

monoqrafiyasınınxalqımızınetnoge-
nezinin araşdırılması yönündə əhə-
miyyətini bir daha xüsusi vurğula-
maqla,tədqiqatəsərindəəlavəetmək
istədiyimiz və ya razılaşmadığımız
bəzi məqamlar barədə də bölümlər
üzrə ardıcıllıqla öz fikrimizi bildir-
məkistərdik:
-Tədqiqatın1-cübölümündə,sə-

hifə 118-də müəllif yazır: “Qazax
elinin1077-ciildəndahaöncəkiadı-
nın Əl-Bəlazuri tərəfindən qələmə
alınan və İslam tarixi qaynaqların-
danənbilinənlərdənbirisiolan“Fü-
tuhul-Büldan”adlıəsərdəKisalola-
raqqeydolunduğugörülməkdədir”.
Ehtimaledirikki,Əl-Bəlazurininəsə-
rindəadıçəkilənKisalşəhərimüasir
Qazax şəhərindən 5 km məsafədə
yerləşənKosalarkəndininərazisində
yerləşmişdirvəKisaltoponimisözü-
gedənkəndinadındaehtivaolunur.
Borçalı mahalının Qazax mahalı ilə
sərhəddəqərartutanüçKosalıkən-
dinin(2-siKürçayınınsağsahilində,
1-i onlarla üzbəüz Kür çayının sol
sahilində)adlarınındaKisalilətopo-
nimik bağlılığı göz önündədir. Bir-
birinə qonşu-qohumolan buKosalı
kəndlərinin coğrafi relyef baxımın-
danşəhərçiliküçünəlverişliərazidə
–Kürçayınınhərikisahilində,Qara-
yazımeşələriyaxınlığındagenişova-
lıqda yerləşmələri, həmin ərazidə
sondövrlərdəaparılanarxeolojiqa-
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zıntılarda qədim şəhərmədəniyyəti
izlərinin tapılması Kisal şəhərinin
Kosalı kəndlərinin yerindəmövcud
olabiləcəyininistisnaedilməməsinə
vəmümkün ehtimallar sırasına əla-
vəolunmasınaəsasverir;
- M. Kemaloğlu öz əsərinin 2-ci

bölümündə (səh.139) qazaxlıların
Osmanlı-Səfəvi münasibətlərində
yeri və mövqeyi barədə təfərrüatlı
bilgi verib, XVIII əsr gürcü tarixçisi
Vaxuşti Baqrationiyə istinad edərək
XVIIəsrinəvvəllərindəSəfəvihökm-
darı ŞahAbbasınHəmədan (Komi-
can-Bozçalı)civarındantürkmənoy-
maqlarını qazaxlı oymağının yerinə
Ağcaqalayaməskunlaşdırdığınıvəo
tarixdən etibarən bu ərazilərinBoz-
çalı bölgəsinin adına uyğun Borçalı
adlandırıldığını yazır. Birincisi onu
qeydetməkistərdikki,dilimizinfo-
netik qanunlarında, eləcə də yerli
Qazax-Borçalıləhcəsində“z””r”
səsəvəzlənməsimüşahidəolunmur.
Ona görə də, Bozçalı toponiminin
Borçalı toponiminə transformasiya
olunması ehtimalı zəifdir. İkincisi
də, Şah Abbas dövründə türkmən
oymaqlarınınBorçalı ərazisinəməs-
kunlaşdırılmasınınmümkünlüyünü
inkar etmirik, ancaq bu oymaqların
məhzHəmədan-Bozçalıbölgəsindən
köçürülməsi barədə heç bir mənbə
və  faktolojimaterialarastgəlinmir.
Zənnimizcə, Borçalı toponiminin
qıpçaqtayfabirliyinədaxilolanbor-
çoğlu/burcoğlu tayfalarının adı ilə
bağlı olduğu barədə səsləndirilən
ehtimallardahatutarlıdır.
-Əsərinin3-cübölümündə,səhifə

175-dəmüəllifAzərbaycan türkləri-
ninsubetnikqruplarındanolanqara-
papaqların (Qazax-Borçalı əhalisi-
nin) oğuz/türkmən kökənli olduğu-
nusöyləyərək,bubaxımdanonların
qıpçaqlarlahansısaşəkildəəlaqələn-

dirilməsiniimkansızhesabedir.Fik-
rimcə, qarapapaqların soykökündə
qıpçaqetnikkomponentininmövcu-
diyyətini belə birmənalı şəkildə in-
karetməkdüzgündeyil.Ənazından
ona görə ki, Xəzər dənizinin şimal-
şərq hissəsində,Aral dənizi sahillə-
rində oğuzlarla qıpçaqlar bir arada,
iç-içə yaşamışlar və “Dədə Qorqud
kitabı”nınqəhrəmanlarındanQazan
bəyin (M.Kemaloğlunun kifayət qə-
dər məntiqli təxmininə görə Qazax
bəyin) mənsub olduğu salur boyu-
nun içində də ciddi ölçüdə qıpçaq
etnikvarlığımövcudolmuşdur.Eyni
zamandaXII-XIIIəsrlərdəDəşti-Qıp-
çaqda–İdil-Donçaylarıarasındavə
Özü(Dnepr)çayısahillərindəömür
sürən qıpçaqlar barədə soraq verən
mənbələrdə izləri Borçalıdakı topo-
nimlərdə (Ulaşlı, Qullar, Rustav və
s.) öz əksini tapan ulaşoğlu/ulaşlı,
quloba/qullar, urusoba, borçoğlu/
borçalı,qarabörklütəkiqıpçaqtayfa-
larınınadıçəkilir.Doğrudur,Ulaşvə
Uruzxüsusiisimləri,“DədəQorqud
kitabı”ndakı epik hekayələrdən də
göründüyü kimi, oğuzlar arasında
genişyayılmışşəxsadlarıolmuşdur
vəBorçalıdakıUlaşlıvəRustavyaşa-
yış məntəqələrinin bu adlarla bağlı
antrotoponim olduğunu tamamilə
istisnaetməkolmaz.Ancaqbununla
belə,zənnimizcə,adıçəkilənməntə-
qələrin qıpçaqlarla bağlı etnotopo-
nim olduğunu söyləməmiz daha
məntiqəuyğundur.Beləliklə,buqeyd
olunanları,eləcədəQazaxvəBorçalı
ellərindəyaşayantürkmənşəliəhali-
nin–qarapapaqlarınzahirigörkəm-
lərini, üz cizgilərini, dil-ləhcə özəl-
liklərini(adicəbir-birinəqonşuolan
kəndlərdəsıxrastlananşivəfərqlilik-
lərini) nəzərə alaraq və mənbələr
əsasındatarixiprosesləridiqqətəala-
raq,birsıradigəraraşdırmaçılarki-

mi,qarapapaqlarınoğuz/türkmənvə
qıpçaq tayfalarının qarışıb-qaynaş-
ması nəticəsində formalaşmış bir
türk boyu olduğu barədə bundan
öncəmövzu iləəlaqəlikitabvəmə-
qalələrimdə söylədiklərimin üzərin-
dədayanıram.
Təbii ki, bu yuxarıda qeyd olu-

nanlarM.Kemaloğlunun“DədəQor-
qud(dastan içrə tarix)”əsərinində-
yərini qətiyyən əskiltmir. Gərgin
əməyin məhsulu olan elmi əsərdə
müəllif ixtisasca tarixçi olmasa da,
Vətən tarixşünaslığı üçün yeni söz
deməyi bacarmış, Azərbaycan və
Anadolu türklərinin dövlətçilik təc-
rübəsində, ictimai-iqtisadi, dini-
ideoloji və mədəni həyatında mü-
hümdəyişikliklərinbaşverdiyiorta
əsrlərtarixininöyrənilməsində“Də-
dəQorqudkitabı”nınmühümmən-
bələrdənbiriolduğunubirdahasü-
butetmişdir.

Fəxri
VALEHOĞLU-HACILAR

ta  rix üz  rə elm  lər dok  to  ru
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HörmətliFazilmüəllim!Çoxistədim
ki, sizinlə bu mövzuda üz-üzə gəlmə-
yək. Çünki aramızda bir sayğı var və
bunusizindəqoruduğunuzubilməkdə-
yəm.Ammasizinşəxsinizəolanhörmət
vəizzətim,mənimmillidüşüncəməsay-
ğımdanüstünolabilməz.Onagörədə
sizə bu açıq məktubu yazmağı düşün-
düm.Çünkibugünbizəlazımolansa-
dəcəbirlikdir,sevgidir,sayğıdır.Amma
sizdəngörməkistəmədiyimmünasibəti
görürəmbunaqarşı.
Əhalisinin70-80faizişiəməzhəblibir

Azərbaycanda yaşayırıq. Məhz siz də
Sabunçu rayonundan - şiələrin çoxluq
təşkiletdiyibirməkandanMilliMəclisə
deputatseçilmisiniz.Bunabaxmayaraq,
sadəcə şiə adı altında sizə etiraz edən
hərkəsi cahil,“irançı”adlandırıbdam-
ğalayır, əsəb nümayiş etdirir, getdikcə
çılğınlaşır,insanlarıtəhqiredirsiniz.Axı
onlarsizinkimidinisiyasiləşdirmədən,
özsafdünyagörüşləriiləinanclarınıya-
şayırlar.Buyazıdailkdəfəbəyanedirəm
ki, mən də sizin Şah İsmayıla, şiəliyə
qarşıtez-tezadınıçəkdiyinizMirzəFətə-

li Axundov kimi bütün dinləri puç və
əfsanəhesabedirəm.Yaradanınvarlığını
qəbul edərək, yerdəki heç bir dinin bu
möhtəşəmliyiyaradanTanrıyaaidolma-
dığıinancındayam.Onagörədəmənim
sizinlədavamındin,məzhəbdavasıol-
madığınaəminolun.
İranıntürklərə-azərbaycanlılaraqarşı

düşmənmövqeyindəolduğunubilirvə
Bütov Azərbaycan sevdalısıyam. İndi
düşününki, dinə qarşı bu cürmünasi-
bətdəolanbirisizindüşüncələrinizdən,
çağırışlarınızdan, radikalcasına sizdən

Şah İs  ma  yıl 
meh  ri  ban  lıq  da 

dün  ya  nı  
iş  ıq  lan  dı  ran və 
qəh  rə  man  lıq  da 

düş  mə  ni ya  xan,  
od mə  caz  lı bir 

sul  tan idi.
(A.A.Bakıxanov,
Gülüstaniİrəm)

AzərbaycanYazıçılar
BirliyininŞahİsmayıl
komissiyasınınsədri,
f.ü.f.d.,dos.ŞəmilSadiq
MillətvəkiliFazilMus-
tafanınŞahİsmayılvə
şiəlikləbağlıfikirlərinə
görəaçıqməktubunu
təqdimedirik

Şeyxsəfiocağından
zühuredən“Taclıtürk”
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olmayanları təhqir və tənqid etməniz-
dənnəqədərnarahatolur.Deməli,bu,
sizin məsələlərə birtərəfli yanaşmanız-
dır, yalnız özmövqeyinizi dəstəkləyən
qaynaqlardan sitatlar gətirməyinizdir.
Elmləməşğulolursunuzsa,gərəkdirki,
obyektiv olasınız. Dini təəssübkeşliyi
olanheçkim,obyektivolabilməz,çünki
inanc,islam-təslimolfikriondanəlçək-
məz.Siztəslimolmusunuzözinancını-
za.
Hər kəs tərəfindən siz məntiqli bir

düşünür kimi qəbul edilir, natiqliyiniz
əladır deyə, inandırmağı yaxşı bacaran
aydın kimi qəbul edilirsiniz. Lakin aq-
ressiv yazılarınızı oxuduqca mən bu
məntiqinbucürlazımsızyerəistifadəsi-
nintəəssüfünüyaşayıram.Məsələn,ba-
yaq da dediyim kimi, böyük maarifçi,
düşünürAxundzadəni tez-tezmisalçə-
kirsiniz,əcababuinsanabuqədərdəyər
verirvəfikirləriniqəbuledirsinizsə,niyə
buqədərdintəəssübüçəkir,diniyaşam
tərziyaşayırsınız?Axundovundüşüncə-
lərinə bələd olduğunuza, ən azından
“Kəmalüddövlə məktubları”nı oxudu-
ğunuza əminəm və ona görə də sitat
gətirmirəm.Ozamangəlinsəmimiolaq,
məhzonundediyiyollagedək.Getməz-
siniz, çünkiöz inancınızvarvəbumə-
qamda Axundzadə düşüncələri sizin
movqeyinizi müdafiə etmir. Çünki
Axundzadə nə şiəliyi, nə də sünniliyi
qəbuledirdi.Onagörədəinsanlaraoxu-
mursunuz, bilmirsinizdeyib yuxarıdan
aşağıbaxmağınızyaxşıgörünmür,mən-
cə.
   Şəxsi düşüncələrinizi müdafiə et-

mək üçün hamının birmənalı şəkildə
qəbuletdiyiMəmmədƏminRəsulzadə-
ni misal çəkirsiniz tez-tez. Oxumayan,
bilməyəninsanlardasizinstatuslarınıza
inanıbMəmmədƏminRəsulzadədəbe-
lədeyibsə,deməlidüzdür,deyir.Oza-
mansizə inanan insanlarüçünsizində
çox yaxşı bələd olduğunuz Məmməd
ƏminRəsulzadə fikirlərini burayazım,
sonradavamedim:
 M.Ə.Rəsulzadə yazır: “İlərdən bəri

çevrələrindəki xalq kütlələri üzərində,
butüntürkellərindəkidədələrkimidə-
rinnüfuzvətəsirsahibiolanƏrdəbildə-
kiŞeyxSəfiocağındanzühuredənŞah
İsmayılşiədövlətiniqurmaqüzrəhərə-
kətəkeçir.Avropalılaragörəbirİransü-
laləsisayılanSəfəvidövlətininbumüəs-
sisiisəhəqiqətdəbirtürksufisivəAzər-
baycanlıbirşairdi.İstinadetdiyiqüvvət

də tamamilə türk qüvvəti idi. Buməz-
həbtürkmanqəbilələribuqüvvətinkö-
künütəşkiledirdi.Onunsadəbirtürkcə
iləyazılanilahiləri(dininəğmələri)rəs-
mihüdudlarınçoxirəlilərindəbelətürk
topluluqlarının ruhları üzərində müəs-
sir olurdu. Şah İsmayılın sarayı Azəri
türkədəbiyyatınınyaradıcıocağıvəbir
akademiyası idi.BusarayaHəbibikimi
şairlər mənsubdu. Şerdə Xətai təxəllü-
sündənistifadəedənİsmayıl,xalqınvu-
rulacağısadəbirdilləyazırdı.Səfəvisa-
rayının rəsmi dili də türkcə idi.Qonşu
dövlətlərəgöndərdiyinotalartürkcəya-
zılırdı. Səfəvi dövlətinin Osmanlılara
göndərdiyinotalartürkcəikən,Osmanlı
sarayının Səfəvilərə yazdıqları notalar
farscaidi.RəsmiTürkdövlətlərindəmi-
saliyoxikən,çevrəsindəkitürkdillişair-
lərŞahİsmayıla“Türki-tacdar”deyəxi-
tabedirlərdi.Budövrdəkişairləryalnız
“Taclıtürk”ədeyil,onundaxitabetdiyi
əsiltürkkütləsinəmüvəffəqiyyətləxitab

edəbilməküçün türkcəyazırlardı. İda-
rələriniyürütməküçüniçindənyetişdik-
lərimühitin zövqünəuyaraqonunağıl
vəvicdanınaqolaybir yol bula bilmək
üçünözü ilə türkcədanışırlardı.Sonra-
larİranideolojisi-deyəbilinənşiəlikbu
xüsusdaonlara(səfəvilərə)maneolmur-
du. Əksinə, bu, onların türkçülüyünü
gərəkləndirirdi.”
Görürsünüzmü,böyüköndərŞahİs-

mayılXətaininecəöyür?İndigərəksiz
ya mütəfəkkirin sözlərinə hörmət edib
onunöydüyünüöyməlisiniz,yadaeti-
raf etməlisiniz ki, mənim dərdim Şah
İsmayıldeyil,başqadır.
Fikir azadlığı var, bundan hamının

istifadəetməyəhaqqıvar.Mənbəziləri
kimi kimlərsə toxunulmazdır düşüncə-
sindədeyiləm,bizimşüurumuzvəmən-
tiqimizimkanverirki,Yaradanıdabelə

müzakirə edək. Şah İsmayıl toxunul-
mazdır da demirəm.Amma başa düşə
bilmirəmki,Şahİsmayıl,Səfəvilərdöv-
lətisiziniyəbuqədərəsəbiedir?Bunun
nəqədəracısəbəbiolabilər?Millətimə
“qadınıqulkimigörən,dördarvadalvə
ya cariyələrlə keçin deyən, müsəlman
olmayanlarla dostluq etmə hökmünü
verən”ərəbtəfəkkürübeləmənibuqə-
dərradikaletməyib,özmillətininnüma-
yəndəsi,birdövlətqurmuş, tarixdəda-
nılmazyeriolan,yanlışıilə,doğrusuilə
ulubabamızolanbir insansiziniyəbu
qədər aqressivləşdirsin ki?Ürəyimqan
ağlayaraqdeməliyəmki,bununbirhaq-
lısəbəbiolabilər,sadəcəbölücülüyüqı-
zışdırmaq, şiə-sünni davasını salmaq,
bizibir-birimizəqarşıqoymaqdüşüncə-
si.Axısizinləmənədəbiyyatdandanışa,
yaxşıvoleyboloynayabilirəm.Niyəbu
günməndəəsəbiləşibxətrinizədəyəcək
birfikiryazmalıyam.İnanabilmirəmki,
sizdəgələcəksiyasikaryeranızüçünbir
siyasi xətt tutub gedirsiniz. Bu milləti
bölücülüyə səsləyirsiniz.O zaman sual
yaranır, sizinİranxətti iləşiəliyitəbliğ
edib,əhli-beyt,Xumeyniağadeyibdöv-
lətçiliyimizə qarşı çıxanlardan fərqiniz
nədir?
Bunları yumşaq şəklidə desəniz nə

olar ki? Məsələn, Şah İsmayıl türkdür,
türkdövlətiqurub,dövrünün tələbləri-
nəgörədindənistifadəedib,ammason-
radanəyanları,farsməmurlarınsarayda
sözsahibiolmasıiləbuxəttyolunudəyi-
şib,yanlışbirdüşüncəsərgilənib,kaşki
olmayaydı, o dövr üçün olub, biz bu
yanlışlarıetməməliyik,Şahİsmayılınqı-
zılbaş-türkfəlsəfəsiniyaşatmalıyıq,türk-
cəyəqoyduğuhörmətiqoymalıyıqmil-
lətimizə,onundavamçısı,qurduğudöv-
lətin sərkərdəsi olan Nadirin yolunu
getməliyik, birləşdirici olmalıyıq desə-
niznəolarki...Axıtez-teznümunəgös-
tərdiyinizNadirŞahikiTürkdövlətinin
birliyiüçünöncəməzhəblərarasısavaşa
sonverilməsini, eynizamandamollala-
rın dövlət işinə qarışmamasını təklif
edirdi. Əgər niyyətiniz safdırsa, niyə
Nadirşahkimibirləşdiriciyox,bölücü-
lükləməşğulolursunuz?
Məhz sizin üçün deyirəm, hörmətli

oxuculardanxahişedirəm,bunusadəcə
sizəbirfaktxətrinədediyimiqəbuledib
anlayışla yanaşsınlar. Hamımızın bəh-
bəhlə 100 illiyini qeyd etdiyimiz Cüm-
huriyyətimiz var. Mənim də, sizin də
böyükmütəfəkkir adlandırdığımızHü-
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seynCavid,MirzəCəlilbudövləthaq-
qındabircümlədəxoşsözdeməyiblər,
sankionlarodövrdəyaşamayıblar,indi
buna görə Cümhuriyyəti qınayaq, ya
HüseynCavidi,MirzəCəlili?HeçCüm-
huriyyətdəonlarıgörməyibsanki.Elita-
nın qurduğu dövlət, xalqın dövləti ola
bilmədi,bunazamandaimkanvermədi.
İndihansındanvazkeçək?!
Gələk təklif etdiyiniz (Bizim düşün-

düyümüzbudurki,Azərbaycantarixini
daha çox Dədə Qorqudmədəniyyətini,
Nadir vizyonunu qabardaraq müasir
modelimizi gələcək üçün qurmalıyıq)
“DədəQorqud” dastanındakı türk kül-
türünə...MənDədəQorudçuyam,amma
islamabulaşmamışQorqudçu...Deyirsi-
niz ki, mən sizə bunu təklif edirəm.
“Xub”,çoxyaxşı,ozamansizibirgünor-
ta şərab içməyə dəvət edirəm, lap das-
tandakıkimi...Sonradəstəmazalıb,na-
mazımızıqılarıq.Görürsünüz,nəqədər
gülüncdür?!HansıDədəQorqudkültü-
ründən danışırsınız, gürcü təkfurunun
zindanında“Ölmüşoğlunuzuminibça-
pıram”deyənQazanxanınyaşamını,ya
DəliDomrulunərəbtəfəkküründəkiəz-
rayılla məzələnməsini, ya iki rükət na-
maz qılıb döyüşə girib, qalib gələndən
sonrayeyib-içibkefləndiklərini,yaövla-
dı olmayanı aşağılayaraq qara çadıra
salmaqlarını?! Əminəm ki, başqa mə-

qamda,başqamövzudakimsəDədəQo-
rud dastanını öysə və təbliğ etsə idi,
hökmənbudediyimfaktlardanbirinide-
yibƏhmədBəyAğaoğlu kimi solçuluq
edəcəkdiniz.Ciddiadamlarüçünbude-
dikləriniz keçərli deyil, sadəcə gəlişigö-
zəlsözlərləbaşaldatmaqdır,təriqətçilik,
məzhəbçilikmissiyanızahaqqqazandır-
maqdır. Deyirsiniz ki,mən sünni deyi-
ləm,müsəlmanam.Buda“xub”(bilərək-
dən bu fars kəlmələrindən istifadə edi-
rəmki,statusunuzdabaşaçıxarıb,məni
dəcahilfarsyanlısıadlandırasınız).Mə-
nim bildiyim müsəlman, qarşı tərəfin
inancınasayğıiləyanaşar,Allahu-Əkbər
deyibbaşkəsməz.Ənazındanşiədəsi-
zin kimi Allaha, peyğımbərə, Qurana
inanır...Heçolmasaonlarahörmətedin.
Ənazındanbiryerdəbirləşib,ateistlərlə
mübahisəedəbilərsiniz,məncə...
Bütün mövhumi məsələləri atırsınız

şiəliyinvəşiəliyidəŞahİsmayılyaratdı
deyibonunüstünə.Tez-tezmisalçəkdi-
yiniz, kumiriniz Əhməd bəy Ağaoğlu
“Şiə məzhəbi və qaynaqları” əsərində
şiəliyin necə yarandığını, niyə yarandı-
ğınıgenişşəkildəizahedir.ŞiəliyinŞah
İsmayıla nə dəxli… XIII-XV əsrlərdə
türklərİslamınüzərindənözmillidinlə-
rini yaratmağa hamilə idi. Ermənilərin
xristianlıqdanQriqoriyanlıq,Slavlaynla-
rın Provaslav,Almanların Protestantlıq

çıxardıqlarıkimi…BunaNəimidə,Nə-
simi də,Ağ Şəmsəddin də, Bektaşi də,
ŞeyxSəfidəçoxcəhdetdi.Çünkidinbir
yaşamtərzi idisə,ərəbləgələndinərəb
yaşam tərzi idi və türklərə yad idi.Öz
törələrinə uyğunlaşdırmağa cəhd edir-
dilər. Törəsindən vaz keçə bilməyən
türklərözfəlsəfələrinieləməhzislamın
bayrağı altında, istədikləri kimi yaşa-
maq istəyirdilər və dindəmüəyyən re-
formalaracəhdedirdilər.Bütüninsanlıq
kimi. Çünki Quran sadəcə bölgə üçün
idi, türkün cahan anlayışına sığmırdı.
Heç sizin də bugünkü təfəkkürünüzə
sığmır,əgərbirmüsəlmansınızsa,mən-
tiqiburaxıbtəslimolmuşsunuzsa,oza-
manordakışəriətqaydalarıiləyaşama-
ğacəhdedin,bizdəgörək.Məsələn,bu
ayəyəəməledərək:(5.51)“Eyimangə-
tirmişlər! Yəhudiləri və xristianları öz
köməkçiləriniz və dostlarınız hesab et-
məyin, çünki onlar ancaq bir-birilərinə
köməkedirlər.Əgərsizlərdənkimsəon-
ları öz köməkçiləri və dostları sayırsa,
ondaoözüonlardanbiridir”.Yaşayabil-
məzsiniz, çünki siz cahil deyilsiniz. O
dövrünağıllıinsanlarıdabeləidivəQı-
zılbaş fəlsəfi fikri ilə türk törəsiniyaşa-
mağaçalışırdı.BuyaxınlardaRomaPa-
pasıdediyikimi, insanlar inkişafetdik-
cə,onlarıntəfəkküründəkiTanrıdainki-
şafedir.

ŞahİsmayılTəbrizədaxilolarkən
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Necəki,PeyğəmbərdənsonraÖmər,

Osman, Əbubəkir, Əli onun kimi idarə
edə bilmədi xilafəti, necə ki aralarında
nifaqdüşdü,Əməvilər,Abbasilərsarayı
əyyaşlıqyuvasınadöndü,eləcədəŞeyx
Səfidüşüncəsi,Şahİsmayıldan,ŞahTəh-
masibdənsonra,özistiqamətinidəyişdi.
UzağagetmədənElçibəyinÖndərliyində
qurduğunuzpartiya,dövlət,ondanson-
raneçəbaşabölündüvəbirvaxtlarElçi-
bəyiidealsayanFazilbəy,bugünonun
qüsurlarınıdeyir,tənqidedirvədeyirki,
fikrinidəyişməyənsadəcəölülərdir.Elə
odövrdədəbelə,bəy,eynənbelə.

GələkSəfəvilərinüstünəçamur
kimiyaxdığınızmərasimlərə,

pirçiliyə,nəzirçiliyə…
Səfəvilər dövləti bir imperiya idi və

tərkibində onlarla xalq yaşayırdı. Hər
birinindəözmədəniyyəti,inancı,mifik
dünyagörüşdəngələnənənəsivardı.Bu
dövlətindəbirincixalqıtürkləridi.İkin-
cisi də böyük dövlətçilik ənənəsi olan,
inancı olan farslar idi ki,uzunmüddət
ətrafındakıxalqıöztəsirindəyaşatmışdı.
Məzdəkiliyində, zərdüştiliyində, atəş-
pərəstliyində,şamanizimindəSəfəvilər
imperiyasınınhüdudları içərisindəçox-
luqalıqlarıvardı.Necəki islamdasün-
nətyəhudilərdən,orucluqondanöncəki
onlarla xalqdan, ibadət forması büdpə-
rəstlikdən(bütpərəstlərinibadətinədiq-
qət etsəniz namaz qılmağa nə qədər
bənzədiyini görərsiniz),Ayın dini sim-
vol olması qədim türk inanclarından,
hicab Şumerlərdən gəlirdisə, eləcə də
Səfəvilərdövlətinintərkibindəolanxalq-
larıninancıqızılbaşlığa,lapeləsizinde-
diyinizkimişiəliyəqarışdı.
Türklərislamıərəblərkimiyaşamadı

heçvaxt.Sizində,mənimdəmövhumat
hesab etdiyim, sadə xalqın din bildiyi
ağaca nəsə bağlamaq, qurban kəsmək,
nəzir demək şiəlikdən yox, şamanizm-
dən,qədiminanclardangəlir.Bizimyas
mərasimlərinindənəinkişiəliyə,heçis-
lamada aidiyyatı yoxdur, xalqın təfək-
küründə qalan törələrdən, tenqriçilik-
dən gəlir. Bilirsinizmi, musəvilik, xris-
tianlıq olmadığı bir dövrdə türklərdə
tenqriçiliyə əsasən insanları basdırıb,
torpaqdangəlmişik,torpağadönməliyik
düşüncəsi var idi? “Torpaq Ana Kut-
dur”kultuvaridi?Heçqəbirdaşlarının
da bugünkü formasının islama heç bir
aidiyyatı yoxdur. Türk Balbaylarını ki
bilməlisiniz,hərkəsiözmənsəbinə,və-

zifəsinəgörəfərqləndirməküçünmüəy-
yənbaşdaşlarıqoyurdular.
Nəzir anlayışını, pirçiliyi də şiəliyə

bağlamaqsavadsızlıqdır.Həyatağacları
vardı,qədimdəoağaclaramüəyyənər-
zaqlar asar, niyyətlər edərdilər, mifik
düşüncəilə,bugündünyanınəksərxal-
qındayaşamaqdadır.QədimBizansqa-
lıqlarıolantariximəkanlardagörmüsü-
nüz ağaclara cır-cındır bağlayırlar,  elə
xristianlarda.EfesdəkiMəryəmanakil-
səsini xatırlasanız yetərlidir. Necə olur
dünyanınən inkişaf etmişölkələrindən
xalqlaroraziyarətəgəlir,niyyətedir,ca-
hillik olmur, bizimkilər Əshabi-kəhfdə
bağlayandacahillikolur?
Avropanıngöbəyindəkibütünşəhər-

lərdəkörpülərinüstünəinsanlarminlər-
ləqıfılbağlayır,birgələnəkyaşadır,bir
əyləncəedir,psixolojirahatlıqtapır,ca-
hillik olmur, bizimkilər cahillik olur?
Bəy, ciddi adamlar bunları ciddiyə al-
mır,özünəməxsusluqkimibir rənghe-
sab edir keçir. Daha gətirib tarixi bir
şəxsiyyətin cibinə dürtüşdürüb, sonra
daonualçaltmır...
ƏhmədbəyAğaoğlusizəköməkedə

bilməz,bilirsinizniyə?MəndəHüseyn
Caviddeyərəm,laphirslənibNitsşede-
yərəm, bütün dünyanın qəbul etdiyi
ateistNitsşe...Kimsəbelədeyib,məndə
deyirəm,-deməkzəiflikəlamətidir.Mən
dədeyirəm,gəlinMirzəFətəliAxundo-
vun, Hüseyn Cavidin, Mirzə Cəlilin,
ÜzeyirHacıbəyovundediyiyollagedək.
Halbuki,hərbiriümumilikdədinimöv-
humathesabedirdi,nəinkişiəliyi,bütün
dinləri.
  Şah İsmayılı tənqiddə etməkolar,

təhlil də, bəyənmək də, olar bəyənmə-
məkdə.Azdan-çoxdanüzdəolanadam-
sınız, onsuz da tariximiz allaq-bullaq
olub,tutacaqçoxazyerimizvar.Otutu-
lacaqyerləridəsizinkimiaydınlarməhz
subyektivpəncərələrindənbaxıbləkələ-
yəcəksə, uçuracaqsa, sabaha ümid qal-
maz.Lütfənqırıcıolmayın!!!
Şahİsmayılbirdövlətqurub,Şirvan-

şahlardan sonra ən uzun ömür sürən
dövlətimizi. Şah İsmayılın türkcə rəsmi
sənədiniaxtarırsınızsa,akademikRamiz
Mehdiyevin orijinal nüsxələrini də çap
etdirdiyi məktublara baxın, Osmanlı
dövlətinəməktublarıtürkcəyazıb.Qur-
duğudövlətinpaytaxtıqədimtürkşəhə-
riTəbrizolub.
İdeologiyasınıbəyəndiyimizƏfşarlar

dövlətinin bütün ənənələri Səfəvilərin

üzərində qurulub və onun varisidir.
Hərdən deyirsiniz ee, bütün tarixçilər
Səfəviləriİrandövlətikimitəqdimedir.
HeçƏfşarlaradabirmənalıtürkdövləti
deyən yoxdur. Paytaxtı daMəşhəddən
başlayıb.
Xoşagəlməyəngəlininyerişi tap-tap

gələr.Bütün tarixi şəxsiyyətlərdəbuvə
ya digərmənada qüsur var. Baxır onu
görməkistəyənə.Məsələn,Nadirinvəzi-
fə,mənsəbsevdasındanoğlunungözlə-
rinikoretməsi...
 Şahİsmayıldanəliniziüzün,onsuz

daonunheçbirideologiyasınıyaşatmı-
rıq,aradabirbizimdə imperatorbaba-
mızolubdeyib,qürurduyuruq.Sizdə
köməkedin,məsələqaldırınki,aytarix
institutu, ay tarixçilər mənim üstümə
düşməkdənsə, bu enerjinizi ayırın, heç
olmasa qardaş Türkiyəni Osmanlı zeh-
niyyətindən əl çəkib Səfəvilər Türk-
Azərbaycandövlətikimitanıyın,Topqa-
pısarayındakıeksponatlardaİrandövlə-
tiyazmayın...

P.S. Dinləri nağıl bilən,yetişdirəcəyişagirdlə
rinin bir gün Saturna

peykuçuracağına inanan,Şahİsmayılı
da,NadirŞahıda,MirzəFətəliAxund
zadəni də,MəmmədƏminRəsulzadəni
də, Nəriman Nərimanovu da, Əhməd
bəy Ağaoğlunu da, Hüseyn Cavidi də
millətiüçünyananşəxsiyyətlərkimiqə
bul edən bir müəllimin dost fikirlərini
düşmənçilikkimiqəbuletməməyinizar
zusuilə!

ŞamilSADİQ
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“Vətəndaşların Sosial Rifahı Na-
minə” İctimai Birliyinin sədri İradə
Rizazadənindəvəti iləBakıyəgələn
Əmir Əli Sərdari İrəvani ilk öncə
Azərbaycan Milli ElmlərAkademi-
yasınınTarixİnstitundaİnstutundi-
rektoru, professor Yaqub Mahmu-
dov və şöbəmüdirləri ilə görüşüb.
Yaqub Mahmudov İrəvan tarixi ilə
bağlı aparılan araşdırmalar, nəşr
olunankitablarbarədəqonağaətraf-

lıməlumatverib,kitablardanqona-
ğahədiyyəedib.
DahasonraƏmirƏliSərdariİrə-

vaniAzərbaycanRespublikasıPrezi-
dentinin İşlər İdarəsinin Prezident
Kitabxanasındaİrəvantarixinintəd-
qiqatçıları,alimlərilədəgörüşkeçi-
rib.Görüşdəkitabxananındirektoru
Mayıl Əhmədov İrəvan xanlığının
tarixinin Azərbaycan xalqının min
illərərzindəyaratdığımaddivəmə-

nəvimədəniyyət tarixinin ayrılmaz
hissəsi olduğunu qeyd edib. Mayıl
Əhmədov vurğulayıb ki, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İl-
hamƏliyevözçıxışlarındadəfələrlə
qeydedibki,indikiErmənistandöv-
lətinin ərazisi tarixi İrəvan xanlığı-
nın ərazisidir. Məhz dövlətimizin
başçısınıntapşırığıiləTarixİnstitun-
da bir sıra kitab, monoqrafiya və
broşürlərinçapolunduğubildirilib.

İrə  van xan  la  rı - Hü  sey -
nə  li xan və Mə  həm  məd 
xa  nın nəs  li  nin nü  ma -
yən  də  si Əmir Əli Sər -
da  ri İrə  va  ni Azər  bay -
can  da sə  fər  də olub. Mə -
lu  mat üçün bil  di  rək ki, 
İrə  van xan  la  rı Hü  sey -
nə  li xan və Mə  həm  məd 
xa  nın nəs  lin  dən olan 
Əmir Əli Sər  da  ri İrə -
va  ni hal-ha  zır  da Al  ma -
ni  ya  da ya  şa  yır. Əmir 
Əli Sər  da  ri İrə  va  ni ix -
ti  sas  ca mü  hən  dis ol  ma -
sı  na bax  ma  ya  raq, həm 
də Azər  bay  can ta  ri  xi ilə 
bağ  lı ge  niş mə  lu  mat  la -
ra ma  lik bir şəxs  dir. 

ƏmirƏliSərdariİrəvani:

“İrəvandababamHüseynəlixanın
inşaetdirdiyiGöyməsciddənbaşqa
heçbirtarixiabidəmizqalmayıb”
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“Vətəndaşların Sosial Rifahı Nami-
nə”İctimaiBirliyininsədriİradəRi-
zazadəbuillərərzindəİrəvanxanlı-
ğının təbliği istiqamətindəgördüyü
işlərdəndanışıb.O,həmçininƏmir
Əli İrəvaniyə onun dəvətini qəbul
edibAzərbaycanagəldiyinəgörətə-
şəkkürünü bildirib, qonağa İrəvan
xanlığınınbayrağınıhədiyyəedib.

ƏmirƏliSərdariİrəvaniçıxışında
İrəvanxanlarıolanbabalarıHüsey-
nəlixanvəMəhəmmədxanınhaki-
miyyətdə olduqları tarix haqqında
genişməlumatverib.Eynizamanda
Azərbaycandaİrəvantarixinəbucür
yüksək qiymət verilməsini dəyər-
ləndirib, bundan sonra da İrəvan
xanlığının tarixinin araşdırılması,

təbliğiistiqamətindədahadaməsu-
liyyətliolacağınıbildirib.
ƏmirƏli Sərdari İrəvaniHeydər

ƏliyevMərkəzindənümayişolunan
“Tarixin şah əsərləri” sərgisi ilə də
tanışolub.HeydərƏliyevMərkəzi-
nin direktoru, Heydər Əliyev Fon-
dununicraçıdirektoruAnarƏləkbə-
rovqonağısalamlayaraq,sərgibarə-

“Mən Ba  kı  da ol  maq  la qə  dim 
İrə  va  nı hiss edə, ona to  xu  na bil  dim”
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dəətraflıməlumatverib.Obildirib
ki,5ildənçoxmüddətərzindəsərgi-
ninAzərbaycana gətirilməsi və bu-
rada nümayişi üçün hazırlıqlar gö-
rülüb, Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyiləbirçoxeksponatlarrestav-
rasiya edilib. Əmir Əli İrəvani bu
sərginintəşkilinəgörəşəxsənAzər-
baycan Respublikasının birinci Vit-
se-Prezidenti, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti, birinci xanım
Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü
bildirib.Oqeydedibki,busərgidə
olmaqla,o sankiqədimİrəvanaqa-
yıdıb: “Mən İrəvanda olsaydım bu
hisslərikeçirəbilməzdim.Çünkibi-
lirsinizİrəvandaheçbirtarixiabidə
qalmayıb,yalnızmənimbabamHü-
seynəli xanın inşa etdirdiyi Göy
Məsciddənbaşqa. Lakinmənbura-
da, Bakıda olmaqla qədim İrəvanı
hissedə,onatoxunabildim”.
Azərbaycana səfəri çərçivəsində

Əmir Əli Sərdari İrəvani Azərbay-
canlılarınvədigərTürkdilliXalqla-
rınƏməkdaşlıqMərkəzinində(AT-
XƏM) qonağı olub. Görüşdə AT-
XƏM-insədriİlhamİsmayılov,Milli
QHT Forumunun prezidenti Rauf
Zeyni, Tarix İnstitutunun elmi işlər
üzrə direktor müavini Cəbi Bəhra-
mov,PrezidentKitabxanasınınşöbə
müdiri,tədqiqatçı-alimNazimMus-
tafa, “Vətəndaşların Sosial Rifahı
Naminə”İctimaiBirliyininsədriİra-
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də Rizazadə və Prezident yanında
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının
əməkdaşı Nədimə Rəhimli, Birlik
jurnalınınbaş redaktoru İlqar İlkin,
QHT sədriMəhluqə Rəhimova  da
iştirakediblər.GörüşdəAzərbaycan
tarixiningerçəklikləri,xüsusənxan-
lıqlardönəmindəİrəvandaAzərbay-
cantürklərinindurumu,tarixişəraiti
iləbağlıgenişfikirmübadiləsiaparı-
lıb.Tarixitorpaqlarımızolanİrəvan
xanlığının ərazilərində tarixi abidə-
lərimizə, toponimlərimizəqarşı  er-
mənivandalizmininhələdədavam
etdirildiyi xüsusi qeyd edilib, bu
vandalizmə qarşı beynəlxalq səviy-
yədə birgə mübarizənin aparılması
üçün səylərinbirləşdirilməsininva-
cibliyivurğulanıb.
Qonaq paytaxtla yanaşı Şəki və

Gəncəşəhərlərinədəsəfəredib.Bu
şəhərlərigörməkistəyininsəbəbiisə
babalarının İrəvanda hakimiyyətdə
olduqlarımüddətdəbuxanlıqlarilə
yaxın münasibətdə olması, Xanlıq
dövrünəaidolanŞəkidəXansarayı-
nın mövcudluğu olub. Şəkidə Xan
Sarayını və Şəki Xan evini ziyarət
edənqonaqçoxtəsirlənmiş,sankio
dövrəqayıtdığınıbildirmişdi:“Azər-
baycanda xanlıqlar dövrünü araş-
dırdıqdayeganəXansarayınınŞəki-
dəolduğuvəbusarayınİrəvandakı
Xansarayı iləçoxoxşarlıqtəşkilet-
diyibarədəməlumatəldəetdim.İn-
di isə buna öz gözlərimlə şahid ol-
dum. Doğrudan, şəkillərə baxsaq
deməkolarki,çoxoxşarlığıvar, la-
kin İrəvanXan sarayı birneçədəfə
bu saraydan böyükdür. Mən yenə
də özümü İrəvandakı Xan sarayın-
dayamkimihissedirəm”.
MilliMəclisindeputatlarıQənirə

PaşayevavəNaqifHəmzəyevində-
vətiilənövbətisəfərGəncəşəhərinə
olub. İlk öncə Cavad xanın qəbrini
ziyarətedənƏmirƏliİrəvani,daha
sonraGəncəTarixMuzeyi,Xanbağı
və digər tarixi yerləri ziyarət edib.
“Gəncəyəgəlməkistəyiminəsassə-
bəblərindən biri Gəncə xanı Cavad
xanın mənim babam Məhəmməd
xanlatəxminieynidövrdəhakimiy-
yətdə olması və onların çox yaxşı
münasibətdəolmasıdır”.
ƏmirƏliSərdariİrəvaniAzərbay-

canagəldiyinəgörə çoxxoşbəxtol-
duğunu və qarşılanmaya görə hər

kəsə təşəkkürünü bildirib: “Açığı
uzun müddətdir ki, Azərbaycana
dəvət alıram, lakin bura gəlməklə
bağlıfikirlərimçoxqarışıqidi.Bilir-
siniz İrəvanın mənim üçün böyük
yeri var. Lakin burda bu məsələyə
necəyanaşıldığınıbilmirdim.Birda-
ha şahid oldum ki, azərbaycanlılar

öz tarixini sevir və bu istiqamətdə
müəyyənişlərgörürlər.Mənməsu-
liyyətimibirdahahissetdimvədü-
şünürəmki,azərbaycanlıdostlarım-
labirgəbuistiqamətdəhələgörəcək
çoxişlərimizolacaq”.

Hazırladı:
NədiməRəhimli
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TarixiAzərbaycan şəhəri olan İrə-
vanın əhalisi haqqında məlumatları
XIXəsrinəvvəllərinədəkayrı-ayrısal-
naməçilərinvəsəyyahlarınyolqeyd-
lərindən,Osmanlıişğalıdövründətər-
tib edilmiş vergi dəftərlərindən əldə
etməkmümkündür.İrəvanxanlığının
Rusiya qoşunları tərəfindən işğalın-
dan sonra keçirilən kameral siyahı-
yaalmalar, statistik hesabatlar, illik
nəşr edilən təqvimlər şəhərin əhalisi
haqqındakifayətqədərdolğunməlu-
mat verir. İlk mənbələr İrəvan şəhə-
rində aborigen əhalinin tamamilə
Azərbaycantürklərindənibarətolma-
sınıtəsdiqedir.Bəzidövrlərdəşəhərin

əhalisi haqqında məlumatlarda kəs-
kinfərqlərinortayaçıxmasışəhəruğ-
rundaSəfəvilərləOsmanlılararasında
gedənmüharibələrləbağlıolmuşdur.
Məşhurtürksalnaməçisivəcoğra-

fiyaşünası Övliya Çələbi 1647-ci ildə
Çuxur-Səəd bəylərbəyliyini gəzmiş,
İrəvanqalasınıvəşəhəriöz“Səyahət-
namə”sindəətraflı təsviretmişdir.O,
şəhəriçərisindətəqribən2060üstügil-
ləörtülmüşevinolduğunu,qaladaisə
3000-əqədərgözətçinin,3minlikxan
ordusunun, 7000 əyalət əsgərinin ol-
duğunu qeyd etmişdir. Bu məlumat
əsasındatəqribihesablamaapardıqda
(hər ailədə 5-6 nəfər hesabı ilə) belə

qənaəthasilolurki,həmindövrdəİrə-
van şəhərində qala ilə birlikdə təqri-
bən25minəhaliolmuşdur.
Fransız səyyahı JanŞardən“Paris-

dən İsfana səyahət”əsərində1673-cü
ildəİrəvandagördüklərinigenişşəkil-
dətəsviretmişdir.İrəvanqalasını,Xan
sarayını təsvir edən Şardən yazır ki,
təxminən 800 evdən ibarət olan qala
kiçik bir şəhərdən böyükdür, orada
ancaq təmizqanlı səfəvilər yaşayırlar.
Səyyah qalanın müdafiəsi üçün iki
minəsgərayrıldığınıyazır.Təmizqan-
lı səfəvilər dedikdə,müəllif İrəvanın
şiəməzhəblitürkqızılbaşəhalisininə-
zərdətuturdu.

şəhərininəhalisi

İRƏVAN

XIXəsrinəvvəllərindəİrəvanşəhərininəhalisinin80faiziniazərbaycanlı-
lartəşkiletdiyihalda,XXəsrinsonlarındahəyatakeçirilənetniktəmizlə-
mənəticəsindəİrəvandabirnəfərdəolsunazərbaycanlıqalmamışdır
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“Qədim İrəvan” kitabında İrəvan

əhalisindənbəhsedənYervandŞahə-
zizŞardəninİrəvanqalasındayaşayan
əhalihaqdaməlumatınıbirdahatəs-
diq edərək yazır ki, qalada yalnız
türklər yaşayırdılar, ermənilərin isə
orada yalnız dükanları var idi, onlar
oradagündüzləralveredir,axşamlar
isə dükanlarını bağlayıb evlərinə ge-
dirdilər.
Digəravropalısəyyah–1700-cüilin

yazındaİrəvandaolmuşalmansəyya-
hıKaspariŞillingerdətəsdiqetmişdir
ki,İrəvanşəhərindəsaycavəsiyasicə-
hətdən Azərbaycan türkləri tam üs-
tünlük təşkil edirdilər.O,yazır: “İrə-
vanşəhərinindaxilində(yənişəhərin
qaladivarlarıiçərisində–red.)yalnız
iranlılar (yəni Azərbaycan türkləri),
şəhərin nisbətən iri qəsəbəsində (gö-
rünür,Üçkilsədə)vəmüxtəlifyerlərdə
kilsəyə xidmət üçün erməni tacir və
sənətkarları yaşayır. Onlar iranlılara
(yəniAzərbaycantürklərinə)vergive-
rirlər”.
Rus qoşunlarını Azərbaycan tor-

paqlarını işğal etməyə həvəsləndir-
məküçün I Pyotrun sarayına yol ta-
panerməniİsraelOri1701-ciiliyulun
25-dəçara təqdimedilməsiüçün tər-
cüməçiyəyazdırdığıyaddaşqeydləri-
nin7-cibəndindəRəvan(İrəvan)qala-
sınıələkeçirməkyollarınıgöstərirvə
qeydedirdiki, şəhərdəkibarıtvədi-
gər hərbi sursat anbarı ermənilərin
əlindədir,onlaroradaİranpulukəsir-
lər. İ.Ori şəhərdə 300 nəfərdən artıq
ermənininyaşadığınıvəhəminermə-
nilərləsövdələşməkləonlarınqalanın
qapısınırusqoşunlarınüzünəaçabi-
ləcəklərini,bununladaqəfilhücumla
şəhərinələkeçiriləbiləcəyinigöstərir.
Ermənilərinmüxtəlifvaxtlardaİrə-

vanşəhərindəməskunlaşmalarıbarə-
dəməlumatlar tarixdə öz əksini tap-
mışdır.1736-cıildəMuğandakeçirilən
tacqoymamərasimindənsonraNadir
şah xanların hamısına götürdüyü er-
məni əsrlərini paylamışdı. Nadir şa-
hınqılığınagirənEçmiədzinkatoliko-
suAbramKretasimüxtəlif yerlərdən
əsir alınmış ermənilərin bir qisminin
İrəvanagöndərilməsinənailolmuşdu.
1740-cıilinəvvəlindəisəkatolikosQa-
zar Çahçesinin təşəbbüsü ilə “Rum-
dan ŞərqiAnadoludan  xeyli erməni
gətizdirilərək Eçmiədzində və ətraf
bölgələrdəyerləşdirilmişdi.

Osmanlı işğalından sonra 1728-ci
ildətərtibedilənİrəvanəyalətininmü-
fəssəldəftərindəİrəvanşəhərində428
evlitürkmüsəlman,224evlivə9su-
bay xristianqeydə alınmışdır. Evlilə-

rin ailə tərkibi orta hesabla 5 nəfər
götürdükdəşəhərdəyaşayan3369nə-
fərin63,5%türk-müsəlman,36,5%isə
xristian olduğu aydın olur. Həmin
vaxtşəhərdə100xristianqaraçı(boşa)
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ailəsinin (təqribən 14,9%) yaşadığını
nəzərəalsaq,ondaermənixronikaları-
nınmüəlliflərininiddiaetdiklərikimi,
İrəvanşəhərindəermənilərəksəriyyət
deyil,əhalinincəmisi21,6faizinitəşkil
etdiyi aydın olur. İrəvan şəhərinin
əhalisi barədə məlumatları avropalı
səyyahların,ocümlədənxristianmis-
sionerlərininhəmdəEçmiədzinkato-
likosluğundanaldqlarınınəzərəalsaq,
ondabirçoxhallardahəminməlumat-
ların bilərəkdən ermənilərin xeyrinə
saxtalaşdırılmasının səbəbləri də ay-
dın olur.Məsələn, J.Şardən Parisdən
İrəvanadəkerməninökəriAllahverdi
müşayiət etmiş, İrəvandan Təbrizə-
dəkisəməlumatlarıermənimehman-
darıArazindənalmışdı.Lakinxristian
səyyahların yazdıqlarında məlumat-
lar nəqədər təhrif edilsədəyenədə
görünənmənzərəodurki, İrəvan şə-
hərində və ətraf bölgələrdə azərbay-
canlılaraborigenəhaliolmuş,erməni-
lərisəhəminərazilərəsonradanaxışıb
gəlmişlər.
Ermənilərin İrəvan xanlığının əra-

zisinə kütləvi axını 1801-ci ildən rus
qoşunlarının İrəvan xanlığının ərazi-
lərinə daxil olması anından etibarən
kütləvixarakteralmışdır.
İrəvanqalasınınalınmasındakıxid-

mətlərinə görə fəxri “qraf Erivanski”
tituluna layiq görülən general İvan
Paskeviçin dəvəti əsasında Sankt-Pe-
terburqdan İrəvana göndərilən və
keçmiş İrəvanvəNaxçıvanxanlıqları
ərazisindəyaradılanyeniinzibati-əra-
zi “Erməni vilayəti”ndə 1829-1831-ci
illərdə kameral siyahıyaalma keçirən

İvanŞopenin İrəvanşəhərininəhalisi
haqqındaverdiyistatistikməlumatlar
“Müsəlmanlar”, “Yerli ermənilər”,
“İrandan köçürülənlər” və “Türkiyə-
dən köçürülənlər” qrafaları altında
verilmişdir. İ.ŞopenyalnızŞəhər,Tə-
pəbaşıvəDəmirbulaqməhəllələrinin
əhalisihaqqındaməlumatvermiş,sırf
azərbaycanlıların yaşadığı Qalamas-
sivininəhalisihaqqındaməlumatıisə
siyahıyadaxiletməmişdir.O,şəhərin
yuxarıdaadlarısadalananüçməhəllə-
sində 2751 ailənin (11463 nəfər), o
cümlədən 1807 müsəlman ailəsinin
(7331nəfər),567yerlierməniailəsinin
(2369 nəfər), İrandan köçürülən 366
erməniailəsinin(1715nəfər)vəTürki-
yədən köçürülən 11 erməni ailəsinin
(48)nəfər,habelə46boşa(xristianqa-
raçıları)ailəsinin(195nəfər)yaşadığı-
nıgöstərmişdir.
İ.Şopenin “yerli ermənilər” qrafa-

sında göstərdiyi ermənilərin əksəriy-
yəti 1801-ci ildən İrəvanqalasının iş-
ğalınadək olandövrdə gəlib qaladan
kənar massivlərdə məskunlaşmışdı-
lar.
İ.Şopeninşəhərəhalisininmüxtəlif

təbəqələrihaqqındaverdiyiməlumat-
lardaxüsusiəhəmiyyətdaşıyır.Rusi-
ya işğalından sonra xan nəslindən
olanların, imkanlı ailələrin, din xa-
dimlərininbirçoxuşəhəritərkedərək,
əsasənCənubiAzərbaycanınmüxtəlif
şəhərlərində məskunlaşmışdılar. Bu-
nunla belə, şəhərdə imtiyazlı təbəqə-
lər içərisindəyenədəazərbaycanlılar
çoxluq təşkil edirdi. Həmin dövrdə
İrəvanşəhərində4xan,51bəy,19mir-

zə, 50molla, 39 seyid, 3dərviş ailəsi
yaşadığıhalda,cəmisi8erməniməlik
vəbəy,1ermənimirzə,13keşişailəsi
yaşayırdı. Deməli, bu təbəqələrdən
ibarət188ailənin166-sınıazərbaycan-
lı,22-siniisəerməniailələritəşkiledir-
di.
Rusiyaişğalıərəfəsindəİrəvanxan-

lığınınxristianəhalisininümumisayı
20faizdənçoxolmamışdır.Qərbtəd-
qiqatçıları G.Bournoutian və R.Hew-
son “Encyclopedia Iranica”da “The
Persian khanate of Erevan” məqalə-
sindəgöstərirlər:“Yüzillikmüharibə-
lərsəbəbindən1804-cüildəİrəvanşə-
hərininəhalisi6000nəfərəqədərazal-
mışdı. 1827-ci ildə sonuncu xanın
(Hüseynquluxannəzərdətutulur)ha-
kimiyyəti dövründə əhali artaraq
20000nəfərikeçmişdi.Ermənilərəha-
lininyalnız20 faizini təşkil edirdilər.
Türkmənçay müqaviləsindən və er-
mənilərinİranvəTürkiyədənimmiq-
rasiyasından sonra şəhərin erməni
əhalisi 40 faizə yüksəlmişdi. Ümumi
əhaliisəfarsların(yəniazərbaycanlıla-
rın)şəhəritərketməsindənsonratəq-
ribən12minnəfərəqədərazalmışdı.”
Müəlliflərin yazdıqlarından belə

nəticə çıxır ki, İrəvan xanlığının rus
qoşunları tərəfindən işğalından öncə
şəhərin 20 min nəfər əhalisinin 20
faizini–yəni4minnəfəriniermənilər,
16minnəfəriniisəazərbaycanlılartəş-
kiletmişdir.İşğaldansonraşəhərdə12
minnəfərəhaliolmuşdurki,onunda
40faizini–yəni4800nəfərinierməni-
lər, qalan 7200 nəfərini isə azərbay-
canlılar təşkil etmişlər.Deməli, işğal-
dan öncə şəhərdəmövcud olmuş 16
minnəfərazərbaycanlıdan8800nəfəri
şəhəri tərk edərək müxtəlif yerlərə
köçməyəməcburolmuşvəyaxudmü-
haribənəticəsindətələfolmuşlar.Baş-
qasözlə,rusişğalındansonraşəhərin
azərbaycanlı əhalisi yarıbayarı azal-
mışdır.
Rusiya ordusu Baş qərargahının

kapitanıPyotrUslar tərəfindəntərtib
edilənvə1853-cüildə işıqüzügörən
İrəvan quberniyasının hərbi-statistik
icmalında şəhərin əhalisi haqqında
məlumatda göstərilir ki, orada 1437
tatar (yəni azərbaycanlı) və 1169 er-
məni ailəsi yaşayır. Başqa sözlə, hə-
minvaxt şəhər əhalisinin 55,2 faizini
azərbaycanlı ailələri, 44,8 faizini isə
erməni ailələri təşkil etmişdir. Uslar,
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həmçininşəhərdə42müsəlmanruha-
ni,3xan,48bəy,27seyidvə3dərviş
ailəsi müqabilində cəmisi 33 erməni
ruhanivə2erməniməliyiailəsininya-
şadığınıgöstərir.
İmperatorRusCoğrafiyaCəmiyyə-

tinin1865-ciiləolanməlumatınagörə,
İrəvanşəhərində6900tatar(yəniazər-
baycanlı), 5770 erməni yaşamışdır.
Faizetibariləazərbaycanlılar54,5,er-
mənilərisə45,5faiztəşkiletmişdir.
1886-cı ildə keçirilən siyahıyaalma

zamanı İrəvan şəhərində 14738nəfər
(2968 ailə) qeydə alınmışdır. Şəhər
əhalisinin 49,04 faizini (7228 nəfər)
azərbaycanlılar,48,45faizini(7142nə-
fər)ermənilərtəşkiletmişdir.
1897-ciildəilkdəfəolaraqəhalinin

ümumrusiyasiyahıyaalınmasıkeçiril-
mişdi. Həmin vaxt İrəvan şəhərində
29006nəfərəhaliyaşamışdırki,onun
43,15faizini(12516nəfər)azərbaycan-
lılar,43,19faizini(12529nəfər)ermə-
nilər təşkil edirdi. Statistika göstərir
ki, İrəvanşəhərinindaxilolduğuİrə-
vanqəzasında 2542nəfər əsilli zadə-
ganlardan 59,04 faizini (1501 nəfər)
azərbaycanlılar,12,03faizini(306nə-
fər)ermənilərtəşkiledirdi.
XIXəsrinsonlarındanetbarənTür-

kiyədəerməniüsyanlarınınyatırılma-
sı nəticəsində onminlərlə erməni öl-
kənitərkedərəkCənubiQafqazaaxış-
mışdı.Onlarınböyükbirqismiqaçqın
kimi İrəvandaməskunlaşmışdı. Qaç-
qın erməniləri daimi məskunlaşdır-
maqməqsədiləİrəvanda1905-1906-cı
illərdə 4 dəfə qırğınlar törədilmiş,
azərbaycanlıların xeyli hissəsi ya
məhvedilmiş,yadaevlərindəndidər-
ginsalınmışdı.
1896-cı ildə Cənubi Qafqazda 900

minerməniyaşadığıhalda,1908-ciil-
də1301minerməniyaşamışdır.1914-
1916-cı illərdə Cənubi Qafqaza daha
350minerməniTürkiyədəngəlibyer-
ləşmişdi ki, onların da bir qismi İrə-
vanda məskunlaşdıqdan sonra azər-
baycanlıların vəziyyəti daha da ağır-
laşmışdı. 1918-1920-ci illərdə daşnak
hökumətinin hakimiyyəti dövründə
İrəvanşəhərindəazərbaycanlılaraqar-
şı əsl soyqırım törədilmişdi. Şəhərdə
tək-tükazərbaycanlıqalmışdı.
Ermənistanda sovet hakimiyyəti

qurulduqdan sonra azərbaycanlıların
azbirqismiözevlərinəqayıdabilmiş-
di. 1922-ci ildə İrəvanda cəmisi 5124

azərbaycanlı yaşadığı halda, erməni-
lərin sayı 40396 nəfərə çatmışdı. İrə-
vanşəhərində1926-cı ildə4968nəfər
azərbaycanlı, 57295 nəfər erməni,
1931-ci ildə 5620 nəfər azərbaycanlı,
80327nəfərerməniyaşayırdı.
1939-cuildəəhalisininsayı200min

nəfərəçatanİrəvandaazərbaycanlılar
3,3faiz(6569nəfər)təşkiledirdi.1947-
ciildekabrın23-dəSSRİNazirlərSo-
veti”Kolxozçularınvədigərazərbay-
canlı əhalinin Ermənistan SSR-dən
AzərbaycanSSR-inKür-Arazovalığı-
na köçürülməsi haqqında” qərar qə-
buletmişdi.XaricdənErmənistanakö-
çürülübgətirilənermənilərinməskun-
laşdırılmasına xidmət edən bu qərar
kənd rayonlarında yaşayan azərbay-
canlı əhaliyə şamil olunmalı olduğu
halda, fürsətdən istifadə edən Ermə-
nistanrəhbərliyiİrəvanşəhərindəya-
şayanazərbaycanlılarınəksəriyyətinin
deportasiya edilməsinə nail oldular.
1959-cuildəkeçirilənsiyahıyaalmaza-
manı təqribən yarım milyon əhalisi
olanİrəvandacəmisi0,7faiz(3413nə-
fər) azərbaycanlı qeydə alınmışdı.
Halbuki, 1939-cu ildən ötən 20 il ər-
zində təbii artımla İrəvanda yaşayan
azərbaycanlılarınsayıazı10minnəfə-
riötməliidi.
1979-cuildəkeçirilənsiyahıyaalma

zamanıəhalisininsayı1milyonnəfəri
ötənİrəvanşəhərindəazərbaycanlılar
0,2 faiz (2341 nəfər), ermənilər 95, 8
faiz(974176nəfər)təşkiletmişdi.
Ermənistanda gedən proseslərdən

fərqliolaraqAzərbaycanda,ocümlə-
dənBakışəhərindəermənilərmünbit
şəraitdəyaşayır,onlarınsayıilbəilar-
tırdı.Xüsusilə,1920-ciildəsovethaki-
miyyətinin qurulmasından sonra er-
mənilərin Bakıya və digər bölgələrə
axınısürətlənmişdi.Bakıdaermənilə-
rinsayı1970-ciildə207,5minnəfərə,
1979-cu ildə215,8minnəfərə çatmış,
1914-cuildəki9281nəfərdaimiyaşa-
yanlaranisbətənmüvafiqsurətdə22,3
dəfəvə23,3dəfəartımolmuşdu.Bakı-
da yaşayan ermənilərin xüsusi çəkisi
1914-cü ildəki 6,7 faizdən artaraq,
1979-cuildə14,1faizəçatmışdı.
1988-ciilinfevralındaDağlıqQara-

bağdaerməniseparatizmininbaşqal-
dırmasındansonranəinkitəkcəİrəvan
şəhərindən, bütövlükdə Ermənistan-
danazərbaycanlılarınetnik təmizlən-
məsinə başlanıldı və həmin ilin so-

nundademəkolarki,başaçatdırıldı.
RəsmiErmənistanınDağlıqQarabağı
ilhaqetməküçünhərbitəcavüzyolu-
nututmasındansonraBakıdayaşayan
ermənilər çıxılmaz vəziyyətə düşdü-
lərvəşəhəritədricəntərketməkməc-
buriyyətindəqaldılar.
1988-ciiliyulun18-dəSSRİAliSo-

veti Rəyasət Heyətinin Azərbaycan
SSR-in Dağlıq QarabağMuxtar Vila-
yəti ətrafında vəziyyətə həsr edilmiş
iclasındaçıxışedənİrəvandövlətuni-
versitetinin rektoru akademikSergey
Ambarsumyandan Sov.İKP MK-nın
Baş Katibi Mixail Qorbaçov XX ərin
əvvəlindəİrəvandaazərbaycanlıəha-
linin neçə faiz təşkil etdiyini soruş-
muşdu.Rektor“Deməyəçətinlikçəki-
rəm”cavabınıverəndə,Qorbaçovde-
mişdi:“Sizbunubilməlisiniz.Mənsi-
zəxatırladıram–əsrinəvvəlindəYere-
vanda azərbaycanlılar 43 faiz təşkil
edirdi. Bəs indi azərbaycanlılar neçə
faizdir?”- sualına S.Ambarsumyan
“İndiçoxazdır.Yəqinki,birfaizolar”
cavabınıvermişdi.
Bütünyuxarıdadeyilənlərdənbelə

nəticəhasilolurki,azərbaycanlılar
XIXəsrinəvvəllərindəİrəvanşəhə-

rininəhalisinin80faizini,həminəsrin
sonundatəqribənyarısınıtəşkiletdiyi
halda,XXəsrin80-ciillərinsonlarında
həyatakeçirilənetniktəmizləmənəti-
cəsində İrəvanda bir nəfər də olsun
azərbaycanlıqalmamışdır.

NazimMUSTAFA,
AMEA Ta  rix İns  ti  tu  tu  nun el  mi iş  çi  si,

 Döv  lət mü  ka  fa  tı laureatı
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batummüqaviləsi
vəQafqazİslamOrdusu

4iyun1918-ciildəBatumda“Səl  tə-
 nə  ti-Sə  niy  ye  yi-Os  ma  niy  yə ilə Azər  bay -
can Hö  ku  mə  ti-Cüm  hu  riy  yə  si bey  nin  də 
mün  ’ə  qid mü  ha  də  nət Müahi  də  na  mə  si” 
imzalandı. 11 maddəlik bu sənədi
Osmanlı tərəfdən ədliyyə naziri və
Dövlət Şurası rəisi Xəlil [Menteşe]
bəyləQafqazCəbhəsiOsmanlıOrdu-
ları komandanı fəriq (general)Meh-
metVəhib[Kaçı]paşavəAzərbaycan
tərəfdənMilliMəclis(MilliŞura)rəisi
MəhəmmədəminRəsulzadə iləxari-
ciyyə naziri Məhəmmədhəsən Ha-
cınskiimzaladılar.Müahidənamənin
4-cümaddəsindəyazılmışdı:

“Azər  bay  can Hö  ku  mə  ti-Cüm  hu  riy -
yə  si tə  rə  fin  dən tə  ləb vü  quun  da hö  ku  mə-
 ti-Os  ma  niy  yə in  ti  zam və asa  yi  şi-da  xi  li -
nin tə  min və iadə  si üçün lə  də-l-icab1  
si  lah qüv  və  tiy  lə müavi  nət  də bu  lu  na  caq -
dır”. 
Bumaddəyə əsasən,Mürsəl [Ba-

kı] paşanın komandanlığı altında
Beşinci Qafqaz diviziyası Azərbay-
canagöndərildi.Həmindiviziya ilə
general-leytenant Əli ağa Şıxlinski-
ninkomandanlığındakıAzərbaycan
hərbiqüvvələriQafqazİslamOrdu-
suadıaltındabirləşdirildi,Osmanlı
hərbiyyənaziriƏnvərpaşaOrduya
rəhbərliyiözqardaşıNuru[Killigil]
paşayatapşırdı.

Ordubucürformalaşdıqdanson-
rasonhədəfBakıolmaqla,bolşevik-
lərinişğalıaltındakıərazilərəyürüş
başlandı. Ordu Qaraməryəm, Kür-
dəmir,Şamaxı,Binəqədidöyüşlərin-
dəqələbəqazanaraqbolşevikləribü-
tün cəbhə boyu geri oturtdu. Sent-
yabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusu
Bakışəhəriniişğalçılardantamamilə
təmizləyərəkşəhərədaxiloldu.Bakı-
nınazadedilməsiəməliyyatında17
erməni, 9 rusvə10gürcüzabiti ilə
birlikdə1.151erməni,383rus,4ingi-
lis və 113 başqa millətlərə mənsub
əsgər əsir alındı. Bakı uğrunda dö-
yüşlərdə düşmənin 800-1000 canlı
qüvvəsiməhvedildi.

İntizam və asayişin təmin edilməsi və bərpası üçün lazım gələrsə..

Bakının
komendantı
Mehmed
Na  zim bəy

Ötən  lər  də İs  tan  bul  da hər -
rac  la  rın bi  rin  də Azər  bay  can 
ta  ri  xi ilə bağ  lı bir vi  zit  ka əl  də 
et  dim. Vi  zit  ka  nın aşa  ğı sağ 
kə  na  rın  da “Ko  man  dant Ba -
ku”, sol kə  na  rın  da isə ərəb 
qra  fi  ka  sı ilə “Ba  kı  nın ku  man-
 da  nı” ifa  də  si ya  zı  lıb. Or  ta  da 
isə la  tın və ərəb qra  fi  ka  sı ilə 
“Na  zim Bey” adı yer alıb. 

Na  zim bə  yin kim ol  du  ğu  na 
keç  mə  dən ön  cə mü  hüm bir 
ta  ri  xi ha  di  sə  ni ya  da sa  laq. 
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Sentyabrın 16-da qələbəmünasi-

bətiləQafqazİslamOrdusuhissələ-
rininBakıətrafındaparadıkeçirildi.
ParaddaNuru paşa, Xəlil paşa,Əli
ağa Şıxlinski,Həbib bəy Səlimov,
Azərbaycan hökumətinin üzvləri,
buqələbənisevincləqarşılayanBakı
və ətraf kəndlərin sakinləri iştirak
edirdilər.Paraddansonradövlətqu-
rumlarının təmsilçiləri və yerli sa-
kinlərqoşunbölmələrininmüşayiəti
ilə Bakıya daxil oldular. Bakının
azad edilərəkmüstəqilAzərbaycan
dövlətininyenipaytaxtınaçevrilmə-
si ilə bağlı hökumət başçısı Fətəli
xanXoyskiözminnətdarlıqvətəbri-
kiniNurupaşayabusözlərləbildir-
di:

“...Ko  man  da  nız al  tın  da bu  lu  nan cə -
sur türk əs  gər  lə  ri  miz tə  rə  fin  dən Azər -
bay  ca  nın pay  tax  tı olan Ba  kı  nın düş -
mən  dən tə  miz  lən  mə  si mü  na  si  bə  ti  lə mil -
lə  tim za  ti-hə  miy  yə  ti-pər  və  ra  nə  lə  ri  ni  zə 
və dün  ya  nın ən cə  sur və soy  lu əs  gə  ri 
olan türk oğul  la  rı  na min  nət  dar ol  du  ğu -
nu ərz et  mək  lə if  ti  xar edə  rim”.
Qələbə münasibətilə isə Ənvər

paşa o zaman İstanbulda olanMə-
həmmədəminRəsulzadənitəbriket-
di.Rəsulzadəbubarədəyazır:

“O za  man biz İs  tan  bul  da idik. Mər -

kə  zi Av  ro  pa döv  lət  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə 
top  la  na  caq konf  rans  da iş  ti  rak üçün di -
gər Qaf  qaz Cüm  hu  riy  yət  lə  ri ilə bə  ra  bər 
Azər  bay  can Cum  hu  riy  yə  ti  ni təm  sil 
edən He  yə  ti-Mü  rəx  xə  sə  nin rəisi idik. O 
döv  rün hər  biy  yə na  zi  ri və Baş  ko  man  dan 
və  ki  li olan Ən  vər pa  şa həz  rət  lə  ri te  le  fon 
et  di: “Əmin bəy, Ba  kı alın  dı!”. Bu qı  sa 
xə  bə  rin mən  də do  ğur  du  ğu tə  si  ri qa  bil 
de  yil, təs  vir edə bil  mi  rəm. O tə  si  ri hə  lə 
unu  da bil  mi  rəm”.
1919-cuildəAzərbaycanhökumə-

tininqərarıilə15sentyabr–Bakının
qurtuluşu günü qeyri-iş günü elan
olundu.

bakıyakomendanttəyinedilir
Azərbaycan Cümhuriyyətinin

hərbtarixinivəQafqazİslamOrdu-
sunun Bakını azad etməsi ilə bağlı
geniş tədqiqat əsərlərinin müəllifi
Mehman Süleymanov “Nuru paşa
vəsilahdaşları”əsərindəyazır:

“Ba  kı şə  hə  ri alın  dıq  dan son  ra Na  zim 
bəy şə  hə  rin ko  men  dan  tı tə  yin edil  di. Şə -
hər  də ni  zam-in  ti  za  mın və asa  yi  şin çox 
qı  sa bir za  man  da bər  pa edil  mə  sin  də 
onun da bö  yük ro  lu var idi. Na  zim bəy 
Azər  bay  ca  nın mil  li qo  şun his  sə  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da da müəy  yən iş  lər gör -
müş  dü. Ba  kı şə  hər ko  men  dan  tı və  zi  fə  si -

NazimbəyRumıniyada

NazimbəyinBakıdakıvizitkası
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ni ic  ra et  mək  lə bə  ra  bər, o, Nu  ru pa  şa 
tə  rə  fın  dən 2-ci Azər  bay  can fır  qə  si  nin 
ko  man  di  ri tə  yin edil  miş  di. An  caq Mud -
ros mü  qa  vi  lə  si  nin şərt  lə  ri üz  rə türk qo -
şun  la  rı  nın Azər  bay  can  dan çı  xa  rıl  ma  sı 
ilə bağ  lı ola  raq Na  zim bəy təəs  süf ki, 
2-ci mil  li fır  qə  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  nı 
ba  şa çat  dı  ra bil  mə  di. Tür  ki  yə  yə qa  yıt -
dıq  dan son  ra Na  zim bəy İs  tiq  lal mü  ca -
di  lə  si  nə qo  şul  du və Və  tə  ni  nin azad  lı  ğı 
uğ  run  da ge  dən dö  yüş  lər  də qəh  rə  man  ca -
sı  na hə  lak ol  du”. 
Beləliklə,aydınolurki,vizitkasa-

hibi Nazim bəyNuru paşa tərəfin-
dənBakınınkomendantıtəyinolun-
muşQafqazİslamOrdusununfəda-
kar zabitlərindən Mehmed Nazim
bəydir.

nazimbəyinömüryolu
MehmedNazim bəy 1886-cı ildə

KayserininGüllükbaşıməhəlləsində
doğulub.Atası Camal bəy Gümüş-
hanədə Poçt-Teleqraf müdiri olub,
Nazim bəy də ilk təhsilini burada
alıb.ArdıncaBeşiktaşəsgərirüşdiy-
yəsini,Çəngəlköyəsgəriedadiyyəsi-
ni bitirib, 14 yanvar 1904-cü ildə
Hərbi məktəbə yazılıb. 20 sentyabr
1907-ci ildə leytenant rütbəsi ilə bu
məktəbdən məzun olub. Ardınca
HərbAkademiyasınadaxilolanNa-
zimbəy13avqust1910-cuildəbura-

nı üçüncülüklə bitirib. 13 fevral
1911-ci ildə könüllü olaraq Yəmən
cəbhəsinəyollanıb,3iloradaxidmət
etdikdən sonra vəzifəsinə Rumıni-
yadadavamedib.
Rumıniyada böyük hərbi şücaət-

lər göstərən Nazim bəy müttəfiq
Osmanlı vəAlmaniya dövlətlərinin
medallarıvənişanlarıilətəltifedilib,
minbaşı rütbəsinə yüksəldilib. Ar-
dınca 1916-cı ildəMakedoniya cəb-
həsinəgöndərilənNazimbəy,bura-
dadauğurqazanıb,hərbimedallara
layiqgörülüb.
Makedoniyadan İstanbula qayıt-

dıqdansonraisəonadahabirtarixi
vəzifə tapşırılıb: Bakını erməni, rus
vəingilislərdənazadetmək.Nazim
bəyQafqazİslamOrdusununqərar-
gahrəisitəyinedilib.
Beləliklə,o,əvvəlcəGəncəyə,da-

hasonraBakıyagəlib.
NazimbəyinGəncəyəgəlişihaq-

qında “Hümmət” qəzeti yazırdı:
“Na  zim Pa  şa qa  baq  ca Gən  cə  yə gə  lə  rək 
ca  maat tə  rə  fin  dən tən  tə  nə  li su  rət  də is -
tiq  bal edil  miş  di. Vağ  zal  dan şə  hə  rə ki  mi 
xal  ça  lar dö  şə  nə  rək hər yer  də iz  di  ham var 
idi. Mu  si  qi də  xi ça  lı  nır  dı”.
Komendant təyin olunduqdan

sonra Nazim bəy Bakıda asayişi,
əmin-amanlığı qoruyub, Azərbay-
can türklərinin sevimlisi ünvanını

qazanıb.Azərbaycan Cümhuriyyəti
Parlamentinin üzvü, mühərrir Əh-
mədHəmdiQaraağzadəmühacirət-
də ikən “Yeni Kafkasya” jurnalının
24-cü sayında “15 sentyabr 1918”
adlıməqaləsindəogünləri belə xa-
tırlayırdı: “İs  lam or  du  su ko  man  da  nı 
Nu  ru pa  şa həz  rət  lə  ri se  vim  li si  ma  sı ilə 
Ba  kı  ya gi  rər  kən min  lər  lə xalq ona qəlb -
dən və vic  da  ni-mil  li  dən qo  pan hör  mət  lə 
baş əyir, di  gər tə  rəf  dən vü  qar  lı və cid  di 
du  ru  şu də  rin bir eti  mad təl  qin edən göz-
 lə  riy  lə Mür  səl pa  şa da sü  rək  li al  qış  lar  la 
qar  şı  la  nır, bö  yük fə  da  kar və qəh  rə  man 
və  tən  pər  vər şə  hid Na  zim bəy də əl üs -
tün  də gəz  di  ri  lir, bü  tün türk or  du  su xal-
 qın min  lər  lə al  qış tu  fa  nıy  la türk oğ  lu 
türk və  tə  ni  ni, Ba  kı  nı zi  ya  rət edir  di”.

nazimbəyin
bakıdansonrakıhəyatı

OsmanlıdövlətiMudrosmüqavi-
ləsini (30 oktyabr 1918) imzaladıq-
dan sonraQafqaz İslamOrdusuvə
onunkomandanlarıQafqazıtərket-
məliolub.NazimbəybudəfəMus-
tafa Kamal paşanın başlatdığımilli
mücadiləyə qoşulmaq məqsədilə
Anadoluyagedib.O,Anadoludayu-
nanlaraqarşımücadiləaparıb,xila-
fət tərəfdarlarınınqaldırdığıüsyan-
larınyatırılmasındarəşadətgöstərib.
I və II İnönü savaşlarında iştirak
edənNazimbəy15iyul1921-ciildə
yunanlarladöyüşdəşəhidolub.

DilqəmƏHMƏD

Nazimbəyindəfni
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Müasir özbək ədəbiyyatının tanınmış
ədəbisimalarındanbiridəpublisist,yazıçı,
şair,dramaturq,ÖzbəkistanYazıçılarBirli-
yinin üzvü Qoşqar Nərqabildir (Kuçkor
Norkobil,Qo´chqorNorkobil).
1992-ciildənDaşkəndMilliUniversite-

tinin jurnalistika fakültəsində ali təhsilini
tamamladıqdan sonra müxtəlif qəzet və
jurnallarda müxbir işləmişdir – “Türküs-
tan”,“Özbəkistanınsəsi”,“Xalqsözü”qə-
zetlərindəvə“Səadət”jurnalındaişləmiş-
dir.HazırdaÖzbəkistanRespublikasıƏd-
liyyəNazirliyinin“İnsanvəqanun”qəzeti-
ninbaşredaktoruvəzifəsindəçalışır.Özbə-
kistan Respublikası Dövlət və Cəmiyyət
QuruculuğuAkademiyasının məzunudur
(2004-2005).
Qoşqar Nərqabil yaradıcılıq aləminə

80-ciillərinsonlarındagəlmişdir.O,eləilk
qələmtəcrübələrindən-“İntiqam”,“Əsir”,
“Qan”,“Çayınarxasıncaağı”hekayələriilə
imzası çox tezməşhurlaşdı. “Çayın arxa-
sınca ağı” hekayəsində həyati hadisələr
böyük ustalıqla təsvir edilib. Əfqanıstan
torpaqlarındaəsgərixidmətdə(1986-1988)
olarkəngözləri ilə gördüyü, başındanke-
çənağrılıvəfaciəvigünlərimüəllifməha-
rətləifadəedəbilmişdir,Oxucularıarasın-
daəl-əlgəzənbuəsər(birneçədəfə50.000
tirajla nəşr olunmuşdur) 1996-cı ildəRes-
publikaGənclərTəşkilatının“OsmanNasir
adınamükafat”ınalayiqgörülmüşdür.
Qoşqar Nərqabil “Ovcumdakı qırmızı

lalə”, “Xasiyətli dünya”, “Pəncərədəki çi-
çək” adlı şeir və “Çayın arxasınca ağı”,
“Gülüb dayan, sevdiyim”, “Günəşi kim
oyatdı?”, “Gözlərini görməyə gəldim”,
“Onsəkkizəgirməyən“mən”var”,“Əfqa-
nıstan:2-cirота”vədahabirçoxnəsrkitab-
larının müəllifidir. “Göy üzündəki sirr”,
“Bu yerlərdə həyat başqadır”, “Yer yarıl-
madı”, “Ürəkdəki yük”, “Yeni il gecəsin-
də”, “Səmadil”, “Nazi...Nazigül”, “Mənə
pulgəldi”,“Döyüş”,“Zaman”,“Birdurda
çörək”, “Ömür şamındakı nur”, “Tipik
heykəl”, “Yaz günlərinin birində”, “Dost

kimdir?”,“Nüsxə”,“Artist”,“Günəşmənə
gül uzatdı”, “Ertəsi gün bazar ertəsi idi”,
“Ana”,“Döyüşünüzü”vəsairhekayələrini
oxucularımaraqlaqarşılamışdılar.
“Taleyinsınaqları”,“Günəşisənoyadır-

san”,“İşıqkölgədəqalmaz”,“Uğurbiztə-
rəfdədir”, “Suyu görmədən arxı keçmə”,
“Yerindənuzağagetmə”adlıdraməsərləri
paytaxtvəvilayət,həttaxariciölkəteatrla-
rındasəhnələşdirilmişdi.
QoşqarNərqabil ədəbi aləmdə olduğu

30illikfəaliyyətimüddətindəustadsənət-
karkimiözünəməxsusyerqazanabilmiş-
dir.2001-ciildə“Özbəkistandaxidmətgös-
tərənjurnalist”,2017-ciildə“İlindramatur-

qu”fəxridiplomlaralayiqgörülmüşdü.Bu
yazıdabir-bir sadalamasaqda,yazıçı-dra-
maturqmüxtəlifillərdə,xeylisaydamüka-
fat və nominasiyaların qalibi kimi fəxri
yerlərqazanmışdır.
2018-ci ilin 23-26 noyabr günlərində

Tailandda “Avroasiya - 2018” VII beynəl-
xalq ədəbiyyat festivalına Özbəkistandan
ikinəfər laureatseçilmişdi.Birailədən iki
nəfər: Qoşqar Nərqabilin müharibə möv-
zusunda yazdığı “Bizdöyüşdənqayıtma-
dıq”povestvəsilsiləhekayələriTailandda
keçirilən “Dünya generalları sülh üçün”
beynəlxalqassosiyasiyanın“Dünyaxalqla-
rıarasındasülhvəhəmrəyliksahəsindəki

ÖZBƏKYAZIÇI-DRAMATURQU
QOŞQArnərQAbİllə
SƏMİMİSÖHBƏTİŞIĞINDA
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yüksək fəaliyyətinə görə” nominasiyasına
layiq görüldü. Həmin məclisdə yazıçının
həyatyoldaşı,“Şöhrət”medallışairə,pub-
lisist,dramaturq,tərcüməçiXasiyətRüstə-
məpoeziyasahəsindəkinominasiya–“Kə-
pənəkmahnısı”mükafatıtəqdimolundu.

-Qoşqarbəy,ilkbədiiəsərinizhansı-
dır,vəyailkəsərinizikiməsöylədi-
niz?
–İlkciddiəsərimi–“Çayarxasıncaağı”

döyüşdəndönəndənsonrayazmağabaşla-
dım.Sonrayazabilmədimvəaradanbiril
ötdü,ammahərşeyolduğukimifikrimdə
idi.Ürəyimdəndaşkimiasılmışdı,ağırlıq
edirdi.Sonrahissetdimki,yazacağımşe-
yinahəngini,ritminitapabilmirəm.Bütün
gördüklərimi heç bir dəyişiklik etmədən,
olduğukimiyazmaqistəyirdim.Ammabu
asandeyildi.ErnestHeminqueyin“döyüş
dəhşətləriniyazmaqçoxəzablı işdir,cinki
gerçəklikhəmişəinsanaəzabvermiş”–de-
diyidüşüncəsinianladım.Eləhəminiloğ-
lumdoğuldu. İyirmiüçyaşımvar idi.Bir
çiynimdəyazmaqehtiyacıiləçabalayanağ-
rılarım,digərçiynimdəisəailəhəyəcanla-
rımvardı.Mənbuyüküdədaşımağaməc-
bur idim. Ürəkdə yük, çiynimdə yük və
əlimdəkörpəoğlum....Sinəmimasayasöy-
kəyərək yazırdım. Bir əlimdə oğlum ilə
dayanmadanyazdım.Cünkiyazmaqyolu-
nu tapmışdım – ritmi tutmuşdum. Ona
görədəheçbirşeymənidayandırabilmə-
yəcəkdi. Əsər bitdi vəmən onumərhum
ustadım,ÖzbəkistanınxalqyazıçısıÖtkür
Haşimova apardım.O gördü, bəyəndi və
başredaktoruolduğu“Şərqulduzu”jurna-
lındadərcetdi.Əsərimihamıbəyənmişdi.
“Şərq”nəşriyyatıkitabımı50.000tirajlabir
neçədəfənəşretdi.

-Şeiryazmaqmaraqlıdır?
-Şeirhaqqındabirsözdeməyəhəmişə

çətinlikçəkmişəm.Amma,nədən?Əslində
ədəbiyyatailkgəlişimşeirləolub.İlkkita-
bımdaşeirlərtoplusuolub.Sonragördüm
ki, insanı, onun həyatındakı kiçik-böyük
şeyləritəkcəşeirdəizahetməkolmur.Şeir
tamfərqlibirşeydir.Bəzənqəlbimindərin-
liklərindəözümədəməlumolmayan səs-
lər, səs olaraq qəribə sözləri hiss edirəm.
Bax,onlarşeirdir.Mənheçvaxtyazımasa-
sınabugünşeiryazacağamdeyəoturmu-
ram. Və şeir yazan Qoşqar dram yazan
Qoşqar deyil. Bu hal mənim üçün sirdir.
Doğrudanda şeir bu, yadaodur” – belə
deyilənbirşeyyoxdur.
Məncə,pisşairdeyiləm.Dərcetdirmə-

diyim yaxşı şeirlərim çoxdur. Nə yazmı-
şamsa, ürəyimcə yazmışam, sevdim, sev-
dim,özümüöldürdümvəhamısınıyazdım
...

- Şeirdə deyə bilmədiyiniz hansı
nüanslarıhekayədədeməkehtiyacını
görürsünüz?
–İndicədedimki,şeirtamfərqlibirşey-

dir.Səhnəüçünyazılmışəsərisətamfərqli
dünya.Dramdayazıçıxəyalpərəstolsada,
birazdarealistolmalıdır.Şeirsəndənxə-
yalpərəstolmağı tələbedir.Cünki şeirbu
gizliprosesdirvəoxəyalgücüiləanlaşılır.
Dramisəzəkailə,ağıliləhissedilməli,ürək
ilədərkediləcəkbirşeydir.Mənxəyalımda
doğulmuşvaqeələrişeirəəlavəetsəmoxə-
yalidünyadakıgercəkçiningündəliknotla-
rınabənzəyəbilər.Budaolsun,ammain-
sanda müxtəlif hallar ola bilir. Birindən
nifrətedirəmsə,onuşeirolaraqyazabilə-
rəm, amma şeirdə ondan nə üçün nifrət
etməyimi yaza bilmirəm. Səbəbi isə daha

geniş səhifələrdə - əsərdə özünü göstərə
bilir.
Dram əsərində hər şey əhəmiyyətlidir.

Dramaturqbütündünyanısəhnəyəyerləş-
dirəcəm, -deyərəkdeyə işəbaşlayır. İste-
dadlıyazarolabilərsən,ammasəhnəyəaid
xüsusidetallarıbilmirsən,onagörəyazma-
sandahayaxşıdır.Ogörədədərkedirəm
ki,gərək səhnənin bütün sirlərini biləsən.
Səhnə-həyatmeydanı,oyunsabusəhnə-
dəki gerçəkhəyatın əksidir.Ohərəkətləri
sevir.Xarakterlərinsözləri,hərəkətlərara-
sında tamaşaçıya açılması, anlaşıqlı veril-
məsidramaturqunəsasişiolmalıdır.

-Qoşqarbəy,səhnəəsəribirazmaraq-
lı və iki insanın iş başında olduğu
təəssüratınıyaradanbədiiəsərnövü-
dür;I insan–dramaturqkimiəlində
qələm işlədirsiniz; II insan – sanki
başverənhadisələrindirijorudur.Bu
ikiişieynivaxtdagörməkdramaturq
üçünçətinolmurki?
– Dramaturq eyni zamanda aktyor və

tamaşaçıolmalıdır.Obirtamaşahaqqında
düşünərkən,onunbeynindəkisəhnədəob-
razlar bir-bir canlanacaqvəbuobrazların
hamısımüəllifinözüolacaq.Gerçəkdəndə
dramaturq bir dirijordur. Yazdığı şey isə
simfoniyadır.Hərbirobrazınpsixologiyası
üzərinə çalışarkən, özünüpsixoloqolaraq
hissetməlidir.Təbiiki,bunlarıhasiləgətir-
məkasanolmur.Ammaasanolanbirişdə
yoxdur.Şairduyğulara,yazıçıdüşüncələrə
tabe olur.Amma dramaturq olmaq üçün
sənduyğuvədüşüncələrinidarəçisiolma-
lısan.Eyniləbu idarə etməqabiliyyəti çə-
tinliklərinənbaşındadır.

-“Birhaldakıəlimdəqələmvar,bəlkə
dram– teatr səhnəsindədəgücümü
sınayım” dediniz və sonunda qarşı-
nızdagözəlvəsevgidolubirmənzərə
açıldı...
– Hər şey bu qədər sadə deyil. Dram

əsəri yazmaq düşüncəsi o qədər tez başa
gəlməz. O bir hadisədən başlayır, ancaq
gərək əvvəlcə ohadisəni tapasan.Həyatı,
onunmənasını, edilən işləri və bu işlərin
bütün çətinliklərini anlamaq lazımdır. Siz
söyləyən eşq dolu səhnə əsərini yazmaq
üçündramaturqdəfələrləoağrılarıhisset-
məlidir.

- Yaradıcılıq  gözəl  və ağır bir sənət
sahəsidir.Nəkimizövqalırsınız?
– Yaradıcılıq zövqü ... bilirsinizmi nə?

Yazdığımheçbirşeydənəminolabilmirəm
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vəhəminəminolmamaqzövqüməniyaz-
mağaməcburedir.Taəminoluncayaqədər
yazacaqsınız.Eynibuişləriçindəyorularaq
biranistirahətözüzövqdeyilmi?Yazırsan,
yazırsan və birdən-birə dayanaraq “əslin-
də,mənnəişgörürəm?”-deyəözünəsual
verəcəksən.Bax,həminanöz cavabından
gerçəkyaradıcılıqzövqünühissedəcəksən.
Yaradıcılıq duyğusu, əslində ürəyin səsi-
dir.

- Qoşqar bəy, Əfqanıstan mövzusu...
Nədənvəhansısəbəbdənbumövzu-
dankitabyazdınız.
– Çox ağrılı sualdır. Mənim ən gözəl

gənclikillərimƏfqanıstandakıfaydasızdö-
yüşlərdə keçdi. Oralarda yüzlərlə gənc
yoldaşlarımı itirdim. Biz hələ uşaq idik.
Uşaqkən ölümün içinə girdik və insanın
necəbirvəhşiyədönəcəyinigördük.Xalq
da,bizdöyüşçüəsgərlərdəbudöyüşükim
başlatdığını hez zaman bilmədik. Ancaq
döyüşürdük.Xatirələrinsaniləbirlikdəya-
şayır.Mənimxatirələrimdamənihələbu-
raxmır.Ölümnə,sülhnə?Buikisualınca-
vabınıtapmaqüçünyazıram.Sizəhəqiqə-
tən olmuş hadisəni deyəcəm.Axşam dö-
yüşdənsonraəsgəryoldaşlarımiləbirlikdə
dincəlirdik. Birdən-birə bir güllə gələrək
kəmərimin kiçik polad ilgəyinə keçdi və
sancılıb qaldı. Əsgər yoldaşlarım vəmən

şokolduq.Əgərogülləkəməriminbiraz
aşağı yerinə toxunsaydi, öləcəkdim. Mən
Allahınvarolduğunahəminangüvəndim.
Bunlarıyazmasammənimüçünölümya-
şamaqdandahayaxşıdır.Mənhələoxati-
rələriyazıram,yənioxatirələriniçindəya-
şayıram.

-Hansı janr yaradıcılığınızın ərköyü-
nüdür?
–Yazıçılıq.Cinkimənondapoetikduy-

ğularıda,dramatikdüşüncələridəgöstərə
bilirəm.

-Birxalqınsevdiyi–rəğbətbəslədiyi
iki tanınmış sənətkar bir ailədə. Bu
necəbirəhval-ruhiyyədir?
–Əslindəoqədərçətindeyil.Çətinvaxt-

lardaolur,ammabizevəgəldikmi,bütün
ər-arvadlarkimibizdəsadəoluruq.Yara-
dıcılıq və onunla əlaqəlimübahisələrimiz
ancaq iş otağımızda olur. Biz bir-birimizi
anlayırıq. Sevirəm, desəm uşaqlar anlaya
bilər,ammanəvələrimizgüləcək,onagörə
qısacadeyəbilərəmki,həyatımınyaxşı-pis
heç bir gününü Xasiyətsiz düşünə bilmi-
rəm.Əsərlərimin ilk oxucusu da Xasiyət-
dir.Etirafedirəmki,yazdığımıbəyənirsə,
çoxsevinirəm,yazmağayenidəngüctapı-
ram.Mənim həyat yoldaşım istedadlı bir
şairolduğukimi,yaxşıədəbiyyatçıolduğu-

nudaetirafedirəm.Bəzənyaradıcılıqsöh-
bətlərimizdəmübahisələrimiz olur.Məsə-
lən, mən Çingiz Aytmatovu xoşlayıram,
XasiyətxanımisəFransKafkanı.Beləşey-
lərçoxolur.Xasiyətşairdir-ürəkadamıdır.
Mənisəyazıçıyamvədüşüncələrimilədi-
riyəm.Buradainsanlardeyil,ürəkvəzəka
iləbarışetməlidir.

-Balalarınızda,dahadoğrusu,Sevinc
və Səmadilin yaradıcılıq aləmində
uğurlarınatəminatvarmı?
–Təbiiki.Onlarınyazdıqlarıbizihəmi-

şə sevindirmişdir. Sevinc də, Səmadil də
Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyatlarından
gözəl tərcümələr edirlər. Bu işdəmən və
analarıhərzamanonlaraköməkedəbilə-
rik.

-Azərbaycan ədəbiyyatından oxudu-
ğunuz,yaradıcılığınızabirdamcıdad
qatabilmisinizmi?
–MənAzərbaycan nəsrini həmişə bə-

yənmişəm.“Dədə Qorqud dastanı”ndan
tutmuştaböyükyazıçıAnarbəyəqədərbu
ədəbiyyatıoxumuşam.Onlardanmənçox
şey aldım və alacağam. Ümid edirəm ki,
Azərbaycannəsrininyeninəslidəbizibə-
yəndirəcək.

Söhbətihazırladı:
Prof.Dr.AlmazÜlvi(Binnətova)

Redaksiyadan: bu gün   lər   də Qoş   qar Nər   qa   bi   lin (Qo´ch   qor Nor   ko   bil, Kuç   kor Nor   ko   bil). “Xoş   bəxt   li   yin ba   za   rı var   mı?... 
(ko   me   di   ya) ad   lı ki   ta   bı nəşr olun   muş   du: Ki   tab   da   kı dram əsə   ri   ni öz   bək di   lin   dən tər   cü   mə edən, elə   cə də ön söz müəl   li   fi, re   dak   tor 
və nəş   rə ha   zır   la   ya   nı fi   lo   lo   gi   ya elm   lə   ri dok   to   ru, pro   fes   sor Al   maz Ül   vi   dir  ( Ba   kı, Av   ro   pa” nəş   riy   ya   tı, 2019). Ki   tab   da gör   kəm   li öz   bək 
pub   li   sis   ti, ya   zı   çı   sı, şairi, dra   ma   tur   qu Qoş   qar Nər   qa   bi   lin (Kuç   kor Nor   ko   bil, Qo´ch   qor Nor   ko   bil)  “Xoş   bəxt   li   yin ba   za   rı var   mı? ya   xud 
beş dul və bir rəis” ad   lı ko   me   di   ya   sı oxu   cu   la   ra təq   dim olu   nur. Əsər Öz   bə   kis   ta   nın pay   taxt və vi   la   yət teatr səh   nə   lə   rin   də uğur   la və 
də   fə   lər   lə oy   na   nıl   mış   dır. Ko   me   di   ya ilk də   fə Azər   bay   can di   lin   də tər   cü   mə olu   nur. Ey   ni za   man   da “Qoş   qar Nər   qa   bi   lin hə   yat və ya  
ra   dı   cı   lı   ğı   na dair etüd   lə   rim” ad   lı iri   həcm   li gi   riş sö   zün   də müəl   li   fin ya   ra   dı   cı   lıq yo   lu   na nə   zər sa   lın   mış   dır.
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ÒßÑÈÑ×È:

Dünyanı cüt cəzib, qoşa dolaşsaq,
Gərəyin, çörəyin, duzun olaram;
Gücə çevrilərəm uca dağ aşsaq,
Səhrada bulağın, buzun olaram!

Ayrılıq daş atıb qırsa qəlbimi,
Hayqırram yaralı aslanlar kimi;
Dinsə mizrabınla könlümün simi,
Ceyranın olaram, quzun olaram!

Dözmərəm təkliyə gərib sinə sən,
Qanadı qırılmış quşa dönəsən;
Çağır uzaqlardan dönə-dönə sən -
Köməyin, diləyin, arzun olaram!

Eşqsiz yaşamaq - yaşamaq deyil,
Vətən öyrədir ki, həm sev, həm sevil!
Desən fəsillərə, illərə çevril
Ən gözəl payızın, yazın olaram!

İşığam - səpələ üzünə məni,
Əbədi nur eylə gözünə məni;
Sən həyat istəsən özünə məni,
Bütün ömürlərdən uzun olaram!
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